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Παρουσίαση του προβλήµατος της έρευνας. 

∆ιανύοντας το λυκαυγές του 21ου αιώνα, οι έφηβοι δέχονται 
πληθώρα ερεθισµάτων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους. Το 
θέµα που διαπραγµατεύεται η έρευνα είναι η έρευνα ως προς το 
σχολικό περιβάλλον. Η µελέτη θα προσδιορίζει τις αντιδράσεις των 
εφήβων ως προς τη συµπεριφορά, τις µαθησιακές επιδόσεις, τη 
σχέση µεταξύ των συµµαθητών, τη σχέση µαθητή και καθηγητή και 
την ενδοσχολική βία, θέτοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας σε 
σύγκριση µε δεδοµένα παλαιότερων εποχών. Τα τελικά δεδοµένα 
θα καθοριστούν ύστερα από ανάλυση πηγών που αναφέρονται 
στο θέµα της έρευνας, συζητήσεις µε ειδικούς όπως ψυχολόγους 
και καθηγητές αλλά και ερωτηµατολόγια που να υποδεικνύουν την 
άποψη των ανθρώπων για τη νέα γενιά στο σχολείο. 

 

Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση του σύγχρονου µαθητή 
µε αποτέλεσµα τη βαθύτερη κατανόηση του ίδιου αλλά και των 
παραµέτρων που τον επηρεάζουν. Ο λόγος της επιλογής µας να 
κάνουµε αυτή την έρευνα αποτελεί το ενδιαφέρον µας για τους 
νέους και τα ερεθίσµατα που δέχονται, σε σύγκριση µε 
παλαιότερες εποχές. Η σύγκριση και κατανόηση µπορεί να 
οδηγήσει σε µια πιο σταθερή σχέση µεταξύ των µαθητών και του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, κάτι που αποτελεί τον µεγαλύτερο 
στόχο µας. Ίσως η ηθογράφηση του σύγχρονου νέου είναι το 
κλειδί για το χτίσιµο οµαλών σχέσεων µεταξύ νεολαίας και 
συστήµατος. 
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Θεωρούµε ότι ύστερα από ερεύνα θα καταλήξουµε στα εξής 
συµπεράσµατα: 

� Οι νέοι είναι πιο αποδοτικοί σε σχέση µε παλιότερα 
καθώς τα φροντιστήρια αντικαθιστούν τις χαµένες ώρες 
διδασκαλίας και τα κενά που δηµιουργούνται από έναν 
απαξιωµένο πλέον θεσµό της κοινωνίας, το σχολείο. 
Σηµαντικό ρόλο έχει παίξει η τεχνολογία η οποία παρέχει 
γρήγορη πρόσβαση στην εκπαίδευση είτε από 
απόσταση είτε από επαφή και οι νέοι µπορούν να 
επιδιώξουν εύκολα την αυτοµόρφωση. 

� Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που δυστυχώς 
ολοένα και εξαπλώνεται εξαιτίας στην κοινωνική 
διαστρωµάτωση της εποχής (µόνο πλούσιοι-φτωχοί)  και 
στις κοινωνικές φυλετικές διαφορές που δηµιουργούνται 
από την έντονη παρουσία   µαθητών που προέρχονται 
από οικογένειες µεταναστών και πέφτουν θύµατα 
ρατσισµού από έλληνες µαθητές. 

� Οι σχέσεις µαθητών καθηγητών είναι πιο ευνοϊκές σε 
σχέση µε παλιότερα, αφού οι καθηγητές επιδιώκουν 
φιλικές σχέσεις µε τους µαθητές τους. Παρ’ όλα αυτά 
στην µεταξύ τους σχέση υπάρχει έλλειψη κατανόησης, 
σεβασµού, εµπιστοσύνης και αδιαφορίας.   

ΟΡΙΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η  τρίµηνη  έρευνά  µας  στηρίχτηκε  σε  θεωρητικό  επίπεδο,  
ύστερα  από  µια  σειρά από  διαδικασίες. Η  εύρεση  των  
αποτελεσµάτων  ήρθε  σε  πέρας  κατόπιν  πλήθους συζητήσεων  
µε  εφήβους,  καθηγητές και  ψυχολόγους. Τα  30  συνολικά  
ερωτηµατολόγια  που  απαντήθηκαν  από  ανθρώπους  κάθε  
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ηλικίας  απέβησαν  σηµαντικά στην τελική  µας  κρίση. Η  µελέτη  
των  ερωτηµατολογίων  έγινε  µε  τη  βοήθεια της  Σωτηροπούλου   
Μ. ,φοιτήτριας  ψυχολογίας,  που  µας  βοήθησε  στην  εύρεση 
αποτελεσµάτων. Καταλυτικό  ρόλο επίσης  στην έρευνά  µας  
έπαιξαν  η  Βαρβαρέσου  Α. φιλόλογος,  καθώς  και  η  Μπιντάκα  
Π., φιλόλογος  και  υπεύθυνη  σχολικής  βιβλιοθήκης. Τέλος  η  
έρευνα  σε  πλήθος  βιβλιογραφίας  καθώς  και  στο  δια-δίκτυο  
συντέλεσαν  σε  µεγάλο  βαθµό  στην  επίτευξη  της  εργασίας. 

                                     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ   

1.Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

2.Σύνταξη ερωτηµατολογίου 

3.Συζήτηση µε καθηγητές και µαθητές 

4.Ανάλυση ερωτηµατολογίων 

5.Παραποµπή σε βιβλιογραφία 

6.Σύνταξη εργασίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

• Σχολική βία                                                                                
Τι είναι η σχολική βία; Πολλά. Πολλοί φαντάζονται ότι η σχολική 
βία έχει να κάνει µόνο µε την άσκηση σωµατικής βίας. Τα 
πράγµατα είναι αρκετά πιο πολύπλοκα και πράγµατι σε κάποιες 
φάσεις και ολίγον ασαφή.                                                         
Θα προσπαθήσουµε να καταγράψουµε τις µορφές βίας: 

1. Σωµατική βία. Έχει να κάνει µε ξυλοδαρµό, σπρωξίµατα 
σφαλιάρες, χαστούκια ή και γρονθοκοπήµατα. Είναι ίσως οι πιο 
έντονες και προφανείς µορφές άσκησης βίας. 

2. Λεκτική βία. Εδώ έχει να κάνει µε εκφράσεις που 
χρησιµοποιούνται προκειµένου να χαρακτηρίσουµε κάποιον. 
Προφανώς οι χαρακτηρισµοί αυτοί δεν είναι κολακευτικοί και 
µειώνουν το άτοµο στο οποίο αναφέρονται. Αρκετά συχνά 
εκφράσεις όπως βλάκας, ηλίθιος ή και άλλα είναι συχνά µε τα 
παιδιά και αν ο αποδέκτης του χαρακτηρισµού είναι ηπιου 
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χαρακτήρα, αυτή η συµπεριφορά θα έχει σαν αποτέλεσµα να 
κλεισθεί στον εαυτό του και να αποµονωθεί. Αν όµως είναι ένα 
παιδί που είναι δυναµικό πιθανόν να έχουµε µια έντονη εκδήλωση 
βίας. Είναι γνωστό ότι τα αγόρια σε αυτές τις ηλικίες δείχνουν µια 
επιθετική συµπεριφορά κυρίως προσπαθώντας να επιβληθούν. 
Αυτό συνήθως καταλήγει σε καβγάδες. Πολλές φορές το παιδί που 
έχει δεχτεί τη φραστική επίθεση και έχει αντιδράσει βίαια 
αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως το παιδί που ξεκίνησε. 
Αυτό όµως θα το δούµε αργότερα 

3. Ψυχολογική βία. Εδώ έχουµε συνδυασµό των παραπάνω, µε 
αποτέλεσµα ο µαθητής που είναι αποδέκτης των παραπάνω, να 
έχει µια έντονη πίεση. Να µη θέλει να πάει στο σχολείο, να µη 
τολµάει να µιλήσει, να µην έχει το θάρρος της γνώµης του.  

4. Cyber Bullying . Το νέο φρούτο. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο 
και η ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Και εδώ η πίεση που ασκείται 
στον µαθητή είναι πάρα πολύ µεγάλη. Πολύ περισσότερο αν το 
βίντεο έχει µια προσωπική στιγµή. 

5.Ο στιγµατισµός, επίσης είναι µια µορφή βίας. Το να 
χαρακτηρισθεί ένας µαθητής µε κάποιο τρόπο που να τον 
ακολουθεί στο σχολείο είναι και αυτός µια µορφή άσκησης βίας. 

6.  Σεξουαλικός εκφοβισµός (ανεπιθύµητο άγγιγµα, απειλές, 
προσβλητικά µηνύµατα, γράµµατα και εικόνες, λεκτική 
παρενόχληση κλπ) 

7.  Ηλεκτρονικός εκφοβισµός (χρήση Ίντερνετ, email, chat room, 
κλήσεις κινητών και sms µε κακοποιητικό και απειλητικό 
περιεχόµενο, χρήση κάµερας µε σκοπό την απειλή και την 
ταπείνωση του παιδιού). 
Ποιος µπορεί να είναι το "θύµα"; Συνήθως θύµατα γίνονται 
µαθητές µε κάποια αδυναµία, σωµατική, εµφανισιακή, κάτι τέλος 
πάντων για να δώσει αφορµή και λαβή σε σχόλια. Ένα 
παρατσούκλι, που υπερτονίζει αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να 
θεωρηθεί άσκηση ψυχολογικής βίας.                                                       
Ο χώρος µπορεί να είναι παντού µέσα στο σχολείο αλλά και έξω 
από αυτό. Συνήθως όχι σε πολύ φανερούς χώρους χωρις και να 
αποκλείεται.  

• Μαθησιακές δυσκολίες 
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Ο όρος «µαθησιακές δυσκολίες» χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει ένα σύνολο διαταραχών που µειώνουν την ικανότητα 
ενός ατόµου να επικοινωνήσει ή να µάθει. Πρόκειται για ένα 
πολυσυλλεκτικό όρο που µπορεί να αναφέρεται σε πολύ 
διαφορετικές συνθήκες, όπως: δυσκολίες αντίληψης, εγκεφαλικές 
δυσλειτουργίες, αυτισµό, δυσλεξία, αναπτυξιακή αφασία κ.α. 

Σύµφωνα µε έναν ευρέως αποδεκτό από την επιστηµονική 
κοινότητα ορισµό, "οι µαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός 
όρος που αναφέρεται σε µια ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών οι 
οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και 
χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 
συλλογισµού ή µαθηµατικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι 
εγγενείς στο άτοµο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος και µπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής. Προβλήµατα σε συµπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής 
αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης µπορεί να 
συνυπάρχουν µε τις µαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν 
από µόνα τους µαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι µαθησιακές 
δυσκολίες µπορεί να εµφανίζονται µαζί µε άλλες καταστάσεις 
µειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή 
συναισθηµατική διαταραχή) ή µε εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι 
πολιτισµικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν 
είναι το άµεσο αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων ή 
επιδράσεων"(Hammill, 1990). 

Κατηγορίες µαθησιακών δυσκολιών 

Το εύρος των µαθησιακών δυσκολιών είναι πολυποίκιλο. Μια απλή 
κατηγοριοποίηση των διάφορων τύπων µαθησιακών δυσκολιών 
καταλήγει σε τρεις βασικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα, οι 
µαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε: 

1. ∆υσκολίες λόγου και οµιλίας. Πρόκειται για δυσκολίες 
στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου. 
Τέτοιες µπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων 
(άρθρωση), τη µετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) ή τη 
κατανόηση των λεγοµένων του συνοµιλητή. 

2.  ∆υσκολίες γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να 
αφορούν προβλήµατα στην αποκωδικοποίηση του γραπτού 
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λόγου, προβλήµατα ορθογραφίας και γενικότερα 
προβλήµατα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Σε αυτές 
συµπεριλαµβάνεται και η περισσότερο γνωστή περίπτωση 
της δυσλεξίας (συχνά αναφέρεται και ως ειδική µαθησιακή 
δυσκολία). 

3.  ∆υσκολίες µαθηµατικού λόγου. Σε αυτή την κατηγορία 
εµπίπτουν δυσκολίες που στην αναγνώριση αριθµών και 
µαθηµατικών συµβόλων, στην αποµνηµόνευση της 
προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρηµένων µαθηµατικών 
εννοιών και στην επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων. 
Όπως και στην περίπτωση της προηγούµενης κατηγορίας 
(δυσκολίες γραπτού λόγου), πρόκειται για µορφές 
µαθησιακής δυσκολίας που, για προφανείς µάλλον λόγους, 
τις περισσότερες φορές ανιχνεύονται µετά την ένταξη του 
ατόµου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

4.  Άλλες δυσκολίες. Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται 
δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία της 
µάθησης και µπορούν να ενταχθούν κάτω από τον 
όρο "µαθησιακές δυσκολίες", χωρίς να εµπίπτουν σε µία 
από τις παραπάνω κατηγορίες. Τέτοιες είναι οι 
οπτικοκινητικές διαταραχές.  

       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Η πλειονότητα των ανθρώπων, µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, 
διέθετε πάρα πολύ χρόνο για την καλλιέργεια και συλλογή των 
καρπών. Οι γεωργικές δραστηριότητες ήταν ένας τρόπος ζωής. Η 
βιοµηχανική επανάσταση στα µέσα του 19ου αιώνα επέφερε 
σηµαντικές αλλαγές. Για πρώτη φορά στην ιστορία άρχισαν να 
δουλεύουν στις βιοµηχανίες περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι 
στους αγρούς. Η εποχή της βιοµηχανίας είχε αρχίσει.               
Σήµερα ζούµε στην εποχή της πληροφορίας. Καθώς τα 
εργοστάσια γίνονται περισσότερο αυτοµατοποιηµένα, εργάζονται 
λιγότεροι άνθρωποι για την παραγωγή αγαθών. Η ίδια χρονική 
περίοδος χαρακτηρίζεται από την έκρηξη της πληροφορίας. 
Συνώνυµο της πληροφορίας είναι ο όρος δεδοµένα (data). Νέα 
συστήµατα επικοινωνίας µας επιτρέπουν να αξιοποιούµε τα 
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δεδοµένα (πληροφορίες) µε σχετική ευκολία. Για το λόγο αυτό 
πολλοί άνθρωποι αναφέρονται στην εποχή µας χαρακτηρίζοντάς 
την ως εποχή της πληροφορίας. Ο Η/Υ έχει εισχωρήσει σε όλους 
τους τοµείς της επιστήµης και κάθε άλλης παραγωγικής 
δραστηριότητας συµβάλλοντας έτσι, µε έµµεσο και άµεσο τρόπο, 
στην ίδια τη ραγδαία εξέλιξή τους. Είναι προφανές πως οι 
κοινωνικές επιπτώσεις από τη νέα αυτή παραγωγική δύναµη είναι 
σηµαντικές, σύνθετες και, ως ένα σηµείο, απρόβλεπτες. 
Επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα της ζωής µας, ακόµη και τη 
διαµόρφωση του χαρακτήρα µας και τις κοινωνικές µας σχέσεις. 
Είναι ένα πεδίο όπου χάνονται και κερδίζονται οικονοµικοί και 
πολιτικοί πόλεµοι, όµως και ένα µέσο που ανοίγει νέους ορίζοντες 
επικοινωνίας. Οι τεχνολογίες που σχετίζονται µε τους υπολογιστές 
είναι πλέον µια αναγκαιότητα που θα επηρεάσει ακόµα και το 
µέλλον των πολιτικών συστηµάτων. Για παράδειγµα, 
δηµιουργούνται ορισµένες προϋποθέσεις για ένα πολιτικό 
σύστηµα άµεσης δηµοκρατίας, όπως αυτό της αθηναϊκής 
δηµοκρατίας, µε την αποκέντρωση των πληροφοριών και µε τη 
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί, όµως, και να 
συµβάλουν στη δηµιουργία µιας ψευδαίσθησης δηµοκρατίας.Από 
την πληθώρα των µέσων που προσφέρει σήµερα η εκπαιδευτική 
τεχνολογία, σηµαντική θέση κατέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
του οποίου η εισαγωγή και χρήση στην εκπαίδευση όσον αφορά τη 
διδακτική υποστήριξη διαφόρων αντικειµένων, βρίσκεται ακόµη σε 
πρώιµα στάδια. Εποµένως, πιστεύουµε ότι ο χώρος προσφέρεται 
για δηµιουργική ενασχόληση και ειδικότερα για την διερεύνηση των 
δυνατοτήτων συµβολής της πληροφορικής στην εποπτικοποίηση 
της διδακτικής πράξης, γεγονός που αποτελεί συστηµατική 
επιδίωξη της σύγχρονης διδακτικής. Η εισαγωγή των υπολογιστών 
στις αίθουσες διδασκαλίας είναι πια γεγονός και για τη χώρας µας. 
Μερικά εύλογα ερωτήµατα που τίθενται για ένα παιδαγωγό είναι : 

1. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία τους; 
2. Με ποιο τρόπο οι υπολογιστές αλλάζουν τον τρόπο και το 

περιεχόµενο της διδασκαλίας; 
3. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της παιδαγωγικής διαδικασίας 

στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, στο κάθε φύλλο κ.τ.λ.; 
4. Η τεχνολογία µε οποιαδήποτε µορφή της είναι ουδέτερη 

και απολιτική; 
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5. Η τεχνολογία είναι υπόθεση µόνο των τεχνολογιών και 
των ειδικών της πληροφορικής; 

Η µετάβαση από την διδακτική θεωρία στην πράξη. Το 
ενδιάµεσο στάδιο είναι κάποιο εργαλείο που πάντα ψάχνουµε. 
Εργαλεία έχουν βρεθεί και ίσως όχι χρησιµοποιηθεί πολύ αρκετά, 
ο λόγος του δασκάλου, ο πίνακας, η τηλεόραση, το βίντεο, κ.λ.π. 
Αυτό που διεθνώς έχει πλέον πιστοποιηθεί και προτείνουµε, είναι 
η χρήση του υπολογιστή σαν εργαλείου, σαν εποπτικού µέσου αν 
θέλετε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λέµε ότι ο υπολογιστής είναι 
σήµερα το καλύτερο εργαλείο που µπορεί να µας πάει από την 
διδακτική θεωρία στην πράξη. Όντως έτσι είναι και αυτό µπορούµε 
να το δούµε πολύ βιαστικά από δύο κύρια χαρακτηριστικά του. 
Πρώτα απ’ όλα είναι το φυσικά χαρακτηριστικά του. Μπορεί να 
επεξεργαστεί µεγάλο όγκο δεδοµένων πολύ γρήγορα και αφετέρου 
συνδυάζει πολλά µέσα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν πίνακας, 
σαν διαφανασκόπιο, σαν βίντεο, σαν κασετόφωνο ή σαν 
συνδυασµός όλων αυτών µε τις νέες τεχνολογίες των πολυµέσων 
ή και υπερµέσων και είναι στη διάθεσή µας αυτή τη στιγµή, ένα 
ιδεατό, θα µπορούσαµε να πούµε, εργαλείο που ανάλογα µε το 
µοντέλο που ίσως χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός, µε τις ανάγκες 
που θέλει να καλύψει και µε τους στόχους που έχει βάλει, να 
χρησιµοποιήσει αυτό το εργαλείο όπως αυτός θέλει.Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό του υπολογιστή, είναι ότι µας δίνει τη δυνατότητα 
να έχουµε πληροφορία οποιουδήποτε τύπου τη στιγµή που τη 
θέλουµε, µπορεί να εκµεταλλεύεται πολλά συστήµατα συµβόλων 
(κείµενο, ήχος, εικόνα, βίντεο, τρισδιάστατη αναπαράσταση) και 
πάλι κατά την επιλογή του δασκάλου. Η προσέγγιση η δική µας 
είναι αφενός στο χώρο των διαλογικών ή αλληλεπιδραστικών 
πολυµέσων και υπερµέσων, τα γνωστά στα ελληνικά multi media, 
hunder media και αφετέρου, ο χώρος της εικονικής 
πραγµατικότητας και η χρήση της σαν εργαλείο στην εκπαίδευση. 
Τα πράγµατα, όχι  µόνον εδώ αλλά και διεθνώς είναι σε ερευνητικό 
επίπεδο και από τη στιγµή που φτιάχνεται κάπου κάτι, πρέπει 
οπωσδήποτε να αξιολογείται πριν µπει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Με τον υπολογιστή σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, έχει 
έρθει µια επανάσταση νοµίζω στα εκπαιδευτικά πράγµατα. Ο 
µαθητής πλέον, δεν είναι ένα παθητικός δέκτης αυτών που 
διαδραµατίζονται στην τάξη, αλλά γίνεται ενεργός συµµέτοχος. 
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Είναι ένα ενεργό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή 
τουλάχιστον αυτό ισχυριζόµαστε εµείς. ∆ρα, κάτι κάνει, παίζει αν 
θέλετε, δηµιουργεί, οικοδοµεί, φτιάχνει.Η ανάγκη χρήσης / 
αξιοποίησης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στην αίθουσα 
διδασκαλίας ως διαχειριστή των σύγχρονων Μέσων Πολλαπλής ή 
Πολύµορφης Επικοινωνίας / ∆ιδασκαλίας (Multimedia) για την 
υποβοήθηση του δασκάλου και του µαθητή έχει προσχωρήσει και 
στη συνείδηση όλων µας αλλά και στην πράξη, στο βαθµό βέβαια 
που το διαθέσιµο hardware / software (αλλά και humanware !) το 
επιτρέπουν. ∆υστυχώς µέχρι τώρα η χρήση / αξιοποίηση του Η/Υ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία – και στο µάθηµα της Φυσικής π.χ. 
εξαντλείται είτε στη δηµιουργία ηλεκτρονικών «βιβλίων» Φυσικής 
είτε στην απλή «οπτικοποίηση» των φυσικών φαινοµένων, µε ή 
χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής των παραµέτρων τους. Παρ’ όλο ότι 
η δυνατότητα αµφίδροµης αλληλεπίδρασης χρήστη – 
προγράµµατος καθιστά τον υπολογιστή ένα ελκυστικό «παιχνίδι» 
και ως εκ τούτου ένα χρήσιµο εργαλείο, πιστεύουµε ότι η 
εργαστηριακή / πειραµατική πρακτική (µέσα και έξω από το 
σχολικό εργαστήριο) είναι το καλύτερο µέσο, για να ερευνήσουµε 
και να σπουδάσουµε τον κόσµο µας και δεν µπορεί να 
υποκατασταθεί. Ο υπολογιστής και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό 
λογισµικό πρέπει να χρησιµοποιούνται (πάντα συµπληρωµατικά) 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή στο εργαστήριο κατά κύριο 
λόγο, όπου και όταν βοηθούν στην εποπτεία φαινοµένων µη 
προσιτών εργαστηριακά / πειραµατικά και ακόµα και όταν βοηθούν 
στην ερµηνεία αυτών των φαινοµένων. Μια ανεκτίµητη δυνατότητα 
του Η/Υ, που µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην ερµηνεία 
(άρα και στην κατανόηση από τους µαθητές) όλως σχεδόν των 
µακροσκοπικών φυσικών φαινοµένων, είναι η δυνατότητα 
αναπαράστασης (όχι απλώς οπτικοποίησης) του µικρόκοσµου και 
των διαδικασιών του µε µεθόδους / τεχνικές MONTE CARLO.Μια 
άλλη δυνατότητα του Η/Υ είναι αυτή της άµεσης επικοινωνίας του 
µε το περιβάλλον και επίδρασης του σ’ αυτό (δυνατότητα εν 
πολλοίς άγνωστη και σίγουρα όχι συνηθισµένη), η εκµετάλλευση 
της οποίας συνιστά πρωτοποριακή πρακτική στην εκπαιδευτική 
µας  πραγµατικότητα.                                                                               
1. Οι µέθοδοι MONTE CARLO, που χρησιµοποιούν τυχαίους 
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αριθµούς, έχουν από καιρό αναγνωριστεί – και χρησιµοποιηθεί – 
ως µια ισχυρή τεχνική για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 
υπολογισµών ή / και την προσοµοίωση δειγµάτων πληθυσµών. Με 
τη βοήθεια τους µπορούν να εξαχθούν στατιστικές εκτιµήσεις 
σχετικά µε τις τιµές των παραµέτρων διαφόρων φυσικών 
φαινοµένων. Οι φυσικές τυχαίες διαδικασίες, στις οποίες είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τυχαίοι αριθµοί, υλοποιούνται στη 
µεγάλη τους πλειονότητα µέσω MONTE CARLO προγραµµάτων, 
µε σκοπό είτε την πρόγνωση των αποτελεσµάτων τους είτε τον 
έλεγχο της εφικτότητας της σχεδιαζόµενης πειραµατικής διάταξης 
είτε ακόµη για τη σύγκριση των πειραµατικών µε τα θεωρητικά 
αποτελέσµατα. Οι µέθοδοι MONTE CARLO είναι δυνατόν να 
βοηθήσουν και στη διδασκαλία της Φυσικής. Οι τυχαίες φυσικές 
διαδικασίες, ιδίως εκείνες που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό 
των υλικών σωµάτων (π.χ. κίνηση των σωµατίων, συµπεριφορά 
των ηλεκτρικά φορτισµένων σωµατίων, θερµική κίνηση κ.τ.λ.) είναι 
δυνατόν :                                                         
α) Να γίνουν αντικείµενο προσοµοίωσης MONTE CARLO από τον 
υπολογιστή, µε τη χρησιµοποίηση τυχαίων αριθµών, βασισµένης 
στους φυσικούς νόµους και µε την τυχαιότητα που χαρακτηρίζει τα 
πραγµατικα δεδοµένα.                                                             

  β)Να οπτικοποιηθούν στη  συνέχεια.                                                
Ένα τέτοιο πρόγραµµα (πρόγραµµα προσοµοίωσης / 
οπτικοποίησης µε µεθόδους / τεχνικές MONTE CARLO) δεν 
οπτικοποιεί απλώς µια φυσική τυχαία διαδικασία, αλλά, κυρίως, 
την αναπαράγει, παράγοντας κάθε στιγµή τιµές των διαφόρων 
παραµέτρων, καθώς επίσης και τις στατιστικές κατανοµές τους. Οι 
στατιστικές εκτιµήσεις των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης 
είναι δυνατόν να συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα ενός 
πραγµατικού πειράµατος (εάν και εφόσον είναι δυνατή η 
ταυτοποίησή τους), γεγονός που επιτρέπει τη διόρθωση / 
βελτιστοποίηση των χρησιµοποιουµένων παραµέτρων. Η σύνθεση 
του µικρόκοσµου, οι ιδιότητες των σωµατίων του και η ως εκ 
τούτου συµπεριφορά τους µπορούν να αναπαρασταθούν πιστά 
από τον υπολογιστή µε τη χρήση µεθόδων / τεχνικών MONTE 
CARLO και να ερµηνεύσουν στο µαθητή τα αντίστοιχα 
µακροσκοπικά φυσικά φαινόµενα. 
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2. Η δυνατότητα του Η/Υ για άµεση επικοινωνία / επίδραση 
µε το περιβάλλον και η εκµετάλλευσή της στο εργαστήριο των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και / ή στο Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστηµών του Σχολείου, µπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη 
των µυστικών – τον τρόπο λειτουργίας – του ιδίου του υπολογιστή 
και στην αποµυθοποίηση του σύγχρονου αυτοµατισµού 
(ροµποτική) αλλά και στην κατανόηση και στην πρακτική 
εφαρµογή των αρχών της Φυσικής και των Φυσικών Επιστηµών 
γενικότερα. Το θέµα της παραγωγής του γραπτού λόγου 
απασχόλησε και απασχολεί και στη χώρα µας ερευνητές από 
διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, οι διδακτικές προσεγγίσεις 
που απορρέουν από τη Γνωστική Ψυχολογία και προσπαθούν να 
εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τεχνολογίας 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες στη χώρα µας. 

Είναι βέβαια γνωστό πως οι υπολογιστές δεν είναι µαγικά 
εργαλεία και ότι από µόνοι τους δεν µπορούν να αλλάξουν τη 
µαθησιακή διαδικασία (Montague, 1990a). Ερευνητικά δεδοµένα 
όµως των Elliot (1994), Salomon (1990) και De Corte (1994) 
τονίζουν τον ουσιαστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η 
εκπαιδευτική τεχνολογία στη δηµιουργία υποστηρικτικού 
µαθησιακού περιβάλλοντος, υπό το πρίσµα της Γνωστικής 
Επιστήµης. ∆ιαφαίνεται λοιπόν καθαρά η αναγκαιότητα µιας 
διεπιστηµονικής συνεργασίας για τη µελέτη του τρόπου 
ενσωµάτωσης των υπολογιστών στο αναλυτικό πρόγραµµα του 
σχολείου, έτσι ώστε να µπορέσουν οι τελευταίοι να µην 
αφοµοιωθούν από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά να 
αποτελέσουν την ναυαρχίδα ουσιαστικών αλλαγών στη µαθησιακή 
διαδικασία(Vosniadou,1997).                                                     
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα πρόσφατων ερευνητικών µελετών οι 
υπολογιστές παρουσιάζουν πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω : 

• Κάνουν τη µάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική 

• Παρουσιάζουν τα γεγονότα και τις πληροφορίες µε 
πολλαπλό τρόπο (κείµενο – ήχος , εικόνα) 



14 

 

• Τονίζουν τον ενεργητικό ρόλο του µαθητή στη διαδικασία 
της µάθησης (διαφορές  παθητικής και ενεργητικής µάθησης) 

• Εξατοµικεύουν τη διδασκαλία και παρέχουν την κατάλληλη 
επανατροφοδότηση σε  σύντοµο χρονικό διάστηµα 

• Παρέχουν τον έλεγχο της διαδικασίας είτε στο δάσκαλο, είτε 
στο µαθητή ή να το  κρατούν οι ίδιοι 

• Συνδέουν τη µαθησιακή δραστηριότητα µε την καθηµερινή 
ζωή (αδρανής γνώση) 

• ∆ηµιουργούν ποιοτικότερες συνθήκες συνεργατικής 
µάθησης (οµαδοκεντρική  διδασκαλία) 

• Υπογραµµίζουν το διευκολυντικό, παροτρυντικό, 
συντονιστικό και διαµεσολαβητικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη 
µαθησιακή διαδικασία. 

Σηµειώνεται πως η εκµετάλλευση των παραπάνω 
δυνατοτήτων του υπολογιστή εξαρτάται, κατά µείζονα λόγο, από το 
µαθησιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο αυτός χρησιµοποιείται και, 
κατά δεύτερο λόγο, από την ποιότητα του λογισµικού. 

Η πληροφορική στην εκπαίδευση είναι µια αναµφισβήτητη 
πραγµατικότητα, και µε αυτό δεν εννοούµε εισαγωγή απλώς ενός 
νέου εργαλείου αλλά την ανάπτυξη µιας νέας διάστασης της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Με την αλληλεπίδραση γονέων, 
εκπαιδευτικών, µαθητών, βιβλίων, κοινωνικών οµάδων και του 
παιδαγωγικού πλαισίου, το εκπαιδευτικό σύστηµα θα αλλάξει στις 
επόµενες δεκαετίες και ο πυρήνας αυτής της αλλαγής θα είναι ο 
υπολογιστής. Αυτή είναι µια διαπίστωση ιστορικά τεκµηριωµένη. 

Η ελληνική εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκριθεί στην 
τεχνολογία και αυτή η ανταπόκριση δεν συνίσταται απλώς στο να 
διδάξει προγραµµατισµό στα νεαρά άτοµα και να αναπτύξει 
δεξιότητες στο πληκτρολόγιο και στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα (κάτι 
που, όπως φαίνεται, υιοθετεί και αποκλειστικά επιδιώκει ως 
σήµερα το υπουργείο Παιδείας), αλλά πρέπει να περιέχει 
προσπάθειες καθοδήγησης της τεχνολογίας µε εγγυητές τις 
δηµοκρατικές αξίες και την απελευθέρωση του ανθρώπου. ∆εν θα 
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πρέπει να επιτρέψουµε στην τεχνολογία να αλλάξει µηχανικά την 
εκπαίδευση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή µεταµόρφωση της 
εκπαίδευσης που θα προξενηθεί θα πρέπει να ελέγχεται από τους 
εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους µαθητές και όχι από τις 
µηχανές. Γενικότερα θα λέγαµε ότι επικρατεί µια µεγάλη σύγχυση 
στα θέµατα πληροφορικής στην εκπαίδευση. Αυτό βασικά 
οφείλεται : 

1. Στην πολυµορφία και πολυσηµία της επιστήµης της 
πληροφορικής, καθώς και στη συνεχή ραγδαία εξέλιξη της ίδιας 
της τεχνολογίας. Κάτι που σήµερα είναι νέο σε ένα χρόνο µπορεί 
να θεωρηθεί ξεπερασµένο. Ακόµη και ο πιο «σοφός» ειδικός δεν 
µπορεί να γνωρίσει όλα τα εργαλεία της επιστήµης του. Συχνά οι 
απόψεις των «εµπειρογνωµόνων» διαφέρουν τόσο πολύ και 
παρουσιάζουν τέτοια απροβλεψιµότητα, που θα έλεγε κανείς ότι 
δεν αναφέρονται σε θετικές αλλά σε κοινωνικές επιστήµες. 

2. Στην έλλειψη γνώσης – πέρα µιας αόριστης υποψίας – 
σχετικά µε το πώς οι τεχνολογικές επιλογές συµµετέχουν σε 
οργανωτικές, οικονοµικές και πολιτικές επιλογές και, γενικότερα 
στην απουσία µιας ολοκληρωµένης µελέτης του ρόλου της 
σύγχρονης τεχνολογίας ως κοινωνικού καταλύτη. 

3. Σε εµπόδια που οφείλονται στις µη δεκτικές στάσεις του 
τεχνολογικά µη καταρτισµένου ή – όπως το αποκαλούν ορισµένοι 
– τεχνολογικά αναλφάβητου κοινού, που πιστεύει ότι αυτά τα 
ζητήµατα είναι απρόσιτα και τα αφήνει στην αυθεντία των ειδικών. 

Η εισαγωγή των Η/Υ στην Εκπαίδευση συνοδεύεται από µια 
σειρά προβληµάτων τα οποία αφορούν τόσο τα επιµέρους 
προβλήµατα της εκπαίδευσης και των Νέων Τεχνολογιών όσο και 
τα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 
των δύο αυτών χώρων. 

Η συνθετότητα και το εύρος των προβληµάτων αυτών 
διαφαίνεται στους λόγους εισαγωγής των Η/Υ στην Εκπαίδευση, οι 
οποίοι θα µπορούσαν να συνοψιστούν στις παρακάτω κατηγορίες 
λογικών βάσεων : 
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- λόγοι κοινωνικής φύσεως, µε βασικό επιχείρηµα την 
αναγκαιότητα της προετοιµασίας των παιδιών, ώστε 
να λειτουργήσουν αυτά κατάλληλα σαν πολίτες µιας 
κοινωνίας πλαισιωµένης από τις Νέες Τεχνολογίες 

- λόγοι επαγγελµατικής φύσεως, µε επιχείρηµα την 
αναγκαιότητα της προετοιµασίας των παιδιών, ώστε 
να λειτουργήσουν αυτά κατάλληλα ως επαγγελµατίες 
εργαζόµενοι σε µια τεχνολογική κοινωνία 

- η πορεία των Η/Υ στην Εκπαίδευση ακολούθησε έναν 
δρόµο κοινό µε αυτόν άλλων καινοτοµιών, όπως π.χ. 
κατά την εισαγωγή των οπτικοακουστικών µέσων 
διδασκαλίας, η εµφάνιση των οποίων δηµιούργησε 
την πεποίθηση για µια επανάσταση στο χώρο της 
εκπαίδευσης 

- χαρακτηριστικό σηµείο οµοιότητας ήταν ο 
ενθουσιασµός, ο οποίος µονόδροµα πάντα οδηγούσε 
στο να αποτελεί η χρήση των «µέσων» αυτοσκοπό και 
να παραµερίζεται το γεγονός ότι αυτές αποτελούν 
συστατικό µόνο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και όχι το σύνολο. 

Κοινό σηµείο της πορείας αυτής υπήρξε η προσπάθεια 
ταξινόµησης της χρήσης των Η/Υ, όπως εξάλλου και των 
οπτικοακουστικών µέσων, ως προς την καταλληλότητά τους για 
κάθε γνωστικό αντικείµενο ή διδακτική ενότητα, µε κριτήρια τόσο 
στεγανά διαχωρισµένα που οπωσδήποτε δεν έχουν σχέση µε αυτό 
που θα θέλαµε να εννοούµε σαν εκπαιδευτική πράξη, αλλά σαν 
µια προσπάθεια ανακάλυψης συνταγών για τη λύση των 
προβληµάτων. 

- Μια ανάλυση των εκθέσεων διαφορετικών χωρών του 
ΟΟΣΑ κάνει δυνατή την αναγνώριση των διαφόρων 
παραγόντων που υπεισέρχονται στην χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οι παράγοντες 
αυτοί φαίνεται ότι σχετίζονται µε το µηχανικό µέρος 
του εξοπλισµού (hardware), το λογισµικό υλικό 
(software) και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

- Η ελληνική πραγµατικότητα, παρά τα όποια 
προβλήµατα που δηµιουργεί η έλλειψη δυνατότητας 
εξοπλισµού όλων των σχολείων µε µηχανήµατα – 
λόγω µη ύπαρξης εθνικής βιοµηχανίας παραγωγής 
εξοπλισµού – απέφυγε ως ένα µεγάλο βαθµό το οξύ 
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πρόβληµα των µηχανηµάτων που δε 
χρησιµοποιούνται. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το εκπαιδευτικό λογισµικό 
υλικό αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της εισαγωγής των Νέων 
Τεχνολογιών στα σχολεία. Αναµφισβήτητα το λογισµικό αυτό υλικό 
παίζει κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασµό και στην επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων.Ο απολογισµός της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού software σε διεθνές επίπεδο, παρά τις ιδιαιτερότητες 
που παρουσιάζει κάθε χώρα, δεν είναι ικανοποιητικός. Η 
ανεπάρκεια αυτή συνοδεύεται και από την αποµόνωση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού υλικού από το χώρο του επαγγελµατικού 
λογισµικού υλικού.Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις διάφορες 
χώρες µπορεί να διακριθεί στις παρακάτω τρεις κατηγορίες : 

i. ασαφής, µε ελλιπή συστηµατοποίηση των στόχων, 
του περιεχοµένου, της διάρκειας και του επιπέδου της 
εκπαίδευσης, 

ii. µη ικανοποιητική, 
iii. µη υπάρχουσα 
Ένα βασικό ερώτηµα που τίθεται σήµερα, σαν συνέπεια της 

κατάστασης που επικρατεί στην εκπαίδευση, είναι αν µπορούµε 
ακόµα σήµερα να µιλούµε για χώρο «Νέων Τεχνολογιών και 
Εκπαίδευση», αν αξίζει δηλαδή να ασχολούµαστε µε το χώρο αυτό 
ή αν θα πρέπει να µιλάµε για µια ακόµα ευκαιρία που µας έφυγε.Η 
απάντηση στο ερώτηµα αυτό µπορεί να είναι αρκετά 
κατηγορηµατική ως προς το πρώτο σκέλος τουλάχιστον. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ευκαιρίες που προσφέρει ο χώρος 
των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης δεν 
αξιοποιήθηκαν. Το δυναµικό των Νέων Τεχνολογιών, µια παλέτα 
µε απεριόριστο αριθµό χρωµάτων – χρώµατα ακόµα και από το 
φάσµα το αόρατα για γυµνό µάτι – έµεινε ένα εργαλείο 
αναξιοποίητο. Όµως, ο χώρος των Νέων Τεχνολογιών είναι µια 
ευκαιρία για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που, πέρα από την 
παιδαγωγική του διάσταση, παρέχει δυνατότητες επανεξέτασης και 
επαναθεώρησης γενικών και ειδικών προβληµάτων στους χώρους 
µάθησης και εκπαίδευσης όπως προβλήµατα παιδαγωγικών 
θεωριών, διδακτικού σχεδιασµού, εξατοµικευµένης διδασκαλίας και 
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το περιβάλλον αυτό των Νέων Τεχνολογιών µπορεί να 
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προσφέρει τρόπους απόκτησης της επιστηµονικής πληροφορίας, 
τρόπους που δε στηρίζονται αποκλειστικά στη χρήση ενός 
εκπαιδευτικού λογισµικού υλικού, ενώ η απόκτηση αυτής της 
πληροφορίας θα προσφέρει ενίσχυση σε δραστηριότητες που δεν 
ήταν δυνατόν να γίνουν προηγουµένως. Η συσχέτιση των 
δυνατοτήτων αυτών µε τη µαθησιακή διαδικασία και τις θεωρίες 
που τη στηρίζουν, «νοµιµοποιείται» από το ρόλο της πληροφορίας 
στην ανάπτυξη των σύγχρονων κυβερνητικών επιστηµονικών 
συστηµάτων. Οι δίαυλοι επικοινωνίας που νοµιµοποιούν την 
επιστηµονική γνώση και τις τεχνολογικές εφαρµογές της, 
διαµορφώνουν και ένα ριζικά νέο παιδαγωγικό πλαίσιο για την 
έκφραση της µαθησιακής δραστηριότητας. Όµως θα πρέπει να 
αντιµετωπίσει τον κίνδυνο να ειδωθεί ως η πιο ενδιαφέρουσα 
πλευρά της Εκπαίδευσης η διάθεση πληροφοριών ή ακόµη 
διάθεση προσβάσεων στην πληροφορία. Η επικοινωνία, για 
παράδειγµα, ανάµεσα σε σχολικές τάξεις διαφορετικών χωρών, 
µέσω ενός πολύ απλού δικτύου επικοινωνίας, προσφέρει 
µοναδικές ευκαιρίες σε µια ευρεία κλίµακα θεµάτων φυσικών 
επιστηµών µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις κλιµατολογικές 
συνθήκες. Το δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των σχολείων µπορεί να 
είναι επίσης συνδεδεµένο και µε το  χώρο του επαγγελµατικού 
λογισµικού υλικού, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοποίηση της 
ενδεχόµενης ποιότητας και ευελιξίας του, αλλά και τον 
εµπλουτισµό του σχολείου από το χώρο της εργασίας. Ο γενικός 
σχεδιασµός ενός περιβάλλοντος των Νέων Τεχνολογιών θα 
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να στοχεύει στη δηµιουργία ενός 
«ζωντανού κυττάρου» που να αποτελεί µέρος του γενικού 
περιβάλλοντος µάθησης, αλλά και ικανού να αποτελέσει τον 
πυρήνα και τον πολλαπλασιαστή για τη δηµιουργία και άλλων 
τέτοιων συνδεόµενων κυττάρων.Στο σηµείο αυτό θα τολµούσαµε 
να πούµε ότι η ελληνική πραγµατικότητα παρά την υπάρχουσα 
υστέρηση, λόγω της αργοπορίας εισαγωγής των Νέων 
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την ιδιοµορφία της κατάστασης 
από την έλλειψη δυνατοτήτων επαρκούς εξοπλισµού των 
σχολείων µε µηχανικό υλικό και αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισµικό 
υλικό, βρίσκεται σε µια αρκετά πλεονεκτική θέση. Με την 
επιµόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών από το ΥΠΕΠΘ στην 
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αξιοποίηση των τεχνολογιών και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, 
ανοίγονται σοβαρές προοπτικές για το µέλλον.  Η πλεονεκτική 
θέση της ελληνικής εκπαίδευσης έγκειται πολύ απλά στο γεγονός 
ότι έχει την δυνατότητα σχεδιασµού αυτού που προαναφέραµε ως 
περιβάλλον Νέων Τεχνολογιών, εκµεταλλευόµενη την εµπειρία 
των άλλων χωρών, χωρίς να φρενάρεται από το αγωνιώδες κυνήγι 
του λεγόµενου τραίνου της πληροφορικής. Μην ξεχνάµε ότι αυτό 
που έχει ξεκινήσει στη χώρα µας ή εξαγγέλλεται για το µέλλον από 
τους αρµόδιους φορείς, δεν είναι τίποτα άλλο από την εισαγωγή 
της επιστήµης της πληροφορικής σαν καινούργιο γνωστικό 
αντικείµενο.Τι σηµαίνει λοιπόν σχεδιασµός της προοπτικής χρήσης 
των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση στα πλαίσια ενός 
περιβάλλοντος Νέων Τεχνολογιών;Ο χώρος των Νέων 
Τεχνολογιών αποτελεί ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο 
εµφανίζονται «ευφυή» µηχανήµατα µε δυνατότητες που 
εξελίσσονται ραγδαία και απρόβλεπτα. Τα µηχανήµατα αυτά, µε τις 
εκπληκτικά απεριόριστες δυνατότητές τους, συνοδεύονται κατ’ 
επέκταση και από µια φόρτιση ή, η οποία οδηγεί συνήθως στη 
δηµιουργία ενός κλίµατος µυθοποίησης ή υπερεκτίµησης των 
δυνατοτήτων αυτών των µηχανηµάτων. Το γεγονός αυτό της 
µυθοποίησης των Νέων Τεχνολογιών σε συνδυασµό και µε την 
εµπειρία των άλλων χωρών όπου παρατηρήθηκε το φαινόµενο της 
βίαιης εισβολής των Η/Υ χωρίς την απαραίτητη προετοιµασία και 
υποστήριξη, προβάλλει την ανάγκη της ευαισθητοποίησης 
απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και ειδικά στην προοπτική 
ενσωµάτωσης αυτών στο χώρο της Εκπαίδευσης.                         
Η ευαισθητοποίηση αποτελεί ένα πρωταρχικό δοµικό στοιχείο στο 
σχεδιασµό, στη δηµιουργία και στην εξέλιξη ενός περιβάλλοντος 
Νέων Τεχνολογιών. Αποτελεί δηλαδή, ένα απαραίτητο στοιχείο στο 
προκαταρκτικό στάδιο της πορείας για την ενσωµάτωση των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Μπορεί επιπλέον, η ευαισθητοποίηση απέναντι στις 
Νέες Τεχνολογίες, να αποτελέσει και συστατικό στοιχείο κάθε 
σταδίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κάτι τέτοιο όµως, 
προϋποθέτει την προσαρµογή του περιεχοµένου της και των 
µεθόδων της στις εκάστοτε γενικές και ειδικές απαιτήσεις.Η 
ευαισθητοποίηση στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος Νέων 
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Τεχνολογιών αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων που 
εµπλέκονται στην πορεία του σχεδιασµού µιας συγκεκριµένης 
στρατηγικής και της υλοποίησής της.                                           

Για το λόγο αυτό κατά την εκπαίδευση – επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών επιδιώκεται ώστε  

- να αντιµετωπίζονται οι διαµορφωµένες ήδη στάσεις 
των εκπαιδευτικών, οι οποίες είναι επηρεασµένες 
περισσότερο από κοινωνικούς, πολιτισµικούς και 
οικονοµικούς παράγοντες παρά από την άµεση 
επίδραση των Η/Υ στη διδασκαλία και στη µάθηση. 
Ήδη από έρευνες γνωρίζουµε ότι οι στάσεις αυτές των 
εκπαιδευτικών είναι επηρεασµένες από τη µυθική 
εικόνα του Η/Υ και τις ιδιαιτερότητές του, όπως τη 
µεγάλη του ταχύτητα κατά την επεξεργασία 
δεδοµένων και τη δυνατότητά του αποθήκευσης 
πληροφοριών 

- να εξασφαλίζεται η διαµόρφωση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών, σε όποια βαθµίδα και αν είναι αυτοί 
και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, ότι ο χώρος των Νέων Τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση, όπως και οι εφαρµογές τους, είναι 
ένας χώρος ο οποίος ανήκει αποκλειστικά και µόνο σ’ 
αυτούς. Μ’ άλλα λόγια ο χώρος αυτός δεν ανήκει σε 
επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων και θέσεων, έστω και 
αν αυτοί τυχαίνει σήµερα να έχουν µια µεγαλύτερη 
επαφή και εξοικείωση µε τα συστήµατα των Η/Υ. 

Εκδηλώνεται µια εµφανώς παθητική στάση των 
εκπαιδευτικών στην προοπτική παρέµβασής τους στο χώρο αυτό, 
την οποία θα τολµούσαµε να χαρακτηρίσουµε και ως 
µοιρολατρική. Η ιδιαίτερη επιθυµία που δείχνουν για ενηµέρωση 
στον τοµέα αυτόν πολλές φορές περιορίζεται και εξαντλείται στη 
διάθεσή τους να µάθουν τις λεγόµενες κλασικές εφαρµογές όπως, 
για παράδειγµα, την επεξεργασία κειµένου. 

 Αντίστοιχα, κατά τη γνωριµία και εξοικείωση των παιδιών µε 
τις Νέες Τεχνολογίες επιδιώκεται ώστε  

- να αντιµετωπίζεται η υπάρχουσα µυθοποίηση των 
Η/Υ, η οποία στα παιδιά εκφράζεται µε την 
υπερεκτίµηση των δυνατοτήτων του Η/Υ και τη 
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σύγχυση σύγκρισης των ανθρώπινων 
χαρακτηριστικών και λειτουργιών µε τα 
χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του Η/Υ (µνήµη, 
σκέψη, ύπαρξη ευφυΐας, ταχύτητα απαντήσεων 
κ.λ.π.) 

- να αξιοποιείται η µυθοποίηση αυτή, χωρίς την 
αναγκαστική απάλειψή της, µε την εκµετάλλευση των 
θετικών της στοιχείων και τη µετατροπή τους σε πηγή 
ενέργειας, µιας ενέργειας δυναµικής, η οποία µπορεί 
να εξασφαλίσει την επιτυχία στην κατανόηση της νέας 
γνώσης. 

Το ζήτηµα ευαισθητοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Θα το 
θεωρούσαµε όµως σηµαντική επιτυχία αν κατάφερνε να 
µετατρέψει τις στάσεις της αγωνιώδους πρόβλεψης και αντίστοιχα 
παθητικής αναζήτησης του µέλλοντος των Νέων Τεχνολογιών σε 
στάσεις διάθεσης για δηµιουργία αυτού του µέλλοντος των 
τεχνολογιών. 

Το θέµα της πληροφορικής στην εκπαίδευση έχει 
προκαλέσει ένα φάσµα ποικίλων αντιδράσεων από ερευνητές και 
θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Ο Bevnon έχει ταξινοµήσει τις 
ανταποκρίσεις αυτές σε 4 ερευνητικά παραδείγµατα. Είναι 
χρήσιµο, νοµίζω, να τα αναφέρουµε, γιατί θα µας βοηθήσει να 
διαµορφώσουµε µια πιο καθαρή άποψη για την εκπαιδευτική αξία 
των υπολογιστών στην εκπαίδευση. 

• Είναι αυτοί που ασχολούνται µε τη Γνωστική Ψυχολογία / 
Τεχνητή Νοηµοσύνη, που εστιάζεται στη σχέση ανάµεσα στην 
Τεχνητή Νοηµοσύνη και στα αναπτυξιακά ζητήµατα και µε το πώς 
η µέχρι τώρα γνώση και εµπειρία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για να αναπτυχθούν θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης µέσω της 
νέας τεχνολογίας. 

• Είναι αυτοί οι οποίοι συνηγορούν άκριτα υπέρ της 
εισαγωγής των υπολογιστών στην εκπαίδευση και βασίζονται 
συχνά σε γενικές αρχές, χωρίς έρευνα και εξέταση των 
προϋποθέσεων. 
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• Είναι αυτοί που αντιστέκονται και απορρίπτουν τη µάθηση 
µε τη βοήθεια των υπολογιστών, κατά τρόπο σαρωτικό, 
συντηρητικό και υπερβολικό. 

• Είναι αυτοί που ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής 
βιβλιογραφίας. Συνήθως εστιάζονται στο ρόλο του δασκάλου ως 
εγγυητή της µαθησιακής διαδικασίας. Υποστηρίζουν την εισαγωγή 
στις τάξεις διδασκαλίας της νέας τεχνολογίας για πολλούς 
κοινωνικά αποδεκτούς από πολιτική, οικονοµική και εκπαιδευτική 
άποψη λόγους, ενώ πολλοί από αυτούς εφιστούν την προσοχή 
στον κίνδυνο να χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής ως µέσο ενός 
αόρατου αλλά σοβαρού κοινωνικού ελέγχου. 

Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι οι σχολιαστές 
στα παραπάνω ερευνητικά παραδείγµατα. Υπάρχουν και άλλες 
τάσεις ανάµεσα στις παραπάνω, που επιδιώκουν συγκεκριµένες 
κατευθύνσεις και ενδιαφέροντα. 

Ας δούµε, όµως, πιο συγκεκριµένα ορισµένα θετικά στοιχεία 
της συµβολής του υπολογιστή στη µαθησιακή διαδικασία, µερικά 
προβλήµατα που προκύπτουν, τι θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουµε όλοι εµείς που υποτίθεται ότι είµαστε φορείς 
αλλαγής της εκπαιδευτικής νοοτροπίας και τι κατά τη γνώµη µας 
πρέπει να προσέξουµε σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η 
εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση. 

Κατ’ αρχήν, είναι καλό να ξεχωρίσουµε τις διαφορετικές 
λειτουργίες του υπολογιστή : 

1ο. ∆εδοµένου ότι προβλέπεται ότι σήµερα στις κοινωνίες 
µας θα θεωρείται κανείς αναλφάβητος αν δε γνωρίζει να 
χρησιµοποιεί κατά κάποιο τρόπο τον υπολογιστή, ο Η/Υ θα πρέπει 
να διδάσκεται στο µαθητή ως γνωστικό αντικείµενο που θα τον 
προετοιµάζει για την εκπαιδευτική και την επαγγελµατική επιβίωση 
και ανάπτυξή του. Η χρήση του  υπολογιστή, συνδέεται µε ένα 
σύνολο δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες για τις καθηµερινές 
ανάγκες του αυριανού ανθρώπου. Από την απλή αλληλογραφία 
και σύνταξη κειµένων µέχρι τις απαιτήσεις της εργασίας σε όλους 
τους επαγγελµατικούς χώρους και την επιστηµονική έρευνα, µε την 
οποία κάθε εκπαιδευτικός θα χρειάζεται ίσως να είναι 
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εξοικειωµένος.                                                                                            
2ο. Ως πηγή πληροφόρησης. Οι τεράστιες δυνατότητες 
υπολογισµού, αποµνηµόνευσης, απεικόνισης και συσχετισµού των 
πληροφοριών, καθώς και η δηµιουργία δικτύων πληροφόρησης 
που διαθέτει ο υπολογιστής µε τη βοήθεια των τηλεπικοινωνιακών 
µέσων, τον καθιστά µια σπουδαία πηγή πληροφόρησης, γεγονός 
πολύ σηµαντικό για την εποχή µας, αφού ζούµε στην εποχή της 
πληροφορίας και η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι δείκτης 
δηµοκρατίας για µια σύγχρονη χώρα.                                                            
3ο. Ο Η/Υ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εποπτικό µέσο 
διδασκαλίας σε όλα τα µαθήµατα από τη γλώσσα, τα µαθηµατικά 
µέχρι και τις τέχνες.Έτσι: 

• Το µάθηµα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάριστο και δίνει 
ερεθίσµατα για περισσότερη εµβάθυνση – µε την παρέµβαση 
πάντοτε του δασκάλου.                                                                  

• Ο Η/Υ έχει απεριόριστη υποµονή και δεν «τραβάει ποτέ τα 
αυτιά των παιδιών» ούτε επηρεάζεται από υποσυνείδητες 
προκαταλήψεις. Το παιδί δεν έχει λόγο να τον ντρέπεται ούτε να 
φοβάται µην το περάσει για ηλίθιο, κάτι που εµείς οι δάσκαλοι δεν 
µπορούµε πάντα να το αποφύγουµε.                                          

• Η ενίσχυση που δίνεται στο µαθητή από τη σωστή 
απάντηση είναι άµεση κι αυτό ενισχύει και την ίδια τη µάθηση.  

• Επιτρέπει στο µαθητή να προχωρήσει στην εργασία του µε 
ρυθµό ανάλογο µε τις δικές του ικανότητες. Έτσι αν κάποιος 
µαθητής, για οποιοδήποτε λόγο, έχει διακόψει τη φοίτηση ενός 
µαθήµατος, µπορεί να αρχίσει από εκεί που σταµάτησε την 
τελευταία φορά, χωρίς να δηµιουργεί κενό που µπορεί να είναι 
καθοριστικό για την πρόοδό του. Αλλά και το αντίθετο : Αν κάποιος 
µαθητής τελειώσει την εργασία που του ανατέθηκε, µπορεί να 
συνεχίσει µε άλλη εργασία ανώτερου επιπέδου και έτσι δεν 
υπάρχει αυτή η ισοπέδωση των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων.  

• Η ασχολία των µαθητών µε τους Η/Υ επιτρέπει στο 
δάσκαλο να επιτηρεί όλη την τάξη και επί πλέον να καταγράφει τις 
αδυναµίες των µαθητών και να τα βοηθάει ατοµικά. Ευνοείται έτσι 
η εξατοµικευµένη και προγραµµατισµένη διδασκαλία. Εξαιτίας 
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αυτής της βαθµιαίας πορείας ο µαθητής ελέγχει την πρόοδό του 
και φθάνει σε σηµείο να απαντά σχεδόν πάντα σωστά. 

• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν τη δυνατότητα να 
διαδίδονται πιο εύκολα ακόµα και στα πιο αποµακρυσµένα χωριά. 
Έτσι η διάδοση της γνώσης γίνεται ευκολότερη και δηµιουργούνται 
ίσως ευκαιρίες για κάθε παιδί του χωριού και της πόλης. 

• Ο Η/Υ ως διδακτικό µέσο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά 
κατάλληλο µε εκπληκτικά αποτελέσµατα – ιδιαίτερα σε ορισµένες 
τάξεις του δηµοτικού – για την πρόοδο µαθητών µε µαθησιακές 
δυσκολίες ποικίλης αιτιολογίας (νοητική ή αισθητηριακή υστέρηση, 
συµπεριφορικές ιδιαιτερότητες, υπερκινητικότητα, απέχθεια προς 
το βιβλίο και τα µαθήµατα κ.α.).                                                      

• Οι Υπολογιστές ανταποκρίνονται στις ανάγκες ατόµων 
διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας. Επιτρέπει, δηλαδή, σε µαθητές 
διαφορετικής προσωπικότητας να αξιοποιούν στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό τις ικανότητές τους. Ακόµη και για τα παιδιά που δεν τα 
πάνε καλά µε τις µηχανές γενικά και έχουν π.χ. περισσότερο 
θεωρητικά ενδιαφέροντα υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες, 
ώστε µέσω του υπολογιστή να µπορούν να συνδέονται στο µέλλον 
µε βιβλιοθήκες και να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε κείµενο 
του ενδιαφέροντός τους ή και επικοινωνία µε κάποιο επιστήµονα. 

• Ο υπολογιστής είναι σηµαντικός όχι µόνο γι’ αυτό που 
κάνει, αλλά και για το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Ο υπολογιστής 
ικανοποιεί και την ανάγκη για αναζήτηση ταυτότητας. Για 
παράδειγµα, οι «χάκερς» ή οι πολύ έµπειροι µαθητές γύρω από 
τον υπολογιστή, που µπορεί και να µην έχουν άλλες ακαδηµαϊκές 
επιδόσεις, χρησιµοποιούν την κυριαρχία τους πάνω στη µηχανή 
για να δείξουν τις ικανότητές τους στον τοµέα αυτό τουλάχιστον. 
Τα παιδιά αισθάνονται ότι η γνώση που αποκτάται µε τη χρήση του 
υπολογιστή «ανήκει και σ’ αυτά και όχι µόνο στους δασκάλους». 

Τα παιδιά, χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή µαθαίνουν να 
συνεργάζονται ανταλλάσσοντας προγράµµατα και µελέτες, 
συζητώντας τον τρόπο µε τον οποίο λύνουν κάποια προβλήµατα, 
µαθαίνοντας ως παρατηρητές, παίζοντας ένα παιχνίδι κ.τ.λ. Η 
διδασκαλία, για παράδειγµα, σε µικρά παιδιά του ∆ηµοτικού ήταν 
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αποδοτική, όταν τα παιδιά εργάζονταν τρία τρία και µάλιστα χωρίς 
τον κλασικό ρόλο του δασκάλου. Σε µια τυπική σχολική τάξη 
εξάλλου δεν προσφέρονται σε όλους τόσες πολλές ευκαιρίες 
ανάπτυξης δικτύων αµφίδροµης επικοινωνίας, ώστε να κινδυνεύει 
η κοινωνικότητα του µαθητή από τη χρήση του υπολογιστή. 
Αντίθετα ο υπολογιστής συµβάλει στη µείωση ιεράρχησης της 
σχέσης δασκάλου – µαθητή. Στην περίπτωση αυτή ο δάσκαλος 
είναι κι αυτός ένας µαθητευόµενος.Όλα τα παραπάνω ηχούν πολύ 
όµορφα στα αυτιά µας, τίθενται, όµως, εύκολα ορισµένοι 
προβληµατισµοί.Οι υπολογιστές και τα προγράµµατα έπεσαν από 
τον ουρανό; Αµφότερα δεν έχουν αναπτυχθεί και διαφηµιστεί από 
ειδικούς και από οµάδες ειδικών µε συγκεκριµένα κίνητρα; ∆εν 
είναι προφανές ότι ιδεολογίες µπορεί να µεταβιβαστούν φανερά ή 
συγκαλυµµένα µέσα από τα προγράµµατα και να γίνουν 
αποδεκτές ή να αµφισβητηθούν;Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου 
στην περίπτωση αυτή; Αν δεχθούµε την παιδαγωγική άποψη του 
Vigotscy ότι η γνωστική ανάπτυξη του µαθητή είναι αποτέλεσµα 
αλληλεπίδρασης δασκάλου και µαθητή και ότι η µάθηση δεν είναι 
µια ατοµική υπόθεση αλλά µια κοινωνική, επικοινωνιακή 
διαδικασία, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και κριτικοί µπροστά σε 
κάθε πρόγραµµα εκπαιδευτικού λογισµικού. Πολλοί 
προγραµµατιστές π.χ. είναι οξείς και απόλυτοι στο σηµείο αυτό και 
µιλούν για µάθηση «άνευ διδασκάλου». Το να µιλάµε για 
εκπαιδευτικό λογισµικό «άνευ διδασκάλου» ή «teacher – proof» 
σηµαίνει πως οι δάσκαλοι αγνοούνται και δε συµµετέχουν µε 
κανέναν τρόπο σ’ αυτό, εκτός βέβαια από το να έλθουν µετά να 
δουν την αξιολόγηση που έκανε η µηχανή, οπότε βέβαια µιλάµε 
για φυσική και κοινωνική αποµόνωση του παιδιού. Θα πρέπει να 
έχουµε υπόψη µας ότι κάθε εκπαιδευτικό λογισµικό δεν είναι από 
µόνο του ένα είδος «αµερόληπτης λογικής», αλλά είναι 
κατασκευασµένο από µια ανθρώπινη ύπαρξη, µε µια συγκεκριµένη 
ιδέα σχετικά µε το πώς µαθαίνουν τα παιδιά και τι πρέπει να 
µάθουν, και έχει σκοπό να διδάξει σύµφωνα µε έναν αυστηρά 
προκαθορισµένο σχεδιασµό. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι συνήθως 
– και πολύ περισσότερο στη χώρα µας – τα λογισµικά 
κατασκευάζονται σε χώρους (όπως οι ιδιωτικές εταιρείες), όπου δε 
γίνεται έρευνα ή δε δίνεται προτεραιότητα σε κοινωνικά και 
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ανθρωπιστικά ευαίσθητους παιδαγωγικούς στόχους, αν αυτοί δεν 
προσφέρονται για αύξηση των πωλήσεων και για κέρδος.                  
• Από άτοµα που στηρίζονται στον αυτοσχεδιασµό ή και µερικές 
φορές σε κάποια ψευδο-αντικειµενικά τεστ αµφίβολης 
αποτελεσµατικότητας και πιθανής επικινδυνότητας, δεδοµένου ότι 
αγνοούνται πολλά σηµαντικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε 
τον αποδέκτη τους, τον άνθρωπο ως σύνολο.                         
• Από προγραµµατιστές που πιθανόν αγνοούν τις δύο βασικές 
λειτουργίες της εκπαίδευσης : την ατοµική λειτουργία (την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας) και την κοινωνική λειτουργία (την 
ανάπτυξη της κουλτούρας µιας κοινωνίας µέσω της οποίας 
λειτουργεί η αναπαραγωγή και ο µετασχηµατισµός). Εστιάζονται 
µε έναν πολύ στενό τρόπο στη µάθηση ειδικών γνώσεων και 
αγνοούν την τεχνολογία ως λειτουργία της κοινωνικής και 
πολιτιστικής αναπαραγωγής. 

Η άποψη, επίσης, ότι τα παιδιά µαθαίνουν αυτόνοµα είναι 
µάλλον παραπλανητική διότι δε σηµαίνει ότι κάθε φορά που το 
παιδί φέρνει σε αίσιο τέλος ένα πρόγραµµα, επιτυγχάνει πάντα και 
ένα ακαδηµαϊκό επίτευγµα ή ότι προοδεύει σε ανώτερα επίπεδα 
νοητικής λειτουργίας. Ο µαθητής δεν έχει την ελευθερία να επιλέξει 
τη δουλειά που θα κάνει ακόµα και όταν βρίσκεται µπροστά στη 
µηχανή, ή να ανοίξει ελεύθερο διάλογο µια και όλα έχουν 
προκαθοριστεί και τακτοποιηθεί για το µαθητή από τον 
προγραµµατιστή.                                                                                                 
∆εν είναι, όµως, µόνο η αυταπάτη της αυτονοµίας που 
δηµιουργείται στα παιδιά, αλλά πίσω από αυτήν καµουφλάρεται 
µια άλλη ανησυχητική πραγµατικότητα. Ο υπολογιστής αλλάζει µεν 
τον τρόπο διδασκαλίας, θα λέγαµε, όµως, πως είναι δυνατόν και 
να επαναφέρει τον παλιό τρόπο διδασκαλίας των πειθαρχηµένων 
σχολείων, όπου τα παιδιά κάθονταν σιωπηρά σε σειρές, 
ενθαρρύνοντας έτσι τη φυσική και κοινωνική αποµόνωση, κάτι που 
µερικές φορές βολεύει επικίνδυνα το δάσκαλο.                            
Μια άλλη εκπαιδευτική διάσταση της πληροφορικής στην 
εκπαίδευση είναι ο ρόλος, που µπορεί να παίξει ο υπολογιστής ως 
«διανοητικό εργαλείο» (Mindtool). Τα εργαλεία αυτά έχουν γίνει 
πολύ δηµοφιλή µε τη δουλειά του Papert, συνεργάτη του Plaget, 
µε τα γραφικά της χελώνας.                                                             
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 • Ο Papert θεωρεί ότι η χρήση του Η/Υ βάζει στα χέρια του 
παιδιού νέα νοητικά εργαλεία και µ’ αυτό τον τρόπο µεταβάλλει τη 
µάθηση από αντικείµενο πειθαρχίας και ταλαιπωρίας σε 
αντικείµενο ανακάλυψης και ενθουσιασµού.                                

 Πιο συγκεκριµένα, παρακολουθώντας ένα παιδί να 
προγραµµατίζει, διαπιστώνουµε τα εξής πράγµατα : Κατ’ αρχήν το 
παιδί κατέχει το δικό του τρόπο σκέψης και επί πλέον µαθαίνει και 
το µηχανικό τρόπο σκέψης του υπολογιστή. Προγραµµατίζοντας, 
τώρα, το παιδί µαθαίνει τον υπολογιστή πώς να «σκέπτεται». Αλλά 
για να µάθει τη µηχανή να «σκέπτεται», πρώτα ανακαλύπτει (µε 
κάποια υποβοήθηση από  το δάσκαλο) πως το ίδιο σκέφτεται. 
∆ηλαδή, έχουµε µια εµπλοκή δύο τρόπων σκέψης, όπου το παιδί 
έχει τον έλεγχο. Η προσπάθεια αυτή του παιδιού να µάθει κατ’ 
αρχήν τους στοιχειώδεις κανόνες σκέψης του άλλου και στη 
συνέχεια να τον κατευθύνει κάθε φορά σε µια συγκεκριµένη 
διαδικασία σκέψης τον µετατρέπει σε επιστηµολόγο, 
προσφέροντάς του µια εµπειρία που λίγοι ενήλικοι έχουν 
αποκτήσει.                                                                                   
Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως τα παιδιά, προγραµµατίζοντας 
στον υπολογιστή, διερευνούν διαδικασίες σκέψης και τρόπους 
µάθησης, έτσι ώστε να λειτουργούν, τηρουµένων των αναλογιών, 
ως ψυχολόγοι και επιστηµολόγοι. 

∆ιανοητικά εργαλεία ονοµάζουµε επιµέρους µοντέλα 
γνωστικών δοµών που µπορεί να γενικευθούν και µέσω των 
οποίων η ανακαλυπτική µάθηση µπορεί να διευκολυνθεί και να 
παραχθεί. Ένα διανοητικό εργαλείο, για να είναι αποτελεσµατικό, 
πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ του θεσµικού και πολιτισµικού 
πλαισίου από τη µια µεριά και της τεχνολογίας από την άλλη, µέσω 
της οποίας δοµήθηκε, προσφέροντας έτσι, ένα φυσικό τρόπο 
προσέγγισης στο χρήστη.Όπως αντιλαµβάνεται κανείς η χρήση 
αυτών των διανοητικών εργαλείων δεν είναι εύκολη και πλατιά, 
γιατί προϋποθέτει ένα ενιαίο «σύστηµα» στις σχολικές τάξεις 
αποτελούµενο από το δάσκαλο, το µαθητή και τον υπολογιστή, 
στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος, που απαιτεί την 
ευαισθησία, δηµιουργικότητα, φαντασία και αυτοπεποίθηση του 
δασκάλου αλλά και την ικανότητά του να προσαρµόζεται σε νέες 
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αναδυόµενες µεθόδους διδασκαλίας µε εγγυητές πάντα τις 
δηµοκρατικές αξίες και την ελευθερία.Όλα αυτά προϋποθέτουν, 
όµως, µια συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
πληροφορική και ένα δηµοκρατικό, αποκεντρωµένο εκπαιδευτικό 
σύστηµα.∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µε την εισαγωγή των 
υπολογιστών στην εκπαίδευση θα επηρεαστεί ο τρόπος µε τον 
οποίο τα παιδιά σκέπτονται και µαθαίνουν και πιθανόν να 
αλλάξουν οι µέθοδοι προσπέλασης της γνώσης, καθώς και οι 
κοινωνικές σχέσεις. Οι σκεπτόµενες µηχανές είναι πια ένα 
γεγονός. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοηµοσύνης οι επιστήµονες 
χρησιµοποιούν υπολογιστικά µοντέλα για να εµβαθύνουν στην 
ανθρώπινη ψυχολογία. Αν αυτό είναι άπρεπο ή όχι θα εξαρτηθεί 
από το αν και κατά πόσο αυτή η νέα σχέση «άνθρωπος – 
σκεπτόµενη µηχανή» θα συµβάλει στην ανοικτή και δηµιουργική 
σκέψη µε τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ηθικής ή θα 
«αξιοποιηθεί» κατά τρόπο που θα έθετε σε κίνδυνο την ισορροπία 
του ανθρώπου µε το περιβάλλον και την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του.Τέλος θα λέγαµε ότι οι προσπάθειες να 
αντικατασταθούν οι δάσκαλοι από την τεχνολογία αναγκαστικά θα 
αποτύχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι µια πιο πλατιά θεώρηση του 
ανθρώπου και της τεχνολογίας µέσα στα θεσµικά και πολιτισµικά 
τους πλαίσια. Αυτό µε τη σειρά του υπονοεί ότι µια στενή τεχνική 
εκπαίδευση διαφόρων υπολογιστικών ειδικοτήτων και ο χωρισµός 
της τεχνολογίας από τις ανθρωπιστικές επιστήµες είναι 
αντιπαραγωγικέςκαι επικίνδυνες στρατηγικές. Και πρέπει να 
αισθανόµαστε υποχρεωµένοι να καταγγέλλουµε ανοιχτά την 
Πολιτεία σ’ αυτή την κρίσιµη καµπή της τεχνολογικής 
επανάστασης, όταν η ίδια βραχυκυκλώνεται από περιορισµούς 
που είναι πρωτίστως τεχνικοί και παράγονται από οικονοµικά 
κατεστηµένα και από την ανθρώπινη τάση για πλούτο και έχουν 
προσανατολισµό το κέρδος και όχι την κοινωνία και τον 
άνθρωπο.Στην έκθεση «Μεγάλος Αδελφός» που παρουσιάζεται 
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, µε προτάσεις επιφανών 
αρχιτεκτόνων, παρατηρεί, σχολιάζει και χρησιµοποιεί την 
«πρόοδο» αλλά δεν αποφαίνεται αν είναι ωφέλιµη ή επιβλαβής. Το 
βασικότερο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ο αµοραλισµός. 
Η στάση που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «ιεραρχική 
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αξιολόγηση βάση της αντίληψης για το Καλό και το Κακό», είναι 
ξένη ή σχεδόν αδιανόητη για την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν έχει 
ηθική υπόσταση. Ηθική και τεχνολογία είναι δύο συστήµατα 
αντίληψης από εντελώς διαφορετικούς, ασυµβίβαστους 
κόσµους.Καµιά τεχνολογία δεν είναι από µόνη της καλή ή κακή. Το 
πώς, για ποιους σκοπούς και από ποια κοινωνία χρησιµοποιείται 
είναι αυτό που θα της δώσει και τον ανάλογο χαρακτήρα. Αν π.χ. 
ένα παιδί αποµονώνεται πολλές ώρες ασχολούµενο µε τον 
υπολογιστή, ίσως δε φταίει ο τελευταίος, αφού τα αίτια µπορεί να 
βρίσκονται αλλού : στην αγωγή, σε διάφορους άλλους 
κοινωνικοποιητικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες και στην 
οργάνωση της µεταβιοµηχανικής αστικής ζωής µας. Στο χέρι µας 
είναι επίσης να αξιοποιήσουµε µε περισσότερο νόηµα το χρόνο 
που θα µας εξοικονοµήσει η τεράστια αποµνηµονευτική και 
υπολογιστική ικανότητα του υπολογιστή ή να πέσουµε στην 
παγίδα ενός ξέφρενου ρυθµού, που θα είναι δύσκολο να 
παρακολουθήσει το νευρικό µας σύστηµα, στην προσπάθειά µας 
να πετύχουµε όλο και περισσότερα γρήγορα αποτελέσµατα. Ο 
κίνδυνος δεν προέρχεται από το ότι το παιδί δε θα «ακονίζει» 
δήθεν το µυαλό του µε το να χρησιµοποιεί υπολογιστή για τις 
αριθµητικές πράξεις του, αλλά από το πώς θα χρησιµοποιεί την 
κρίση του στο χρόνο που έχει κερδίσει. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν 
είναι τόσο από την τεχνολογία που κινδυνεύει η εκπαίδευση όσο 
από τις ίδιες τις αδυναµίες της. 

ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Οι τα ψηφιακά µέσα θεωρούνται σήµερα αναπόσπαστο τµήµα της 
ζωής µας και η ικανότητα χρήσης τους επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 
την καθηµερινότητά µας, τη θέση µας µέσα στην κοινωνία και τις 
σχέσεις µας µε τους άλλους ανθρώπους. Αρκετοί είναι οι φίλοι της 
τεχνολογίας που παραθέτουν µε ενθουσιασµό τα οφέλη που 
αποκοµίζουν όσοι αξιοποιούν τις δυνατότητες των ψηφιακών 
µέσων και κυρίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 
παγκόσµιου ιστού και ενθαρρύνουν την επέκταση του κοινωνικού 
κύκλου µέσω των κοινωνικών δικτύων (π.χ. facebook), την 
εκπαίδευση µέσω υπολογιστή ή/και από απόσταση, τη χρήση 
ζωντανών συνοµιλιών για την επικοινωνία µε αποµακρυσµένα 
πρόσωπα, την οργάνωση της δουλειάς µας µε το λογισµικό 
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γραφείου (π.χ. word), την ενίσχυση της εκπαίδευσης µε σύγχρονο 
εξοπλισµό (π.χ. διαδραστικοί πίνακες) και λογισµικό, κ.α. πολλά. 
Από την άλλη πλευρά, εξ' ίσου πολλοί, αν όχι περισσότεροι, είναι 
εκείνοι που κρατούν σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τις 
ψηφιακές τεχνολογικές εξελίξεις. Προειδοποιούν ότι οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και ο παγκόσµιος ιστός µπορούν να βλάψουν τους 
χρήστες τους, να προκαλέσουν απώλεια στον έλεγχο των 
προσωπικών στοιχείων, να φέρουν ευαίσθητες ηλικιακές οµάδες 
σε επαφή µε κακόβουλους ανθρώπους ή ακατάλληλη πληροφορία, 
να αποτελέσουν πεδίο για απάτες, κλοπές πιστωτικών καρτών, να 
µετατραπούν σε κανάλια διάδοσης παραπλανητικών ειδήσεων, να 
καταλήξουν αντικείµενο εθισµού για τους νέους, κ.α. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν µία θέση 
ανάµεσα στα δύο αυτά άκρα. Οι πιο σώφρονες προσπαθούν να 
συνθέσουν τις δύο απόψεις, ώστε να χρησιµοποιήσουν 
αποτελεσµατικά τα ψηφιακά µέσα ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύονται από τους κινδύνους που τα συνοδεύουν. 
Ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτό το θέµα είναι η θέση του 
εκπαιδευτικού στην πληροφορική και τις δεξιότητες χειρισµού των 
ψηφιακών µέσων, είτε αυτός εργάζεται στη δηµόσια ή ιδιωτική 
υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε στην εκπαίδευση ενηλίκων, είτε στις 
ιδιωτικές σχολές πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός αυτός καλείται να 
µεταδώσει στους εκπαιδευόµενους τις απαραίτητες δεξιότητες και 
γνώσεις ώστε να χρησιµοποιήσουν σωστά τα νέα µέσα. Είναι, 
λοιπόν, δική του ευθύνη να εφοδιάσει τους µαθητές µε εκείνες τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διαγνώσουν 
έγκαιρα και να προλάβουν τους κινδύνους που καιροφυλακτούν 
στο διαδίκτυο, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα κινητά 
τηλέφωνα, ακριβώς όπως είναι και δική του ευθύνη να δώσει 
κίνητρα στους µαθητές για να χρησιµοποιήσουν µε τον κατάλληλο 
τρόπο τα ψηφιακά µέσα. 
Ένα πρόγραµµα διδασκαλίας στη χρήση των ψηφιακών µέσων, 
λοιπόν, θα πρέπει να ισορροπεί ανάµεσα στα δύο άκρα: από τη 
µία πλευρά οι µαθητές θα πρέπει να ενθουσιάζονται µε τα ψηφιακά 
εργαλεία και από την άλλη θα ενηµερώνονται για τους κινδύνους 
από τους οποίους πρέπει να προφυλαχθούν. Κάθε ενότητα 
δεξιοτήτων που διδάσκονται θα πρέπει να συνοδεύεται από 
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πιθανούς κινδύνους και τις προφυλάξεις που θα πρέπει να 
λαµβάνουν. Τίποτα δεν θα πρέπει να απαγορευθεί εντελώς, η 
τεχνολογία είναι ένα εργαλείο, κι ως τέτοιο θα πρέπει να διδαχθεί. 
Οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν πως να το χρησιµοποιούν 
σωστά, καθώς και τις συνέπειες της επιπόλαιας ή απρόσεκτης 
χρήσης. 
Η πολιτεία θα πρέπει πολύ σύντοµα να λάβει µέτρα ώστε η 
ισορροπηµένη διδασκαλία σε θέµατα ασφάλειας στη χρήση των 
ψηφιακών µέσων να αποτελέσει σύντοµα βασική παράµετρο των 
αναλυτικών προγραµµάτων διδασκαλίας της πληροφορικής. Με 
κάποιο τρόπο, επίσης, θα πρέπει να περιληφθούν αυτές οι αρχές 
και στη διδασκαλία δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
πληροφορικής που πιστοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς (π.χ. 
ECDL). Τόσο η δηµόσια υποχρεωτική εκπαίδευση όσο και η 
ιδιωτική βιοµηχανία πιστοποιήσεων έχουν κάνει πολύ λίγα 
οργανωµένα βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα 
να στηρίζονται περισσότερο στις πρωτοβουλίες ορισµένων 
εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών µονάδων. 
Ωστόσο, ο εµπλουτισµός των υπαρχόντων προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και η συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών ίσως να 
µην επαρκούν ως µέτρα για τη συνολική αντιµετώπιση των 
κινδύνων που συνοδεύουν την εποχή της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών, καθώς αφορούν µία µερίδα, µόνο των ανθρώπων 
που επηρεάζονται. Υπάρχουν, εποµένως, κάποιες σηµαντικές 
κατηγορίες ανθρώπων που, ενώ χρησιµοποιούν ψηφιακά µέσα και 
εκτίθενται στους σχετικούς κινδύνους, δεν έχουν τον τρόπο να 
διδαχθούν τον τρόπο προστασίας τους από αυτούς. Η πλέον 
σηµαντική και ευαίσθητη κατηγορία είναι αυτή των µαθητών του 
δηµοτικού.Τα παιδιά του δηµοτικού χρησιµοποιούν, σε πολύ 
µεγάλο ποσοστό, διάφορα ψηφιακά µέσα όπως ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, τον παγκόσµιο ιστό ή και κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, 
το αναλυτικό πρόγραµµα στο δηµοτικό σχολείο προβλέπει 
ελάχιστα πράγµατα για τη διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων 
πληροφορικής και, κυρίως, για τους κινδύνους από τους οποίους 
πρέπει να προστατευθούν τα παιδιά. Η ελάχιστη επαφή των 
παιδιών µε ένα οργανωµένο πρόγραµµα πληροφορικής 
πραγµατοποιείται µόνο σε ορισµένες ώρες στα ολοήµερα τµήµατα, 
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τα οποία οι µαθητές παρακολουθούν προαιρετικά, ενώ δεν 
λειτουργούν ούτε σε όλα τα σχολεία ούτε σε όλες τις γεωγραφικές 
περιοχές. Αλλά ακόµα και στα ολοήµερα, οι εκπαιδευτικοί της 
πληροφορικής έχουν ελάχιστη έως καθόλου καθοδήγηση µε 
αποτέλεσµα τα µαθήµατά τους να είναι ανοργάνωτα και ανόµοια 
από σχολείο σε σχολείο. Το αποτέλεσµα είναι οι µαθητές του 
δηµοτικού να εκτίθενται σε έναν ολόκληρο πολύπλοκο κόσµο που 
δεν έχουν την ψυχική δύναµη και καλλιέργεια να αντιµετωπίσουν 
µόνοι τους. 
Ο µεγαλύτερος φόβος όσων ασχολούνται µε την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο είναι το πως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στους µαγικούς 
κόσµους του παγκόσµιου ιστού µπορούν να επηρεάσουν τα µικρά 
παιδιά. Το ακατάλληλο περιεχόµενο (βία, πορνογραφία, κλπ.), ο 
κίνδυνος του εθισµού και η πιθανότητα επικοινωνίας µε 
κακόβουλους ανθρώπους είναι οι κύριες ανησυχίες των γονέων και 
των εκπαιδευτικών. Ευχόµαστε οι επιφυλάξεις τους να 
µετατραπούν σε δράσεις που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια να 
µετατραπεί ο κόσµος της κοινωνίας της πληροφορίας σε έναν 
ασφαλή κόσµο, ανοιχτό σε όλους. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 

Μαθησιακές δυσκολίες - ποιά παιδιά αφορά; 

Ο όρος «µαθησιακές δυσκολίες» είναι αρκετά γενικός και συχνά 
προβληµατίζει τους γονείς, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά τους 
δυσκολεύονται στο σχολείο ή στο διάβασµα. Τι ακριβώς σηµαίνει 
και πώς θα καταλάβουν εάν αφορά το παιδί τους;  

Τι σηµαίνει ο όρος «µαθησιακές δυσκολίες;» 

Ο όρος «ειδικές µαθησιακές δυσκολίες» δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται για κάθε παιδί µε χαµηλές σχολικές επιδόσεις. 
Αφορά παιδιά που δεν µπορούν, όχι παιδιά που δεν θέλουν. 
Παιδιά που προσπαθούν και δεν τα καταφέρνουν καλά, όχι παιδιά 
που δεν είναι οργανωµένα στη µελέτη. Παιδιά που το πάλεψαν 
προτού εγκαταλείψουν την προσπάθεια. 

Κριτήριο δεν είναι οι χαµηλοί βαθµοί του παιδιού, αλλά το τι 
δυνατότητες έχει. Μαθησιακές δυσκολίες έχουν τα παιδιά που 
υπολείπονται σηµαντικά σε κάποιες σχολικές ικανότητες: παιδιά 
που στην ανάγνωση ή στη γραπτή έκφραση είναι σηµαντικά πίσω 
από αυτό που θεωρείται αναµενόµενο για την ηλικία τους. Ή 
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παιδιά που δεν κατακτούν µαθηµατικές έννοιες, ή υστερούν στην 
αντίληψη ή στην επεξεργασία διαφόρων δεδοµένων. Όχι επειδή 
είναι καλοµαθηµένα ή κακοµαθηµένα, όχι επειδή δεν θέλουν να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους, όχι επειδή δεν τους δόθηκαν 
ευκαιρίες και βοήθεια, αλλά διότι έχουν κάποια αντικειµενική 
αδυναµία από µόνα τους. Αδυναµία που ξεπερνά την καλή τους 
θέληση για προσπάθεια. Που ξεπερνά και τις προσπάθειες των 
ενηλίκων να τα βοηθήσουν.  

Πρωτογενείς και δευτερογενείς µαθησιακές δυσκολίες 

Οι µαθησιακές δυσκολίες είναι πρωτογενείς ή δευτερογενείς.        
Οι πρωτογενείς οφείλονται σε µηχανισµούς που εµποδίζουν άµεσα 
το παιδί να ανταπεξέλθει στο µαθητικό του ρόλο γιατί θίγουν 
βασικές σχολικές δεξιότητες. Μπορεί να είναι γενικές, δηλαδή να 
ρίχνουν πολύ την επίδοση σε όλα τα µαθήµατα. Συνηθέστερες 
είναι όµως οι ειδικές, δηλαδή η διαταραχή των δεξιοτήτων γραπτού 
λόγου (δυσλεξία) ή των µαθηµατικών ικανοτήτων (συχνά 
αποκαλείται δυσαριθµησία). Να σηµειώσουµε ότι το ελληνικό κοινό 
συγχέει τον όρο ‘δυσλεξία' µε προβλήµατα λεκτικής έκφρασης και 
οµιλίας, αλλά ο όρος αυτός αφορά αποκλειστικά σε δυσκολίες µε 
τον γραπτό λόγο και όχι τον προφορικό.                                                  
Οι δευτερογενείς µαθησιακές δυσκολίες του παιδιού αποτελούν 
συνέπεια άλλου τύπου δυσκολιών, όπως η απροσεξία και η 
υπερκινητικότητα, ο κινητικός συντονισµός, το υπερβάλλον άγχος, 
η κατάθλιψη. Τέλος, υπάρχει η µεγάλη οµάδα των παιδιών µε 
χαµηλές επιδόσεις (όχι µαθησιακές δυσκολίες!) λόγω ελλιπούς 
υπευθυνοποίησης και άλλων ελλείψεων στη διαπαιδαγώγηση.  

Περιπτώσεις εξαιρέσεων 

Μερικά παιδιά µε µαθησιακή δυσκολία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένα 
σε διάφορες πλευρές της νόησής τους, ώστε είναι δυνατόν να 
έχουν συνολικά υψηλές επιδόσεις και βαθµούς! Προτιµούµε 
εποµένως να µη χρησιµοποιούµε αυτόν τον όρο για τέτοιους 
καλούς µαθητές, ακριβώς διότι έχουν βρει τρόπο να ξεπερνούν τις 
δυσκολίες τους. Όταν δηλαδή η µαθησιακή δυσκολία, χάρη σε 
διάφορους µηχανισµούς και τεχνικές αντιστάθµισης, δεν έχει απτές 
επιπτώσεις, τότε παύουµε να την διαγιγνώσκουµε.  

Πόσα παιδιά αντιµετωπίζουν πράγµατι µαθησιακές 
δυσκολίες; 

Τα περισσότερα παιδιά που εξετάζονται από ειδικούς, όταν οι 
γονείς αποφασίζουν να διερευνήσουν τις αιτίες για τους «κακούς 
βαθµούς» ή για την άρνηση των παιδιών να µελετήσουν καλά τα 
µαθήµατά τους, δεν έχουν µαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, ένα 7% 
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των µαθητών µπορεί να παρουσιάζει δυσλεξία (δηλαδή διαταραχή 
του γραπτού λόγου), ένα 4% έχει σηµαντική δυσκολία στα 
µαθηµατικά, ένα 5% τουλάχιστον παρουσιάζει γλωσσικές 
αδυναµίες (προφορική έκφραση, αλλά και κατανόηση), ένα 
παρόµοιο ποσοστό παρουσιάζει αξιόλογα προβλήµατα 
συγκέντρωσης, ένα άγνωστο ποσοστό παιδιών έχει διαταραχή 
συντονισµού, ένα 2-3% παρουσιάζουν χαµηλές γενικές νοητικές 
ικανότητες (άρα και µαθησιακές) κ.ο.κ. Τα ποσοστά αυτά 
κυµαίνονται ελαφρώς από χώρα σε χώρα και από µελέτη σε 
µελέτη. Πάντως, βλέποντας τις πάσης φύσεως µαθησιακές 
δυσκολίες συνολικά, είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον 12% των 
µαθητών αντιµετωπίζει ένα τέτοιο πρόβληµα. Και µαζί µε τους 
µαθητές - οι δάσκαλοι και οι γονείς.  

Αιτίες 

Οι αιτίες των µαθησιακών δυσκολιών είναι συνήθως 
µακροπρόθεσµες και όχι περαστικές. Επίσης, έχουν κάποιο 
γονιδιακό συντελεστή, πράγµα που σηµαίνει ότι στην ευρύτερη 
οικογένεια συνήθως υπάρχουν και άλλα άτοµα µε µαθησιακές 
δυσκολίες. Για αυτούς τους λόγους είναι πιο σωστό να µιλάµε για 
πρόληψη των επιπτώσεων παρά για θεραπεία των µαθησιακών 
δυσκολιών, µε την κλασική έννοια της αποθεραπείας. Οι 
Μαθησιακές ∆υσκολίες αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα 
πρόβληµα αιχµής για την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, 
που αφορά χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες και απασχολεί µε 
ένταση τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς.  Μεγάλος 
αριθµός µαθητών και µαθητριών τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αποτυγχάνουν καθηµερινά, 
στερούνται έγκαιρης ανίχνευσης των Μαθησιακών τους ∆υσκολιών 
ή αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής στήριξης.  Πολλοί από αυτούς 
προχωρούν αποτυγχάνοντας στο σχολικό σύστηµα χωρίς καν να 
γνωρίζουν ότι αντιµετωπίζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες, ενώ άλλοι 
αγωνίζονται να αξιοποιήσουν ό,τι προσφέρεται θεσµικά για την 
υποστήριξή τους. Οι µαθητές αυτοί συχνά απογοητεύονται, 
περιθωριοποιούνται, τα παρατούν. Από την άλλη πλευρά, οι 
εκπαιδευτικοί αναζητούν µόνοι τους τρόπους κατανόησης και 
υποστήριξης, χωρίς ένα θεσµικό υποστηρικτικό πλαίσιο και χωρίς 
εξειδικευµένη σχετική επιµόρφωση.  Αισθάνονται συχνά 
ανεπαρκείς και αναποτελεσµατικοί, ενώ ορισµένοι από αυτούς 
αναζητούν επιµόρφωση µε προσωπική τους πρωτοβουλία. Την 
εικόνα συµπληρώνουν οι γονείς, που αγχωµένοι, απογοητευµένοι 
και συχνά σε σύγχυση προσπαθούν να βρουν λύσεις για τις 
Μαθησιακές ∆υσκολίες των παιδιών τους συχνά έξω από το 
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σχολείο, µε υψηλό χρηµατικό και ψυχικό κόστος και µε αβέβαια 
αποτελέσµατα. Ανακαλύπτουν συχνά ότι έχει χαθεί πολύτιµος 
χρόνος, ότι έχουν πιστέψει σε µη τεκµηριωµένες «θεραπείες» και 
ότι οι ατοµικές λύσεις δεν είναι πάντα αποτελεσµατικές. Τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές 
∆υσκολίες είναι εξαιρετικά διαφοροποιηµένα, γεγονός που 
οφείλεται τόσο στη φύση των Μαθησιακών ∆υσκολιών όσο και 
στην αλληλεπίδραση µε τη διδασκαλία που παρέχεται.  Έτσι, αν 
και οι Μαθησιακές ∆υσκολίες αποτελούν µια ενδογενή συνθήκη και 
δεν προκαλούνται από το περιβάλλον, µπορούν να επιδεινωθούν 
ή να µειωθούν ανάλογα µε συγκεκριµένους παράγοντες του 
περιβάλλοντος. Σηµαντικός και αξιόπιστος αρωγός στην 
προσπάθεια κατάλληλης οργάνωσης και αξιοποίησης αυτών των 
παραγόντων του περιβάλλοντος, είναι η επιστηµονική έρευνα, η 
οποία αναδεικνύει τη σηµασία και την πραγµατική φύση των 
Μαθησιακών ∆υσκολιών,υποστηρίζει και δίνει δυνατότητες για 
ασφαλή και έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση και προτείνει 
τεκµηριωµένες µεθόδους υποστήριξης.  Με βάση τα δεδοµένα 
αυτής της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας, δίνεται η δυνατότητα 
αποµυθοποίησης των Μαθησιακών ∆υσκολιών, αποµάκρυνσης 
από αντιλήψεις ατοµικής παθολογίαςπου ενοχοποιούν τους 
µαθητές και έµφασης στην εκπαιδευτική αντιµετώπιση. Όµως, το 
κλειδί για την επιτυχηµένη στροφή προς την εκπαιδευτική 
αντιµετώπιση των Μαθησιακών ∆υσκολιών δεν είναι η ύπαρξη της 
επιστηµονικής έρευνας, αλλά η διάχυση των αποτελεσµάτων της 
στους εκπαιδευτικούς και η αλλαγή των αντιλήψεων και των 
καθηµερινών διδακτικών πρακτικών τους.  Σήµερα, αν και η 
επιστηµονική έρευνα έχει κάνει σηµαντική πρόοδο σχετικά τόσο µε 
την ανίχνευση όσο και µε τη διάγνωση και την επιτυχή υποστήριξη 
των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, αυτή η πρόοδος δεν έχει 
τροποποιήσει σηµαντικά την εκπαιδευτική πρακτική.   

A. Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες: 

Τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάγκες τους.                               
Συνήθως τα φώτα της δηµοσιότητας και τα ΜΜΕ ασχολούνται  µε 
τις επιτυχίες των  µαθητών στις εξετάσεις και  µε τους  µαθητές 
που αρίστευσαν. Αναλύουν τα χαρακτηριστικά τους, τις τεχνικές 
τους, τα ενδιαφέροντά τους. Η εκδήλωση ανάλογου ενδιαφέροντος 
για τους  µαθητές που  «απέτυχαν» είναι  µάλλον απίθανη! Ακόµα 
και αν υπάρξει κάτι τέτοιο καταλήγουµε ότι ‘φταίει το σύστηµα!’. 
Έχει επικρατήσει να οµαδοποιούµε τους µαθητές µε βάση τη 
χαµηλή τους επίδοση σε ένα ή περισσότερα  µαθήµατα, στο  µέσο 
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όρο, στο σκορ που παρουσίασαν σε διάφορους δείκτες  ‘εφυίας’ ή 
σε συνδυασµό των πιο πάνω. Σε όσους βρίσκονται κάτω από το 
Μ.Ο. δίνουµε χαρακτηρισµούς, όπως:                                                           
• Μαθητές χαµηλών επιδόσεων,                                                                     
• Αδύνατοι µαθητές                                                                                          
• Αποτυχόντες µαθητές                                                                                 
• Εκπαιδευτικά µειονεκτούντες                                                                                  
• Πολιτισµικά αποστερηµένοι                                                                        
• Συναισθηµατικά διαταραγµένοι                                                                          
• ∆ιανοητικά αδύνατοι                                                                                          
Ένας χαρακτηρισµός από τους πιο πάνω, συνήθως 
χρησιµοποιείται και ως αιτιολογία της ‘κατάστασης’ στην οποία 
τους κατατάσσουµε! Για πολλούς εκπαιδευτικούς το σχολείο είναι 
ένα ίδρυµα στο οποίο ο βασικός υπεύθυνος για τη µη βελτίωση της 
κατάστασης ενός ‘προβληµατικού µαθητή’ είναι ο ίδιος µαθητής. 
Σπάνια καταλογίζονται ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, στα 
προγράµµατα, στα µέσα και στις  µεθόδους διδασκαλίας ή όπου 
αλλού. (Συνήθως  ‘νύπτοµεν τας χείρας µας’). Παρόλο που 
οµαδοποιούµε τους µαθητές µε κάποιο χαρακτηριστικό τους, ο 
κάθε µαθητής έχει τις ιδιαίτερες ικανότητές του καθώς και τις 
αδυναµίες του σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Ταυτόχρονα όµως 
έχει και κοινά χαρακτηριστικά µε τους υπόλοιπους, όπως                          
• ενδιαφέροντα,                                                                                                   
• ανάγκες                                                                                                                            
• δικαιώµατα.                                                                                            
Συνήθως στους αδύνατους µαθητές συναντούµε άτοµα µε χαµηλή 
αυτοεικόνα ή/και µε δυσκολίες κατανόησης. Η µαθησιακή 
βραδύτητα (slow learning) µπορεί να είναι αποτέλεσµα και των 
δύο.                                                                                                           
Μαθητές µε χαµηλή αυτοεικόνα. 

Οι µαθητές αυτοί έχουν πειστεί ότι ‘δεν τα καταφέρνουν’. Σε κάθε 
πρόκληση του σχολείου και σε κάθε νέα ευκαιρία οδηγούνται  
(σχεδόν  µε βεβαιότητα) σε αποτυχία, σεαπογοήτευση,  σε 
συναισθήµατα ντροπής,  ενοχής.  ∆εν έχουν εµπιστοσύνη στο  
µέλλον τους.Χωρίς να το θέλουν εµπλέκονται σε καταστάσεις που 
όλοι  µας θέλουµε να αποφύγουµε, όπως φόβος,  (να ταπεινωθούν 
στην τάξη, να δεχτούν ποινή), άγχος (δεν προφταίνουν το 
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µάθηµα), απογοήτευση (δεν µπορούν να καταλάβουν τι λέει ο 
δάσκαλος).                                                                                       
Συζήτηση:                                                                                                   
Ποια η σχέση φόβου, στρες, άγχους, απογοήτευσης και επίδοσης; 
Τι µπορεί να ‘κρύβεται’ πίσω από ένα µαθητή µε χαµηλή 
αυτοεικόνα:                                                                                                             
• Σειρά από προηγούµενες αρνητικές εµπειρίες και απογοητεύσεις. 
• Αυταρχικοί καθηγητές.                                                                                  
• Αυταρχικοί γονείς.                                                                                                 
• Συγκρίσεις (αρνητικές) στο χώρο του σπιτιού ή του σχολείου.                  
• Υπερπροστασία.                                                                                                   
• Ατοµικές ιδιαιτερότητες (φυσικές, κοινωνικές ή στο χαρακτήρα 
του) σε συνδυασµό µε τα πιο πάνω.                                                                  
Πως συµπεριφέρεται ή ‘αµύνεται’ στην τάξη ένας τέτoιoς µαθητής;  

• Αναπτύσσει αντισταθµίσεις, καλλιεργεί και προβάλει κάτι άλλο 
στο οποίο είναι καλός.                                                                                           
• Προβάλλεται στην οµάδα του µε κάτι που οι άλλοι θεωρούν ως 
‘σπουδαίο’ (έστω και αν δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό).                           
• Προσπαθεί να κρύψει το πρόβληµα (δεν θέλω, όχι δεν µπορώ).                     
• Εξευτελίζει, τον καθηγητή αν  αυτόν θεωρεί ως αιτία ή ‘φορέα’ του 
προβλήµατος.                                                                                                           
• Αντί να ‘επιτεθεί’ δηλ. να αντιµετωπίσει το µάθηµα, ‘επιτίθεται’ 
στον καθηγητή.                                                                                                 
• Προβάλλει έντονα την αδυναµία του επιζητώντας ‘οίκτο’ ή 
απαλλαγή (εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια).  

Συζήτηση:  

Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τους βοηθά’ ο 
εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί να τους βοηθήσει.                                          
Μαθητές µε ενδείξεις µειωµένων διανοητικών ικανοτήτων. 
Συνήθως (χωρίς να αποτελεί κανόνα), παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά ενός πτωχού λεκτικού-συµβολικού συστήµατος:             
• Περιορισµένο λεξιλόγιο                                                                                            
• Κακή χρήση της γραµµατικής                                                                                   
• Καθυστέρηση στη χρήση του λόγου                                                                        
• Αδυναµία χρήσης αφηρηµένων συµβόλων                                                                
• Περιορισµένη ικανότητα κατανόησης γραπτού ή προφορικού 
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λόγου                                                                                                                        
• Περιορισµένα νοητικά σχήµατα πληροφοριών, εννοιών, σχέσεων 
• Περιορισµένη ικανότητα ταξινόµησης ή οµαδοποίησης γεγονότων       
• Περιορισµένη αντίληψη της σχέσης αιτίου-αποτελέσµατος                      
• Περιορισµένη ικανότητα γενίκευσης, ανάλυσης, επίλυσης 
αφηρηµένων λεκτικών προβληµάτων                                                                        
• ∆υσκολία συγκράτησης στη σκέψη τους µιας σειράς 
συλλογισµών.  

Όλα τα πιο πάνω θεωρούνται απαραίτητα για τη συµµετοχή των 
µαθητών σε µαθησιακές δραστηριότητες ενός τυπικού σχολείου. 
Μαθητές που παρουσιάζουν καθυστέρηση σε  (ορισµένες έστω)  
διανοητικές ικανότητες φαίνεται να έχουν διαφορά  µεταξύ 
πραγµατικής και «νοητικής» ηλικίας. Παρατηρείται επίσης συνεχής 
επιβράδυνση της προόδου που παρουσιάζουν.                                                                   
Συζήτηση:                                                                                       
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τους βοηθά’ ο 
εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί να τους βοηθήσει;                      
Μαθητές µε προτίµηση και παραµονή στο επίπεδο της «φυσικής- 
εµπειρικής» µάθησης. Η πρώτη επαφή  µε το περιβάλλον, βάση 
για τη  µάθηση στα παιδιά, γίνεται µέσα από την άµεση σχέση τους 
µε αυτό µε «φυσικό» τρόπο. Μέσα από τις φυσικές εµπειρίες τους 
αναπτύσσουν νοητικές εικόνες, σχηµατίζουν και δοµούν έννοιες. 
Ακολουθείται δηλαδή η σειρά  «δράση, εµπειρίαÆέννοια». Κατά 
την εκπαίδευσή τους στο σχολείο βαθµιαία  µεταφέρονται από το 
χώρο των συγκεκριµένων καταστάσεων στο χώρο των 
συλλογισµών και των αφηρηµένων εννοιών, όπου πρώτα 
σχηµατίζεται η έννοια  (στο λύκειο συνήθως από άλλες έννοιες) για 
να ακολουθήσει  (πιθανόν) κάποια συγκεκριµένη  «δράση». ∆εν 
είναι δεδοµένο ότι όλα τα παιδιά  µεταβαίνουν ταυτόχρονα ή στο 
ίδιο χρονικό πλαίσιο από την µια κατάσταση στην άλλη. Η 
ικανότητα µετάβασης από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο, από 
τη διαχείριση υλικών στη διαχείριση συµβόλων, η επικοινωνία µε 
βάση µόνο έννοιες και συλλογισµούς, µπορεί να αργήσει για 
πολλούς µαθητές. Αυτοί θα χρειαστούν ιδιαίτερες µεθόδους, 
τεχνικές και µέσα σε σχέση µε τους οµηλίκους τους, για να 
προοδεύσουν. Μαθητές που έχουν προτίµηση σε άντληση 
πληροφοριών από το φυσικό περιβάλλον τους µέσω δράσεων, 
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δείχνουν την τάση να εκδηλώνουν τα συναισθήµατά τους ή τις 
σκέψεις τους επίσης  µε δράσεις. Έχουµε πολλές φορές 
παρατηρήσει  µαθητές σε τέτοιες εκδηλώσεις συµπεριφοράς, 
όπου:                                                                                                                 
• Κτυπούν το µολύβι τους                                                                                                                     
• Κτυπούν νευρικό-ρυθµικά τα πόδια τους στο πάτωµα                                          
• Τακτοποιούν διαρκώς τα βιβλία τους                                                                       
• Τσαλακώνουν και σκίζουν χαρτιά                                                                                     
• Συνοµιλούν συνέχεια ψιθυριστά µε τους διπλανούς τους                                        
• Μιλούν µόνοι τους                                                                                                    
• Βγαίνουν συχνά από την τάξη                                                                                        
• Έχουν νευρικά ξεσπάσµατα                                                                                                             
• Προκαλούν καβγάδες 

Όταν ο καθηγητής προσπαθεί να σταµατήσει ή να περιορίσει µια 
τέτοια συµπεριφορά, προκαλούνται ανεπιθύµητες εκδηλώσεις από 
τους µαθητές όπως:                                                                           
• επιθετικότητα,                                                                                 
• σκυθρωπότητα,                                                                                  
• απόσυρση από το µάθηµα,                                                             
• ονειροπόληση.                                                                                  
Κάθε µια από τις εκδηλώσεις αυτές καταστρέφει το κλίµα της τάξης 
και κάνει τη µαθησιακή διαδικασία πιο δύσκολη.                                   
Συζήτηση:                                                                                           
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τον βοηθά’ ο 
εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί να τον βοηθήσει;                          
Μαθητές που µαθαίνουν «πιο αργά».                                    
Μερικοί  µαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε σχέση  µε 
τους υπόλοιπους για να  µελετήσουν και να  µάθουν κάτι, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι οπωσδήποτε έχουν κάποια νοητική υστέρηση 
ή άλλο διανοητικό ή συναισθηµατικό πρόβληµα. Ορισµένα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτών των  µαθητών 
συντελούν στο να δαπανούν περισσότερο χρόνο σε σχέση µε τους 
συµµαθητές τους, όταν εµπλέκονται σε διάφορες µαθησιακές 
διαδικασίες, όπως:                                                                            
• Είναι υπερβολικά προσεκτικοί, λεπτολόγοι, επιφυλακτικοί              
• ∆εν προβαίνουν εύκολα σε γενικεύσεις                                                                              
• ∆εν δέχονται µια πρόταση ή δεν κατανοούν µια έννοια χωρίς ένα 
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πρακτικό παράδειγµα ή µια δική τους ‘δοκιµή’                                  
• Έχουν ‘µονοδιάστατη σκέψη’ µε περιορισµένη ευρύτητα και 
προσαρµοστικότητα                                                                             
• ∆εν υιοθετούν εύκολα άλλα πλαίσια αναφοράς, πέρα από το δικό 
τους                                                                                                         
Το εκπαιδευτικό σύστηµα εκτιµά  (και αµείβει) την ταχύτητα στην 
απάντηση, πράγµα στο οποίο οι πιο πάνω  µαθητές, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων τους στο  µαθησιακό τους τύπο, µειονεκτούν. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καθηγητές περιµένουν τους αργούς ή 
αδύνατους  µαθητές λιγότερο χρόνο για να απαντήσουν σε σχέση 
µε τους υπόλοιπους! Οι ίδιοι οι µαθητές που παρουσιάζουν µια 
βραδύτητα στη µάθηση έχουν παρατηρήσει ότι η προσπάθειά τους 
να είναι πιο γρήγοροι στις δραστηριότητές τους αυξάνει την 
πιθανότητα να κάνουν λάθη και ενεργοποιούν δραστηριότητες οι 
οποίες βλάπτουν την αυτοεικόνα τους. Έτσι εµµένουν στις 
συνήθειές τους και παραµένουν αργοί µαθητές!                     
Συζήτηση:                                                                                              
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως ‘τους βοηθά’ ο 
εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί να τους βοηθήσει.                   
∆ιαφορά φύλου και µαθηµατικά.                                                     
Οι διαφορές στην επίδοση  µεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν είναι 
σηµαντικές. Υπάρχει όµως διαφορά στον τρόπο που συµµετέχουν 
στη διαδικασία της µάθησης, στον τρόπο που επιλέγουν τα 
µελλοντικά τους επαγγέλµατα,  και το πως επηρεάζουν όλα αυτά 
τη στάση τους απέναντι στα  µαθηµατικά. Η στάση τους απέναντι 
στα  µαθηµατικά επηρεάζεται επίσης και από κοινωνικά 
στερεότυπα που συνδέονται του φύλο τους. Έτσι επικρατεί  µια 
άποψη, την οποία επικαλούνται πολλές φορές ως δικαιολογία οι 
µαθήτριες ότι «τα κορίτσια δεν τα καταφέρνουν στα µαθηµατικά».  

Συζήτηση:                                                                                              
Ποια είναι η δική σας άποψη. Έχετε κάποια αιτιολόγηση;                        
Ας σκεφτούµε και ας συζητήσουµε για το πως βοηθά ο 
εκπαιδευτικός, ή πως µπορεί να βοηθήσει.                                            
Μαθητές µε πολιτισµικές διαφορές.  

Παιδιά  µεταναστών, µειονοτικών οµάδων,  διαφορετικού 
πολιτισµικού περιβάλλοντος σε σχέση  µε την πλειοψηφία των 
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συµµαθητών τους, συναντούν δυσκολίες να ενταχθούν στη 
σχολική οµάδα, να ανταποκριθούν στις σχολικές τους 
υποχρεώσεις, να θέσουν µακροπρόθεσµους στόχους. ∆ιαφορές 
στη γλώσσα, στη θρησκεία, στην κουλτούρα, στον τρόπο 
διαβίωσης αυτών των µαθητών υψώνουν τυπικούς ή άτυπους 
φραγµούς ανάµεσα σ΄ αυτούς και στους συµµαθητές τους ή/  και 
στους καθηγητές τους.  Συνήθως τα παιδιά   αυτά δεν πιστεύουν 
σε παραπέρα εξέλιξή και δεν φοβούνται τη µη εξέλιξή τους. (Χωρίς 
προσδοκία ή φόβο είναι πιο δύσκολος ο έλεγχος!) Πρέπει να 
παρατηρηθεί ότι σε οµάδες τέτοιων παιδιών  µπορεί να 
συναντήσουµε µαθητές  µε πολύ υψηλές επιδόσεις  (ας σκεφτούµε 
πως επιδρούν θετικά ορισµένες πολιτισµικές ιδιαιτερότητες!)  

Συζήτηση: 

Αναφέρατε εµπειρίες σας από µαθητές σας µε πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες.                                                                       
Αναλύστε πιθανούς λόγους υπο-επίδοσης  ή υψηλής επίδοσής 
τους.                                                                                                      
Τι προτείνεται για την υποστήριξη µαθητών µε ιδιαιτερότητες                 
• στη γλώσσα                                                                                    
• στη θρησκεία  ........... • 

Μαθητές µε ‘διαφορετικές’ αντιλήψεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες. 
Τα παιδιά βιώνουν µια πραγµατικότητα η οποία διαµορφώνεται 
µέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, τις παρέες τους, τα ΜΜΕ, 
τις αξίες της εποχή τους. ∆ιαπιστώνουν ότι ο κόσµος του σχολείου 
τους είναι πολύ διαφορετικός από το δικό τους,  τους φαίνεται 
εξωπραγµατικός, ψεύτικος, δεν τους κινεί το ενδιαφέρον να 
ενταχθούν σ΄ αυτόν. Ενώ δίνουν κάποια αξία σε µια επαγγελµατική 
σταδιοδροµία η οποία όµως προϋποθέτει πέρασµα από τα 
σχολικά θρανία, δείχνουν καθαρά ότι ενδιαφέρονται µόνο για το 
«χαρτί» και καθόλου για τη διαδικασία της µάθησης µέσα στο 
σχολικό πλαίσιο. ολλές φορές βρίσκουν ενδιαφέρον σε πράγµατα 
που οι ίδιοι θεωρούν ως διασκεδαστικά, ότι έχουν δράση, ότι 
συµφωνούν  µε τα πιστεύω τους, σε πράγµατα   που οδηγούν σε 
αποδεκτούς γι΄ αυτούς ρόλους ενηλίκων. Είναι σύνηθες  µαθητές 
να προτιµούν δράσεις που οδηγούν σε  µια άµεση ικανοποίηση 
τους από αυτές που πιθανόν να τους οδηγήσουν σε στόχους που 
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χρειάζονται χρόνο για να επιτευχθούν. Οι  µαθητές αυτοί δεν 
εντάσσονται εύκολα σε διαδικασίες  µάθησης ενός τυπικού 
σχολικού περιβάλλοντος. Έχει παρατηρηθεί ότι  µαθητές  µε  
‘διαφορετικές’  αντιλήψεις και ενδιαφέροντα, που παρουσιάζουν 
χαµηλή επίδοση: • ∆εν ξέρουν να ακούν,  να παρατηρούν,  να 
συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο µάθηµα για µακρό χρόνο.                                    
• ∆εν επιµένουν αρκετά προκειµένου να επιτύχουν ένα στόχο.             
• Είναι στις ενέργειές τους παρορµητικοί,  δεν αφιερώνουν χρόνο 
για να σκεφτούν, τείνουν να µαντεύσουν παρά να απαντήσουν µε 
επιχειρήµατα.  

• ∆εν αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που έχουν σχέση  µε το  
µάθηµα και δεν συµµετέχουν στο µάθηµα για να µην εκθέτουν τον 
εαυτό τους σε κίνδυνο.                                                                      
• Συνήθως έχουν πρόβληµα  µε την οργάνωση του χρόνου τους,  
των υποχρεώσεών τους, των σχολικών τους υλικών.                      
• Έχουν την τάση να απουσιάζουν από τα  µαθήµατα,  να 
περιθωριοποιούνται από τις σχολικές διαδικασίες, να διακόπτουν 
τις σπουδές τους.  

Συζήτηση:                                                                               
Αναφέρατε εµπειρίες σας από µαθητές σας µε διαφορετικές 
αντιλήψεις και ενδιαφέροντα.                                                          
Τι προτείνεται για την υποστήριξη αυτών των µαθητών;  

B. Οργανώνοντας ειδικά µαθήµατα για να βοηθήσουµε  µαθητές 
µας µε χαµηλές επιδόσεις. ∆εν υπάρχει ένας κοινός τύπος 
µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά  (Μ∆Μ),  
συνεπώς δεν  µπορεί να καθοριστεί ένα πρότυπο διδακτικής 
στήριξης,  η οποία να είναι   εξίσου αποδοτική και να εξυπηρετεί 
όλες τις ιδιαιτερότητες των  µαθητών που εµφανίζουν Μ∆Μ. 
Μπορούµε όµως να συµφωνήσουµε σε µια σειρά από 
διαπιστώσεις και προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία αυτών 
των µαθητών οι οποίες είναι κοινά αποδεκτές και δηµιουργούν ένα 
πλαίσιο αρχών για τη διδασκαλία των µαθηµατικών. Ο ζωντανός 
καθηγητής της τάξης και όχι οι αφηρηµένοι κανονισµοί, τα αναλυτι-
κά προγράµµατα και οι διδακτικές οδηγίες είναι αυτός που 
πραγµατικά  µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές µε Μ∆Μ, τόσο σε 
γνωστικό όσο και σε συγκινησιακό επίπεδο.  Ο καθηγητής πρέπει 
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να έχει ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία να εκδηλώνει στους 
µαθητές του,  όπως χιούµορ,  εγγύτητα,  στοργή,  πρωτοτυπία,  
ενθουσιασµό και να ασκεί εποικοδοµητική κριτική. Επίσης πρέπει 
να διαθέτει δεξιότητα στη χρήση  µιας σειράς διδακτικών τεχνικών,  
όπως να διδάσκει  µε ευέλικτο τρόπο,  να ανταποκρίνεται πρόθυµα 
και µε ευαισθησία στις ανάγκες των µαθητών του, να µην είναι 
απειλητικός. Οι περισσότεροι  µαθητές  µε Μ∆Μ έχουν κυρίως 
πρόβληµα προσωπικότητας και όχι αποµονωµένο γνωστικό 
πρόβληµα.  Θα πρέπει ο καθηγητής τους να στραφεί πρώτα στη 
ψυχολογική τους στήριξη και να τους πείθει ότι ενδιαφέρεται 
πραγµατικά γι΄ αυτούς, να τους εµπνέει οικειότητα, εµπιστοσύνη, 
κατανόηση, εκτίµηση.                                                                               
Ο χώρος που διεξάγεται το µάθηµα θα πρέπει να επιτρέπει κάθε 
δυνατό µετασχηµατισµό της τάξης. Να δίνει την εντύπωση στα 
παιδιά ότι βρίσκονται σε µια καινούργια τάξη,  που είναι ευχάριστη 
ενώ ταυτόχρονα έχει υλικά που τους βοηθούν στο  µάθηµά τους. 
Στην τάξη τους θα πρέπει να  έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν σε κοινές δραστηριότητες, να  µιλούν, να 
παρουσιάζουν τις εργασίες τους, να διαθέτουν και να 
χρησιµοποιούν εποπτικά υλικά, πίνακες, διαγράµµατα, κατάλληλα 
προγράµµατα Η/Υ, υπολογιστές τσέπης. Με τη σειρά του ο 
καθηγητής πρέπει να µάθει πότε και πόσο (λίγο) να µιλά, γιατί θα 
πρέπει να διαθέτει τον περισσότερο χρόνο του να παρακολουθεί 
και ακούει τους  µαθητές του, οι οποίοι θα εργάζονται  µε το δικό 
τους τρόπο, στο δικό τους ρυθµό. Οι  µαθητές θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να ρωτούν και ο καθηγητής να απαντά αµέσως σε 
όλες τις ερωτήσεις, ακόµη και σε όσες δεν φαίνεται να έχουν 
άµεση σχέση µε το µάθηµα, χωρίς κριτική, αποδοκιµασία ή 
ειρωνεία.   

Ο σχεδιασµός ενός  µαθήµατος για  µαθητές  µε Μ∆Μ πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες, ποικιλία, πρωτοτυπία, 
εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οι µαθητές δεν µπορούν να 
συγκεντρώσουν την προσοχή τους στο να ακούν, θέλουν οι ίδιοι 
να κάνουν κάτι και  µάλιστα κάτι που να τους ενδιαφέρει, να το 
θεωρούν χρήσιµο ή επίκαιρο. Η πρωτοτυπία και η ποικιλία των 
δραστηριοτήτων τους εξασφαλίζει ένα κίνητρο να εµπλακούν σε 
ερευνητικές δραστηριότητες,  τους οδηγούν σε καταστάσεις πέρα 
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από τη γνωστική ισορροπία, την οποία αναµένεται να επιδιώξουν 
µέσω της µάθησης. Ο καθηγητής χρησιµοποιώντας εναλλακτικές 
διδακτικές προσεγγίσεις δίνει την ευκαιρία στους  µαθητές του να 
επιλέξουν αυτή που κατανοούν καλύτερα,  να υιοθετήσουν 
στρατηγικές, τεχνικές, αλγορίθµους, οι οποίοι ταιριάζουν στο  
µαθησιακό τους τύπο. Όλα τα πιο πάνω κρύβουν παγίδες για το 
διδάσκοντα. Οι διάφορες δραστηριότητες µπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσµα µια τάξη θορυβώδη και ακατάστατη. Μπορεί να 
οδηγήσουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις,  πράγµα που σηµαίνει 
ότι ο καθηγητής πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση.  Η 
πρωτοτυπία των θεµάτων και οι εναλλαγές µπορεί να οδηγήσουν 
σε µαθήµατα χωρίς συνοχή, τα οποία είναι συρραφή από τρικ, 
παιχνίδια, άχρηστες εφαρµογές, διασκεδαστικά ανέκδοτα.  Το 
καθένα από αυτά µπορεί να χρησιµοποιείται για να ξυπνάει το 
ενδιαφέρον των µαθητών, να τους ξεκουράσει κάποια στιγµή, αλλά 
χρειάζεται προσοχή ως προς την ποσότητα και τον τρόπο που θα 
χρησιµοποιηθούν. Συνήθως όταν διδάσκουµε  µια ενότητα στα  
µαθηµατικά, ακολουθούµε  µια λογική- µαθηµατική σειρά µέσα 
στην οποία την έχουµε εντάξει. ∆εν είναι όµως προφανές ότι και οι 
µαθητές µε Μ∆Μ ακολουθούν την ίδια σειρά για να µάθουν αυτό 
που προσπαθούµε να τους διδάξουµε. Γνωστικά κενά, 
προηγούµενες δυσκολίες κλπ, µπορεί να µην επιτρέπουν στους 
µαθητές µας να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόµο. Αυτό µας επιβάλει 
κατά το σχεδιασµό του µαθήµατος να κοιτάζουµε την ύλη και τη 
µέθοδο που θα ακολουθήσουµε από την οπτική γωνία των 
µαθητών µας.                                                                                        
Μερικά από τα ερωτήµατα τα οποία πρέπει απαντήσουµε όταν 
σχεδιάζουµε ένα µάθηµα είναι: Τι ήδη ξέρουν καλά οι  µαθητές  
µας, που συναντούν δυσκολίες, πρέπει να  γίνει κάποια 
ανακεφαλαίωση ή υπενθύµιση,  είναι ξεκάθαροι οι στόχοι του  
µαθήµατος και πλήρως κατανοητοί από αυτούς; Φυσικά θα πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη 
διδασκαλία, αφού οι  µαθητές µε Μ∆Μ µαθαίνουν πιο αργά και 
επιπλέον χρειαζόµαστε  χρόνο για τις επιπλέον τεχνικές 
ψυχολογικής τους υποστήριξης. Μια συνηθισµένη ερώτηση των 
µαθητών µε Μ∆Μ είναι «πού θα µας χρειαστούν αυτά που  µας 
λέτε;». ∆εν είναι προφανές ότι οι  µαθητές  µας ασπάζονται τη 
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γνώµη  µας για ό,τι    εµείς θεωρούµε σηµαντικά και χρήσιµα.  
Συνήθως τα θεωρούν ως χαµένο το χρόνο. Επειδή είναι σύνηθες 
οι  µαθητές  µε Μ∆Μ να  µην θέτουν  µακροπρόθεσµος στόχους,  
πρέπει να πείθονται για τη χρησιµότητα αυτών που  µαθαίνουν  
«εδώ και τώρα», ώστε να δεχτούν να συγκεντρώσουν την 
προσοχή τους και να αφιερώσουν το χρόνο τους στη µάθηση του. 
Υπάρχουν διάφορες τακτικές  µε τις οποίες οι καθηγητές 
βοηθούνται στο έργο τους και εξοικονοµούν χρόνο. ∆υο 
διαδεδοµένες  (και πολλές φορές αλληλοσυµπληρούµενες 
τακτικές) είναι τα φύλλα εργασίας και η εργασία σε οµάδες.  

Το φύλλο εργασίας επιτρέπει την εξατοµίκευση του µαθήµατος. 
∆εν πρέπει όµως να αποτελεί κανόνα γιατί δεν δίνει την ευκαιρία 
στους µαθητές να µιλήσουν µεταξύ τους και  µε τον καθηγητή και 
να επικοινωνήσουν αλλά δίνει έµφαση στο  «διαβάζω σκέφτοµαι-
απαντώ» Η οργάνωση των  µαθητών σε οµάδες διευκολύνει τον 
καθηγητή γιατί βοηθά να αναπτύσσεται συνεργασία και 
αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών της οµάδας και επίσης, 
εξοικονοµεί χρόνο. Θα πρέπει όµως να µη δίνονται χαρακτηρισµοί 
στις οµάδες, οι οποίοι οδηγούν σε αυτο-εκπλήρωση,  αφού η 
οµάδα των  «αδυνάτων» δέχεται το ρόλο της και δεν καταβάλλει 
προσπάθεια για να βελτιωθεί. Οι διάφορες τεχνικές διδασκαλίας 
και οργάνωσης της σχολικής τάξης θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ανάλογα  µε τον αριθµό των  µαθητών, τις 
ιδιαιτερότητες του  µαθήµατος, το διαθέσιµο χρόνο κλπ.                          
Ο καθηγητής στο πλαίσιο ψυχολογικής στήριξης και 
πληροφόρησης για την πρόοδό τους,  των  µαθητών  µε Μ∆Μ 
πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία της εργασίας 
τους, αφού βέβαια γνωρίζει καλά τις µαθησιακές αλλά και 
προσωπικές ιδιαιτερότητές τους. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων 
του πρέπει να τους παρέχει πληροφόρηση, υποστήριξη και θετική 
ενίσχυση. Συγκεκριµένα:                                                                         
1.Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αποτυχίας των  
µαθητών. Κανένας δεν επενδύει προσπάθεια και χρόνο σε µια 
ενέργεια που είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.  Η αποτυχία σε µια 
ερώτηση ή άσκηση µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρείται ως 
αποτυχία του µαθητή στο σύνολό του και δεν πρέπει να 
συνοδεύεται µε οποιαδήποτε ταπείνωση.                                                           
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2.Η πληροφόρηση για την πορεία εργασίας των µαθητών πρέπει 
να είναι άνεση και καλά σχεδιασµένη. Να αποφεύγονται οι 
υπερβολές και να χρησιµοποιούνται εκφράσεις που να 
υποδηλώνουν ικανοποιητική πορεία εργασίας,  παρά τελικό 
αποτέλεσµα  (δηλαδή κατά την πορεία ένας σχολιασµός µπορεί να 
είναι: καλά προχωρείς αντί για, σωστά, µπράβο ή ξανακοίταξε 
αυτό που γράφεις αντί για λάθος, πρόσεχε) .                         
3.Παροχή άµεσης και θετικής ενίσχυσης. Σε κάθε επιτυχία ή καλή 
προσπάθεια των  µαθητών, ο καθηγητής πρέπει να έχει έτοιµο ένα 
καλό ενισχυτικό λόγο γι΄ αυτούς. Η έλλειψη θετικών κρίσεων είναι 
αρκετή για την περίπτωση αποτυχίας των µαθητών. ∆εν 
χρειάζονται αρνητικοί χαρακτηρισµοί. Είναι προφανής η αποφυγή 
ποινών ή χαµηλής βαθµολογίας, σε µαθήµατα Π∆Σ.                                     
Ας ανακεφαλαιώσουµε:                                                                     
Τα βήµατα για µια αποτελεσµατική προσπάθεια διδασκαλίας   σε 
µµαθητές µε χαµηλή επίδοση  σε ένα πρόγραµµα Πρόσθετης 
διδακτικής Στήριξης:                                                                                       
1.  Παρατηρούµε και ενηµερωνόµαστε για τις ιδιαιτερότητες των 
µαθητών µας.                                                                                                          
2.  Προσπαθούµε  να διαγνώσουµε τις αδυναµίες τους, (και αν 
µπορούµε τις πηγές στους).                                                                                  
3.  Αποφασίζουµε για την ύλη που θα επικεντρώσουµε την 
προσοχή µας.                                                                                                                       
4.  Θέτουµε συγκεκριµένους στόχους για τον κάθε µαθητή µας.                           
5.  Αναπτύσσουµε το κατάλληλο διδακτικό υλικό.                                          
6.  Αποφασίζουµε για την οργάνωση της τάξης  µας ανάλογα  µε 
την στρατηγική και την τακτική που θα ακολουθήσουµε.                                
7.  ∆ίνουµε χρόνο και ενθαρρύνουµε τους  µµαθητές  µας να 
εργαστούν σε συνεργασία ή µόνοι τους.                                                            
8.  ∆ίνουµε στους  µµαθητές  µας πρόσβαση σε βοηθήµατα και 
τους βοηθούµε και εµείς,  αν το κρίνουµε αναγκαίο.                                                
9.  Τους ακούµε µε προσοχή όταν παρουσιάζουν τη δουλειά τους.                  
10. Αξιολογούµε τη δουλειά τους, χωρίς να δίνουµε την εντύπωση 
ότι τους δικάζουµε.                                                                                             
11. Επαινούµε (µε µέτρο) την επιτυχία τους και δεν κατακρίνουµε 
τις αποτυχίες τους.                                                                                              
12. Πρέπει να τους πείθουµε πάντα να προσπαθούν, να µην 
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εγκαταλείπουν.                                                                                                   
13. Αξιολογούµε τα αποτελέσµατα τις δικής µας δουλειάς.                               
14.  Βρίσκουµε και προσπαθούµε να ενισχύσουµε τα θετικά σηµεία 
της. Προβληµατιζόµαστε για τις αδυναµίες ή τις αποτυχίες της 
τάξης  µας. Τις συζητάµε  µε τους συνεργάτες µας και 
προσπαθούµε να καταλήξουµε  σε συµπεράσµατα.                                           
15.  Προσπαθούµε να εφαρµόσουµε την πείρα που κερδίσαµε,  
στην επόµενη δουλειά µας. Εξετάζουµε αν αυτή µας κάνε πιο 
αποδοτικούς δασκάλους.                                                                                    
16. Πρέπει θυµόµαστε ότι δεν υπάρχει ιδανικός δάσκαλος. Πάντα 
όµως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης  µέσα από το συνεχή 
προβληµατισµό  µας, την ανταλλαγή απόψεων και τη διαρκή 
προσπάθειά µας 

 

 

Υπάρχει πρόληψη; 

Πρόληψη σηµαίνει κατ' αρχήν να είµαστε σε θέση να 
υποπτευθούµε όσο νωρίτερα γίνεται µια µαθησιακή δυσκολία, 
ώστε να µην επιτρέψουµε να χαθεί πολύς χρόνος όπου θα 
συσσωρευτούν δυσεπίλυτα σχολικά προβλήµατα. Άλλωστε οι 
αποτυχίες του παιδιού γεννούν σε δεύτερο χρόνο µια επιπλέον 
δυσκολία: αποκτά κακή σχέση µε τη µάθηση, δεν την θέλει, την 
αποφεύγει. Το πρώτο βήµα προς την πρόληψη είναι η καλύτερη 
πληροφόρηση των γονέων και των δασκάλων.  

Οι µαθησιακές δυσκολίες δεν αφορούν µόνο το σχολείο 

∆υστυχώς υπάρχει και η προσέγγιση ότι οι µαθησιακές δυσκολίες 
είναι καθαρά παιδαγωγικό πρόβληµα. Γίνεται δηλαδή λόγος 
κυρίως για τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του παιδιού ή 



48 

 

εφήβου. Η αλήθεια όµως είναι πιο περίπλοκη: τα παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες έχουν έντονα προβλήµατα αυτο-εικόνας, και 
αυτό επηρεάζει βαθιά τόσο τη συµπεριφορά τους όσο και τη 
διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους. Αυτό είναι αναµενόµενο, 
καθώς στο σχολείο και στη µελέτη το παιδί περνά τη µισή του 
καθηµερινότητα! Και εκεί βλέπει ότι σε πολλά πράγµατα δεν τα 
καταφέρνει, δεν έχει επιτυχίες, δεν µπορεί να αποδείξει την αξία 
του. Είναι φυσικό είτε να αναζητήσει άλλους τρόπους, όχι πάντοτε 
αποδεκτούς, για να αποδείξει κάτι, είτε να «µαζευτεί» και να χάσει 
το διεκδικητικό ή ανταγωνιστικό στοιχείο του χαρακτήρα. 
Εµφανίζονται πολύ συχνά θέµατα υγιούς κοινωνικοποίησης. 
Οι µαθησιακές δυσκολίες δηλαδή έχουν σοβαρές µακροπρόθεσµες 
συνέπειες στο ψυχολογικό επίπεδο και είναι απολύτως βάσιµο να 
τις θεωρούµε όχι απλώς ή κυρίως σαν ένα εκπαιδευτικό 
πρόβληµα, αλλά σαν αναπτυξιακή διαταραχή µε σαφείς 
ψυχολογικές επιπτώσεις. Πράγµα που αναδεικνύει και πάλι τη 
µεγάλη σηµασία της πρόληψης και της πρώιµης παρέµβασης. 
 

Η υπερβολική χρήση του Facebook ρίχνει τις µαθησιακές 
επιδόσεις! 

 
Οι µαθητές και οι φοιτητές που κάνουν χρήση του Facebook ακόµα 
και όταν διανύουν εξεταστική περίοδο έχουν χαµηλότερες 
επιδόσεις σε σχέση µε εκείνους που φροντίζουν ν? απέχουν. 
Όπως διαπιστώθηκε... από έρευνα ψυχολόγων, οι βαθµοί των 
φανατικών χρηστών του site κοινωνικής δικτύωσης είναι κατά 20% 
πιο χαµηλοί από εκείνους των άλλων φοιτητών. 
Τα συµπεράσµατα αυτά έρχονται να αµφισβητήσουν τη γενική 
άποψη ότι ο εγκέφαλος των ανθρώπων νεαρής ηλικίας είναι ικανός 
να κάνει διαφορετικές λειτουργίες σε ηλεκτρονικές συσκευές 
παράλληλα. Ερευνητές στην Αµερική παρακολούθησαν 219 
φοιτητές, ηλικίας 19 έως 54 ετών, και παρατήρησαν ότι οι χρήστες 
του Facebook είχαν µέσο όρο βαθµολογία 3,06 στα 4, ενώ οι µη 
χρήστες 3,82. «Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η συνεχής εναλλαγή 
εργασιών τούς βοηθάει να κάνουν περισσότερα πράγµατα σε 
λιγότερο χρόνο, στην πραγµατικότητα µεγαλώνει το χρονικό 
διάστηµα που απαιτείται για κάθε δουλειά ξεχωριστά, ενώ αυξάνει 
και τις πιθανότητες λάθους» εξηγεί ο καθηγητής Πολ Κίρσνερ που 
ηγήθηκε της µελέτης.  



49 

 

Την ίδια ώρα, άλλη έρευνα σχετική µε το Facebook καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι όσοι ασχολούνται πολλή ώρα µε αυτό είναι πιο 
πιθανόν να είναι νάρκισσοι, ανασφαλείς και να έχουν χαµηλή 
αυτοπεποίθηση. Η οµάδα του Πανεπιστηµίου του Γιορκ στον 
Καναδά που έκανε τη µελέτη διαπίστωσε ωστόσο ότι υπήρχαν 
διαφορές µεταξύ αντρών και γυναικών στην χρήση του Facebook. 
Οι άντρες φροντίζουν να προβάλλονται µέσω γραπτών 
αναρτήσεων, ενώ οι γυναίκες επιλέγοντας προσεκτικά τις 
φωτογραφίες τους.  

               Καθηγητής – μαθητής 

Σχέσεις µαθητών/εκπαιδευτικών- Αµοιβές και ποινές- 
Πειθαρχία- Προβλήµατα συµπεριφοράς- Παραβατικότητα 

 

 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Παραβατικότητα είναι η 
παράνοµη συµπεριφορά. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται αντί της 
νοµικής έννοιας της εγκληµατικότητας. Η διαφορά 
παραβατικότητας και εγκληµατικότητας είναι ότι η παραβατικότητα 
δεν προϋποθέτει την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Ως όρος 
προέρχεται από την επιστήµη της Κοινωνιολογίας και 
περιλαµβάνει ένα πλήθος συµπεριφορών. Παραβατικός µπορεί να 
ονοµαστεί και ένας νέος που αποκλίνει από όσα ισχύουν γενικά 
στη συµπεριφορά, αλλά και κάποιος που φτάνει στο έγκληµα. Η 
απόκλιση από τα πρότυπα που έχει ορίσει η κοινωνία επισύρει 
ταυτόχρονα και κοινωνικό έλεγχο. Βέβαια είναι πιθανό 
παραβατικές συµπεριφορές/πράξεις, µία συγκεκριµένη εποχή να 
θεωρούνται ως τέτοιες και µία άλλη εποχή να µην επισύρουν την 
αντίδραση του κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου να µην 
θεωρούνται παραβατικές.  
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Συχνά έχει επιχειρηθεί να ερµηνευθεί το φαινόµενο της 
παραβατικότητας. Με αυτήν τη διάθεση, της εξήγησης και 
κατανόησης του φαινοµένου έχουν δηµιουργηθεί και διάφορες 
θεωρίες. Οι κυριότερες είναι οι παρακάτω.  
1. οι ψυχολογικές ή ψυχογενετικές θεωρίες                                                    
2. οι οργανικές θεωρίες                                                                                                
3. οι κοινωνιολογικές θεωρίες                                                                                                                                                      
Οι ψυχολογικές ή ψυχογενετικές θεωρίες  χωρίζονται σε δύο 
κατευθύνσεις:                                                                                                                
α) στη θεωρία της µειωµένης διανοητικής ικανότητας µε 
κυριότερους εκπροσώπους τους Αda Jukes, John Βowly κ.ά. που 
υποστηρίζει ότι το άτοµο το οποίο παραβαίνει τους κανόνες της 
κοινωνίας είναι διανοητικά διαταραγµένο και                                                                     
β) στη θεωρία της ψυχανάλυσης η οποία έχει να επιδείξει µεγάλα 
ονόµατα όπως τον Sigmund Freud, Αlfred Αdler κ.ά. Η 
ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζει ότι οι παραβάτες έχουν 
ψυχολογικά αίτια.  
Οι οργανικές θεωρίες Οι οργανικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι 
παραβάτες αντιµετωπίζουν βιολογικά προβλήµατα. Οι πιο γνωστές 
θεωρίες είναι η θεωρία της κληρονοµικότητας και η θεωρία των 
χρωµοσωµικών ανωµαλιών.  
Οι κοινωνιολογικές θεωρίες Οι κοινωνιολογικές θεωρίες 
υποστηρίζουν ότι οι παραβάτες έχουν αιτίες που πρέπει να 
αναζητηθούν κυρίως στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Από αυτές 
τις θεωρίες οι σπουδαιότερες είναι:  
Α. η θεωρία της οικολογικής σχολής του Σικάγου Β. η θεωρία του 
διαφορικού συγχρωτισµού Γ. η θεωρία της ουδετεροποίησης ∆. η 
θεωρία της σύγκρουσης κανόνων συµπεριφοράς Ε. η θεωρία της 
σχολής της Λυών Στ. η θεωρία που πιστεύει ότι η εγκληµατικότητα 
είναι σύµπτωµα της κοινωνικής οργάνωσης ή αποδιοργάνωσης 
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Τα κτίρια και οι 
σχολικοί χώροι, όπως έχουν σχεδιαστεί, εκφράζουν την κοινωνική 
και πολιτισµική πραγµατικότητα της κοινωνίας µας. Η σηµερινή 
κατάσταση κατά κοινή παραδοχή είναι προβληµατική έως και 
άθλια. Μόνο που οι επικρίσεις κι οι αντιδράσεις συνήθως 
εστιάζονται στη µια πλευρά του προβλήµατος, στην ποσοτική. 
Επισηµαίνεται, δηλαδή, η έλλειψη σχολικών κτιρίων και αιθουσών, 
η ανεπάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού κ.ά. Όµως 
παραγνωρίζεται η ποιοτική διάσταση που αφορά τόσο την 
καταλληλότητα του χώρου όσο την οργάνωση και τη χρήση του. 
Πολλά σχολεία λειτουργούν σε χώρους που δεν έχουν σχεδιασθεί 
ως εκπαιδευτικοί χώροι, αλλά για µαγαζιά, κατοικίες, γυµναστήρια, 
κ.λπ. Η συσσώρευση πολλών µαθητών σε µικρούς, συνήθως, 
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χώρους επιβάλλει µια σειρά από περιορισµούς στις 
δραστηριότητες και τις κινήσεις τους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η 
πυκνότητα χώρου που αντιστοιχεί σε κάθε µαθητή στην Ελλάδα 
δεν είναι ούτε το µισό των διεθνών δεδοµένων. Στα ελληνικά 
διδακτήρια, που στην πλειοψηφία τους έχουν κατασκευαστεί µε 
βάση τα κτιριολογικά πρότυπα της δεκαετίας του 1930, δεν 
υπάρχει χώρος µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα αίσθηµα 
ασφυξίας και εχθρότητας. Τα σηµερινά σχολεία, ιδιαίτερα όσα 
βρίσκονται στα µεγάλα αστικά κέντρα, είναι δοµηµένα σύµφωνα µε 
την άθλια οµοιοµορφία του υπόλοιπου αστικού περιβάλλοντος. 
Περικλείονται από τσιµεντένια πολυώροφα κτίρια και είναι ίδια µε 
τις πολυκατοικίες: από µπετόν και µε φανερή την έλλειψη 
πράσινου. Τα ψηλά κάγκελα και οι τσιµεντένιοι τοίχοι ή και ακόµα 
τα ακανθωτά συρµατοπλέγµατα τα αποµονώνουν από το 
περιβάλλον και ταυτόχρονα θυµίζουν περισσότερο φυλακές παρά 
σχολεία.  
Ταυτόχρονα η εντατική χρησιµοποίησή τους µε διπλές ή και 
τριπλές βάρδιες προκαλεί από τη µια εκτεταµένες φυσιολογικές 
φθορές και από την άλλη µια γενικευµένη ανευθυνότητα και 
αδιαφορία για τον χώρο. Το σχολείο που ανήκει και στους 
πρωινούς και στους απογευµατινούς, τελικά δεν ανήκει σε 
κανέναν. Ούτε οι µεν, ούτε οι δε νιώθουν τον χώρο δικό τους που 
πρέπει να προστατέψουν. Άλλωστε είναι τόσα πολλά αυτά που 
τους αποξενώνουν από τη λειτουργία του σχολείου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε επίσηµες πηγές (ΚΕΕ), το 2003 
πάνω από το 1/5 των σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούσε σε ακατάλληλα κτίρια 
ή χρησιµοποιούσε σε βάρδιες το ίδιο κτίριο, γεγονός που επέτεινε 
την ακαταλληλότητα της υλικοτεχνικής του υποδοµής, ενώ το 
2005, πάνω από 200.000 µαθητές ζουν την ίδια κατάσταση.  
Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Έχει επισηµανθεί ότι τα σχολικά κτίρια, στην 
πλειονότητά τους, µοιάζουν µε τσιµεντένιους όγκους σε σχήµα 
ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, µε µακρόστενους τυφλούς 
διαδρόµους, µε πανοµοιότυπες αίθουσες και πανύψηλους τοίχους, 
χαρακτηρίζονται από ψυχρότητα, µονοτονία και γιγαντισµό. Όλα 
αυτά δεν είναι τυχαία, αν σκεφτούµε ότι η σχολική αρχιτεκτονική 
γενικότερα και η οργάνωση και χρήση των σχολικών χώρων 
αντανακλούν και προσανατολίζουν τους µαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς στα πλαίσια των αυταρχικών παιδαγωγικών 
αντιλήψεων και σχέσεων του σηµερινού σχολείου.  
«Η µορφή του διδακτηρίου, η χρήση και η κατανοµή του σχολικού 
χώρου αποτελούν σαφείς δείκτες οργάνωσης της σχολικής ζωής 
που είναι άµεση αντανάκλαση της κοινωνικής οργάνωσης που 
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επικρατεί έξω από το σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο η σχολική ζωή 
προετοιµάζει τον µαθητή πάνω σε πρότυπα συµπεριφοράς που θα 
τον οδηγήσουν στην εύκολη µελλοντική κοινωνική του ένταξη».  
Κάτω απ΄ αυτές τις συνθήκες δεν µπορεί να υπάρχει πια η 
ατµόσφαιρα οικειότητας. Οι µαθητές δέχονται άµεσα και έντονα τις 
επιδράσεις του σχηµατισµένου αυστηρού ιδρυµατικού χώρου- 
φυλακή τον χαρακτηρίζουν- που όχι µόνο δεν σέβονται, αλλά 
ορισµένοι απ΄ αυτούς, µε τη συνδροµή κι άλλων σχολικών και 
εξωσχολικών παραγόντων, καταστρέφου. 

 
Νέοι κανόνες στις σχέσεις καθηγητών - µαθητών 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία σε συνδυασµό µε την 
ανάγκη ενηµέρωσης και εκσυγχρονισµού των κανόνων, που 
διέπουν τις σχέσεις εκπαιδευτικών - µαθητών, οδήγησαν το 
υπουργείο Παιδείας στην απόφαση να διοργανώσει σχετική 
ηµερίδα µε τη συνδροµή του Συνηγόρου του Παιδιού. Αφορµή 
υπήρξε η αποµάκρυνση από σχολείο του νοµού Χανίων 14χρονης 
µαθήτριας, η οποία σε ένα γκρουπ του facebook καταφερόταν 
εναντίον καθηγήτριάς της. Επίσης, η 14χρονη είχε αναρτήσει στο 
∆ιαδίκτυο βίντεο µε σκηνές από το µάθηµα µε την καθηγήτρια. Το 
βίντεο ελήφθη από κινητό. Μετά τη δηµοσιοποίηση του θέµατος, 
δηµιουργήθηκε γκρουπ στο facebook, όπου µαθητές από όλη τη 
χώρα εκφράζουν τη συµπαράστασή τους στη 14χρονη.Το 
συνέδριο πρόκειται να οργανωθεί τον Μάρτιο, ενώ το υπουργείο 
Παιδείας προτίθεται να αξιοποιήσει τα συµπεράσµατα του 
συνεδρίου για να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο κανόνων που διέπουν 
τη συµπεριφορά των µαθητών στο σχολείο (π. χ. το είδος των 
παραπτωµάτων, οι ποινές κ. ά.).Σήµερα εφαρµόζονται κανόνες 
που έχουν θεσµοθετηθεί το 1979, ενώ κατά το πρόσφατο 
παρελθόν έχουν ανακύψει θέµατα, όπως η χρήση των κινητών 
τηλεφώνων στην τάξη, τα οποία δεν έχουν λυθεί αποτελεσµατικά. 
Για παράδειγµα, υπάρχει απαγόρευση της χρήσης κινητών στο 
σχολείο, όµως η εφαρµογή του µέτρου αποτελεί σηµείο τριβής 
µαθητών - εκπαιδευτικών. Από την άλλη, σε πρόσφατη συζήτηση 
στο υπουργείο Παιδείας, στην οποία µετείχαν µαθητές και η ηγεσία 
του ΥΠΕΠΘ, οι µαθητές εστίασαν στην έλλειψη ολοκληρωµένου 
καταστατικού δικαιωµάτων και ευθυνών µέσα στο πλαίσιο 
λειτουργίας της σχολικής κοινότητας. «Η ανάγκη των νέων να 
εκφράζονται και να διατυπώνουν το συναίσθηµά τους είναι όχι 
µόνον αυτονόητη, αλλά πρέπει και να ενθαρρύνονται να το 
κάνουν. Ολα αυτά όµως µέσα σε ένα πλαίσιο σεβασµού της 
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προσωπικότητας και οµαλής λειτουργίας της σχολικής 
κοινότητας», ανέφερε χθεσινή ανακοίνωση του υπ. Παιδείας. 

Για µια καλύτερη σχέση 

           Για να µπορέσουµε να γίνουµε παιδαγωγοί και σύµβουλοι 
των εφήβων θα πρέπει πρώτα να φροντίσουµε να 
εγκαταστήσουµε µια γνήσια σχέση µαζί τους. Φοβάµαι δυστυχώς 
ότι πολλές φορές η σχέση καθηγητή-µαθητή είναι µια 
ανεκµετάλλευτη σχέση. Ο µεγάλος αριθµός µαθητών µέσα στην 
τάξη, οι λίγες ώρες παραµονής των εκπαιδευτικών µέσα στο 
Σχολείο, ο φόρτος εργασίας (καθηγητών και µαθητών) κ.α. µπορεί 
να συµβάλλουν σ’ αυτό. Για να έχουµε καλύτερη επικοινωνία τόσο 
µε την οµάδα της τάξης όσο και µε τον κάθε µαθητή ξεχωριστά 
πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική σχέση µας µαζί τους. Αυτό µπορεί 
να συµβεί όταν:                                                                           
     Η σχέση µας είναι προσωπική. Κάθε µαθητής είναι ένας 
ξεχωριστός και µοναδικός κόσµος και έχει ανάγκη µια 
εξατοµικευµένη προσέγγιση. Οι γενικεύσεις και οι αφορισµοί 
πρέπει να αποφεύγονται.                                                        
        Η καθοδήγησή µας ανταποκρίνεται (τις περισσότερες φορές) 
σε αίτηµα δικό τους ή των οικογενειών τους. Η άκαιρη ή 
απρόσκλητη ή η δηµόσια συµβουλή (π.χ. µέσα στην τάξη) µπορεί 
να έχει αρνητικά αποτελέσµατα. Επιδεικνύουµε συµπάθεια και 
ευσπλαχνία προς όλους (κάθε επίδοσης, κάθε διαγωγής, κάθε 
φυλής, φύλου, κοινωνικής κατάστασης κ.α.).                                                               
        Είναι φυσικό κάποιους µαθητές να τους συµπαθούµε 
περισσότερο θα πρέπει αυτό να το δείχνουµε όσο το δυνατόν 
λιγότερο για να µην αποθαρρύνουµε  και τους υπολοίπους.       
        Ακόµη περισσότερο πρέπει να συγκρατούµε τα ακραία 
αισθήµατα θυµού και απόρριψης σε κάποιους ζωηρούς ή χαµηλών 
επιδόσεων µαθητές.                                                               
        Τα παράπονά µας για τις επιδόσεις ή την συµπεριφορά ενός 
τµήµατος δεν τα εκφράζουµε υποτιµώντας και αποδοκιµάζοντας 
ένα τµήµα. Υπάρχει κίνδυνος να υιοθετήσουν οι µαθητές ακριβώς 
αυτή τη συµπεριφορά και την επίδοση την οποία εµείς ως «ειδικοί» 
εκφράζουµε. Άλλωστε ο ρόλος ο δικός µας είναι ακριβώς να 
διορθώσουµε όλα αυτά και όχι να τα παγιώσουµε.       
        Τµήµατα µε µέτριους µαθητές τα επαινούµε συχνότερα (όταν 
διακρίνονται σε κάποιες εκδηλώσεις) ώστε να ρίχνουµε τους 
µαθητές τους στο φιλότιµο. Είναι κρίµα να χάνεται η ευκαιρία να 
πλησιάσουµε κάποιους µαθητές επειδή έχουµε υιοθετήσει άθελά 
µας κάποια στερεοτυπική αντίληψη για ένα τµήµα ή για κάποιους 
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µαθητές.                                                                                                   
 Στις χαµηλές επιδόσεις των µαθητών ενός τµήµατος να 
αναλαµβάνουµε και τις προσωπικές µας ευθύνες. Άλλωστε οι 
γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις δεν γίνονται µόνο για να 
αξιολογηθούν οι µαθητές. Αξιολογούµε και επαναπροσδιορίζουµε 
και εµείς οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο παρουσίασης του µαθήµατός 
µας αλλά και τον τρόπο που εξετάζουµε τους µαθητές. 

Το βλέµµα του εκπαιδευτικού είναι στάση ζωής 

         Η µη λεκτική επικοινωνία του κάθε εκπαιδευτικού είναι πολύ 
σηµαντική. Η σπλαχνική µατιά κάνει θαύµατα στην ψυχή του  
µαθητή: 

                « Μόνο γιατί τα µάτια σου µε κοίταξαν 

    µε την ψυχή στο βλέµµα 

    περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο 

    της ύπαρξης µου στέµµα, 

   µόνο γιατί τα µάτια σου µε κοίταξαν.» 

(στίχοι από ποίηµα της Μαρία Πολυδούρη) 

        Το κοίταγµα µε «την ψυχή στο βλέµµα» είναι το βλέµµα 
του παιδαγωγού που δεν είναι αδιάφορο, ψυχρό, άψυχο 
αλλά προέρχεται µέσα από τα σωθικά µας. Ενθαρρύνει τους 
µαθητές γύρω του, δίνει ευκαιρίες, διώχνει το φόβο από τις 
καρδιές τους, φέρνει τη χαρά και την αισιοδοξία.              
       Το βλέµµα του Καθηγητή δεν πρέπει µένει στην 
επιφάνεια. Πάντα οφείλει να διαβάζει τα µάτια και τη στάση 
του σώµατος των µαθητών του. Όχι µόνο ν’ ακούει αλλά και 
να βλέπει, να παρατηρεί τους µαθητές του. Τα πιο σοβαρά 
προβλήµατά τους τα µαρτυρούν η στάση του σώµατός τους 
και τα µάτια του. Χρειάζεται πολύ σύνεση, διάκριση και 
προσοχή. Συχνά όταν ο µαθητής πλησιάζει έναν 
εκπαιδευτικό για άλλα παραπονιέται και στην ουσία άλλα τον 
απασχολούν (που είναι πολύ πιο σοβαρά).  
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Πώς καθοδηγούµε ή συµβουλεύουµε;  

        Το πιο σηµαντικό στη συµβουλευτική συνάντησή µας µε 
ένα µαθητή (ή τον γονιό του) δεν είναι να µιλήσουµε εµείς. 
Χρειάζεται πρώτα ν’ ακούσουµε µε προσοχή τι έχουν να µας 
πουν.  Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συµβουλεύουν 
µαθητές δεν πρέπει να είναι στερεοτυπικές και γενικόλογες 
αλλά εξατοµικευµένες και συγκεκριµένες. Αυτές που 
αφορούν το συγκεκριµένο πρόσωπο απέναντί του.       
        Οι γενικοί χαρακτηρισµοί προς γονείς και µαθητές 
(επιπόλαιος, οκνηρός, αναιδής, ανώριµος) πρέπει να 
αποφεύγονται. Είναι καλύτερα να δίνουµε πληροφορίες 
ακριβείς και χωρίς διάθεση κατάκρισης. «∆εν έχει πει 
µάθηµα» ή, «δεν έχει γράψει καλά» ή «δεν συµµετέχει στην 
τάξη» κ.α.  Χρειάζεται η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού να 
είναι µετρηµένη και ελεγχόµενη χωρίς αλαζονεία, αυτάρκεια 
ή αυταρέσκεια, που είναι οι µεγαλύτεροι εχθροί του 
εκπαιδευτικού που θέλει να προσεγγίσει και να βοηθήσει 
τους µαθητές του. Καλό είναι να παραπέµπει και σε άλλους: 
συναδέλφους, ειδικούς παιδαγωγούς, ιατροπαιδαγωγικές 
υπηρεσίες κ.α. όταν κρίνει ότι δεν επαρκεί ο ίδιος για να 
κατευθύνει. Π.χ. ο συνάδελφος που έχει µετεκπαιδευτεί και 
διδάσκει το Σ.Ε.Π. είναι καταλληλότερος να δώσει 
πληροφορίες και να συµβουλέψει σχετικά µε τα επαγγέλµατα 
και τις κλίσεις των µαθητών.  Καλό είναι να ζητάει και τη 
γνώµη των άλλων συναδέλφων του πριν διαµορφώσει 
κάποια άποψη για κάποιον µαθητή. Επίσης θα πρέπει να 
απευθύνεται και σε ειδικούς (ψυχολόγους, ειδικούς 
παιδαγωγούς κ.α.) όταν αδυνατεί να εξηγήσει κάποια 
συµπεριφορά ή επίδοση µαθητή του.                                                                    
        Η ειλικρινής σχέση του εκπαιδευτικού µε το µαθητή και 
το πραγµατικό ενδιαφέρον του γι’ αυτόν θα καταστήσει 
δυνατό ένα διάλογο, που θα µπορέσει να στραφεί γύρω από 
ορόσηµα που καθορίζουν την ύπαρξη του (σχέδιο ζωής).                      
        Όπως θα µας παρότρυνε και ο πατέρας της 
συµβουλευτικής ο Rogers η στάση µας πρέπει να ξεφύγει 
από µια αντίληψη, όπου πρωτεύουσα θέση έχει η 
καθοδήγηση και το τι θα πούµε εµείς. Κέντρο του 
ενδιαφέροντος µας οφείλει να είναι ο συµβουλευόµενος και 
όχι ο σύµβουλος ή η συµβουλή.  
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Αµφίδροµη ωφέλεια 

      Και οι συµβουλευόµενοι µε τη σειρά τους και µε τον τρόπο 
τους διδάσκουν τους συµβούλους τους αρκεί να υπάρχει 
ευήκοον ους. Τους εκπαιδεύουν σε καταστάσεις και σε 
εµπειρίες που ποτέ µέσα από τη θεωρητική τους κατάρτιση δε 
θα φαντάζονταν. Η Στάση ζωής του συµβούλου οφείλει να 
οδηγήσει το σύµβουλο στο να έχει ευήκοον ους και στα δικά του 
λεγόµενα και στο πώς ενδεχοµένως να ακουσθούν από το 
συµβουλευόµενο.                                                                     
        Το παραπάνω µας υποδεικνύει την αναγκαιότητα και τα 
οφέλη µιας αµφίδροµης επικοινωνίας. Χρειάζεται λιγότερο να 
µιλάµε και περισσότερο να ακούµε τους µαθητές µας. Μόνο 
λίγοι καθηγητές είναι έτοιµοι για τις νέες διδακτικές προκλήσεις 
θεωρεί το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών. Αυτό είναι το 
«προφίλ» των εκπαιδευτικών όπως το σκιαγραφούν και θα το 
ήθελαν οι µαθητές του 9ου Γυµνασίου Καλλιθέας, σε έρευνα 
που διενήργησαν οι καθηγητές τους Νίκος Aναστασάτος, 
Ουρανία Γράψα, Ευαγγελία Ζαβέα, Λίνα Κεχαγιά, Άννα Ντόκου 
και Άννα-Μαρία Σιδηροπούλου. 
Μάλιστα, οι µαθητές, στην ανοιχτή ερώτηση «τι θα ήθελαν από 
τους καθηγητές τους», σε ποσοστό 42% δήλωσαν ότι θέλουν 
περισσότερη συζήτηση στην τάξη και καλύτερη συµπεριφορά, 
το 17% λιγότερη ύλη και το 14% να γίνεται πιο ενδιαφέρον το 
µάθηµα. Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές θεωρούν ότι 
µόνο λίγοι καθηγητές είναι έτοιµοι για τις «νέες διδακτικές 
προκλήσεις». Η πλειοψηφία δηλώνει ότι οι συζητήσεις στην 
τάξη καλύπτουν και θέµατα «εκτός του στενού πλαισίου του 
µαθήµατος» και ότι η «αξιολόγησή τους» δεν είναι αντικειµενική. 

� Πάνω από τους µισούς µαθητές θεωρούν ότι οι καθηγητές 
τους είναι «µεροληπτικοί» απέναντί τους και ως κύριες αιτίες 
για τη µεροληπτική συµπεριφορά θεωρούν τη «συµπεριφορά 
τους» (ζωηροί µαθητές) και τις «επιδόσεις τους» στα 
µαθήµατα (καλοί - κακοί µαθητές). 

�  Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές θεωρούν ότι οι 
καθηγητές «σέβονται την προσωπικότητά τους». 
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Γενικά συµπεράσµατα -Πώς απάντησαν οι ερωτώµενοι 

� 6 στους 10 µαθητές δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι 
από τον τρόπο που γίνεται το µάθηµα και γι’ αυτό 
προτείνουν για τη βελτίωση της κατάστασης περισσότερη 
συζήτηση, λιγότερη ύλη και στις ίδιες περίπου αναλογίες 
τη χρήση νέων τεχνολογιών, οµαδικές εργασίες και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

� 7 στους 10 µαθητές δηλώνουν ότι πάνε φροντιστήριο. Σε 
αυτό συµπεριλαµβάνονται οι ξένες γλώσσες και τα 
ιδιαίτερα φροντιστήρια. Ως αιτίες για την παρακολούθηση 
φροντιστηρίων δηλώνουν την επιθυµία για καλύτερες 
επιδόσεις, τη δυσκολία των µαθηµάτων και τα 
κακογραµµένα βιβλία. 

� 6 στους 10 µαθητές θεωρούν ότι οι καθηγητές είναι 
µεροληπτικοί απέναντί τους και ως κύρια αιτία της 
µεροληπτικής συµπεριφοράς των καθηγητών οι µαθητές 
θεωρούν τη γενικότερη συµπεριφορά τους, τις επιδόσεις 
τους στα µαθήµατα, την ελευθερία της γνώµης, την 
εξωτερική τους εµφάνιση και την εθνικότητά τους. 

�  4 στους 10 θεωρούν ότι οι καθηγητές σέβονται τα 
µαθητικά τους συµβούλια, 3 στους 10 έχουν αντίθετη άποψη 
και 3 στους 10 δεν εκφράζουν γνώµη. 3 στους 10 µαθητές 
πιστεύουν ότι πολλοί καθηγητές βλέπουν τη δουλειά τους ως 
λειτούργηµα. 

 

ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Η βία στο σχολείο µας απασχολεί συνήθως όταν ασκείται κυρίως 
σωµατικά (σωµατική επίθεση). Οπωσδήποτε τα σπρωξίµατα, τα 
χαστούκια, οι γροθιές, οι κλωτσιές και γενικά η σωµατική βία είναι 
η πιο ανησυχητική εκδήλωση της επιθετικότητας επειδή απειλεί 
άµεσα την ασφάλεια του παιδιού. Υπάρχει όµως και η λεκτική 
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επιθετικότητα που περιλαµβάνει βρισιές, κοροϊδία, οµοφοβικά 
σχόλια, χειρονοµίες και γενικά ταπείνωση µε ύβρεις ή 
εκφοβισµούς. Κρυµµένη επιθετικότητα ή εχθρότητα βρίσκουµε και 
σε ενέργειες που δεν µοιάζουν καθόλου βίαιες. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι ο αποκλεισµός ενός παιδιού από οµάδες 
συνοµηλίκων και η κακή συνήθεια να του κρύβουν τα βιβλία, ή να 
του πετάνε τα πράγµατα. Αυτές οι ενέργειες ουσιαστικά συνιστούν 
συναισθηµατική επίθεση χωρίς χειροδικίες ή βρισιές. Υπάρχει 
επίσης και ο σεξουαλικός εκφοβισµός: οι χειρονοµίες οι οποίες 
προσβάλουν ένα παιδί, ο υποβιβασµός µε απρεπή αγγίγµατα, 
κινήσεις κ.λπ. Νεόφερτος είναι και ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός που 
περιλαµβάνει τη χρήση e-mail, chat rooms και κινητών µε κλήσεις 
απειλητικού περιεχοµένου, καθώς και τη χρήση κάµερας µε σκοπό 
την απειλή ή ταπείνωση του εφήβου. Τελικά, βία ή παράγοντας 
που προάγει τη βία στο σχολείο είναι κάθε φράση ή ενέργεια που 
ταπεινώνει το παιδί. 
Θύτες και θύµατα 
Όλα τα παιδιά µπορεί να παίξουν κατά καιρούς τον πρώτο ή το 
δεύτερο ρόλο. Ο θύτης µπορεί να γίνει θύµα κάποιων 
ισχυρότερων. Το θύµα µπορεί µε τη σειρά του να γίνει θύτης µόλις 
του δοθεί η ευκαιρία στην αντιπαράθεση µε κάποιους 
ασθενέστερους. Αν και όλοι µπορεί να βρεθούν στη µία ή στην 
άλλη όχθη, υπάρχει µια γενική εικόνα για τα χαρακτηριστικά που 
συνήθως έχουν όσοι ανήκουν συνήθως στην κατηγορία του θύτη ή 
του θύµατος. Στατιστικά, τις περισσότερες φορές τα θύµατα είναι 
σχετικά µικρόσωµα, ντροπαλά παιδιά µε χαµηλή αυτοπεποίθηση 
και υπερπροστατευτικούς γονείς. Επίσης, θύµατα γίνονται συχνά 
τα παιδιά µε κάποια ιδιαιτερότητα ή κάποιο χαρακτηριστικό που τα 
διαφοροποιεί από το µέσο όρο (αν είναι, για παράδειγµα πολύ 
ψηλά, παχουλά ή πολύ καλοί µαθητές), παιδιά ευαίσθητα στα 
πειράγµατα που αντιδρούν έντονα, θυµώνουν, κλαίνε, 
αποµονώνονται, παιδιά αδιάλλακτα στις διαφωνίες µε εριστικό και 
επιθετικό πνεύµα κλπ. Οι θύτες στατιστικά είναι συνήθως παιδιά 
που δείχνουν έντονη αυτοπεποίθηση, που δεν πειθαρχούν σε 
κανόνες, θέλουν να επιβάλλονται και θεωρούν ότι η βία είναι 
κοινωνικά αποδεκτή. Άλλα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα 
εξής: θυµώνουν εύκολα, δυσκολεύονται να δεχτούν τη µαταίωση 
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των επιθυµιών τους, εύκολα νιώθουν ότι οι άλλοι είναι απειλητικοί 
προς τα ίδια και σε κάθε περίπτωση καταφεύγουν στη βία ή στον 
εκφοβισµό για να επιλύουν διαφορές, έχουν την τάση να εξαιρούν 
παιδιά από την παρέα, υιοθετούν το ρόλο του αρχηγού στις 
παρέες ή φτιάχνουν ‘κλίκες’ ενώ δεν είναι απαραίτητα 
µεγαλόσωµοι. Θύτες και θύµατα µπορεί να έχουν είτε αδιάφορους 
είτε υπερπροστατευτικούς και αυταρχικούς γονείς. Κανείς δεν 
µπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η αντίδραση του παιδιού σε 
βάθος χρόνου, γιατί πολλά θα καθοριστούν στην πορεία και από 
τις συντροφιές του ίδιου και από άλλες συγκυρίες. Αν, για 
παράδειγµα το παιδί νιώθει στρες και απογοήτευση στο σχολείο, 
µπορεί να εκδηλώσει επιθετικότητα. Πολύ συχνά οι µαθητές 
αποσιωπούν αυτό που τους συµβαίνει γιατί δεν θέλουν να 
εµπλέξουν τους γονείς τους είτε επειδή ντρέπονται είτε επειδή 
φοβούνται. Έτσι, υποφέρουν σιωπηλά. Πως θα καταλάβεις ότι κάτι 
συµβαίνει; Αν διαπιστώσετε κάποιες αλλαγές στη συµπεριφορά 
του παιδιού, τότε ίσως θυµατοποιείται στο σχολείο. Σε αυτή την 
περίπτωση το παιδί µπορεί να κάνει κάτι από τα εξής:                      
- γίνεται επιθετικό ή υπερβολικά ανήσυχο 
- εκφοβίζει ή θυµατοποιεί άλλα παιδιά ή τα αδέλφια του 
- φοβάται να χρησιµοποιήσει το κινητό του 
- κάνει αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, ή καθυστερεί να 
πάει ή αργεί να επιστρέψει στο σπίτι ή έχει µειωµένη διάθεση να 
πάει στο σχολείο ή αρνείται να πάει στο σχολείο µε πρόσχηµα 
κάποια αδιαθεσία ή αρνείται να συµµετέχει σε σχολικές εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες 
- σχεδόν καθηµερινά πηγαίνει από διαφορετικό δρόµο στο σχολείο 
- συχνά χάνει τα πράγµατά του 
- έχει σηµάδια στο σώµα του ή έχει σχισµένα ρούχα 
- σας ζητά συχνά χρήµατα γιατί λέει ότι έχασε τα δικά του 
- έχει εφιάλτες 
- πέφτει η σχολική του επίδοση 
- απειλεί να αυτοκτονήσει 

Οδηγίες για γονείς 
· Παρατηρείστε αν το παιδί σας δείχνει σηµάδια ότι θυµατοποιείται 
από άλλα παιδιά ή αν δρα ως θύτης. Μην το αµελήσετε-
επικοινωνήστε αµέσως µε το σχολείο 
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· Αναπτύξτε µια ζεστή και φιλική σχέση µε το παιδί. Να είστε κοντά 
του και να επιδιώκετε τη συζήτηση µαζί του-από µόνο του µπορεί 
να µην σας αναφέρει τίποτα για το θέµα αυτό 
· ∆ιδάξτε του να κοιτά στα µάτια τον εκφοβιστή, να λέει δυνατά 
'ΑΣΕ ΜΕ ΗΣΥΧΟ' ή 'ΚΟΙΤΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ', να φεύγει και να 
το λέει σε κάποιον ενήλικα 
· Καθησυχάστε τα παιδί ότι δε φταίει αυτό αν του επιτέθηκαν κι ότι 
δεν είναι δικό του λάθος 
· Μιλήστε, µε συγκεκριµένα περιστατικά, στο δάσκαλο, στο 
διευθυντή, στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης 
· ∆ιατηρείστε επικοινωνία µε το παιδί και µε το σχολείο, ώστε να 
επιβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν επαναλήψεις των περιστατικών 
εκφοβισµού 
· Ζητήστε στήριξη από τον τοπικό Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων ή 
άλλες υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης στο παιδί σας 
· Συµβουλεύστε το παιδί σας να προσέχει σε ποιόν δίνει τον 
αριθµό του κινητού του τηλεφώνου και τη διεύθυνση του email του 
· Μην υποτιµάτε τις συνέπειες που µπορεί να έχει ο εκφοβισµός Οι 
µύθοι 'ε παιδιά είναι, πειράζονται µεταξύ τους’, ή ‘ έτσι θα 
σκληραγωγηθεί για να βγει στην κοινωνία', µπορεί να ζηµιώσουν 
το παιδί σας και να το οδηγήσουν σε δυστυχία και αποµόνωση 
· Επαινείτε τα παιδί, δώστε του ευκαιρίες να αναλάβει ευθύνες, 
εγγράψτε τα παιδί σε άλλες οµαδικές δραστηριότητες (αθλητισµό, 
προσκοπισµό, καλλιτεχνικά κλπ.), όπου δεν υπάρχουν εκφοβιστές 
και όπου έχει την ευκαιρία να κάνει νέες φιλίες και να αυξηθεί η 
αυτοπεποίθησή του 
· Αν το παιδί τραυµατιστεί από τους εκφοβιστές, ενηµερώσετε και 
την αστυνοµία και γνωστοποιείστε στο σχολείο ότι έχετε 
ενηµερώσει την αστυνοµία 
· Απαιτείστε από το σχολείο να ενηµερώσει τους γονείς του 
παιδιού-εκφοβιστή 
·  Αν ο εκφοβισµός δεν αντιµετωπίζεται, αλλάξτε σχολείο. Μιλήστε 
µε το νέο σχολείο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ή δεν γίνονται 
ανεκτοί εκεί οι εκφοβιστές. 
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Αν το παιδί σας εκφοβίζει άλλα παιδιά 
 
· Σταµατήστε το αµέσως µόλις παρατηρήσετε επιθετική 
συµπεριφορά του παιδιού σας προς άλλα παιδιά 
· Εξηγείστε του ότι η συµπεριφορά δεν είναι αποδεκτή και ότι το 
αντίκτυπο στα άλλα παιδιά είναι πολύ βαρύ 
· ∆ιδάξετε στο παιδί σας τρόπους συµπεριφοράς για επίλυση 
συγκρούσεων που δεν περιλαµβάνουν βία. Επίσης διδάξτε τους 
πώς να ζητούν αυτό που θέλουν µε ευγενικό τρόπο 
· Μη χτυπάτε τα παιδιά ως τιµωρία για την επιθετική τους 
συµπεριφορά. Τους διδάσκετε ακριβώς αυτό που θέλετε να 
σταµατήσουν: τη βία. Προτιµήστε την αφαίρεση προνοµίων ως 
τιµωρία 
· Επικοινωνήστε µε το σχολείο και συζητείστε µε το δάσκαλο για 
την αντιµετώπιση της επιθετικής συµπεριφοράς του παιδιού σας                                                                                 
· Επαινείτε και ενισχύετε το παιδί σας κάθε φορά που επιδεικνύει 
συνεργατικές και φιλικές συµπεριφορές προς άλλα παιδιά 
· Ελέγχετε συχνά το παιδί σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 
επιστρέψει σε επιθετικές συµπεριφορές. 

 
Οδηγίες για το παιδί-θύµα 

 
· Κατ’ αρχάς, δεν φταις εσύ! Πολλοί επιτυχηµένοι άνθρωποι είχαν 
πέσει θύµατα εκφοβισµού στο σχολείο 
· ∆ιατήρησε την ψυχραιµία και την αυτό-πεποίθησή σου 
· Μην απαντάς στις κοροϊδίες, µη µπαίνεις σε διάλογο, κάνε ότι δεν 
τις ακούς 
· Κοίταξέ τους στα µάτια και πες τους καθαρά και σταθερά 
ΣΤΑΜΑΤΑ 
· Φύγε όσο γρηγορότερα µπορείς 
· Πες αµέσως τι συνέβη στο δάσκαλό σου ή σε κάποιον άλλον 
ενήλικα 
· Αν φοβάσαι να το πεις σε κάποιον ενήλικα, πες το σε έναν φίλο 
και ζήτα του να είναι µαζί σου 
·Συνέχισε να το λες µέχρι ότου κάποιος σε βοηθήσει 
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· Αν σου έστειλαν απειλητικό sms ή email κράτησέ το, µη το 
σβήσεις, θα χρειαστεί ως απόδειξη 
· Αν σε εκφοβίζει ολόκληρη παρέα, πιάσε το πιο αδύναµο µέλος 
της και πες του ότι αυτό δεν είναι σωστό και αν θα του άρεσε να 
του φέρονταν εκείνου έτσι 
· Αν µετά από αυτά δεν αλλάξει κάτι, άλλαξε σχολείο-ζήτησε από 
τους γονείς σου να βρουν ένα σχολείο που είναι φιλικό και 
ασφαλές 
· Μην πιστεύεις αυτά που σου λένε οι εκφοβιστές, να επαινείς τον 
εαυτό σου και να τον θυµίζεις κάθε µέρα τα καλά σου σηµεία 
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καππάτου 

Μεγάλες έρευνες δείχνουν ότι η βία αποτελεί ένα σχεδόν 
καθηµερινό φαινόµενο και ότι οι µαθητές έχουν περισσότερες 

πιθανότητες κακοποίησης συγκριτικά µε άλλες οµάδες. 

Βία στα σχολεία 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ 

Η βία στο σχολικό χώρο δεν είναι ένα νέο 
κοινωνικό φαινόµενο. ∆εν αποµονώνεται σε 
ορισµένα κοινωνικά συστήµατα, αλλά αντίθετα 
διαχέεται σε όλες τις εκφάνσεις της 
πραγµατικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η βία στο 
σχολείο αντανακλά ή (ανα)παράγει την ευρύτερη 
κοινωνική και οικογενειακή βία. Η σχολική βία 
συσχετίζεται επίσης µε τον κοινωνικό αποκλεισµό, 
όχι σε µια γραµµική αιτιώδη σχέση αλλά στο 
πλαίσιο µιας δυναµικής αλληλεπιδραστικής διαδικασίας. 
Οι οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού περιλαµβάνονται σταθερά στις 
οµάδες «υψηλού κινδύνου» που θυµατοποιούνται περισσότερο. Οι 
µαθητές που στιγµατίζονται, είτε γιατί έχουν χαµηλή απόδοση και 
µαθησιακές δυσχέρειες είτε γιατί έχουν παρεκκλίνουσα -όχι 
αναγκαστικά παραβατική- συµπεριφορά είτε γιατί προέρχονται από 
µειονότητες, έχουν µικρότερη πρόσβαση και λιγότερες ευκαιρίες 
για την απόκτηση των αγαθών µιας κοινωνίας. 
Τα παραπάνω άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία και δύο έρευνες 
µεταξύ µαθητών Γυµνασίων, στο 2ο Κερατσινίου και στο 

 

 



63 

 

Βαρβάκειο Πειραµατικό, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ηµερίδα του 
Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και Επικοινωνίας (ΕΣΠΑΙ∆ΕΠΕ) του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, καταδεικνύουν ότι οι µαθητές αποτελούν ευάλωτα θύµατα 
και έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν κάποια 
εγκληµατική σε βάρος τους ενέργεια, συγκριτικά µε άλλες 
κατηγορίες πληθυσµού. Επίσης, ότι εκπαιδευτικοί και γονείς -που 
βιώνουν το πρόβληµα και δικαιολογηµένα ανησυχούν- σηκώνουν 
το βάρος της καθηµερινής διαχείρισης του φαινοµένου και 
παραµένουν πρακτικά αβοήθητοι.  
Η έννοια της βίας στο σχολείο, φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική, 
λεκτική βία, απειλές και βανδαλισµοί, είναι συνάρτηση ατοµικών, 
κοινωνικών και πολιτισµικών παραµέτρων. Είναι άµεσα 
συνυφασµένη µε τους κοινωνικοπολιτισµικούς όρους ζωής και 
συχνά προκύπτει ως µια εναλλακτική απάντηση στις 
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες και τις κοινωνικές συγκρούσεις. 
Ειδικά το σηµερινό πολυπολιτισµικό σχολείο, οφείλει αφενός να 
κατανοήσει κι αφετέρου να (µάθει να) διαχειρίζεται τις κρίσεις που 
προκαλούν η ανισότητα, η αδικία και η αµάθεια εντός και εκτός 
«των σχολικών τειχών», να κερδίσει την «εσωτερική του 
ισορροπία». Το πολύπλοκο πρόβληµα της σχολικής βίας 
αναλύουν µε τα κείµενά τους η ∆ηµήτρης Ματθαίου, καθηγητής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, διευθυντής του ΕΣΠΑΙ∆ΕΠΕ, ο Γιάννης 
Πανούσης, καθηγητής Εγκληµατολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, η Βάσω Αρτινοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Ψυχολογίας στο Πάντειο και η Ιωάννα Τσίγκανου, νοµικός, 
διδάκτορας Κοινωνιολογίας του Εγκλήµατος (London School of 
Economics, 1988), διευθύντρια ερευνών και αναπληρώτρια 
διευθύντρια του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. 

                                                     ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 29/03/2008 

Εντατικά µαθήµατα βίας στα σχολεία 

Μόνο στην Αθήνα: * Το 87,5% έχει απειληθεί ή προπηλακισθεί * 
Το 71,6% έχει ξυλοκοπηθεί * Το 63,8% έχει βρεθεί µπροστά σε 
συµπλοκές µεταξύ συµµοριών ανηλίκων * Το 22,8% διαπιστώνει 
εκδηλώσεις βίας σχετικές µε τα ναρκωτικά * Το 19,9% έχει δει 
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επιθέσεις µε όπλα, αυτοσχέδια και µη. 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  02/10/2005, 00:00 
Απειλές, βανδαλισµοί, ξυλοδαρµοί, ναρκωτικά. Όπλα που µπορεί 
να είναι αυτοσχέδια ή αγορασµένα από το εµπόριο. 
Παρακολουθήσεις και συµπλοκές. Συµµορίες πιτσιρικάδων που 
«µορφώνονται» µέσα στη βία και στον ρατσισµό, για να φτιάξουν 
στη συνέχεια τη δική τους πραγµατικότητα. Έναν κόσµο στον 
οποίο µπορούν να επιβληθούν και να διεκδικήσουν «σεβασµό». Οι 
σχολικές αυλές στις µεγάλες πόλεις έχουν δύο πρόσωπα: εκείνο 
που βλέπουµε περνώντας έξω από τα σχολικά κτίρια µε τα 
φωτεινά πρόσωπα και τις δυνατές φωνές κάτω από το καλάθι του 
µπάσκετ. Και εκείνο που κρύβεται πίσω από οργισµένα βλέµµατα. 
Ο 17χρονος µαθητής του Λυκείου του Πειραιά που µιλάει στο 
«Βήµα» θέτει τον όρο να µην αναφερθεί το όνοµα ή οποιοδήποτε 
στοιχείο µπορεί να τον «φωτογραφίσει». Γιατί; Είναι απλό. Οπως 
φανερώνει έρευνα που έγινε από την εταιρεία δηµοσκοπήσεων V-
PRC µόνο στην Αθήνα τα κρούσµατα απειλών και οι βρισιές 
µεταξύ συµµαθητών στα σχολεία φθάνουν το 87,5%. Οι 
ξυλοδαρµοί σε σχολικό περιβάλλον φθάνουν το 71,6% των 
ερωτηθέντων µαθητών. Το 63,8% έχει βρεθεί µπροστά σε 
συµπλοκές µεταξύ συµµοριών ανηλίκων, το 50,8% σηµειώνει τη 
χρήση βίας σε αθλητικές συναντήσεις, το 22,8% εκδηλώσεις βίας 
σχετικές µε τα ναρκωτικά, το 22,5% κρούσµατα σεξουαλικής 
παρενόχλησης, το 19,9% έχει δει επιθέσεις µε αυτοσχέδια ή όχι 
όπλα.                                                                                                                
H έρευνα της V-PRC έγινε πανελλαδικά σε ένα δείγµα 400 
µαθητών Ενιαίων Λυκείων της χώρας. Από αυτούς το 49,7% ήταν 
αγόρια και το 50,3% κορίτσια. Σε ένα ποσοστό 93,9% φοιτούν σε 
δηµόσια σχολεία, 2,9% σε δηµόσιο πειραµατικό σχολείο και 2% σε 
ιδιωτικό. Το 63,7% των µαθητών που απάντησαν µένουν στα 
αστικά κέντρα, 23,9% σε αγροτικές περιοχές και 12,5% σε 
ηµιαστικά κέντρα. Το 25,2% στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της 
πρωτεύουσας, 27,4% στην περιοχή Στερεάς και Πελοποννήσου, 
15,8% στην περιοχή Θεσσαλίας - Ηπείρου, 10,4% στο 
πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, 18,1% στην περιοχή 
Μακεδονίας - Θράκης, 3,1% στην Κρήτη.                                         
Όπως προκύπτει από την έρευνα:                                                          
* Σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφονται από µαθητές συµπλοκές 
µεταξύ οµάδων ατόµων µέσα σε σχολεία σε ποσοστό 50,4%, βία 
σε αθλητικές συναντήσεις εντός του σχολείου σε ποσοστό 48,8%, 
επιθέσεις µε αυτοσχέδια όπλα σε ποσοστό 12,2%. Απειλές και 
βρισιές καταγράφονται πανελλαδικά σε µεγαλύτερα ποσοστά 
(76,7%), ξυλοδαρµοί σε ποσοστό 57%, εκδηλώσεις βίας σχετικής 
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µε τα ναρκωτικά σε ένα 14,4% και τα κρούσµατα σεξουαλικής 
παρενόχλησης αγγίζουν το 14,2%.                                                           
* Στην ερώτηση «υπάρχουν φαινόµενα βίας στη σχολική σας 
ζωή;» ποσοστό 60,1% απαντάει «ναι», 36,3% «όχι» και 3,6% 
κατατάσσεται στην κατηγορία «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Κατά 
γεωγραφική περιοχή µεγαλύτερα κρούσµατα βίας παρουσιάζονται 
στα σχολεία της Κρήτης (80,0% απάντησε «ναι»), της 
Θεσσαλονίκης (77,5%), της Αθήνας (71,8%), της Θεσσαλίας - 
Ηπείρου (58,4%), της Μακεδονίας - Θράκης (55,9%), της Στερεάς - 
Πελοποννήσου (44,1%).                                                                                
* Σχετικά µε τις µορφές των υλικών καταστροφών που 
καταγράφονται στα σχολεία ποσοστό 69,9% του δείγµατος 
υπέδειξε ως συχνή την καταστροφή εξοπλισµού, 67,3% την 
καταστροφή της κτιριακής υποδοµής, 52,4% του διδακτικού 
υλικού, 45,3% των υλικών άθλησης, 28,4% αντικειµένων 
ιδιοκτησίας µαθητών και ένα 17,6% υποδεικνύει την καταστροφή 
αντικειµένων ιδιοκτησίας καθηγητών.                                                              
* Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µορφές βίας που καταγράφονται 
ως κυρίαρχες από τους µαθητές ανά περιοχή. Στις αστικές 
περιοχές οι βρισιές και οι απλές λεκτικές απειλές συγκεντρώνουν 
ποσοστό 78,6%, στις ηµιαστικές 77,7% και στις αγροτικές 
περιοχές 71,1%. Οι αλληλοξυλοδαρµοί στις αστικές περιοχές 
καταγράφονται από το 61,2% του δείγµατος, στις ηµιαστικές από 
το 59,6% και στις αγροτικές από το 51,7%. Οι συµπλοκές µεταξύ 
οµάδων ατόµων µέσα στο σχολείο στις αστικές περιοχές 
αποτελούν το 56,0% των απαντήσεων, στις ηµιαστικές το 54,6% 
και στις αγροτικές το 44,5%. H βία σε αθλητικές συναντήσεις στις 
αστικές περιοχές αποτελεί το 46,5% των απαντήσεων, στις 
ηµιαστικές το 37,2% και στις αγροτικές το 42,1%. Οι εκδηλώσεις 
βίας που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά στις αστικές περιοχές 
καταγράφονται από το 18,1% των ερωτηθέντων, στις ηµιαστικές 
από το 14,7% και στις αγροτικές από το 13,7%. Οι επιθέσεις µε 
αυτοσχέδια ή όχι όπλα στις αστικές περιοχές αποτελούν το 15,9% 
των απαντήσεων, στις ηµιαστικές το 5% και στις αγροτικές το 12%. 
Τέλος τα κρούσµατα σεξουαλικής παρενόχλησης στα αστικά 
κέντρα αποτελούν το 14,2% των µορφών βίας, στις ηµιαστικές δεν 
καταγράφονται καθόλου αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ στις 
αγροτικές το ποσοστό κρουσµάτων είναι 6,1%.                                          
* Το 15,7% των ερωτηθέντων µαθητών σε ολόκληρη τη χώρα έχει 
δει περισσότερα από πέντε κρούσµατα βίας στο σχολικό 
περιβάλλον του τα τελευταία χρόνια.                                                  
* Το 82% των κρουσµάτων βίας µέσα στα σχολεία είναι µεταξύ 
µαθητών της ίδιας ηλικίας, το 69,2% µεταξύ µαθητών διαφορετικής 
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ηλικίας, το 66% µεταξύ µαθητών και εξωσχολικών ατόµων. 
Υπάρχουν και οι περιπτώσεις βίας µεταξύ µαθητών και µαθητριών 
(41,8%) και οι περιπτώσεις µεταξύ µαθητών και καθηγητών τους 
(34,7%). Μεταξύ µαθητών και των γονέων τους, ένα 31% του 
δείγµατος αναφέρει κρούσµατα βίας, µεταξύ ελλήνων και 
αλλοδαπών µαθητών το 29,4%, µεταξύ µαθητών άλλων 
εθνικοτήτων το 26,1%, µεταξύ µαθητών και µη διδακτικού 
προσωπικού το 21,6%. Βία ασκείται και εναντίον µαθητών µε 
ιδιαιτερότητες σε ένα ποσοστό 6,1%.                                                              
* Στο ερώτηµα «συµµετείχατε ποτέ σε οποιοδήποτε γεγονός βίας 
στο σχολείο σας;» το 75,5% του δείγµατος απαντάει «όχι» και το 
23,2% «ναι». Οι «καλοί µαθητές» (βαθµολογίες 18-20 στην τάξη 
τους) απαντούν σε ένα ποσοστό 89,9% «όχι», ενώ εκείνοι µε 
βαθµούς από 12 ως 13,9 απαντούν ότι συµµετείχαν τουλάχιστον 
µία φορά σε ένα γεγονός βίας µέσα στο σχολείο σε ποσοστό 33%.               
* Κατά κλίµακα πολιτικής διαµαρτυρίας, οι αποκαλούµενοι 
«οργισµένοι» µαθητές απαντούν «όχι» στην παραπάνω ερώτηση 
σε ποσοστό 71,4% και «ναι» σε ποσοστό 28,6%. Οι «κλασικά 
κινητοποιηµένοι» απαντούν «όχι» σε ποσοστό 74,8% και «ναι» σε 
ποσοστό 23,2%. Οι «συντηρητικοί» κατά 81,4% δεν συµµετείχαν 
σε κανένα περιστατικό βίας και 16,9% συµµετείχαν.                           
Τέλος στην ερώτηση «υπήρξατε θύµατα βίας στο σχολείο σας;»» 
το 86,6% του δείγµατος απάντησε «όχι» και το 11,6% «ναι». Στις 
βαθµολογίες 10-11,9 το «ναι» φθάνει το 22,7%, ενώ στις 
βαθµολογίες µεταξύ 18 και 20 πέφτει στο 3,5%. «Ναι» απαντούν 
επίσης οι µαθητές των αστικών κέντρων κατά 11,6%, στα 
ηµιαστικά κέντρα 17,4% και στα αγροτικά 8,5%.                                  
Οι µαθητές της A' Λυκείου έχουν πέσει θύµατα βιαιοπραγίας 
τουλάχιστον µία φορά στο σχολείο τους σε ένα ποσοστό 10,5%, 
στη B' Λυκείου σε ένα ποσοστό 10,9% και στην Γ' Λυκείου σε ένα 
ποσοστό 13,2%.  
ΕΙΠΑΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ (πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και 
Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ)                                                                    
«Έστω και αν τα κρούσµατα βίας και οργάνωσης συµµοριών 
παρατηρούνται σε λίγες περιοχές, είναι καθαυτά 
ανησυχητικά. ∆εύτερον, παρουσιάζεται µια δυναµική ανάπτυξης 
του φαινοµένου, η οποία δεν εµπνέει καµία αισιοδοξία. Θα ήταν 
ευχής έργον να ξεκινήσουν επίσηµες µελέτες καταγραφής του 
προβλήµατος τόσο της έκτασης όσο και της έντασης της 
βίας. Έχουν ξεκινήσει σε ορισµένα σχολεία επί µέρους 
προγράµµατα µε στόχο να αντιµετωπίσουν και να εξαλείψουν 
φαινόµενα βίας. Πολλές φορές αυτά εκδηλώνονται είτε γύρω από 
το σχολείο είτε στη γειτονιά. Μπορεί να εµπλέκονται σε αυτά και 
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µαθητές, αλλά δεν γίνονται την ώρα του µαθήµατος. Αυτές τις 
περιπτώσεις βίας είναι πολύ δύσκολο να τις αντιµετωπίσει το 
σχολείο. Έχει παρατηρηθεί ότι µαθητές οπαδοί αντίστοιχων 
οµάδων έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους. Πολλές φορές 
περιστατικά βίας έχουν τη ρίζα τους σε αρνητικά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις ή ακόµη και ρατσιστικές αντιλήψεις έναντι κάποιων 
οµάδων συµµαθητών τους που διαφέρουν».                                              
ΜΠ. ΚΟΚΛΑΣ (καθηγητής στο σχολικό συγκρότηµα της Γκράβας)         
«Πλέον δεν έχουµε τέτοιου είδους φαινόµενα. Παλαιότερα, πριν 
από 10 χρόνια, όντως υπήρχε πρόβληµα. Στη συνέχεια 
αντιµετωπίστηκε. Στην Γκράβα ακόµη και τα παιδιά των 
οικονοµικών µεταναστών έχουν πλέον ενσωµατωθεί σε πολύ 
µεγάλο βαθµό. Βέβαια για να εκλείψουν τα προβλήµατα κάναµε 
πολύ µεγάλο αγώνα. Άλλωστε από την Γκράβα ξεκίνησε το 1998 το 
πρόγραµµα πιλοτικής φύλαξης των σχολείων. Εκείνη την 
εποχή, οπότε ξεκινούσε και η ανακαίνιση της Γκράβας, καταφέραµε 
να φυλάσσεται το σχολείο. Από αυτό εδώ το σχολικό συγκρότηµα 
ξεκίνησε η φύλαξη και στη συνέχεια εφαρµόστηκε και αλλού».                    
Γ. ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ (διευθυντής του 5ου Λυκείου Κορυδαλλού)                  
«Στο δικό µας σχολείο δεν υπάρχουν προβλήµατα βίαιης 
συµπεριφοράς από τους νέους. Και να σκεφθεί κανείς ότι στο 
σχολείο έχουµε συχνά µαθητές από το σωφρονιστικό κατάστηµα. 
Συχνά τους δίνουµε βιβλία και διδακτική υποστήριξη. Αυτή την 
εποχή στο 5ο έχουµε πέντε µαθήτριες από τις γυναικείες 
φυλακές. Όσον αφορά τους νέους µαθητές, δεν παρατηρώ 
προβλήµατα διότι θεωρώ ότι τα παιδιά που θέλουν να µορφωθούν 
δεν έχουν κανένα λόγο να καταφεύγουν στη βία. Επίσης είναι 
σηµαντικό το γεγονός ότι τα τελευταία πέντε χρόνια τα σχολεία της 
παλαιάς ∆υτικής Αθήνας έχουν φύλαξη. Ολα τα σχολεία του 
Κορυδαλλού έχουν φύλαξη από τις 7 το πρωί ως και τις 11 το 
βράδυ».                                                                                      

  Το κοινωνικό φαινόµενο της σχολικής βίας και κατ’  επέκταση της 
νεανικής αντικοινωνικής συµπεριφοράς έχει πάρει µεγάλες 
διαστάσεις στη διεθνή πραγµατικότητα,  µε µια τεράστια αύξηση 
της βιβλιογραφίας και της εµπειρικής ερευνητικής δραστηριότητας 
τα τελευταία είκοσι χρόνια,  µε αποτέλεσµα να ασχοληθεί τόσο η 
ακαδηµαϊκή όσο και η πολιτική ηγεσία µε το συγκεκριµένο 
πρόβληµα.  Αποκορύφωµα της όλης θεσµικής αναγνώρισης του 
προβλήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και η ∆ιάσκεψη στην 
Ουτρέχτη το 1997  για οριοθέτηση του προβλήµατος,  διερεύνηση 
των επιµέρους δράσεων και προγραµµάτων και αξιολόγηση για 
την περαιτέρω πορεία των πρακτικών αντιµετώπισής του. 
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Αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόµενο µε πολλαπλές αρνητικές 
επιπτώσεις στο σχολικό χώρο και στην ευρύτερη κοινότητα,  αφού 
µπορεί να δηµιουργήσει αρνητικό κλίµα στο σχολείο και να 
επηρεάσει άµεσα τη διαδικασία της µάθησης. Η έκθεση στη 
σχολική βία και στην αντικοινωνική συµπεριφορά µπορεί να 
επιφέρει σοβαρά συναισθηµατικά προβλήµατα και έντονο άγχος 
τόσο στους µαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.  Οι έρευνες 
σχετικά µε τη σχολική βία και την αντικοινωνική συµπεριφορά, 
παρά το γεγονός ότι είναι σπάνιες στον κυπριακό χώρο,  εντούτοις 
καταδεικνύουν αυξητικές τάσεις και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
προβληµάτων αντικοινωνικής συµπεριφοράς µεταξύ των νέων στο 
σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα.  Το πρόβληµα της νεανικής 
παραβατικότητας στην κυπριακή κοινωνία δε διαφέρει ουσιαστικά 
από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες. Παρατηρούνται στην Κύπρο οι ίδιες τάσεις και 
γενεσιουργοί παράγοντες της σχολικής βίας µε τις µορφές 
αντικοινωνικής συµπεριφοράς να καταγράφονται σε µικρότερη 
όµως κλίµακα από τις ευρωπαϊκές χώρες.  Ο ρόλος του σχολείου 
στην αντιµετώπιση και πρόληψη της αντικοινωνικής συµπεριφοράς 
και της σχολικής βίας είναι σηµαντικός, νοουµένου ότι το σχολικό 
περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συµπεριφορά των 
µαθητών και να δράσει σαν µηχανισµός ελέγχου στην προσπάθεια 
αντιµετώπισης της  αντικοινωνικής συµπεριφοράς και της σχολικής 
βίας.  Χρειάζεται γι’  αυτό να αναπτυχθούν άµεσα προληπτικές και 
παρεµβατικές πρακτικές για αντιµετώπιση αλλά και µείωση του 
προβλήµατος,  ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου καταγράφονται 
υψηλά ποσοστά βίας στα σχολεία  (π.χ.   λεκτική βία,  απειλή για 
σωµατική βλάβη, συγκρούσεις στο σχολικό χώρο). 
Το προφίλ του µπούλη 

«Αν κάνετε µαζί της παρέα, θα σας σκίσω τα ρούχα», έλεγαν δυο 
συµµαθητές µου για µένα. Ήταν ικανοί να το κάνουν, κι έτσι κανείς 
δε µου µιλούσε. Ένιωθα αποκλεισµένη κι άλλαξα σχολείο», 
εξοµολογείται η Μαίρη, 13 χρονών. Πουλάει... µαγκιά όπου «τον 
παίρνει». Ο µπούλης απλά προσποιείται τον δυνατό, γιατί δεν 
είναι. Ψάχνει τα θύµατά του ανάµεσα στους πιο µικρούς και 
αδύναµους, που µπορεί να τους έχει του χεριού του. Ο κάθε 
µπούλης έχει το... στυλ του. Άλλος «δρα» µόνος, άλλος µε την 
«κλίκα» του, πότε ασκώντας βία σε ένα παιδί ξεχωριστά και πότε 
σε περισσότερα ταυτόχρονα. Στήνει το σκηνικό για... την 
παράσταση όπου και όποτε τον βολεύει: στα διαλείµµατα, στην 
τάξη ή στο δρόµο για το σχολείο. Κι άλλοτε, πάλι, µόνο µε µια του 
απειλή, καταδικάζει παιδιά στην αποµόνωση. Γιατί το κάνει; Οι 
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λόγοι για τους οποίους ο µπούλης απολαµβάνει να τροµοκρατεί 
και να βασανίζει τα άλλα παιδιά και να αντλεί δύναµη από αυτό του 
το «κατόρθωµα» είναι ποικίλοι. Οι έρευνες δείχνουν ότι, σε γενικές 
γραµµές, ένα παιδί διαλέγει το ρόλο του µπούλη επειδή µπορεί να: 

� Έχει δεχτεί βία από το περιβάλλον του. Μπορεί να µεγάλωσε 
τρώγοντας ξύλο και άγριες κατσάδες ακόµα και για... πταίσµατα. 
Μπορεί, επίσης, να τράβηξε τα ίδια που κάνει τώρα στους άλλους 
από ένα µεγαλύτερο αδελφό του. 

� Ζορίστηκε από τις αυστηρές αρχές των γονιών του ή 
µεγάλωσε κάτω από την... αυθεντία τους. 

� ∆ιδάχτηκε από το οικογενειακό του περιβάλλον ότι στη ζωή 
πρέπει να είσαι σκληρός για να επιβιώσεις και ότι οι 
συναισθηµατισµοί δεν έχουν πέραση. 

� Προέρχεται από µια οικογένεια που δεν του έβαλε ποτέ όρια. 
� Αισθάνεται ανασφάλεια ή απόρριψη από τους δικούς του. 
� Υπήρξε σε µικρότερη ηλικία θύµα µπούληδων, και τώρα 

παίρνει το αίµα του πίσω. 
 

 

 

Αγόρια, αλλά και κορίτσια! Οι µπούληδες είναι στο µεγαλύτερο 
ποσοστό... αρσενικού φύλου, όµως τελευταία και τα κορίτσια 
κάνουν αρκετά αισθητή την παρουσία τους στο... χώρο. Αρχίζουν 
τη δράση τους από το νηπιαγωγείο, παίρνοντας βίαια τα παιγνίδια 
των άλλων παιδιών και τη µπουκιά από το στόµα τους, ή 
µοιράζοντας τσιµπιές και κλοτσιές. Οι... µπούλισσες σηκώνουν 
σπανιότερα το χέρι τους _συνήθως, µόνο σε άλλα κορίτσια_ και 
περιορίζονται στο να επαληθεύουν το ρητό «η γλώσσα κόκκαλα 
δεν έχει, και κόκκαλα τσακίζει». Μπούλης για πόσο καιρό; Όλοι 
αυτοί οι ψευτοπαλληκαράδες των θρανίων, αν δεν ασχοληθεί 
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κανείς µαζί τους σοβαρά, µάλλον θα συνεχίσουν τα «νταηλίκια» 
τους ανενόχλητοι για αρκετό καιρό, ίσως και αφού ενηλικιωθούν. 
Οι αποβολές και οι άλλες τιµωρίες που µπορεί να «εισπράξουν» 
από το σχολείο, αν δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη 
υποστήριξη, όχι µόνο δεν τους συνετίζουν, αλλά τους δίνουν και 
την αφορµή να καµαρώσουν για τη «µαγκιά» τους. Τις 
επιδεικνύουν σαν... παράσηµα.                                                    

«Ο µόνος τρόπος για να αλλάξουν συµπεριφορά είναι να 
βοηθηθούν συστηµατικά από τους γονείς και το σχολείο», τονίζει η 
κ. Αγραφιώτη. «∆ιαφορετικά, δεν θα µάθουν να µπαίνουν στη θέση 
των άλλων, τους οποίους πληγώνουν».                            

 Άλλωστε, οι έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό δείχνουν ότι το 
ένα τρίτο των µπούληδων που ασκούσαν έντονη βία, 
αντιµετώπισαν στην ενήλικη ζωή τους προβλήµατα µε το νόµο. 

Το προφίλ του... υποψήφιου θύµατος 

«Μπα, άµα θέλουν, σου βρίσκουν κουσούρι εκεί που δε 
φαντάζεσαι», σχολιάζει ο δωδεκάχρονος Γιάννης .Παρατηρήστε 
ένα παιδί, και θα συµπεράνετε εύκολα αν είναι υποψήφιο θύµα του 
‘µπούλη’ του σχολείου ή αν θα τη γλυτώσει. Αν, για παράδειγµα, 
λέει αστεία, είναι η ψυχή της παρέας, µιλάει για τους σταρ της 
µόδας, παίζει µπάλα, τα πάει καλά στα µαθήµατα χωρίς να το 
παρακάνει, µάλλον δεν κινδυνεύει, ακόµα κι αν φοράει γυαλιά ή 
σιδεράκια ή έχει παραπανήσια κιλά, «αξεσουάρ» που σε άλλη 
περίπτωση θα ήταν ιδανικός στόχος για επιθέσεις..Σίγουρα, όµως, 
αν το παιδί ξεχωρίζει από την οµάδα γιατί είναι ευαίσθητο, 
αγχωµένο, δείχνει την ανασφάλειά του, προτιµάει τη ζωγραφική και 
το διάβασµα από το ποδόσφαιρο και το καράτε, σηκώνει συνέχεια 
το χέρι του στην τάξη για να πει µάθηµα κι έχει συµπάθειες µε τους 
δασκάλους, ή κάνει ό,τι µπορεί για να προσελκύσει την προσοχή, 
τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα δεχθεί τα... βέλη 
των µπούληδων. Οι «ψευτοπαλληκαράδες», όµως, δεν... αλιεύουν 
µόνο θύµατα µε τις τυπικές «προδιαγραφές», αλλά φροντίζουν να 
«τσεκάρουν» και τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά, για να ζυγίσουν 
τις ικανότητές τους. Καµιά φορά, πάντως, η τύχη χαµογελά στα 
παιδιά που διαθέτουν όλα τα... προσόντα για να γίνουν «θύµατα», 
και γλυτώνουν το µαρτύριο. Αυτό συµβαίνει όταν στην τάξη οι εν 
δυνάµει µπούληδες µειοψηφούν. Πού να τολµήσουν τότε να τα 
βάλουν µε τόσα... θύµατα µαζί; Το ίδιο τυχερά είναι και τα παιδιά 
που, µόλις πέφτουν στα νύχια των «νταήδων», βρίσκουν  
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συµπαράσταση από την παρέα τους, η οποία αποδοκιµάζει την 
επιθετική συµπεριφορά. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

Στην ερώτηση «θεωρείτε επαρκείς τις µαθησιακές επιδόσεις των 
νέων?» , το 64,3% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι επιδόσεις των 
µαθητών δεν είναι επαρκείς γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις (που 
πολλές φορές είναι εκτός του µαθητικού τους ρόλου ) και δε δίνουν 
αρκετή σηµασία στο διάβασµα τους. Αρκετοί πιστεύουν επίσης ότι 
αυτό οφείλεται στην ακύρωση του διδακτικού ρόλου του σχολείου 
µέσω της τεράστιας και δύσκολης ύλης και της ύπαρξης πολλών 
δευτερεύοντων µαθηµάτων. 

Αντίθετα, το 35,7% από αυτούς ψηφίζει «ναι», λέγοντας ότι χάρη 
στα φροντιστήρια το επίπεδο των µαθητών είναι πολύ υψηλό. 

Όταν ρωτήσαµε τους ανθρώπους κάθε ηλικίας αν η τεχνολογία 
έχει επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την εικόνα των νέων για το 
σχολείο, αυτοί υποστηρίζουν κατά 60% πως η τεχνολογία έχει 
ωφελήσει τους νέους αφού µπορούν να χρησιµοποιήσουν την 
τεχνολογία και τις πληροφορίες που τους προσφέρει για να 
αυξήσουν τις γνώσεις τους. 

Από την άλλη, το 40% πιστεύει πως η τεχνολογία αποσπά όλον 
τον ελεύθερο χρόνο των νέων και τους κάνει να κλειστούν στον 
εαυτό τους. 

Το 62% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η σχολική βία οφείλεται 
στην έλλειψη παιδείας και την ανωριµότητα των  νέων, και κάποιοι 
από αυτούς πιστεύουν ότι η οικογένεια των θυτών παίζει 
καταλυτικό ρόλο στην βιαιότητα των παιδιών τους. Το 21% επίσης 
πιστεύει ότι ο φυλετικός, ταξικός, χρωµατικός, και µαθησιακός 
ρατσισµός προκαλεί βία. Τέλος τα ΜΜΕ µε τη βία που 
προβάλλουν καθώς και τα video games συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη βίαιου χαρακτήρα στους νέους. 

Όσο αναφορά την προώθηση της καλύτερης σχέσης µεταξύ 
µαθητών και καθηγητών το 100% υποστηρίζει τη διδασκαλία 
ψυχολογίας στους νέους. 

Στην ερώτηση «τι έχετε να προτείνεται για την αντιµετώπιση της 
βίας στα σχολεία» οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι καθηγητές σε 
συνεργασία µε τους γονείς µπορούν να σταθούν δίπλα στα παιδιά 
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και να µειώσουν το πρόβληµα. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι η 
τοποθέτηση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία 
καθώς και ειδικές καµπάνιες από το κράτος που θα καυτηριάζουν 
τη βία και προωθούν την αξία του διαλόγου θα παίξουν καταλυτικό 
ρόλο στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Αντίθετα µόνο ένα 5% πιστεύει ότι η τιµωρία είναι η λύση. 
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ΠΟΣΟΣΤΑ 

1.Θεωρείτε επαρκείς τις  µαθησιακές επιδόσεις των νέων; 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

64,3% όχι  

      35,7% ναι 

 

2.Η τεχνολογία έχει επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τους νέους;;; 

θετικά

αρνητικά

40% αρνητικά 

      60% θετικά 
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3.Η σχολική βία οφείλεται στην έλλειψη παιδείας στην ανωριµότητα 

των νέων ;;;  

 

ανωριμότητα

ρατσισμός

οικογενεια

Μ.Μ.Ε.

 

                                    62% ανωριµότητα 

                   21% ρατσισµός 

           10,3% οικογένεια των θυτών 

                            6,7% σκηνές βίας στην  τηλεόραση  

 

4.Τι έχετε να προτείνετε για την αντιµετώπιση της βίας στα 
σχολεία;;; 

τιμωρία

συνεργασία

5% τιµωρία 

      95% οι καθηγητές σε 
συνεργασία µε τους γονείς µπορούν να σταθούν δίπλα στα παιδία 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ       
ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ 

 

Η   έρευνά  µας  στηρίζεται  σε  θεωρητικό  επίπεδο,  
γνωστοποιώντας  και  διαλευκάνοντας  τις  υποθέσεις  όπου  
διαπραγµατεύεται  (βία,σχέσεις  µαθητών,  απόδοση κτλ) χωρίς  
να  δίνει  επαρκείς  συµβουλές  για  τον  τρόπο  αντιµετώπισης  
αυτών των  κοινωνικών  προβληµάτων. Είναι  λοιπόν  δυνατό,  σε  
µια  άλλη  έρευνα  να περιορίζεται  στους  τρόπους  αντιµετώπισης  
των  θέµατων  που  έχει  αγγίξει  η δικιά  µας  έρευνα.Οι  νέοι  
ερευνητές  µπορούν  να  στηριχτούν  στα   συµπεράσµατα  της  
εργασίας  µας  και  να  προχωρήσουν  ένα  βήµα  παραπέρα.Οι   
συντάκτες  της  παραπάνω  εργασίας  εγγυώνται  την  αξιοπιστία  
των  συµπερασµάτων   της. 
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