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Πρόλογος 
Η ανάπτυξη ηθικής συνείδησης στους νέους αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης. Σήμερα, περισσότερο, ίσως, από οποιαδήποτε 

άλλη χρονική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας, επιβάλλεται να διαμορφώσουμε και να 

διατυπώσουμε μία σαφέστατη άποψη σχετικά με το τι ακριβώς επιδιώκουμε να 

επιτύχουμε ως κοινωνία, μέσα από την εκπαίδευση. Τα έντονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, η έξαρση ρατσιστικών εκδηλώσεων, ο άμεσος και έμμεσος αποκλεισμός 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η έμμεση, αλλά ιδιαιτέρως αποτελεσματική, ιδεολογική 

χειραγώγηση, η γενικότερη απαξίωση θεσμών, αξιών και συστημάτων, τα δυσδιάκριτα 

όρια μεταξύ του καλού και του κακού, έτσι όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη γεμάτη 

αντιφάσεις καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, αντιφάσεις που οδηγούν σε 

προσχεδιασμένη σύγκρουση, φαινομενικά διαφορετικών αξιακών συστημάτων, 

διαμορφώνουν ένα παγκόσμιο κοινωνικό πλαίσιο ηθικά «ανασφαλές» και σαθρό. 

Στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης και πολυπολιτισμικής κοινότητας ανθρώπων, 

αξιακά συστήματα του παρελθόντος καλούνται να αποδομηθούν προκειμένου να 

διαμορφωθούν νέα, καθολικά αποδεκτά. Η εκπαίδευση, ως «εργαλείο» της κρατικής 

εξουσίας, αξιοποιείται, από αυτή, τόσο για τη διατήρηση όσο και για την αλλαγή, 

αναλόγως των κοινωνικών αναγκών και συνθηκών, αξιακών συστημάτων. Αξιακών 

συστημάτων ικανών να διαμορφώσουν το « κοινωνικά επιθυμητό» πλαίσιο δράσης των 

πολιτών. Όργανο υλοποίησης των εκπαιδευτικών σκοπών αποτελεί ο/η εκπαιδευτικός. 

Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να συμβάλει στη διαμόρφωση συστημάτων αξιών ικανών 

να οδηγήσουν τους μαθητές στην επιθυμητή ηθική κοινωνική δράση. Ποιος, όμως, 

είναι ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού και πώς αυτός/η συμβάλλει στη διαμόρφωση 

ηθικής συνείδησης των μαθητών; Αποτελεί ο/η εκπαιδευτικός πειθήνιο όργανο της 

κρατικής εκπαιδευτικής παρέμβασης ή έχει ελεύθερη δυνατότητα δράσης και σε ποιο 

βαθμό; Συντελεί στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ηθικής και με ποιο τρόπο; 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, με τίτλο « Ο ρόλος και η συμβολή 

του ηγέτη-εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης», η οποία υλοποιείται 

στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Διά Βίου», με ειδίκευση στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του/της εκάστοτε 

εκπαιδευτικού μια ηγετική φυσιογνωμία, επιδιώκει να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων και να εντοπίσει τα 
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χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής προσωπικότητας που είναι δυνατόν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη μιας αυτόνομης ηθικής των μαθητών.  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις. Ο άνθρωπος 

σήμερα καλείται να «ισορροπήσει» μεταξύ αμφιλεγόμενων εννοιών και δυσδιάκριτων 

ορίων του καλού και του κακού, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό σύστημα αξιών. Το 

προσωπικό αξιακό σύστημα καλείται, ταυτόχρονα, να εναρμονιστεί με το κοινωνικά 

διαμορφωμένο αξιακό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση τόσο 

πολιτισμικών (ή εθνικών) όσο και πολυπολιτισμικών (ή καθολικών) αντιλήψεων και 

πεποιθήσεων. Επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη καθορισμού και προσδιορισμού του 

περιεχομένου της έννοιας της «ηθικής», την οποία καλείται να αναπτύξει ο σύγχρονος 

άνθρωπος. Μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού μετασχηματισμού, αξίζει να 

προσθέσουμε τα εξής ερωτήματα: πώς μετασχηματίζεται η ηθική κοινωνική 

συνιστώσα; Πώς συμβάλλει σε αυτόν τον μετασχηματισμό το εκπαιδευτικό σύστημα 

και, κυρίως, ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε  αυτή τη μετασχηματιστική διεργασία;  

Με την παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρούμε την καταγραφή των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών σχετικά με τον ρόλο τους στην ηθική διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών. Διαπιστώνουμε τον ηγετικό ρόλο των εκπαιδευτικών και τη σπουδαιότητα 

που αυτοί προσδίδουν στην ηθική ανάπτυξη των νέων. Επισημαίνουμε, ταυτόχρονα, 

την ανυπαρξία πλαισίου ανάπτυξης της ηθικής αγωγής και καταγράφουμε τη σύνδεσή 

της με την προσωπικότητα του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού και τη μορφή της ηγεσίας 

που αυτός/η επιλέγει να ασκήσει. 

Για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα με 

τα ερευνητικά εργαλεία της συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέντευξη, καθώς 

επίσης, επικουρικά, και το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείου ποσοτικής 

έρευνας, προκειμένου να αρθεί το μειονέκτημα της υποκειμενικότητας που 

εμπεριέχεται στη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης και να ενισχυθεί η 

αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων της.  

Η έρευνά μας καθιστά την ηθική διαπαιδαγώγηση κυρίαρχο σκοπό του 

εκπαιδευτικού έργου μέσα από την εμπειρία, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών. Η ηγετική μορφή του/της εκπαιδευτικού αναδεικνύεται ως ο κύριος 

παράγοντας καθορισμού του περιεχομένου της ηθικής διαπαιδαγώγησης στη σχολική 

τάξη, με όποιους περιορισμού ή και κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Κατά συνέπεια, η 

έρευνά μας συμβάλλει στην ανάδειξη των εξής συμπερασμάτων: α) Η ηθική ηγεσία 

αποκαλύπτεται ως ένα ενδογενές στοιχείο της εκπαίδευσης και των σκοπών αυτής και 



 

 viii 

β) η άσκηση της ηθικής ηγεσίας υπό την προοπτική ενός μοντέλου με στοιχεία 

μετασχηματιστικής ηγεσίας δύναται κατ΄ αρχήν να μετασχηματίσει την εκπαίδευση 

παρά τον συγκεντρωτισμό και τη δυσκαμψία που τη διακρίνει.  

 
Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικός-ηγέτης, ηθική διαπαιδαγώγηση, ηθική και 

μετασχηματιστική ηγεσία. 

 

“The role and contribution of the leader – teacher to the formation of morality” 

Abstract 
Modern reality is characterized by intense contradictions. Today, human being is 

called upon to balance controversial concepts and hazy limits of good and evil, shaping 

a personal system of values. At the same time, a personal value system called for 

conforming to socially shaped value system, which aims to satisfy both cultural 

(national) and multicultural (global) perceptions and beliefs. There is an urgent need of 

defining the content of the concept "ethics", which modern man is called upon to 

develop. Within the wider social transformation, it is worth adding the following 

questions: how does the moral social component transform? How does the education 

system contribute to this transformation and, above all, which is the role of the 

teacher/educator throughout this process of transformation?  

This research project attempts to record teachers΄ perceptions as far as their role in 

the moral education of their students. The leading role of teachers and the importance 

they attach to the moral development of young people has been identified. At the same 

time, the research emphasizes on the lack of a framework for the development of moral 

education. Additionally, it points out that there is a connection between the personality 

of the individual teacher and the kind of leadership he/she choose to exercise.  

Qualitative research was applied for the realization of the research process. The 

research tools of participatory observation and interview along with the questionnaire 

were used in order to alleviate the possibility of subjectivity which is part of 

participatory observation method, enhancing in that way the objectivity of its results. 

 Moral education has emerged as a predominant purpose of educational work through 

the experience, practice and perceptions of teachers and educators. The leading role is 

highlighted as a key factor for the content of moral education in the classroom, with any 

limitations or even the dangers that this entails. As a result, our research contributes to 

the following conclusions: Firstly, moral leadership is revealed as an endogenous 

element of education and its goals. Secondly, the exertion of moral leadership, within 
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the context of a model with elements of transformational leadership, it is able to 

transform the education system, even though it is characterized by centralization and 

stiffness. 

 

Key words: educator-leader, moral education, moral and transformational leadership. 
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Εισαγωγή 
Οι έντονες κοινωνικές ανισότητες, η κατάρρευση κοινωνικών και πολιτικών 

συστημάτων, η παγκόσμια οικονομική, έστω και φαινομενικά, αποσταθεροποίηση, η 

«παραμόρφωση» των σκοπών και της λειτουργίας κοινωνικών θεσμών, η 

διαμόρφωση αμφίβολων συστημάτων αξιών, συντελούν στην διαμόρφωση και 

διεύρυνση ενός παγκόσμιου ηθικού χάους. Σήμερα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη 

χρονική στιγμή, η ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων αποτελεί σημαντική πρόκληση 

για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς οι νέοι, στο πλαίσιο ενός έντονου 

πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος, καλούνται να μάθουν να ισορροπούν μεταξύ των 

δικαιωμάτων τους, των υποχρεώσεών τους, της αποδοχής της ετερότητας και της 

ομαλής κοινωνικής συνύπαρξης. Η διαμόρφωση και υιοθέτηση προτύπων 

συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις πνευματικές και 

ανθρωπιστικές αξίες, προβάλλονται ως η μοναδική επιλογή για την επίτευξη 

διαμόρφωσης ενός κοινωνικού πλαισίου, ικανού να διασφαλίσει την ομαλή 

κοινωνική συνύπαρξη ετερόκλητων κοινωνικών στοιχείων.  

Η εκπαίδευση, ως κρατικό «εργαλείο» που συντελεί στην κοινωνική, ηθική και 

πνευματική ανάπτυξη των ατόμων στα πλαίσια μιας οργανωμένης κοινωνικής δομής, 

καλείται να συμβάλει, κυρίως, στη διαμόρφωση ηθικών προσωπικοτήτων και ατόμων 

με ισχυρή αυτοαντίληψη (όπως αναφέρει το Αναλυτικό Πρόγραμμα  

Σπουδών, ‘Α.Π.Σ., ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ’, χ.χ.). Πώς, όμως, επιτυγχάνεται η υιοθέτηση 

προτύπων συμπεριφοράς και ποια είναι αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς που 

υιοθετούνται ή πρέπει να υιοθετηθούν και με ποιον τρόπο διαμορφώνονται οι ηθικές 

προσωπικότητες και τι είδους ηθικές προσωπικότητες επιδιώκεται να διαμορφωθούν; 

Εάν οι σκοποί της εκπαίδευσης διατυπώνονταν στο Σύνταγμα και στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών, προκειμένου να νομιμοποιήσουν παρεμβάσεις του κράτους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας στην εξασφάλιση μιας συγκεκριμένης 

ηθικής συνείδησης ή εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας, θα περιείχαν κινδύνους 

(Σκουρής & Τάχος, 1995). 

Η παρούσα εργασία, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο ερευνητικό της πλαίσιο, 

ενδιαφέρεται: α) να καταδείξει τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη ηθικής 
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συνείδησης των μαθητών, β) να πλαισιώσει θεωρητικά την έννοια της ηθικής 

συνείδησης και να ανιχνεύσει τη σχέση της με την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γ) να διαπιστώσει το κατά πόσο 

είναι δυνατό να διαμορφωθούν, στη σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική 

πραγματικότητα, κοινά αποδεκτές αξίες προκειμένου να επιτευχθούν κοινωνικές 

συνθήκες που προάγουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

ελευθερίας της σκέψης και του λόγου. 

Εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενος εμπλέκονται σε μια ηθική κοινότητα φροντίδας 

(Noddings, 1984, όπ. αν. Σακελλαρίου, Zεμπύλας, & Πέτρου, 2010). Στο πλαίσιο 

αυτής της ηθικής κοινότητας φροντίδας ο/η εκπαιδευτικός ηγείται της ομάδας του, 

συντελώντας στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου πολιτισμικού, κοινωνικού πλαισίου, 

το οποίο οφείλει να επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν 

συμπεριφορές που διασφαλίζουν τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική ευημερία. 

Για να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε, όπως αναδεικνύεται με την παρούσα εργασία, 

εκπαιδευτικούς – ηγέτες, οι οποίοι, κινούμενοι μεταξύ ηθικής και μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, ασκούν επιρροή όχι εξαιτίας της θέσης τους (εκπαιδευτικός – αυθεντία) 

αλλά από την εφαρμογή του προσωπικού ηθικού τους κώδικα και τις αξίες που 

πλαισιώνουν την εκπαιδευτική τους συμπεριφορά. Πρόκειται για αξίες που δεν 

εγκλωβίζουν τη διαφορετικότητα στα πλαίσια μιας απλής αποδοχής της παρά την 

καθιστούν εργαλείο καινοτομίας και μετασχηματισμού ολόκληρης της σχολικής 

κοινότητας. Αφοσιωμένοι στις δημοκρατικές αρχές συμβάλλουν στη διευθέτηση των 

συγκρούσεων μεταξύ αξιών, αξιοποιώντας τα διαφορετικά αξιακά περιβάλλοντα και 

συντελώντας στη διαμόρφωση νέων, μέσα από την υπέρβαση του ενδιαφέροντος για 

τον εαυτό τους, υπέρβαση που χαρακτηρίζει, σύμφωνα με τον Burns (όπ. αν. Ράπτης 

& Βιτσιλάκη, 2007) την μετασχηματιστική ηγεσία. Σε όλη αυτήν τη διαδικασία οι 

μαθητές δεν είναι αποδέκτες των παρατηρήσεων, ερευνών και αποφάσεων των 

εκπαιδευτικών αλλά συμμετέχουν ενεργά στη συνδιαμόρφωση μιας γόνιμης σχολικής 

ηθικής κουλτούρας προσδίδοντας στην ηγεσία των εκπαιδευτικών και στοιχεία 

συμμετοχικής ηγεσίας. 

Σε μία εποχή όπου η κοινωνία διέρχεται κρίση, όπως προαναφέρθηκε, κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική η ενασχόληση και ο καθορισμός της ηθικής διάστασης της 

εκπαίδευσης καθώς και ο προσδιορισμός του ρόλου του/της εκπαιδευτικού, ο/η 

οποίος/α καλείται να δώσει περιεχόμενο στην έννοια της ηθικής και να μετατρέψει το 

περιεχόμενό της σε δράση και ενέργεια. Ο Δημόκριτος επισημαίνει πως η αμάθεια 
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και η άγνοια του καλού είναι η αιτία του ηθικού παραπτώματος. Η άγνοια, η πλάνη 

και η απαιδευσία αναφέρονται ως συχνές αιτίες της ανήθικης συμπεριφοράς. ( όπ. αν. 

Ευαγγέλου, 1996). Το εκπαιδευτικό σύστημα, κύριος φορέας της μάθησης που οδηγεί 

στη γνώση, μέσω των στελεχών του (εκπαιδευτικών), καλείται να διαμορφώσει τις 

προϋποθέσεις ανάπτυξης αυτόνομων ηθικών προσωπικοτήτων. 

 Σε ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό, διοικητικό και διεκπεραιωτικό ηγετικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο στελεχών, η παρούσα εργασία προσεγγίζει την επίτευξη των 

ηθικών – εκπαιδευτικών σκοπών όχι μέσα από τα χαρακτηριστικά και τις δράσεις της 

τυπικής εκπαιδευτικής ηγεσίας αλλά μέσα από τη «δεξαμενή» των εκπαιδευτικών που 

καλούνται, ως ηγέτες, να υλοποιήσουν τους σκοπούς και τους στόχους, τους οποίους 

το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει. Μια «δεξαμενή» που τροφοδοτεί, χωρίς περεταίρω 

επιμόρφωση, την ανώτερη ηγεσία. 

Διαπιστώνεται, μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα, πως οι αριστοτελικές 

διανοητικές αρετές είναι δυνατό να προσφέρουν το περίγραμμα μιας σύγχρονης 

ηθικής εκπαιδευτικής αγωγής προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και το περιεχόμενό της. Η 

αξιοποίηση των αριστοτελικών διανοητικών αρετών είναι δυνατό να οδηγήσει στην 

επίτευξη του ηθικού και πολιτικού σκοπού της εκπαίδευσης μέσα από την 

περιεσκεμένη ανάπτυξη μορφών συμπεριφοράς, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

σεβασμό στις ανθρωπιστικές και πνευματικές αξίες, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο 

επιβολής μονοδιάστατων πολιτιστικών μοντέλων, στα πλαίσια των σύγχρονων 

διεθνοποιημένων κοινωνιών. Η εξελικτική ψυχολογία, με τα ερευνητικά της 

δεδομένα σχετικά με την ηθική ανάπτυξη του ατόμου, από την άλλη μεριά, 

προσφέρει τις διδακτικές μεθόδους, τεχνικές και τα μέσα επίτευξης της ηθικής 

αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται μία ανασκόπηση των σκοπών της 

εκπαίδευσης, έτσι όπως αυτοί διαφαίνονται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, τα 

ελληνικά Συντάγματα, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και το Ν. 1566/85. 

Εντοπίζεται και επισημαίνεται ο «ηθικός» σκοπός, του οποίου η ανίχνευση 

επιδιώκεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια του παρελθόντος, σκιαγραφείται η 

μορφή της ηθικής διαπαιδαγώγησης των παλαιότερων εκπαιδευτικών συστημάτων 

και των σκοπών που αυτή εξυπηρετούσε. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία επιδιώκεται 

η ανίχνευση των αιτιών της έντεχνης «αποσιώπησης» του ηθικού σκοπού της 

εκπαίδευσης, τα χρόνια μετά το Ν. 1566/85, ο οποίος, αν και βρισκόμενος πάντοτε 

στις πρώτες θέσεις των εκπαιδευτικών σκοπών, δεν προσδιορίζεται επαρκώς. Επίσης 
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προσδιορίζεται, μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές, ο ρόλος του ηγέτη-δασκάλου 

στη διαμόρφωση ηθικής κρίσης και την ανάπτυξη ηθικής συνείδησης. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία. Με μία 

σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίζονται και παρουσιάζονται τόσο οι 

διαδικασίες όσο και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σχετικών με την ηθική 

ανάπτυξη του ατόμου. Βασική παραδοχή της παρούσας έρευνας αποτελεί το γεγονός 

ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι ηγέτης της σχολικής του τάξης. Αναζητούνται, κατά 

συνέπεια, η μορφή ηγεσίας που αυτός/η ασκεί και με ποιον τρόπο αυτή η μορφή 

ηγεσίας επηρεάζει την ηθική ανάπτυξη των μαθητών. Για την επίτευξη των σκοπών 

της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας επιλέχθηκε η χρήση της ποιοτικής έρευνας, 

καθώς περιγράφει, αναλύει και ερμηνεύει τη διάσταση της ηθικής διαπαιδαγώγησης 

και συνδέει τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό με την ηγετική δράση του 

εκπαιδευτικού τάξης. Η ποιοτική έρευνα κρίνεται η καταλληλότερη, καθώς αυτή 

στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών 

φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων, απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πως» 

και «γιατί» (Ιωσηφίδης, 2003). Έγινε, επίσης, ενδιάμεση αξιοποίηση και της 

ποσοτικής έρευνας, με περιορισμένη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο λειτούργησε 

συμπληρωματικά και ενισχυτικά των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας. Τα 

ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων που αξιοποιήθηκαν ήταν η συμμετοχική 

παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη, 

Η συμμετοχική παρατήρηση κρίθηκε αναγκαία διαδικασία στην αρχή της 

ερευνητικής διαδικασίας, καθώς μέσα από αυτή είναι δυνατό να μελετηθούν τα 

ερευνητικά δεδομένα στο «φυσικό» τους περιβάλλον (Κυριαζή, 1998). Καθώς, 

ωστόσο, τα αποτελέσματα της συμμετοχικής παρατήρησης ενέχουν τον κίνδυνο της 

υποκειμενικότητας της ερευνήτριας, αξιοποιήθηκε, προς ενίσχυση της 

αντικειμενικότητας τους, και το ερευνητικό εργαλείο του ερωτηματολογίου. Μέσα 

από τη διαδικασία της συμμετοχικής παρατήρησης διαπιστώθηκε η ηγετική 

φυσιογνωμία των εκπαιδευτικών και επισημάνθηκε τόσο το ενδιαφέρον τους για την 

ηθική αγωγή των μαθητών όσο και η ταυτόχρονη έλλειψη οργανωμένης και 

προγραμματισμένης διδακτικής προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση. 

Οι παρατηρήσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη των ερευνητικών 

ερωτημάτων των συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων, όπως παρατίθενται 

στο τρίτο μέρος της εργασίας, ανέδειξαν όχι μόνο την ηγετική φυσιογνωμία των 

εκπαιδευτικών αλλά και τη σημαντικότητα καθώς και την «επικινδυνότητα» της 
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εκπαιδευτικής μειοψηφίας στη διαμόρφωση ηθικά αυτόνομων πολιτών, πολιτών 

ικανών να αποδέχονται την ετερότητα. 

Οι νέοι ερευνητικοί προβληματισμοί που ανέκυψαν από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος της εργασίας. Μέσα από τη 

«δεξαμενή» των εκπαιδευτικών-ηγετών τάξεων γίνεται η επιλογή των στελεχών 

εκπαίδευσης, τα αποτελεσματικά χαρακτηριστικά των οποίων και επιζητούν, ολοένα 

και πιο έντονα, οι σύγχρονες έρευνες. Τόσο η μορφή των διατυπωμένων σκοπών της 

εκπαίδευσης όσο και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα 

ερευνητική διαδικασία αναδεικνύουν την μετασχηματιστική-ηθική εκπαιδευτική 

ηγεσία, ως την καταλληλότερη για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Οι σκοποί της εκπαίδευσης – ηθική διαπαιδαγώγηση 

1.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο «Οι σκοποί της εκπαίδευσης» επιδιώκεται μία σύντομη ιστορική 

ανασκόπηση των εκπαιδευτικών σκοπών, έτσι όπως καταγράφονται μέσα από τις 

συνταγματικές αναφορές και τα Α.Π.Σ. Εντοπίζεται ο ηθικός σκοπός της εκπαίδευσης 

και γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού του περιεχομένου της ηθικής εκπαίδευσης 

μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια του παρελθόντος. Προσδιορίζονται, τέλος, τα 

χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών που επαναφέρουν, επιτακτικά, στο 

εκπαιδευτικό προσκήνιο το θέμα της ηθικής αγωγής. 

1.2. Διασαφήνιση του όρου «εκπαίδευση» 

Πολύ συχνά ο όρος παιδεία χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο εκπαίδευση. 

Γίνεται λόγος για σκοπούς της παιδείας θέλοντας να δηλώσουμε τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης. Οι δύο αυτοί όροι δεν είναι ταυτόσημοι και λανθασμένα 

χρησιμοποιούνται αδιακρίτως (ταυτολογικά ή εννοιολογικά). Ο όρος «παιδεία» 

καταγράφεται από τον 5ο αιώνα στον Αισχύλο και χρησιμοποιείται με την έννοια της 

ανατροφής των παιδιών (Καραβάκου, 2015). Η σύνδεσή του με τη σημασία της 

διδασκαλίας και της εκπαίδευσης γίνεται για πρώτη φορά στον Αριστοφάνη και στον 

Πλάτωνα. Στα στενά του πλαίσια συνδέεται με το εκπαιδευτικό σύστημα, την 

παρεχόμενη μόρφωση καθώς και με τα αποτελέσματά της, όπως επίσης και με τις 

μεθόδους διδασκαλίας, στην ευρεία του όμως έννοια, ο όρος «παιδεία» αφορά την 

πορεία της μάθησης, «…αφορά μία ολόκληρη διαδρομή μόρφωσης, μεταμόρφωσης 

και πραγμάτωσης των δυνατοτήτων του ατόμου αλλά και της κοινωνίας» 

(Καραβάκου, 2015). Πρόκειται για «το κληροδοτούμενο από γενιά σε γενιά κεφάλαιο 

των πνευματικών αγαθών που σχηματίζεται μέσα από την ιστορία με το συλλογικό 

και ατομικό μόχθο του ανθρώπου» (Παπανούτσος, Ε.). «Είναι η πνευματική και 

ηθική αγωγή των νέων. Η διάπλαση των διανοητικών δυνάμεων και του χαρακτήρα, 

ιδιαίτερα με την παροχή συστηματικής μόρφωσης στα σχολεία και στα υπόλοιπα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα»(Gould, Kolb, Τεγόπουλος, & Unesco, 1972) 

 Ο όρος «εκπαίδευση» αφορά τη συστηματική διδασκαλία και αγωγή, η οποία 

παρέχεται μέσα από τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Η εκπαίδευση συνδέεται 

με τη σχολική παιδεία καθώς ( όπως αν. Τριανταφυλλίδης, χ.χ.), ο όρος «εκπαίδευση» 
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ορίζεται ως: «καλλιέργεια, με συστηματική διδασκαλία και άσκηση σε ειδικά 

ιδρύματα (σχολεία κ.ά.), των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

των ατόμων, κυρίως των παιδιών και των νέων, για να μπορέσουν να ασκήσουν 

κάποιες επαγγελματικές ή άλλες δραστηριότητες». Είναι μία ιστορικά και 

κοινωνικοπολιτικά μεταβαλλόμενη έννοια. Συνδέεται άμεσα με την έννοια του 

κράτους και την κρατική εκπαιδευτική πολιτική, καθώς αξιοποιείται από αυτό για την 

επίτευξη των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών σκοπών του. 

 Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια από αυτή της εκπαίδευσης και θα 

μπορούσαμε να πούμε πως η τελευταία εμπεριέχεται στην πρώτη. «…η εκπαίδευση 

καλύπτει μόνο ένα τμήμα του εύρους της παιδείας και όλες οι διαδικασίες που 

περιλαμβάνει στοχεύουν στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων της παιδείας» 

(Καραβάκου, 2015). Η παιδεία ενός ατόμου ή ενός λαού αποτελεί το σύνολο των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνοδεύουν τις γνώσεις, ως αποτέλεσμά 

τους. Συνδέεται, επίσης, με την αξιακή αποτίμηση των γνώσεων που απέκτησε το 

άτομο. Λανθασμένα τη συνδέουμε αποκλειστικά και μόνο με την έννοια της 

εκπαίδευσης, καθώς σ΄ αυτή ενυπάρχουν η αγωγή, η κοινωνικοποίηση κτλ. Για τον 

λόγο αυτό, ενώ μπορούμε να μιλούμε για σκοπούς της εκπαίδευσης, είναι 

λανθασμένο να αναφερόμαστε σε σκοπούς της παιδείας, μια και αυτή αποτελεί τον 

σκοπό όλων των εκπαιδευτικών (τυπικών και άτυπων) ενεργειών και διαδικασιών. 

«Ενώ η παιδεία δεν έχει σκοπούς, η εκπαίδευση επιβάλλεται να στοχεύει σε κάτι. Η 

εκπαίδευση είναι το μέσο για την εκπλήρωση κάποιου σκοπού, ενώ η παιδεία 

αποτελεί το θεμελιώδη σκοπό κάθε άτυπης και θεσμοθετημένης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (Καραβάκου, 2015).  

 Ποιοι, όμως, ακριβώς είναι οι σκοποί της εκπαίδευσης; Είναι σταθεροί ή 

τροποποιούνται κάτω από το βάρος των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών 

αλλαγών; Το περιεχόμενο και οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι αυστηρά 

καθορισμένοι από τους κρατικούς φορείς;  
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 1.3. Οι σκοποί της εκπαίδευσης (σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση) 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι ή πρέπει να είναι 

σταθεροί και διαχρονικοί, καθώς η έννοια της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με τη 

γνώση, την κοινωνικοποίηση, τη διαπαιδαγώγηση, τη διαμόρφωση και ανάπτυξη 

ιστορικής, εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Κάτω από αυτό το πρίσμα, θα 

μπορούσε κανείς να εντοπίσει και να προσδιορίσει το περιεχόμενο και τους σκοπούς 

της, σε ένα λεξικό ή σε διατυπωμένες προτάσεις μιας «παιδαγωγικής αυθεντίας». Η 

πραγματικότητα, ωστόσο, απέχει από την παραπάνω τοποθέτηση. Η «εκπαίδευση» 

είναι μια μεταβαλλόμενη, πολιτικά και κοινωνικά διαμορφωμένη έννοια. Συνδέεται 

με τις κοινωνικές δομές μέσα στις οποίες αναπτύσσεται, άλλοτε υπηρετώντας τες και 

άλλοτε επιφέροντας αλλαγές σ΄ αυτές. Εξυπηρετεί τόσο τις κοινωνικές όσο και τις 

ατομικές ανάγκες των πολιτών, κατά συνέπεια μπορεί να είναι τόσο σταθερή, ως προς 

το περιεχόμενό της, όσο σταθερές είναι και οι κοινωνικές δομές.  

Ο D.H. Lawrence αναφέρει πως η εκπαίδευση πρέπει «…να οδηγήσει την ατομική 

φύση κάθε άντρα ή γυναίκας στην αληθινή της πληρότητα», ο Rousseau έθετε ως 

σκοπό της εκπαίδευσης την «καλλιέργεια του πνεύματος», ο A.S. Neill θεωρούσε 

πως σκοπός της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι «να κάνει τους ανθρώπους 

περισσότερο ευτυχισμένους, πιο ασφαλείς, λιγότερο νευρωτικούς, λιγότερο 

προκατειλημμένους» ενώ σύμφωνα με τον Locke «η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει 

στην αρετή και να διδάσκει τον άνθρωπο να αρνείται τις επιθυμίες, τις τάσεις και τις 

ορέξεις του και να ακολουθεί αυτό που υπαγορεύει η λογική»  (όπ. αν. Marples, 

2003, σ.1). 

Σε κάθε εποχή πολλοί άνθρωποι ή και θεσμοί προσπαθούν να προσδιορίσουν τους 

σκοπούς της εκπαίδευσης, οι οποίοι, καθώς συνδέονται άμεσα με κοινωνικά, πολιτικά 

και ιστορικά δεδομένα, αποτελούν έκφραση των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και 

των κοινωνικών δομών μέσα στα πλαίσια των οποίων αυτή συντελείται. Στο 

πρόσφατο παρελθόν οι εργασίες με θέμα τους σκοπούς της εκπαίδευσης εστιάζονταν 

στα εξής δύο σημεία: α) στη διάκριση ανάμεσα στους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαίδευσης, καθώς και β) στον ισχυρισμό πως οι σκοποί της εκπαίδευσης 

ενυπάρχουν στην έννοιά της. Ως προς το πρώτο σημείο, της διάκρισης μεταξύ 

σκοπών και στόχων, γίνεται εύκολα κατανοητό πως οι «σκοποί» αναφέρονται σε κάτι 

πιο γενικό, ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι επιμέρους «στόχοι», 

η υλοποίηση των οποίων οδηγεί στην εκπλήρωση των σκοπών. «Κατά κανόνα (ο 
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σκοπός) είναι πολύ γενικός για να οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις 

διδασκαλίας. Αυτό είναι έργο των αντικειμενικών στόχων» (Pratt, 1980, όπ. αν. 

Marples, 2003, σ.26). Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ισχυρισμός του Peters, πως οι 

σκοποί της εκπαίδευσης ενυπάρχουν στην έννοιά της. Μπορεί να υπάρχουν εξωγενείς 

λόγοι για την εκπαίδευση των ατόμων, ωστόσο γεγονός παραμένει πως η κανονιστική 

δύναμη της λέξης «εκπαίδευση» (όπως προσδιορίστηκε παραπάνω) είναι απόρροια 

των εγγενών της σκοπών ή αντικειμενικών στόχων. 

Κατά τον Peters η διερεύνηση των σκοπών της εκπαίδευσης θέτει δύο ερωτήματα: 

α) «Τι εννοείτε;» β) «Πώς το ξέρετε;». Στηριζόμενος στα δύο αυτά ερωτήματα και 

επιχειρώντας την κατανόηση της φύσης των σκοπών της εκπαίδευσης, οδηγείται σε 

μια ανάλυση της έννοιας, η οποία με τη σειρά της τον οδηγεί στο συμπέρασμα πως 

«…η εκπαίδευση είναι κανονιστική έννοια, που αναγνωρίζει αυτό που είναι εγγενώς 

αξιόλογο, θέτοντας κριτήρια προς τα οποία μια οικογένεια δραστηριοτήτων πρέπει να 

συμμορφώνεται», έτσι ώστε οι δραστηριότητες αυτές να μπορούν επάξια να 

χαρακτηριστούν ως εκπαιδευτικές» (όπ. αν. Marples, 2003, σ.38-39). Αν 

ακολουθήσουμε το σκεπτικό του Peters οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως 

κατανοώντας το νόημα της λέξης «εκπαίδευση» κατανοούμε και τις έννοιες που 

εμπλέκονται στην αποσαφήνιση του όρου και οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των σκοπών της. Ωστόσο, η εκπαίδευση είναι εξ ορισμού 

κοινωνική δραστηριότητα, κατά συνέπεια και όλες οι έννοιες που συνδέονται με τη 

χρήση των εκπαιδευτικών όρων είναι κοινωνικές. Υπό αυτό το πρίσμα έχουμε μία 

μετάβαση από την εννοιολογική στην λειτουργική ανάλυση του όρου, η οποία 

επηρεάζει και την προσέγγιση των σκοπών της εκπαίδευσης. Ο Sockett συνδέει τους 

σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με το πλαίσιο στο οποίο αυτή 

αναπτύσσεται. Κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο ο Wringe υποστήριξε πως τα 

επιχειρήματα σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης «πρέπει κατ΄ ανάγκην να 

περιλαμβάνουν πιο θεμελιώδεις αξιολογικές κρίσεις» (Wringe, 1968, όπ. αν. Marples, 

2003). Καθώς όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό σύστημα 

αξιών, οι κρίσεις σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, αναπόφευκτα, συχνά 

αποτελούν αντικείμενο διαμάχης. Με την εννοιολογική προσέγγιση του όρου 

διαφαίνεται η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης. Το άτομο «εκπαιδεύεται» για να 

υπηρετήσει τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές, να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. 

 Ο White (1990) απορρίπτοντας την εννοιολογική προσέγγιση του θέματος θέτει 

ως βασικό σκοπό της εκπαίδευσης την δημιουργία ηθικά αυτόνομων ατόμων, 
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παραδεχόμενος πως απευθύνεται στις «θεμελιώδεις στάσεις για την ανθρώπινη ζωή», 

θέτοντας την «αυτονομία» ως μία από αυτές. Καθώς αντιλαμβάνεται τη δυσκολία 

ύπαρξης κοινώς αποδεκτών θεμελιωδών στάσεων απέναντι στην ανθρώπινη ύπαρξη, 

σπεύδει να συμπληρώσει την αρχική του τοποθέτηση με τη φράση «σε μία κοινωνία 

που υποστηρίζει την αυτονομία», καταδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση του 

όρου, μέσα από την αναγνώριση πως κοινωνίες με διαφορετικά αξιακά συστήματα, 

διαμορφώνουν και διαφορετικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Γίνεται αντιληπτό πως 

είναι δύσκολο έως και αδύνατο να διαχωριστεί η ατομική διάσταση της εκπαίδευσης 

από την κοινωνική της υπόσταση. Ατομική και κοινωνική ευδαιμονία, φαντάζουν, 

πλέον, ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, αυτού της εκπαίδευσης. 

Ο φιλελευθερισμός αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως μέσο βελτίωσης του ατόμου 

και κατ΄ επέκταση της κοινωνίας. Προσλαμβάνει την προσωπικότητα του ατόμου ως 

αποτέλεσμα ελεύθερων και έλλογων επιλογών, επισημαίνοντας την αξία της 

προσωπικής αυτονομίας. Στη φιλελεύθερη εκπαίδευση η ιδέα της «αυτονομίας» 

κατέχει εξέχουσα θέση, «μια αξία που βρίσκεται στον πυρήνα του φιλελευθερισμού 

είναι η προσωπική αυτονομία.» (White, 2003), η οποία ωστόσο τείνει να γίνει μέσο 

παρά σκοπός. Τη συναντούμε στη διεθνή βιβλιογραφία με δύο μορφές, την «ισχυρή» 

και την «ασθενή» ή «εξαρτημένη» αυτονομία, καθώς, ενώ αυτή αναπτύσσεται μέσα 

σε καθιερωμένες πρακτικές, οι οποίες μεταφέρονται στους εκπαιδευόμενους μέσω 

της εκπαίδευσης, ταυτόχρονα επιδιώκεται η αμφισβήτηση αυτών των πρακτικών. 

Μια προσπάθεια αποδέσμευσης από το φορμαλισμό της «λογικής αυτονομίας», 

πραγματοποιείται με την ένταξή της σ΄ ένα γενικότερο σύστημα σκοπών. Το άτομο-

πολίτης μαθαίνει, μέσω της εκπαίδευσης, να σκέφτεται και να λειτουργεί αυτόνομα 

μέσα σε ένα κοινωνικά αποδεκτό πλαίσιο συμπεριφοράς. Το κοινωνικά αποδεκτό 

πλαίσιο καθορίζεται από τους νόμους, οι οποίοι διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των 

πολιτών, που, στην πλειοψηφία τους, εμφανίζονται με τα χαρακτηριστικά της 

«ασθενούς» αυτονομίας. Σκοπός, κατά συνέπεια, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα 

μπορούσε να αναφερθεί η μετάβαση του ατόμου από την «ασθενή» στην «ισχυρή» 

αυτονομία και η διαμόρφωση ηθικά αυτόνομων πολιτών.  

Κατά τον Paul Standish οι σκοποί της εκπαίδευσης θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις μεγάλες ομάδες: α) στην κάλυψη των κοινωνικών 

αναγκών, β) στη μετάδοση και ανάπτυξη των αντιλήψεων που αποτελούν την κοινή 

κληρονομιά μιας κοινωνίας και γ) στην επίτευξη της προσωπικής εξέλιξης των 

ατόμων μέσα από εσωτερικές διεργασίες ολοκλήρωσής τους (Marples, 2003). Ο 
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προοδευτισμός (παιδοκεντρική εκπαίδευση) ασχολείται κυρίως με τον τρίτο σκοπό 

ενώ η φιλελεύθερη θέση συντάσσεται με τον δεύτερο. Τόσο ο δεύτερος όσο και ο 

τρίτος σκοπός επικεντρώνονται στην απελευθέρωση του ατόμου που μαθαίνει, 

απορρίπτοντας την εργαλειακή αντιμετώπιση της εκπαίδευσης. Κρίσιμο σημείο 

διαφοροποίησης μεταξύ των δύο αυτών θέσεων (του προοδευτισμού και του 

φιλελευθερισμού) αποτελεί η αντίληψη της ελευθερίας και ο τρόπος που αυτή 

επιτυγχάνεται. Εύλογα, ωστόσο, αναρωτιέται κάποιος κατά πόσο οι δύο αυτές θέσεις 

(του προοδευτισμού και του φιλελευθερισμού) είναι πραγματικά ή εντέχνως 

αντικρουόμενες. Πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η κάλυψη των κοινωνικών 

αναγκών χωρίς την ύπαρξη κοινωνικού ενδιαφέροντος για την ατομική εξέλιξη των 

πολιτών μιας κοινωνίας; Επίσης πώς είναι δυνατόν να υπάρξει εποικοδομητική και 

ομαλή ανάπτυξη και θετική εξέλιξη μιας κοινωνίας χωρίς γνώση των πρότερων 

ιστορικών κοινωνικών της δομών; Οι τρεις κατηγορίες των σκοπών της εκπαίδευσης, 

του Paul Standish, μοιάζουν να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι διαζευκτικά. 

 Ο Dewey, ο οποίος στην Αμερική θεωρείται φιλελεύθερος ενώ στη Βρετανία, 

βασική μορφή του προοδευτισμού, υποστηρίζει πως οι σκοποί της εκπαίδευσης 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή καθώς είναι δυνατό να επιφέρουν 

περιορισμούς στην «απελευθερωτική δραστηριότητα» που θα έπρεπε να ενσωματώνει 

η εκπαίδευση. Εντοπίζει τον σκοπό της εκπαίδευσης στη συνεχή πνευματική 

ανάπτυξη του ατόμου και επισημαίνει τον κίνδυνο έξωθεν επιβεβλημένων σκοπών. 

«Το μειονέκτημα των σκοπών που επιβάλλονται από έξω έχει βαθιές ρίζες. Στους 

εκπαιδευτικούς επιβάλλονται από ανώτερες αρχές. Στις αρχές επιβάλλονται από την 

κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί τούς επιβάλλουν στα παιδιά. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι 

η πληροφόρηση των παιδιών δεν είναι ελεύθερη, περιορίζεται στη λήψη των σκοπών 

που τίθενται εκ των άνω. Πολύ σπάνια ο μεμονωμένος εκπαιδευτικός είναι τόσο 

ελεύθερος από τις υπαγορεύσεις της αυστηρής εποπτείας, το βιβλίο του καθηγητή, το 

αναλυτικό πρόγραμμα κλπ., ώστε να μπορεί να αφήσει το πνεύμα του να προσεγγίσει 

το πνεύμα των μαθητών και το προς εκμάθηση θέμα. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης 

στην εμπειρία του εκπαιδευτικού αντανακλάται, στη συνέχεια, στην έλλειψη 

σιγουριάς στην ανταπόκριση των μαθητών. Οι τελευταίοι λαμβάνουν τους σκοπούς 

τους μέσω μιας διπλής ή τριπλής εξωτερικής επιβολής και βρίσκονται σε διαρκή 

σύγχυση, λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στους σκοπούς που αισθάνονται ως 

φυσικούς με βάση την εμπειρία που έχουν και εκείνους που διδάσκονται να 

αποκτήσουν» (Dewey, 1916, σ.108-109, όπ. αν. Marples, 2003). O Dewey 
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επισημαίνει την αναγκαιότητα οι σκοποί της εκπαίδευσης να ξεκινούν από τη βάση, 

να μην επιβάλλονται ως «ξένα σώματα» στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

Απορρίπτει την αυστηρή εποπτεία μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, των 

σχολικών εγχειριδίων κτλ. τα οποία από τη μια εγκλωβίζουν τους εκπαιδευτικούς και 

από την άλλη προκαλούν σύγχυση στους μαθητές. Άλλωστε η ύπαρξη αυστηρής 

κρατικής εποπτείας μόνο «φόβο» μπορεί να δηλώνει, φόβο στη δύναμη της 

αυτόνομης ύπαρξης. Σε μία δημοκρατικά δομημένη και αναπτυσσόμενη κοινωνία η 

εκπαίδευση αποτελεί το μέσο αναδόμησης και εξέλιξης της και όχι συντήρησής της. 

Ως τέτοιο εργαλείο θα πρέπει να αξιοποιείται προκειμένου η εκάστοτε κρατική δομή 

να μπορεί, μέσω αυτής (της εκπαίδευσης), να αφουγκράζεται τις ατομικές ανάγκες 

των πολιτών και μέσα από τις εξελισσόμενες κοινωνικές δομές να διαμορφώνει τα 

κοινωνικά πλαίσια στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν. Η 

εκπαίδευση, πράγματι, αποτελεί εργαλείο στα χέρια του κρατικού μηχανισμού, όχι 

όμως εργαλείο επιβολής προκαθορισμένων κοινωνικών και πολιτικών πρακτικών 

αλλά εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στις υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες 

κοινωνικές δομές.  

 Στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες του 20ου αιώνα, σύμφωνα 

με τον Kenneth A. Strike, τα σχολεία θα πρέπει να προωθούν την έννοια του πολίτη. 

Ωστόσο, ο Kenneth A. Strike επισημαίνει πως αυτή δεν θα πρέπει να περιχαρακώνει 

την ατομική άποψη για την έννοια του «καλού». Ενώ αποδέχεται την αγωγή του 

πολίτη ως μία από τις υποχρεώσεις των φιλελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών 

απορρίπτει την παραδοχή πως θα πρέπει να υποσκελίζει άλλα ενδιαφέροντα, όπως 

αυτό της ελευθερίας της συνείδησης. Καθώς η έννοια του «πολίτη» τίθεται ως 

σκοπός της εκπαίδευσης, ο Winch επαναφέρει στο προσκήνιο την έννοια της 

«αυτονομίας» ως έναν από τους βασικούς σκοπούς της δημόσιας εκπαίδευσης στις 

δημοκρατικές κοινωνίες επιχειρηματολογώντας υπέρ της μινιμαλιστικής αυτονομίας, 

την οποία προσδιορίζει ως το βαθμό ανεξαρτησίας που είναι αναγκαίος για να 

εκπληρωθούν οι άλλοι σκοποί της εκπαίδευσης, όποιοι κι αν είναι αυτοί (όπ. 

αν.Marples, 2003). Ακολουθώντας το σκεπτικό του Winch, εφόσον η εκπαίδευση 

προετοιμάζει τα παιδιά για τη ζωή των ενηλίκων, και οι ενήλικες χρειάζονται αρκετά 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία από αυτή των παιδιών, είναι αναπόφευκτο η μινιμαλιστική 

αυτονομία να αποτελεί σκοπό κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρκετοί 

υποστηρικτές της αυτονομίας τη συνδέουν ακόμη και με την ικανότητα του ατόμου 

να διαμορφώνει και να εφαρμόζει ένα σχέδιο ζωής και τη θεωρούν πολύ σημαντική 
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από εκπαιδευτική άποψη. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της κοινωνίας θέτει 

περιορισμούς στην αυτονομία των ατόμων, καθώς όποια μορφή ανεξαρτησίας 

αναπτύσσουν τα άτομα, προορίζεται να ασκηθεί μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής 

αλληλεξάρτησης. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάσει τα άτομα 

α) να είναι ανεξάρτητα ως ένα ορισμένο βαθμό (να μη χάνουν την ατομικότητά τους 

μέσα στο σύνολο), β) δεδομένου ότι η ατομική δράση οδηγεί και σε επαφές με 

άλλους ανθρώπους, να διαμορφώνουν κοινούς κανόνες και παραδοχές, που θα 

βοηθούν τις επαφές και γ) με δεδομένο πως η πολυπλοκότητα της κοινωνίας απαιτεί 

καταμερισμό της εργασίας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι 

προσανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης προάγει μια ποικιλία διαφορετικών στόχων 

στη ζωή από την οποία οι πολίτες μπορούν αυτόνομα να κάνουν τις επιλογές τους. 

Αυτή η αντίληψη της αυτονομίας αποτελεί την «ασθενή αυτονομία» και 

αντιπαραβάλλεται με την «ισχυρή αυτονομία». Η «ασθενής αυτονομία» καλεί τους 

πολίτες να επιλέξουν μέσα από μια ποικιλία σκοπών που έχουν εγκριθεί και γίνονται 

ανεκτοί. Μερικές από τις αξίες, στις οποίες στηρίζεται η κοινωνία, είναι ανοικτές 

στην αμφισβήτηση και το άτομο μπορεί να επιλέξει εκείνες τις οποίες θα υιοθετήσει 

στη ζωή του. Ποιος όμως είναι αυτός που καθορίζει τις δημόσιες αξίες; Πώς οι αξίες 

που επιθυμεί να προωθήσει η «ασθενής αυτονομία» μπορούν να μπουν σε 

διαπραγμάτευση μεταξύ των πολιτών και ποιους τελικά εξυπηρετούν; Θα είναι 

παγιωμένες αξίες ή θα τροποποιούνται με την αλλαγή των κοινωνικοπολιτικών 

δεδομένων; Από την άλλη πλευρά σίγουρα κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δε θα 

μπορούσε να προάγει την «ισχυρή αυτονομία» καθώς δεν είναι δυνατό όλες οι αξίες 

μιας κοινωνίας να είναι αντικείμενο αμφιβολιών και επικρίσεων. Ή μήπως θα 

μπορούσε να προάγει την «ισχυρή αυτονομία»; Γιατί απαραίτητα η ύπαρξη «ισχυρής 

αυτονομίας» να θέτει σε κίνδυνο όλες τις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες; Μήπως 

πρόκειται για ψευτοδίλημμα προκειμένου να μην τεθεί ποτέ ως σκοπός της 

εκπαίδευσης η διαμόρφωση «ισχυρής αυτονομίας»; Ποιος πολίτης είναι περισσότερο 

επιρρεπής στην αυθαιρεσία και την κοινωνικά ανάρμοστη συμπεριφορά, αυτός που 

μπορεί να κρίνει και να αποφασίζει για την ορθότητα ή μη των πράξεών του ή εκείνος 

που μαθαίνει πως πρέπει να αποδέχεται, ως ορθές, συγκεκριμένες κοινωνικές 

συμπεριφορές, χωρίς να έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους; 

Επικαλούμενοι για άλλη μια φορά τον Δημόκριτο, θα πούμε πως η άγνοια, η πλάνη 

και η απαιδευσία είναι συχνές αιτίες της ανήθικης συμπεριφοράς. Ενδεχομένως, κατά 
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συνέπεια, η διαμόρφωση «ισχυρά αυτόνομων» πολιτών να μην είναι κάτι το 

ανέφικτο, εάν αυτή η «ισχυρή αυτονομία» ιδωθεί μέσα από τη διαμόρφωση και 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του ατόμου. 

 Στα τέλη του 20ου αιώνα η κριτική σκέψη θεωρείται από πολλούς ως αναγκαίο 

στοιχείο της εκπαίδευσης. Αποτελεί πράγματι, ωστόσο, η σπουδαιότητα της κριτικής 

σκέψης, μια «ανακάλυψη» του 20ου αιώνα; Η κριτική σκέψη, ως σκοπός της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορεί να ανιχνευτεί στη φιλοσοφία παλαιότερων 

εποχών. Ξεκινώντας, ακόμη, από τον Σωκράτη και τη σπουδαιότητα της στοχαστικής 

ζωής και φτάνοντας μέχρι τον Μill και την προτροπή στη διαμόρφωση ενός ανοικτού, 

στην κριτική, πνεύματος, τον Κant και την ανεξαρτησία της σκέψης, τον Hume και τη 

σύνδεση των πεποιθήσεων με τις αποδείξεις και τον Descartes, ο οποίος επιχείρησε 

να τονίσει την αναγκαιότητα του να αξιολογούνται οι απόψεις όλων των φιλοσόφων. 

Στις αρχές του 20ου αι. οι Dewey, Russel και Whithead, τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία 

της σκέψης, της έρευνας και της πνευματικής ανεξαρτησίας. Μέχρι τα μέσα του 

αιώνα η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους 

σκοπούς κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας και υιοθετήθηκε τόσο από θεωρητικούς όσο 

και από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς χωρίς, ωστόσο, να μπορέσει να οριοθετηθεί 

και να προσδιοριστεί ως έννοια. Κατά τη δεκαετία του 1940, ποικίλα τεστ κριτικής 

σκέψης αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικά, ενώ ο τρόπος κατά τον οποίο αυτή θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εργαλειακά μέσα στα διδακτικά εγχειρίδια, αποτέλεσε 

αντικείμενο προβληματισμού, όσων ασχολούνταν με τη διαμόρφωση των αναλυτικών 

προγραμμάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαμόρφωση διδακτικών εγχειριδίων 

ικανών να προάγουν την κριτική ικανότητα των εκπαιδευομένων, θεωρήθηκε 

αναγκαία η εννοιολόγηση του όρου. Αυτό που επιχειρήθηκε αρχικά ήταν ο 

προσδιορισμός της έννοιας «κριτική σκέψη». Πολλοί ορισμοί της έχουν δοθεί χωρίς 

κανένας να μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος. Έτσι έγινε μία προσπάθεια 

περιγραφικής προσέγγισης της έννοιας μέσα από τη σκιαγράφηση των επιδιώξεών 

μας, όταν μιλάμε για ανάπτυξη και καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Έναν προσδιορισμό 

των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αναμένεται να έχει το άτομο με αναπτυγμένη 

κριτική ικανότητα. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συνδυάστηκε με την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων οι οποίες συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες στάσεις και αρετές. Θα 

μπορούσαμε, εν ολίγοις, να ισχυριστούμε πως η κριτική σκέψη δεν περιορίζεται μόνο 

στην εμφάνιση και ανάπτυξη κάποιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων από το άτομο αλλά 

αποτελεί τρόπο θεώρησης της πραγματικότητας και στάση ζωής. Οι δεξιότητες που 



 

 15 

αναπτύσσει το άτομο μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ελεγχθούν και να 

τροποποιηθούν ακόμη και οι ίδιες (οι δεξιότητες), καθώς και οι στάσεις ή οι αρετές 

με τις οποίες αυτές συνδέονται. 

 Εάν η εκπαίδευση στοχεύει στο να βοηθήσει το νεαρό άτομο να εξελιχθεί σε ένα 

αυτοκαθοριζόμενο ενήλικο, ικανό να αποφασίζει και να κάνει τις επιλογές του, οι 

εκπαιδευτικοί σκοποί είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης. Πώς όμως μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης όταν αυτή, στο σύνολό της, 

επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες; Έχει δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα 

συμμετοχής τους στο γνωστικό περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας ή η 

μαθησιακή διαδικασία υπόκειται σε σκοπούς και συμφέροντα άλλων, όπως είναι οι 

κυβερνήσεις και η οικονομία; Σύμφωνα με τον Walker, 1995 η αυτοκαθοριζόμενη 

μάθηση συντελείται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει συμφωνία για τη συμμετοχή. 

Η απελευθερωτική δύναμη της εκπαίδευσης εμφανίζεται όταν υπάρξει συμφωνία 

μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στην μάθηση (μαθητών – εκπαιδευτικών), οι 

οποίοι θέτουν από κοινού στόχους. Η μάθηση πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικές 

κοινότητες, στις οποίες μαθητές και εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν ο ένας τον 

πραγματικό εαυτό του άλλου και υποστηρίζουν ο ένας την ελεύθερη έκφραση του 

άλλου. Όταν αυτές οι εκπαιδευτικές κοινότητες μετατρέπονται σε κοινότητες 

συμφωνίας, στις οποίες οι μαθητές βρίσκονται πρόθυμα σε συμφωνία με το δάσκαλό 

τους, επιτυγχάνεται μία εγγύτητα των συμμετεχόντων, η οποία αποτελεί βασική 

προϋπόθεση της αποτελεσματικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 

μετάδοσης των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

δεν μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκρισμα εάν δεν ληφθούν υπ΄ όψη οι στόχοι 

των ίδιων των μαθητών. 

 Ωστόσο, θα ήταν αφελές να υποστηρίξουμε πως υπάρχουν τέλειες μαθησιακές 

κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία, όπως και εκπαιδευτικοί 

εφοδιασμένοι πλήρως με δεξιότητες ικανές να επιτύχουν τη δημιουργία τέτοιων 

κοινοτήτων. Πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσέγγιση του 

εκπαιδευτικού θα αποτυγχάνει και οι μαθητές δε θα τηρούν τις δεσμεύσεις τους. 

Αυτό, όμως, αποτελεί το χαρακτηριστικό της υγιούς ζωής μιας κοινότητας, αποτελεί 

μια προϋπόθεση, σημαντική, της αυτοκαθοριζόμενης μάθησης. «Η κοινότητα πρέπει 

να αναδημιουργείται διαρκώς και ο αυτοκαθορισμός, που ποτέ δεν είναι υπόθεση του 

τύπου ή όλα ή τίποτε, πρέπει να ενισχύεται και να αναπτύσσεται. Η διαφορά ανάμεσα 
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σε μια κοινότητα μάθησης που αποτελείται από αυτοκαθοριζόμενα άτομα και σε μια 

καταναγκαστική, αλλοτριωμένη κατάσταση είναι ότι στην πρώτη όλοι συμφωνούν 

πως όχι απλώς είναι αναπόφευκτο και αποδεκτό να κάνουν οι άνθρωποι λάθη, αλλά 

είναι και επιθυμητό, διότι είναι ένας σημαντικός τρόπος μάθησης» (James C. Walker, 

όπ. αν. Marples, 2003, σ.193). Η χειραφετική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση αυτοκαθοριζόμενων ατόμων, που κατανοούν την αναγκαιότητα 

συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τα συμφέροντα του συνόλου της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, της οποίας αποτελούν μέλη. Καθώς οι έννοιες του 

αυτοκαθοριζόμενου ατόμου, της αυτονομίας και της κριτικής σκέψης, 

απομακρύνονται και επανεμφανίζονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο 

προσκήνιο των σκοπών της εκπαίδευσης, μια σειρά άλλων εννοιών, όπως αυτή της 

ηθικής διαπαιδαγώγησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, που μοιάζει να 

παραμελήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους στη 

συζήτηση γύρω από τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι λόγοι για την αύξηση του 

ενδιαφέροντος γύρω από τους συγκεκριμένους σκοπούς είναι πολλοί και συνδέονται 

άμεσα με τα ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά της νέας εποχής και τα 

κοινωνικοπολιτικά προβλήματα που προκύπτουν από αυτά. Ωστόσο, μια 

προσεκτικότερη ματιά και εμβάθυνση στις έννοιες που προαναφέρθηκαν ως σκοποί 

της εκπαίδευσης (κριτική σκέψη, αυτονομία κτλ), ίσως και να μπορούσε να 

πιστοποιήσει πως η επίτευξη της κάθε μίας από αυτές προϋποθέτει την επίτευξη των 

υπολοίπων. Μοιάζει να είναι ομόκεντροι κύκλοι ενός ευρύτερου κύκλου, αυτού της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τολμώντας τη διατύπωση ενός γενικού συμπεράσματος, σχετικά με τους σκοπούς 

της εκπαίδευσης,  θα εκφράζαμε την άποψη πως αυτοί, όποιοι κι αν αναδύονται στο 

προσκήνιο, εκφράζουν κάθε φορά τα γενικότερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και 

ηθικά ιδεώδη της εποχής τους και αξιοποιούνται ως μέσα επίτευξης αυτών. Στη 

σύγχρονη κοινωνία, καθώς η εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι γεμάτη αντιφάσεις, 

ακόμη και ως προς τις ίδιες της τις απαιτήσεις, και το περίγραμμά της ιδιαιτέρως 

«θολό» (Savater, 2004), η διασαφήνιση των σκοπών της εκπαίδευσης αποτελεί ένα 

εξαιρετικά σημαντικό και πολυδιάστατο ζήτημα.  



 

 17 

1.4. Η συνταγματική θεσμοθέτηση της ελληνικής εκπαίδευσης: Σύντομη 

ιστορική αναδρομή  

Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι σκοποί της εκπαίδευσης 

αποτελούν αμφιλεγόμενα ζητήματα, εξαιρετικά σημαντικά, καθώς η «εκπαίδευση» 

είναι μεταβαλλόμενη, αμφιλεγόμενη και πολιτικά διαμορφωμένη έννοια, όπως 

προαναφέρθηκε. Τη σπουδαιότητα που κατέχει η εκπαίδευση σ΄ ένα οργανωμένο 

κράτος, καταδεικνύει το γεγονός πως αυτή συμπεριλαμβάνεται και κατοχυρώνεται ως 

συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια 

καθορισμού των βασικών της σκοπών. 

 Από το πρώτο σύνταγμα, μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, που 

ψηφίστηκε στο Ναύπλιο το 1832, γίνεται προσπάθεια καθορισμού των δεδομένων της 

εκπαίδευσης. Στο άρθρο είκοσι οκτώ, ορίζονται τα εξής: « Όλοι οι Έλληνες έχουν το 

δικαίωμα να αποκτώσι μέρος των υλικών και ηθικών αγαθών οίον κτήματα και 

χρήματα και παιδείαν και να απολαύωσι μετά ασφαλείας τους καρπούς των πόνων 

των, να συσταίνωσι καταστήματα παιδευτικά, βιομηχανίας και τεχνών, και να 

φροντίζωσι περί της ιδίας αυτών και των ιδίων τέκνων ευπορίας και εκπαιδεύσεως, 

συμμορφούμενοι με τους τεθησομένους περί τούτων νόμους»(‘Συνταγματική 

Ιστορία’, χ.χ.). Στο σύνταγμα του 1832 ενώ γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της 

εκπαίδευσης όλων των Ελλήνων, αυτή αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν 

συνδέεται με τις υποχρεώσεις του κράτους. Αντιθέτως με το άρθρο έντεκα του 

Συντάγματος του 1844 (που θεσπίστηκε κατά την περίοδο της συνταγματικής 

μοναρχίας, 1843-1862), το κράτος αναλαμβάνει, δειλά – δειλά, ενεργό ρόλο στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες «…η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του 

κράτους, εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης 

των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήματα, 

συμμορφούμενος με τους Νόμους του Κράτους»(‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.). 

Η κρατική παρέμβαση στα εκπαιδευτικά δρώμενα αυξάνεται με το Σύνταγμα του 

1911. Το άρθρο δεκαέξι που αφορά την εκπαίδευση καθιστά σαφές πως αυτή «τελεί» 

«υπό την εποπτείαν του Κράτους» και ταυτόχρονα θεσμοθετεί την υποχρεωτική 

«στοιχειώδη» εκπαίδευση, η οποία και παρέχεται δωρεάν. «Η εκπαίδευσις, 

διατελούσε υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού. Η 

στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δια άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό 

του Κράτους. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών 
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εκπαιδευτηρίων.»(‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.). Η εκπαίδευση «τελεί υπό την 

εποπτείαν του Κράτους», πράγμα που σημαίνει πως το κράτος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση για την ίδρυση εκπαιδευτηρίων, φροντίζει για τους διορισμούς και τη 

μισθοδοσία του εκπαιδευτικού προσωπικού…και θα μπορούσαμε να σταματήσουμε 

εδώ την ερμηνεία του όρου, παρ΄ όλα αυτά, τολμούμε να θεωρήσουμε πως ο όρος 

«εποπτεία» εμπεριέχει και πολλά άλλα στοιχεία, όπως αυτά του ελέγχου και το 

προσδιορισμού του περιεχομένου των διδακτικών εγχειριδίων, πράγμα που θα γίνει 

σαφές στις παρακάτω ενότητες. Στο ίδιο πνεύμα και το άρθρο είκοσι τρία του 

Συντάγματος του 1927 το οποίο αναφέρει πως «Η εκπαίδευσις διατελεί υπό την 

ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού ή των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοικήσεως. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δια όλους υποχρεωτική, 

παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Ο νόμος ορίζει δια την στοιχειώδη 

εκπαίδευσιν τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύνανται να είναι 

λιγότερα των εξ. Δια νόμου δύναται επίσης να καταστή υποχρεωτική η φοίτησις και 

εις σχολεία συμπληρωματικά των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως μέχρι 

του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και νομικά πρόσωπα 

η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους 

νόμους του Κράτους». (‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.). Καθορίζεται οριστικά και με 

απόλυτη σαφήνεια η εξαετής υποχρεωτική και δωρεάν φοίτηση ενώ ο όρος 

«ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους» διατηρείται.  

 Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις φαίνεται να καθορίζονται τα εκπαιδευτικά 

θέματα και με το Σύνταγμα του 1952. Το άρθρο δεκαέξι αναφέρει: «Η παιδεία τελεί 

υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους και ενεργείται δαπάνη αυτού ή των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Εις πάντα τα σχολεία μέσης και στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και πνευματικήν αγωγής και στην 

ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των ιδεολογικών 

κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι 

δ΄ όλους υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Ο νόμος ορίζει τα έτη 

της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύνανται να είναι ολιγώτερα των εξ. Τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτοδιοικούνται υπό την εποπτείαν του Κράτους, οι 

δε καθηγηταί τούτων είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της 

αρχής εις ιδιώτας μη εστερημένους των πολιτικών δικαιωμάτων και εις νομικά 

πρόσωπα η ίδρυσις εκπαιδευτηρίων λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους 

νόμους του Κράτους»(‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.). Αξίζει, ωστόσο, να προσέξουμε 
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πως ο όρος «εκπαίδευση» των προηγούμενων Συνταγμάτων, αντικαθίσταται με τον 

όρο «παιδεία» η οποία και είναι αυτή που «τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του 

Κράτους». Λανθασμένη διατύπωση ή διατύπωση που υποδηλώνει πως όχι μόνο η 

εκπαίδευση αλλά ολόκληρη η πορεία της μάθησης των πολιτών, ολόκληρη «η 

διαδρομή μόρφωσης, μεταμόρφωσης και πραγμάτωση των δυνατοτήτων του 

ατόμου…» (Καραβάκου,2015) τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους; Η 

παιδεία των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, η οποία ορίζεται και προσδιορίζεται από 

τον κρατικό μηχανισμό, γίνεται προσπάθεια να χειραγωγηθεί έτσι ώστε να 

νομιμοποιήσει κρατικές παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία; Με το Σύνταγμα 

του 1952 προσδιορίζονται επίσης και οι σκοποί της εκπαίδευσης: ηθική και 

πνευματική αγωγή, ανάπτυξη εθνικής συνείδησης «…επί τη βάσει των ιδεολογικών 

κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού». Εάν όντως επιχειρείται η 

νομιμοποίηση της κρατικής παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα μήπως αυτή 

στοχεύει στη διασφάλιση διαμόρφωσης μια συγκεκριμένης ηθικής συνείδησης, 

εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας; Μήπως η εκπαίδευση χρησιμοποιείται 

προκειμένου να διασφαλιστούν η συντήρηση και αναπαραγωγή καθιερωμένων 

ηθικών, πνευματικών, εθνικών, ιδεολογικών αξιών; Σημαντική είναι, ωστόσο, και η 

διατύπωση περί αυτοδιοίκησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία 

ωστόσο «…αυτοδιοικούνται υπό την εποπτείαν του Κράτους». Ποια μορφή μπορεί 

να έχει μία εποπτευόμενη αυτοδιοίκηση και τι ακριβώς εξυπηρετεί; 

 Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο «εκπαιδευτικής κρατικής ασφυξίας» κινείται και το 

Σύνταγμα του 1968 με το άρθρο δεκαεφτά, το οποίο και διαμορφώθηκε σε καθεστώς 

στρατιωτικής δικτατορίας και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

δημοκρατικής νομιμοποίησης. «Η παιδεία τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του 

Κράτους, παρέχεται δαπάναις αυτού, σκοπεί δε και εις την ηθικήν και πνευματικήν 

αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των αξιών 

του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού. Ο προσδιορισμός των γενικών 

γραμμών της εθνικής πολιτικής επί της παιδείας ενεργείται καθ΄ α ο νόμος ορίζει, 

μετά γνώμην Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι 

δι΄όλους υποχρεωτική. Νόμος ορίζει τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία 

δεν δύναται να είναι ολιγώτερα των εξ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι 

αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λειτουργούν υπό την εποπτείαν 

του Κράτους και ενισχύονται οικονομικώς υπ΄ αυτού. Οι καθηγηταί των είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι. Αι αρχαί των εκλέγονται παρά των τακτικών καθηγητών αυτών. 



 

 20 

Την κρατικήν εποπτείαν επί των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ασκεί ο 

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια Κυβερνητικού Επιτρόπου ως 

νόμος ορίζει. Επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρχής, εις ιδιώτας μη εστερημένους 

των πολιτικών δικαιωμάτων και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις εκπαιδευτηρίων, 

λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους. Οι ιδρύοντες 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οι διδάσκοντες εις ταύτα δέον να κέκτηνται τα δια τους 

δημοσίους υπαλλήλους απαιτούμενα ηθικά και λοιπά προσόντα, ως νόμος 

ορίζει»(‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.). Πρόκειται, βεβαίως, για ένα Σύνταγμα το 

οποίο δεν εφαρμόστηκε, καθώς αντικαταστάθηκε με το τέλος της επτάχρονης 

δικτατορίας, παρ΄ όλα αυτά πολύ εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς την προσπάθεια 

να αποτελέσει η εκπαίδευση εργαλείο στήριξης της κρατικής εξουσίας. Όσο 

προχωρούμε στη μελέτη της Συνταγματικής μας ιστορίας τόσο πειθόμαστε 

περισσότερο πως η εκπαίδευση αποτέλεσε και αποτελεί έκφραση της εκάστοτε 

πολιτειακής ιδεολογίας. 

Η αλλαγή του πολιτεύματος το 1975 δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το δημοκρατικό ιδεώδες εκφράζεται και μέσα από τις 

διατυπώσεις των συνταγματικών διατάξεων που αφορούν την εκπαίδευση. Το άρθρο 

δεκαέξι του Συντάγματος του 1975 ορίζει τα ακόλουθα: «Η τέχνη και η επιστήμη, η 

έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας 

δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα. Η παιδεία αποτελεί 

βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική 

και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Τα έτη 

υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. Όλοι οι Έλληνες 

έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά 

εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται καθώς και 

αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις 

ικανότητές τους…» (‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.). Είναι σημαντικό να τονίσουμε 

πως ο όρος «υπό την εποπτείαν του κράτους», στο Σύνταγμα του 1968 

αντικαθίσταται με τον όρο «ελεύθερες» «Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η 

διδασκαλία είναι ελεύθερες». Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί πως «η παιδεία» και όχι 

η «εκπαίδευση» αποτελεί, πλέον, βασική αποστολή του Κράτους, η οποία έχει σκοπό 

την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 
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ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης καθώς και την ανάπτυξή τους σε 

ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Ο όρος «εκπαίδευση» αντικαθίσταται με τον όρο 

«παιδεία», ο οποίος ενσωματώνει κάθε μορφής τυπικής και άτυπης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η οποία συντελείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου – 

πολίτη. Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαίδευσης και 

αναδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος του κρατικού μηχανισμού στο χώρο της παιδείας. 

Ελεύθερη εκπαίδευση με σκοπούς και στόχους, ωστόσο, άνωθεν και, ως ένα βαθμό, 

έξωθεν προκαθορισμένους.  

Μέσα από τις συνταγματικές αναφορές στην εκπαίδευση προκύπτει πως το 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα του 

ελληνικού κράτους, το οποίο και έχει τη γενική εποπτεία στην πλειονότητα των 

τομέων του. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και εναλλασσόμενες και ποικίλες νομικές 

διατάξεις, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν επακριβώς οι σκοποί 

και οι στόχοι της εκπαίδευσης. Το θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιγράφεται λεπτομερώς στο νόμο 1566/85, ο 

οποίος αναφέρεται στη «δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» Στο άρθρο ένα, παράγραφος ένα, του Ν. 1566/85 (‘ΝΟΜΟΣ 1566/30-

9-1985 - n_1566_1985_0.pdf’, χ.χ.), ο νομοθέτης επιχειρεί την περιγραφή των 

σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρ΄ ότι αυτοί 

προσδιορίζονται ήδη από το Σύνταγμα. Αναφέρεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη, 

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων, των μαθητών προκειμένου αυτοί να 

εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. 

 

1.5. Οι σκοποί της ελληνικής εκπαίδευσης: τρέχον νομοθετικό πλαίσιο και 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, η ανάπτυξη 

της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλασή τους σε ελεύθερους και 

υπεύθυνους πολίτες, διατυπώνονται στο Σύνταγμα της Ελλάδας, ως σκοποί της 

παιδείας, όπως προαναφέρθηκε.  

Με το Ν.1566/85 καθορίζεται η εκπαίδευση ως βασική κοινωνική λειτουργία μέσα 

από την οποία, εκτός των άλλων, συντελούνται «…η αποδοχή και οικειοποίηση 

κανόνων συμπεριφοράς, διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικής στάσης…» ενώ το 

σύστημα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (η οποία και θα μας απασχολήσει στην 
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παρούσα εργασία) έχει, μεταξύ άλλων, και το χαρακτηριστικό να «…καθοδηγεί προς 

τον κοινωνικό ανθρωπισμό, που είναι σπουδή και βίωση, βίωση και πράξη και 

οραματισμός του μέλλοντος του ανθρώπου και σημαίνει ότι το άτομο συνειδητοποιεί 

την ανάγκη για περισσότερη κατανόηση, συντροφικότητα και συνεργασία, ότι 

ενστερνίζεται την υποχρέωση να σκέφτεται κριτικά, να δημιουργεί, να διαθέτει τις 

καλύτερες ιδιότητές του για να οικοδομήσει την ευτυχία του ίδιου και των άλλων 

συνανθρώπων του και να προβάλλει αρετές συλλογικότητας, αλληλοσεβασμού και 

αλληλεγγύης προς τα άτομα και τους λαούς» (Παγκάκης, 2006, σ.130)  

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του δημοτικού σχολείου (Παγκάκης, 2006), 

σύμφωνα με το άρθρο τέσσερα του Ν.1566/85 είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις 

ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και η οργάνωση ενός 

συστήματος αξιών. Ο Γ. Φλουρής (Πυργιωτάκης, Κανάκης, & Παιδαγωγική Εταιρεία 

Ελλάδος, 1991) κάνοντας μια επισκόπηση των εκπαιδευτικών σκοπών που 

διατυπώθηκαν στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, καταλήγει στο συμπέρασμα 

πως παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, και ο Α. 

Δημαράς είχε γράψει σχετικά πως «αν και με το πέρασμα των χρόνων η περιγραφή 

των σκοπών του δημοτικού σχολείου στα νομοθετικά κείμενα έγινε μικρότερη και πιο 

περίπλοκη, δεν άλλαξε, ωστόσο, ως προς την ουσία τους» (Γ. Φλουρής, στο 

Πυργιωτάκης κ.ά., 1991). Από τη μελέτη του Δημαρά προκύπτει ότι « η σειρά με την 

οποία αναφέρονται οι τομές των εκπαιδευτικών σκοπών είναι η εξής: Διάταγμα 

702/69: εθνικός, θρησκευτικός, ηθικός, πολιτικός, γνωστικός. Νόμος 309/76: 

γνωστικός, ηθικός, θρησκευτικός, εθνικός, πολιτικός». Παρατηρούμε πως οι σκοποί 

παραμένουν οι ίδιοι απλά κάθε φορά επιχειρείται μία διαφορετική ιεράρχησή τους, η 

οποία και υποδηλώνει τη σπουδαιότητα που η πολιτεία προσδίδει σ΄ αυτούς.  

Ακολουθώντας τον ίδιο σχηματικό τρόπο κατάταξης των σκοπών, ο Φλουρής 

διαπιστώνει πως ελάχιστες διαφορές υπάρχουν στον Ν. 1566/85 από εκείνες του Ν. 

309/76 και του διατάγματος 702/69 καθώς το άρθρο ένα του νόμου 1566/85 αναφέρει 

ως σκοπό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «…να συμβάλει στην 

ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 

δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη 

δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 

δημιουργικά». Ο νομοθέτης δίνει, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, προτεραιότητα στο 

γνωστικό και ηθικο – πολιτικό τομέα ενώ με τη συνέχιση του άρθρου γίνονται 

αντιληπτοί ο εθνικός και θρησκευτικός προσανατολισμός των σκοπών της 
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εκπαίδευσης: «Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές: α) Να γίνονται ελεύθεροι, 

υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, β) να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, γ) να εμπνέονται από αγάπη 

προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και δ) να διακατέχονται από πίστη προς την 

πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία 

της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη». Ανάλογη άποψη με το άρθρο 

ένα, σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, διατυπώνεται ξανά στο αρθρο 

τέσσερα του ίδιου νόμου, όπου τίθεται ως σκοπός της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η εξοικείωση των μαθητών με ηθικές, θρησκευτικές, 

εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες τις οποίες να είναι σε θέση να τις οργανώνουν 

σε σύστημα αξιών. Από το 1975 και μετά ο γνωστικό – ηθικός σκοπός προτάσσεται 

του εθνικο – θρησκευτικού, όπως θα φανεί και στον πίνακα ένα. Ο Φλουρής, σε 

μελέτη του, που παρουσίασε στο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο το 1991, 

επισημαίνει πως η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες (έξι) της τότε ΕΟΚ, που θέτει ως 

σκοπό της εκπαίδευσης την διανοητική και ηθικο – πολιτιστική ανάπτυξη και μία από 

τις οκτώ που προωθεί την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η σχηματική 

διαβάθμιση των Εκπαιδευτικών Σκοπών, όπως αυτοί διατυπώθηκαν και 

ιεραρχήθηκαν κατά το πέρασμα των χρόνων, αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της 

ηθικής διαπαιδαγώγησης. 

Πίνακας 1 (Οι σκοποί της εκπαίδευσης) 
 

Διαβάθμιση Εκπαιδευτικών Σκοπών έως το Ν. 1566/85 

1964 Θρησκευτικός Ηθικός Εθνικός Γνωστικός Πολιτικός 

1969 Εθνικός Θρησκευτικός Ηθικός Πολιτικός Γνωστικός 

1975 Ηθικός Γνωστικός Εθνικός Θρησκευτικός Πολιτικός 

1976 Γνωστικός Ηθικός  Θρησκευτικός Εθνικός Πολιτικός 

1985 Γνωστικός Ηθικός Πολιτικός Εθνικός Θρησκευτικός 

(Φλουρής, 1995, όπ. αν.Ματσαγγούρας, 2000) 

 Όπως προκύπτει από την προσεκτική μελέτη του παραπάνω πίνακα, καθώς και 

από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, ανεξαρτήτως των τροποποιήσεων που 

αυτά επιδέχονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, οι σκοποί της εκπαίδευσης, με τις 

όποιες αλλαγές στη διατύπωσή τους ή τις όποιες συμπληρώσεις, περιστρέφονται 

γύρω από τρεις άξονες: πρώτος άξονας: τις αξίες (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, 
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κοινωνικο – οικονομικές, πολιτικές, αισθητικές) δεύτερος άξονας: την γνωστική 

σφαίρα και τρίτος άξονας: την κοινωνικοποίηση του μαθητή (Φλουρής, στο 

Πυργιωτάκης κ.ά., 1991). Ο δεύτερος και τρίτος άξονας (γνωστικός και 

κοινονικοποιητικός) είναι ιδιαιτέρως κατανοητοί και γίνονται εύκολα αντιληπτοί απ΄ 

όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο πρώτος άξονας που 

αναφέρεται στη διαμόρφωση και υιοθέτηση αξιών και ειδικότερα ηθικών αξιών, είναι 

που απασχολεί την παρούσα εργασία, καθώς αυτός παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη 

ασάφεια ως προς την κατανόηση και κατά συνέπεια και την επίτευξή του. 

 

1.6. Ηθικός σκοπός της εκπαίδευσης: Αναχρονιστικό στοιχείο ή σύγχρονη 

επιτακτική αναγκαιότητα; 

Απ΄ όλα τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία συντελείται η «παιδεία» του ατόμου, το 

σχολικό, στο οποίο υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία, είναι το σημαντικότερο. 

Μέσα από τους συγκεκριμένους θεσμοθετημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, το 

κράτος παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη συστηματική γνώση, αποσκοπώντας στην 

ανάπτυξη των πνευματικών και σωματικών ικανοτήτων των τελευταίων και την 

πρόσκτηση, από αυτούς, επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συντελούν 

στην κοινωνική ένταξη του ατόμου και αξιοποίησή του από το κοινωνικό σύνολο 

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Ωστόσο, η απόκτηση των γνώσεων αυτών καθώς και η ανάπτυξη συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων από το άτομο δε συνεπάγεται και πνευματική ολοκλήρωση του ατόμου. 

Ένα από τα δύο κριτήρια, σύμφωνα με τον Καραφύλλη (2005), που χαρακτηρίζουν 

την παιδεία, είναι το αξιολογικό. Οι γνώσεις, δηλαδή, που αποκτώνται από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να έχουν μία ωφελιμιστική αξία για το ίδιο το 

άτομο αλλά και το κοινωνικό σύνολο στο οποίο αυτό εντάσσεται. Η ωφελιμιστική 

αυτή πλευρά, ωστόσο, αποτελεί μόνο τη μία όψη του αξιολογικού κριτηρίου. Κυρίως 

και πάνω απ΄ όλα, οι γνώσεις, είναι αναγκαίο, να συνδέονται και να υποβοηθούν τη 

διαμόρφωση ενός ηθικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν 

και την υιοθέτηση μιας ηθικής στάσης ως θεμελιώδους συμπεριφοράς του ατόμου. 

Υπ΄ αυτήν την έννοια θα πρέπει να προσδιοριστεί τόσο το περιεχόμενο της ηθικής 

εκπαίδευσης καθώς και το περιεχόμενο των αξιών που αναμένεται να διαμορφώσουν 

τα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες της εποχής μας 

διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ρευστότητας, η οποία επιτείνεται από την ταχύτατη 

επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη. Η ραγδαία και συνεχής αύξηση της γνώσης 

και της πληροφορίας εμπεριέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων 

με τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων από τη δυνατότητα πρόσβαση στη γνώση και 

την πληροφορία. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της διεθνοποίησης του πολιτισμού και της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, ενέχεται ο κίνδυνος επιβολής ενός μονοδιάστατου 

πολιτισμικού μοντέλου και η ενίσχυση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Στα 

πλαίσια των νέων αυτών δεδομένων, κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση προτύπων 

συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις πνευματικές και 

ανθρωπιστικές αξίες. Για το λόγο αυτό το σχολείο καλείται να συμβάλλει, κυρίως, 

στην διαμόρφωση ηθικών προσωπικοτήτων και ατόμων με ισχυρή αυτοαντίληψη. 

(Α.Π.Σ1, γενικό μέρος).  

Πώς, όμως, επιτυγχάνεται η υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς και ποια είναι 

αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς που υιοθετούνται ή πρέπει να υιοθετηθούν και με 

ποιον τρόπο διαμορφώνονται οι ηθικές προσωπικότητες και τι είδους ηθικές 

προσωπικότητες επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε; Εάν οι σκοποί της εκπαίδευσης 

διατυπώνονταν στο Σύνταγμα και στα Α.Π.Σ προκειμένου να νομιμοποιήσουν 

παρεμβάσεις του κράτους στην εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύοντας στην 

εξασφάλιση μιας συγκεκριμένης ηθικής συνείδησης ή εθνικής και θρησκευτικής 

ταυτότητας, θα περιείχαν κινδύνους (Σκουρής & Τάχος, 1995). Σύμφωνα με τα 

Α.Π.Σ. η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να διαμορφώνει συνθήκες που προάγουν 

τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων … της ελευθερίας και 

ταυτόχρονα να επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και μέσα από την 

αποδοχή κοινών αξιών (…). Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική πραγματικότητα 

ποιες είναι αυτές οι κοινά αποδεκτές αξίες που μπορεί να διαμορφωθούν και με ποιον 

τρόπο είναι εφικτό να υιοθετηθούν; Άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα παρουσιάζουν και διαφορετική θεώρηση της ηθικά σωστής ή 

λανθασμένης συμπεριφοράς, προσδίδοντας στην έννοια της ηθικότητας το 

χαρακτηριστικό πολιτισμικού ηθικού σχετικισμού. Στα πλαίσια του πολιτισμικού 

σχετικισμού, σύμφωνα με την Driver, (2010), η «ορθότητα» μιας ηθικής πρότασης 

συνδέεται άμεσα και απόλυτα με το πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή 
                                                 
1 Α.Π.Σ.: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (στη ροή του λόγου είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται τα 
αρχικά του όρου) 
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διατυπώθηκε. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η παραδοχή καθίσταται από μόνη της μια 

καθολικά αποδεκτή «ηθική» αρχή η οποία αναγνωρίζει στον άλλον το δικαίωμα να 

είναι «ηθικά» διαφορετικός ενώ ταυτόχρονα εγείρει, εμμέσως, την αξίωση αποδοχής 

από το σύνολο του δικαιώματος του «ηθικά» διαφορετικού. Ο ηθικός σχετικισμός 

αποδέχεται πως η τιμή αληθείας των ηθικών προτάσεων είναι σχετική και 

καθορίζεται από τα πολιτισμικά περιβάλλοντα στα οποία αυτές διατυπώνονται. Κατά 

συνέπεια θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως δε μιλάμε για αμφισβήτηση της ύπαρξης 

καθολικών ηθικών αξιών αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αυτές 

εκλαμβάνονται και ερμηνεύονται. 

Στον αντίποδα του ηθικού σχετικισμού βρίσκεται η θεωρία της καθολικότητας της 

ηθικής, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές και αξίες που είναι 

καθολικές (Driver, 2010). Σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αναπτύσσονται, 

αδιαμφισβήτητα, διαφορετικοί ηθικοί κανόνες, ορισμένες, ωστόσο, βασικές ηθικές 

αξίες δεν μπορεί παρά να είναι καθολικές. Στη θεωρία της καθολικότητας της ηθικής, 

η έννοια της «βασικής ηθικής αξίας» προσδιορίζει μία αξία η οποία επεξηγεί άλλες 

(Driver, 2010). Θα μπορούσαμε, κατά συνέπεια, να υποστηρίξουμε πως μία βασική – 

καθολική αρχή που καθορίζει την ηθική μας συμπεριφορά είναι αυτή της 

ανεκτικότητας στην ύπαρξη διαφορετικών ηθικών αξιών. Ωστόσο, και αυτή η ίδια η 

ανεκτικότητα δεν μπορεί παρά να είναι πεπερασμένη. Σε συμπεριφορές οι οποίες 

παραβιάζουν τα δικαιώματα του άλλου δεν μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί. Η 

ανεκτικότητα, θα τολμούσαμε να πούμε, πως εγείρει μια σειρά άλλων καθολικών 

ηθικών θέσεων, οι οποίες μπορούν να προσδιορίσουν ένα πλαίσιο καθολικά 

αποδεκτής ηθικής δράσης. 

Σε απόλυτα κλειστές κοινωνίες, ίσως, ο πολιτισμικός και ηθικός σχετικισμός να 

μπορούσε να λειτουργήσει. Στις σύγχρονες, ωστόσο, πολυπολιτισμικές και διαρκώς 

πολιτισμικά εξελισσόμενες κοινωνίες αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη 

διαμόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού ηθικού πλαισίου δράσης. Ενός ηθικού πλαισίου 

που όχι απλά ανέχεται τον πολιτισμικό και ηθικό σχετικισμό αλλά αποδέχεται το 

δικαίωμα του πολιτισμικού και ηθικού σχετικισμού στα πλαίσια, όμως, δράσεων που 

δεν παραβιάζουν τα ηθικά δικαιώματα του Άλλου. Ο Άλλος ως προς την έννοια της 

ετερότητας και της διαφορετικής κοινωνικοπολιτιστικής οντότητας, ως προς την 

ιδιότητα του «διαφέρειν» στο πνεύμα, όπως ορίζεται κατά την αριστοτελική 

συγκρότηση. Αυτό το δύσκολο έργο της εξισορρόπησης και της διαμόρφωσης του 

ηθικού πλαισίου δράσης καλείται να επιτελέσει η εκπαίδευση. Με απόλυτο σεβασμό 
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στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία σκέψης, καλείται να συμβάλει στη 

διαμόρφωση ενεργά δημοκρατικών πολιτών. 

Η σύγχρονη παιδαγωγική σχέση δεν μπορεί να είναι διεκπαιρεωτική, 

καθοριζόμενη από ένα ηθικολογικό πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. 

Εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενος εμπλέκονται σε μια ηθική κοινότητα φροντίδας 

(Noddings, 1984, όπ.αν. Παπαστεφάνου,2010 στο Σακελλαρίου κ.ά., 2010). Ο/η 

εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται στην προσφορά γνώσεων αλλά ενδιαφέρεται για τις 

ιδιαίτερες ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες, ανησυχίες ακόμη και για τα προβλήματα 

των μαθητών του. Θα τολμούσαμε να πούμε πως φέρει και την ευθύνη για την 

αντιμετώπισή τους. Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτυχθούν ο καθένας ξεχωριστά ως 

αυτόνομες οντότητες και ταυτόχρονα να συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνόλου 

προσφέροντας σ΄ αυτό τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητές τους. Να μάθουν να 

λειτουργούν τόσο ως άτομα, μονάδες, επιδιώκοντας την προσωπική τους 

ολοκλήρωση, όσο και ως μέλη ενός ετερόκλητου συνόλου, στοχεύοντας στην 

ευημερία του συνόλου. Μία ηθικολογικά προσανατολισμένη εκπαίδευση, δηλαδή μία 

εκπαίδευση που ενθαρρύνει την ηθική συμπεριφορά των μαθητών στα πλαίσια 

υπακοής σε ηθικούς κανόνες, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Ας μη ξεχνούμε τον 

πολιτισμικό σχετικισμό που επιφέρουν οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Η 

εκπαίδευση καλείται να εισέλθει βαθύτερα και να οδηγήσει τον μαθητή στη 

συνειδητοποίηση της ηθικής ευθύνης. Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να 

διαχωρίσουμε το «ηθικό» από το «ηθικολογικό», καθώς το «ηθικολογικό» και όχι το 

«ηθικό» είναι που παρεμποδίζει την υλοποίηση των σκοπών της εκπαίδευσης. 

Συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο «ηθικός» θέλοντας να μιλήσουμε ή να 

καθορίσουμε «ηθικολογικές» συμπεριφορές. Ο «ηθικολογικός» επικεντρώνεται στον 

καθορισμό των καθηκόντων και των δικαιωμάτων του ατόμου – πολίτη. Αφορά τους 

κανόνες και τα πρότυπα που υιοθετούνται από μία κοινωνία και τα οποία 

διαχωρίζουν το «σωστό» από το «λάθος». «Ο ηθικολογικός κανόνας (maxim, 

principle) σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζει το επιτρεπτό και ο ηθικολογικός 

νόμος (του ηθικού δικαίου, όχι κατ΄ ανάγκην του ποινικού) αποκτά έναν 

προστατευτικό ρόλο για τα άτομα και καθίσταται εργαλείο απώθησης των ατομικά 

και κοινωνικά επικίνδυνων επιθυμιών ή προθέσεων» (Παπαστεφάνου, σ.58, στο 

Σακελλαρίου κ.ά., 2010). Η ηθικολογία δίνει προτεραιότητα στο ορθό έναντι του 

αγαθού, στην προσπάθειά της να «προστατεύσει» τα άτομα από την ασυδοσία και την 

ενδεχόμενη κατάχρηση της ελευθερίας, με αυτή έχει συσχετιστεί ο φιλοσοφικός 
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φιλελευθερισμός. Πρόκειται για μια ετερόνομη ηθική, θα λέγαμε, που διαχωρίζει το 

επιτρεπτό - το σωστό από το μη επιτρεπτό - το λάθος. Τέτοιοι κανόνες, αν και, 

ενδεχομένως, αναγκαίοι τόσο στα πλαίσια της κοινωνίας όσο και στα πλαίσια μιας 

σχολικής κοινότητας, αντιστρατεύονται την διαμόρφωση ελεύθερων πολιτών και την 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κυρίως σε πολυπολιτισμικά σύνθετες σχολικές 

κοινότητες, όπως είναι οι σύγχρονες, καθώς είναι έξωθεν επιβεβλημένοι. 

Ο/η εκπαιδευτικός στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών σύγχρονων τάξεων 

καλείται να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός «ηθικού» διαλόγου, ο 

οποίος θα επιτρέψει στους μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ανακαλύπτοντας 

και διαμορφώνοντας μια ηθική σχέση τόσο με τον εαυτό τους όσο και με τον Άλλο. 

 

1.7. Προσδιορισμός της ηθικής εκπαίδευσης 

Ο/η εκπαιδευτικός, επιδιώκοντας να εκπληρώσει τους σκοπούς του εκπαιδευτικού 

του/της έργου, δρα στα πλαίσια ενός οργανωμένου και προκαθορισμένου 

προγράμματος. Ενός προγράμματος αυστηρά καθορισμένου που, ενώ μοιάζει να μην 

αφήνει περιθώρια ελευθερίας, στην πραγματικότητα, όπως θα φανεί και από την 

ερευνητική διαδικασία, το μόνο που καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια είναι το 

γνωστικό κομμάτι των εκπαιδευτικών επιδιώξεων και στόχων. Αντιθέτως, ο ηθικός 

σκοπός του εκπαιδευτικού μας συστήματος μένει απροσδιόριστος ενώ η ερμηνεία του 

και ο τρόπος υλοποίησής του εναποτίθεται στις ιδιαίτερες ικανότητες και διαθέσεις 

του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού. Τι εννοούμε όταν μιλούμε για ηθική εκπαίδευση; 

Ποιο το περιεχόμενό της; Που αποσκοπεί και ποια τα μέσα υλοποίησής της; 

Κάθε άτομο έχει μια ηθική ταυτότητα, η οποία διαμορφώνεται μέσα από τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η ηθική ανάπτυξη του ατόμου αποτυπώνεται στη 

διαμόρφωση της ιδιαίτερης ηθικότητάς του. Σύμφωνα με τον Hobbes (όπ. αν. 

Καραφύλλης, 2005), η ηθικότητα συνίσταται στους ρόλους που μία κοινωνία μπορεί 

να επιβάλει στα μέλη της αποβλέποντας στη προαγωγή της ειρήνης και της 

ασφάλειας των μελών της. Η επικράτηση μιας ηθικής, η οποία εξασφαλίζει την 

ομαλή και αρμονική συμβίωση των μελών μιας κοινωνίας, ικανοποιώντας 

ταυτόχρονα την ατομική ολοκλήρωση του καθενός, μπορεί να επιλύσει τα ηθικά 

προβλήματα που είναι πιθανό να προκύψουν από τις διαφορετικές ατομικές επιθυμίες 

και διαθέσεις. Η επίτευξη της «σωστής» συμπεριφοράς και η ταύτιση των ατομικών 

και πολιτικών αρετών, οδηγούν στην αριστοτελική «έξη», η οποία είναι αποτέλεσμα 
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των ηθικών αρετών. Το σχολείο, κατά συνέπεια, καλείται να εθίσει τους μαθητές 

στην επιλογή και υλοποίηση προκαθορισμένα «σωστών πράξεων»; Εκπαιδευτική 

επιδίωξη είναι η επίτευξη συγκεκριμένης συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται ως 

«σωστή» ή η συμβολή στη διαμόρφωση αυτόνομων προσωπικοτήτων ικανών να 

επιλέγουν και να κρίνουν τις πράξεις τους; Πράξεις που οδηγούν τόσο στην ατομική 

όσο και στην κοινωνική ευημερία; Όταν αναφερόμαστε στην «ηθική εκπαίδευση» και 

στον «ηθικό» σκοπό της εκπαίδευσης, αναφερόμαστε στην διαδικασία αξιολόγησης 

σωστών και λανθασμένων πράξεων ή στην προσπάθεια ανάπτυξης αρετών που 

οδηγούν στη διαμόρφωση ατόμων – πολιτών ικανών να επιλέγουν και να πράττουν το 

«σωστό» ή το «ενάρετο» και πώς ορίζεται το «σωστό» ή «ενάρετο»;  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη κανείς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ενάρετος» 

εάν δεν έχει προηγουμένως ασκηθεί στη δικαιοσύνη και τη σωφροσύνη «Ευ ουν 

λέγεται ότι εκ του τα δίκαια πράττειν ο δίκαιος γίνεται και εκ του τα σώφρονα ο 

σώφρων εκ δε του μη πράττειν ταύτα ουδείς αν ουδέ μελλήσειε γίνεσθαι αγαθός» 

(Ηθικά Νικομάχεια II, iv). Θα μπορούσαμε, κατά συνέπεια, να συνδέσουμε την 

έννοια του ενάρετου πολίτη με αυτόν που ασκείται στο να πράττει δίκαια και με 

σωφροσύνη. Σ΄ αυτή, λοιπόν, την άσκηση θα πρέπει να στοχεύσει η εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ωστόσο δεν αρκεί να ενεργεί κάποιος δίκαια πρέπει να γνωρίζει και το 

πώς και το γιατί ενεργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο. «…αλλά στις περιπτώσεις της 

αρετής δεν αρκεί για την ύπαρξή τους να ενεργεί δίκαια και φρόνιμα μονάχα ο 

άνθρωπος. Πρέπει αυτός που ενεργεί να ξεύρει το πώς ενεργεί. Ακόμη η ενέργειά του 

πρέπει να εκτελείται ύστερα από απόφαση παρμένη με πολύ σκέψη και συνείδηση 

της ενέργειας που εκτελεί και τρίτο να εκτελεί την ενέργειά του με θέληση σταθερή 

και αμετάβλητη» (Ηθικά Νικομάχεια, II, iv). Επιβάλλεται, επομένως, ο νέος να 

ασκηθεί και στη λήψη αποφάσεων κατόπιν σκέψεως έτσι ώστε οι δίκαιες πράξεις του 

να είναι αποτέλεσμα συνειδητής ενέργειας και κριτικής σκέψης, αποτέλεσα 

«περιεσκεμμένης απόφασης». «Η κατόπιν σκέψεως απόφαση μοιάζει να είναι κάτι 

θεληματικό, αλλά δεν είναι όμως αυτό το ίδιο. Το εκούσιο είναι κάτι πιο πολύ. Γιατί 

και τα παιδιά και τα ζώα ενεργούν με τη θέλησή τους, αλλά όχι έπειτα από 

περιεσκεμμένη απόφαση, επίσης τις επιπόλαιες πράξεις ονομάζουμε εκούσιες, αλλά 

όχι αποτελέσματα αποφάσεως που πάρθηκε ύστερα από σκέψη» (Ηθικά Νικομάχεια, 

III, ii). Η περιεσκεμμένη απόφαση συνδέεται με τα μέσα που επιλέγουμε για να 

υλοποιήσουμε τον τελικό μας σκοπό και όχι με το ίδιο τον σκοπό. «Η ηθική 

υπόστασή μας αποδείχνεται από τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο διαλέγουμε το 



 

 30 

καλό ή το κακό…» (Ηθικά Νικομάχεια, III, ii). Η ηθική, επομένως, για να 

απαντήσουμε και στα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω, δεν συνδέεται, σύμφωνα 

πάντα με τον Αριστοτέλη, με το «σωστό» ή το «λανθασμένο» αλλά με την επιλογή 

του «καλού» ή του «κακού». «Η γνώμη χαρακτηρίζεται από το πόσο είναι σωστή ή 

λανθασμένη…» (Ηθικά Νικομάχεια, III, ii).  

Μελετώντας τον Αριστοτέλη μπορούμε να δώσουμε περιεχόμενο και να 

προσδιορίσουμε την ασαφή έννοια της «ηθικής» εκπαίδευσης σήμερα. Κρίνουμε 

σημαντικό να σταθούμε και να επισημάνουμε, εκτός των άλλων, τη σπουδαιότητα της 

ορθολογικής ικανότητας που προσδίδει ο Αριστοτέλης για την επίτευξη της 

ευδαιμονίας και της ηθικής αρετής. Της ηθικής αρετής, την οποία διαχωρίζει από τη 

διανοητική αρετή και υποστηρίζει πως αυτή τελειοποιείται διά του έθους, ενώ η 

διανοητική μέσω της διδασκαλίας. Ωστόσο, αναρωτιέται κανείς κατά πόσο είναι 

δυνατό, στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι διανοητικές αριστοτελικές 

αρετές, μέσω της διδασκαλίας, να οδηγήσουν στο «έθος» των ηθικών αρετών. Το 

άτομο οδηγείται στην κατάκτηση των ηθικών αρετών όταν εξασκείται, μέσω της 

διδασκαλίας στη φρόνηση, με την οποία καταφέρνει να ισορροπήσει το προσωπικό 

με το κοινωνικό συμφέρον, στη νόηση, που χωρίς αυτή σαφέστατα δεν θα μπορούσαν 

να λειτουργήσουν οι άλλες διανοητικές αρετές, στη σοφία, η οποία συνδέεται με την 

εμπειρία, στην ευβουλία, η οποία αφορά το «πού και το πώς πρέπει να διερευνήσει 

κανείς κάτι…», (Vardy & Grosch, 2013, σ. 49), στη σύνεση, η οποία αφορά την 

αναγνώριση των δυσκολιών και την περιπλοκότητα της διαδικασίας λήψης 

απόφασης, καθώς και στη γνώμη (κρίση), με την οποία λαμβάνει κανείς υπόψη του 

το σωστό και το δίκαιο για όλους όσους σχετίζονται με τη λήψη μιας απόφασης.  

Με την άσκηση των αριστοτελικών διανοητικών αρετών, κρίνουμε πως, το άτομο 

είναι δυνατό να οδηγηθεί στην περιεσκεμένη ανάπτυξη μορφών συμπεριφοράς, που 

χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις ανθρωπιστικές και πνευματικές αξίες, 

εξαλείφοντας το ενδεχόμενο επιβολής μονοδιάστατων πολιτιστικών μοντέλων στα 

πλαίσια των σύγχρονων διεθνοποιημένων κοινωνιών. Μέσω των αριστοτελικών 

διανοητικών αρετών επιτυγχάνεται η διαμόρφωση υπεύθυνων, δημοκρατικών και 

ελεύθερων προσωπικοτήτων, προσωπικοτήτων προσανατολισμένων σε κοινωνικές 

και ανθρωπιστικές αρχές χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις, 

ικανών να συντελέσουν στη κοινωνική και πολιτισμική συνοχή των σύγχρονων 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Η διδασκαλία των διανοητικών αρετών επιτυγχάνεται 

όχι μόνο με τη διδακτική τεχνική της εισήγησης αλλά, κυρίως, με την εξάσκηση. Η 
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εξάσκηση οδηγεί στο «έθος» που με τη σειρά του αποτελεί το μέσο κατάκτησης των 

ηθικών αρετών, κατά τον Αριστοτέλη. 

 Ποιο, όμως, μπορεί να είναι το περιεχόμενο των ηθικών αρετών και, πιο 

συγκεκριμένα, ποια είναι η γνωστική διάσταση της ηθικής στη νεώτερη εποχή; Στην 

αγγλοσαξωνική παράδοση, όπως αναφέρει ο Καραφύλλης (2005), «…η ηθική 

συνδέεται με το καλό και το κακό ως ευχάριστο και δυσάρεστο και οι ηθικοί κανόνες 

μπορούν να γίνουν αντιληπτοί μέσω της λογικής» (σ.133). Η λογική, κατά συνέπεια, 

ως λειτουργία της γνωστικής διαδικασίας, επιστρατεύεται για την επιλογή της ηθικά 

ορθής πράξης. Ο Hume, αντιθέτως, αντιμετωπίζει τη λογική ως μία διαδικασία που 

επιβεβαιώνει το καλό ή το κακό (ό. π.). Η ηθικότητα μιας ενέργειας δεν είναι γνωστή 

εξαρχής αλλά εκ του αποτελέσματος αξιολογείται ως τέτοια (ηθική ή μη) μέσω της 

λογικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της. Υποστηρίζει πως οι ηθικές αρετές 

είναι πνευματικές ιδιότητες που είναι ευχάριστες (Driver, 2010). Δέχεται πως ο 

άνθρωπος, από τη φύση του, διακατέχεται από αισθήματα συμπόνιας τόσο για τους 

άλλους όσο και για τον ίδιο του τον εαυτό. Κίνητρο των πράξεών του είναι τόσο το 

προσωπικό του συμφέρον όσο και η αγάπη και η συμπόνια για τον συνάνθρωπο. 

Κρίνει για την ηθικότητα ή ανηθικότητα μιας πράξης στα πλαίσια της συμπόνιας του 

για τον άλλον. «Είναι αυτή η συμπόνια που δημιουργεί τη βάση για την ηθική» 

(Driver, 2010, σ. 200).  

Η φιλοσοφική τοποθέτηση αυτή του Hume φέρνει στο μυαλό την κοινωνικο -

γνωστική θεωρία του Hoffman σχετικά με το συναίσθημα της συμπάθειας. Η θεωρία 

του Hoffman αναφέρεται στο κοινωνικό συναίσθημα της συμπάθειας, το οποίο 

προσδιορίζει ως την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική 

κατάσταση του άλλου σε μια δεδομένη στιγμή, οπτική που μας παραπέμπει στην 

«σύγχρονη» πολυσυζητημένη έννοια της ενσυναίσθησης. Ο Hoffman, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στα κίνητρα και τα συναισθήματα της ηθικής 

συμπεριφοράς, διατυπώνει τη θεωρία που προσδίδει στο παιδί μια εγγενή προδιάθεση 

να νιώθει συμπάθεια προς τα άλλα πρόσωπα (Κακαβούλης, 1994). Εάν η 

«συμπάθεια» θεωρηθεί, από τη φιλοσοφική οπτική, ως συνεκτική ηθική δύναμη της 

κοινωνίας και από την οπτική της κλινικής ψυχολογίας, ως το κίνητρο της ηθικής 

συμπεριφοράς του ανθρώπου και εάν δεχτούμε πως αυτή προϋπάρχει εκ φύσεως στον 

άνθρωπο, τίθεται το ερώτημα εάν αυτή μπορεί να διδαχθεί και ποια μορφή και 

περιεχόμενο μπορεί να έχει η διδασκαλία της. Μήπως αυτή αποτελεί ένα μόνο μέρος 

της ηθικής συμπεριφοράς του ατόμου και αφορά τα πρώιμα στάδια της ηθικής του 



 

 32 

ανάπτυξης; Αυτή η προσέγγιση της ηθικής συμπεριφοράς μοιάζει λιγότερο σαφής για 

να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία της ηθικής αγωγής, χωρίς, βεβαίως, να 

σημαίνει πως δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτής. Μέχρι του σημείου αυτού η 

έννοια της ηθικής συνδέεται με το ίδιο το άτομο και τη φύση του ή τις επιλογές του, 

επιλογές που σχετίζονται με το χαρακτήρα και τη διαμόρφωσή του και όχι με κανόνες 

και νόμους έξωθεν επιβεβλημένους. Ωστόσο αυτή η οπτική θεώρηση της ηθικής δεν 

είναι και η μοναδική. 

Για τον Kant, το κίνητρο και το καθήκον αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 

ηθικής, τα οποία καθορίζονται μέσα από μια σειρά κατηγορικών προσταγών, 

παγκοσμίως αποδεκτών. Η ορθή δράση προϋποθέτει τη γνώση των καθηκόντων που 

υπαγορεύονται από τις, παγκοσμίως αποδεκτές, κατηγορικές προσταγές. Η συσχέτιση 

νόμου και ηθικής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Καντιανής φιλοσοφίας 

(Αθανασόπουλος, 2002). Ο ηθικός νόμος προσδιορίζεται με την Κατηγορική 

Προστακτική «πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου 

μπορείς συνάμα να θέλεις, αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος» (Kant, μτφ. 

Τζαβάρα, 1984, σ.71). Όλες οι άλλες προστακτικές του καθήκοντος είναι δυνατόν να 

εξαχθούν, ως αξιώματα, από αυτή την καθολική Κατηγορική Προσταγή. Η γενική 

προσταγή του καθήκοντος ορίζεται από την προσταγή: «Πράττε σαν να έπρεπε ο 

γνώμονας της πράξης σου να γίνει με τη θέλησή σου καθολικός νόμος της φύσης» 

(Kant, μτφ. Τζαβάρα, 1984, σ.71). Ο Kant ζητά από το άτομο να ταυτίσει το 

υποκειμενικό του αξίωμα με τον καθολικό νόμο. «Προστάζει τη σύζευξη του 

ατομικού «πρέπει» με τα ο καθολικό» (Kant, μτφ. Τζαβάρα, 1984 σ.71). Κατά τον 

Kant δεν είναι δυνατό να υπάρξει ένα σύστημα ηθικής χωρίς την παράλληλη ύπαρξη 

καθολικά αποδεκτών νόμων που καθορίζουν το σύστημα αυτό. Η ελευθερία του 

ατόμου εξαντλείται στην εύρεση και διατύπωση αυτών των καθολικών κατηγορικών 

προσταγών, βάση των οποίων μπορεί μια πράξη να κριθεί ως ηθική. Κίνητρο των 

πράξεών του πρέπει να είναι η εκούσια υπακοή στο νόμο, η οποία και αποτελεί 

έμπρακτη απόδειξη σεβασμού προς αυτόν (Αθανασόπουλος, 2002). Με τον τρόπο 

αυτό το «καθήκον» αποκτά νομοθετική δύναμη στις πράξεις μας (Kant,1984). 

Στην περίπτωση που θα αποδεχτούμε την καντινή θεωρία ο ρόλος της εκπαίδευσης 

στην ηθική διάπλαση των νέων έγκειται στην εκμάθηση τήρησης και απόλυτης 

υπακοής σε νόμους, οι οποία θα παρουσιάζουν μια καθολικότητα ως προς την 

αποδοχή τους, και, ίσως, στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων ικανών να διατυπώνουν 

καθολικά αποδεκτούς νόμους.  
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Μιλάμε για μια ετερόνομη ηθική, για μια ηθική που στηρίζεται σε κανόνες έξωθεν 

επιβεβλημένους, τους οποίους το άτομο καλείται να αποδεχτεί a priori ως σωστούς. 

Μία τέτοιου είδους ηθική αγωγή μας παραπέμπει στα πρώτα στάδια ηθικής 

ανάπτυξης του παιδιού, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από τον Piaget. Σύμφωνα με τον 

Piaget η ηθική ανάπτυξη του παιδιού κινείται από την ετερόνομη ηθική σκέψη προς 

την ηθική αυτονομία (Κακαβούλης, 1994). Η ετερόνομη ηθική σκέψη, συνδυάζεται 

με την υπακοή σε κανόνες και την ύπαρξη τιμωρίας, σε περίπτωση ανυπακοής και 

χαρακτηρίζει τα πρώτα στάδια ηθικής ανάπτυξης. Σημαντική είναι και η διαπίστωση 

του Piaget, η οποία αν και δεν τεκμηριώθηκε ερευνητικά από τον ίδιο αλλά από 

άλλους ερευνητές (Hoffman, 1970, όπ. αν. Κακαβούλης, 1994), την ανάπτυξη της 

ηθικής σκέψης παρεμποδίζει η αυταρχική επιβολή ηθικών κανόνων. Σε αντίθεση 

υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της αυταρχικότητας και της ηθικής ανωριμότητας, 

καθώς και υψηλή θετική συνάφεια ανάμεσα στην ηθική σκέψη, της κατανόησης της 

προοπτικής του άλλου και της γνωστικής ανάπτυξης (Kurdek, 1980, Lickona, 1976, 

όπ. αν. Κακαβούλης, 1994). Κατά συνέπεια η καντιανή ηθική θεωρία, αν θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά, θα ήταν για τα πρώτα στάδια ηθικής 

ανάπτυξης του παιδιού και αυτό με αρκετή επιφύλαξη καθώς το θέμα που θα 

προέκυπτε θα ήταν ο τρόπος καθορισμού των κανόνων που το παιδί θα καλούνταν να 

υπακούσει. Θα επρόκειτο για κανόνες έξωθεν επιβεβλημένους και από ποιους 

διατυπωμένους; Το κράτος ή η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα θα διατύπωνε κανόνες 

που θα είχαν τη μορφή κατηγορικών προτάσεων, στις οποίες ο/η μαθητής/τρια θα 

έπρεπε να υπακούσει; Ποια θα ήταν η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη 

διαμόρφωση αυτών των κανόνων; Στην πραγματικότητα το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα επιδιώκει να συντηρεί μια μορφή καντιανής ηθικής, καθώς οι μαθητές με 

την είσοδό τους στην εκπαίδευση αποδέχονται a priori συγκεκριμένες μορφές 

συμπεριφοράς χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία κριτικής και αξιολόγησής τους. Η 

«σωστή» συμπεριφορά, άτυπα προκαθορισμένη, οδηγεί σε έναν εκπαιδευτικό 

κομφορμισμό, ο οποίος γίνεται, ασυνείδητα, αποδεκτός από τους ίδιους τους μαθητές 

και αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση των ηθικών τους κρίσεων. Αυτό είναι, όμως, 

το περιεχόμενο που επιθυμούμε να αποδώσουμε στον όρο «ηθική εκπαίδευση»;  

Για τον Hegel η παιδεία συνδέεται με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, 

σημαίνει «αγώνα, αντιμετώπιση και ξεπέρασμα των κάθε λογής προσωπικών 

ανεπαρκειών μας, χαρά και εκπλήρωση μπρος στην αποκάλυψη του ανθρώπου στη 

σκηνή του λόγου και στο φως της διυποκειμενικής αναγνώρισης» (Καραβάκου, 2009, 
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σ.95). Αποδεχόμενοι αυτή τη διάσταση της παιδείας, η σύνδεση του όρου «ηθική 

εκπαίδευση» με την καντιανή ηθική, φαντάζει ανεπαρκής. Από τον Αριστοτέλη και 

τον Πλάτωνα μέχρι σήμερα, κάθε φιλοσοφική θεωρία σχετικά με την ηθική παιδεία 

αποσκοπούσε στο να ανακαλύψει και να διατυπώσει τα μέσα με τα οποία η ατομική 

συνείδηση θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο σε όλες τις 

περιπτώσεις που αφορούν ηθικά ζητήματα (Καραβάκου, 2009). Ο Hegel, 

εγκαταλείποντας την ηθική καντιανή φιλοσοφία, βλέπει την έννοια της ηθικής μέσα 

από τους όρους της δραστηριότητας και της μάθησης. Υποστηρίζει πως μεταξύ της 

ατομικής αρετής και του ηθικού καθήκοντος δεν υφίσταται αυστηρή διάκριση. 

Αντιμετωπίζει την ηθική ως μία προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης ενός γενικού 

καλού το οποίο το άτομο επιδιώκει να προσαρμόσει στις ανάγκες της εκάστοτε 

περίστασης. Η προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης του γενικού καλού προϋποθέτει μια 

πορεία παιδευτικών εμπειριών, η οποία και εξηγεί το αποτέλεσμα της 

συγκεκριμενοποίησης (Καραβάκου, 2009). Ο τρόπος με τον οποίο ο Hegel 

αντιλαμβάνεται την ηθική δηλώνει πως αυτή είναι δυνατόν να διδαχτεί. Αυτό είναι το 

σημείο που ενδιαφέρει την εκπαιδευτική διαδικασία πριν επιχειρήσουμε να 

προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διδαχτεί. «Η ηθική παιδεία 

αποτελεί έναν αυτοσκοπό: διαμέσου της Bildung2 ο άνθρωπος επενδύει με μια 

καθολική προοπτική όλες τις ενεργοποιήσεις του λόγου και τις πρακτικές του 

δραστηριότητες» (Καραβάκου, 2009, σ.185). 

Η ηθική, λοιπόν, μπορεί να διδαχθεί και στοχεύει στο να καταφέρει το άτομο να 

συγκεκριμενοποιήσει την έννοια του γενικού καλού. Αποτελεί, κατά συνέπεια, μία 

ατομική διεργασία ολοκλήρωσης η οποία ωστόσο συνδέεται και υλοποιείται μέσα 

στο κοινωνικό σύνολο. Η ηθική εκπαίδευση, επομένως, δεν μπορεί παρά να 

επηρεάζεται τόσο από τον κοινωνικό ρόλο που αναλαμβάνει το ίδιο το άτομο μέσα 

στην κοινωνία όσο και από τις παγιωμένες ηθικές κοινωνικές παραδοχές, στα πλαίσια 

των οποίων ένα άτομο δραστηριοποιείται και εκπαιδεύεται. «…αν και η ηθική 

δύναται να υπερβεί την ιστορία, όμως πρέπει να κατανοείται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.» (Καραβάκου, 2009, σ.189).  

Εάν, τώρα, η ηθική συνδέεται με την επιλογή του «καλού», ίσως θα ήταν φρόνιμο 

να διαχωρίσουμε το «καλό από τη φύση» και το «καλό εξ΄ ορισμού» (Καραφύλλης, 

2005). Στην πρώτη περίπτωση (στο «καλό από τη φύση») αναζητούμε την προέλευση 
                                                 
2 «Ο όρος Bildung θεωρείται μεταφραστικά αντίστοιχος με το ελληνικό ουσιαστικό 
παιδεία.»(Καραβάκου, 2009, σ. 92) 
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των «υποχρεώσεων» του ατόμου στη φύση και επιβάλλεται να ανακαλύψουμε και να 

σκιαγραφήσουμε τη «φύση» του ανθρώπου προκειμένου να εντοπίσουμε και το 

πλαίσιο των καθηκόντων που προκύπτουν από αυτή. Επίσης είναι αναγκαίο να 

προσδιοριστεί εάν αυτή είναι σταθερή ή εξελίξιμη, αυτόνομη ή αποτέλεσμα μιας 

άλλης «δύναμης» και ποιας. Εάν η «φύση» του ανθρώπου είναι δεδομένη και έχει 

εγγενή χαρακτηριστικά προσδιορισμένα από μία άλλη δύναμη - δημιουργό, θα πρέπει 

απλά να ανακαλύψουμε, να διατυπώσουμε και να ακολουθήσουμε πιστά τις ηθικές 

αρχές που η δημιουργός αυτή δύναμη επιβάλλει στη φύση μας και αυτές, λογικά, θα 

πρέπει να είναι καθολικές, παναθρώπινες και κοινά αποδεκτές.  

Στην δεύτερη περίπτωση του «καλού εξ΄ ορισμού» κάθε πράγμα έχει μία αξία που 

προκύπτει από την ίδια του την ύπαρξη. Το ίδιο ισχύει και με τη συνείδηση του 

ανθρώπου. Η αξία της προκύπτει από αυτή καθ΄ αυτή της ύπαρξή της, ελέγχοντας τις 

πράξεις του ανθρώπου, ο οποίος καλείται να «λογοδοτήσει» γι΄ αυτές στη συνείδησή 

του. Ο άνθρωπος εξ΄ ορισμού οφείλει να υπακούει στη συνείδησή του (η οποία 

λαμβάνεται ως η αντίληψη που έχει το υποκείμενο για τις ψυχικές ενέργειές του, όπ. 

αν. Τριανταφυλλίδης, χ.χ.) και άμεσα «λογοδοτεί» σ΄ αυτή.  

Όσο προχωρούμε στη μελέτη της έννοιας της ηθικής και όσο περισσότερα 

δυσεπίλυτα φιλοσοφικά ερωτήματα ανακύπτουν, τόσο εντονότερη γίνεται η ανάγκη 

να επιστρέψουμε στην επίσημη καταγωγή της έννοιας της ηθικής, στην αριστοτελική 

ηθική και να θυμηθούμε πως αντικείμενο μελέτης της ορίζονταν οι συνειδητές 

πράξεις των ανθρώπων, οι οποίες έχουν συνέπεια τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και 

για τους άλλους γύρω του. Η έννοια της «ηθικής», θα λέγαμε, πως είναι περισσότερο 

εσωτερική διεργασία του ατόμου, αφορά τους κανόνες που διέπουν τη ζωή του και 

καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Αφορά όχι το σωστό ή το λάθος αλλά το καλό ή 

κακό, στο οποίο το άτομο καταλήγει ελεύθερα μέσα από εσωτερικές διαδικασίες 

μάθησης και σκέψης. Πρόκειται για μια ατομική, ελεύθερη διαδικασία, στην οποία 

ωστόσο εμπλέκεται η ύπαρξη του Άλλου, ως διαφορετική κοινωνικοπολιτιστική 

οντότητα, δίνοντας έμφαση στο κάλεσμά του και την ειρηνική συνύπαρξη μαζί του. 

Το «ηθικό» είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται ως «το πεδίο της ανθρώπινης 

εμπλοκής με τον Άλλο και της αυτό-δημιουργίας» (Jones,2003, σ.69, όπ. αν. 

Παπαστεφάνου στο Σακελλαρίου κ.ά., 2010). Η «ηθική» αφορά τη βιωμένη αρετή 

και την επιδίωξη της συλλογικής ευδαιμονίας. 

Η βιωμένη αρετή και η επιδίωξη της συλλογικής ευδαιμονίας από το άτομο 

συνδέεται με τον καθορισμό και υιοθέτηση αξιών που οδηγούν στην αρετή και τη 
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συλλογική ευδαιμονία. Η ηθική αγωγή συντελεί στην επιλογή των αξιών αυτών από 

το άτομο, ύστερα από συστηματική και λεπτομερή εξέταση των εναλλακτικών 

επιλογών και συνεπειών κάθε επιλογής. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Ross, 1993) ο 

άνθρωπος δρα ενάρετα όταν α) γνωρίζει τι πράττει β) επιλέγει να πράξει με 

συγκεκριμένο τρόπο εξαιτίας της ίδιας της πράξης και γ) πράττει ακολουθώντας μια 

σταθερή ψυχική διάθεση. Για να χαρακτηριστεί μια πράξη ως ηθική, ενάρετη πράξη 

θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο η συγκεκριμένη πράξη είναι η καλύτερη δυνατή 

επιλογή κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες κατά τις οποίες υλοποιήθηκε, καθώς 

επίσης και να εξεταστούν τα κίνητρα της πράξης, κατά πόσο αυτά είναι αγαθά. 

Αρχικά το άτομο μπορεί να επιδεικνύει μια τάση, μια φυσική αρετή, εάν όμως αυτή 

δε συνοδεύεται από τη γνώση των συνεπειών των πράξεων, δεν μπορούμε να μιλούμε 

για ηθική αρετή (βλ. την περίπτωση του ευσυνείδητου διώκτη). «Η ηθική μας 

υπόσταση αποδείχνεται από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε το καλό ή το κακό» 

(Ηθικά Νικομάχεια, II, ii). Η ηθική διάσταση μιας απόφασης σχετίζεται άμεσα με την 

σκέψη και τον τρόπο της επιλογής μας. Δεν αρκεί το να θέλουμε να κάνουμε κάτι 

καλό, είναι σημαντικό το να επιλέξουμε ελεύθερα και μετά από σκέψη τα κατάλληλα 

μέσα για να το επιτύχουμε. «Άλλωστε η βούληση τείνει μάλλον προς το τελικό 

σκοπό, ενώ η περιεσκεμμένη εκλογή προς τα μέσα με τα οποία πραγματοποιείται.» 

(Ηθικά Νικομάχεια, II, ii). Περιεσκεμένη αλλά και ελεύθερη εκλογή, εκλογή δηλαδή 

που γίνεται με λογική και σκέψη, πρέπει να προϋπάρχει της ηθικής πράξης. «Η γάρ 

προαίρεσις μετά λόγου και διάνοιας» (Ηθικά Νικομάχεια, ΙΙ, ii). Γίνεται αντιληπτό 

πως η επίτευξη της ηθικής αρετής προϋποθέτει την ελεύθερη επιλογή μιας πράξης 

από το άτομο. Για να οδηγηθεί, όμως, το άτομο στην ενάρετη πράξη θα πρέπει να 

πράξει με φρόνηση, η οποία προϋποθέτει όλες τις ηθικές αρετές. Η φρόνηση μας ωθεί 

να επιλέξουμε τα καταλληλότερα μέσα επίτευξης του σκοπού μας «…η αρετή μας 

ωθεί να επιλέξουμε τον ορθό στόχο, αλλά η φρόνηση μας ωθεί να επιλέξουμε τα ορθά 

μέσα» (Ross, 1993, σ.312). Ωστόσο, την ικανότητα επίτευξης του στόχου μας δε μας 

την παρέχει η φρόνηση αλλά η δεινότης. Στην περίπτωση που ο σκοπός μας είναι 

«αγαθός» τότε η δεινότητα γίνεται φρόνηση, στην αντίθετη περίπτωση γίνεται 

«πανουργία» (Ross, 1993). 

Υπ΄ αυτή την οπτική της έννοιας της «ηθικής», η εκπαιδευτική πραγματικότητα 

καλείται να συνδράμει στη διαμόρφωση ατόμων ικανών να επιλέγουν να πράττουν 

κατόπιν σκέψεως, η οποία δεν αποβλέπει στους σκοπούς των πράξεων αλλά στα μέσα 

πραγματοποίησής τους. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διασφαλίσει πως οι 
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εκπαιδευόμενοι θα καταλήξουν στη διαμόρφωση του προσωπικού τους αξιακού 

συστήματος μέσα από ορθολογικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τους και 

αξιοποιώντας τις όποιες πιθανές εναλλακτικές επιλογές και συνέπειες των επιλογών 

τους. Η δεοντολογική προσέγγιση, η οποία αποβλέπει στην απλή τήρηση και υπακοή 

σε έξωθεν επιβεβλημένους ηθικούς κανόνες από τους μαθητές, καθώς και η ηθική 

συμπεριφορά με όρους καθήκοντος και δικαιώματος, δεν είναι δυνατόν να καλύψει 

το εύρος της έννοιας της ηθικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ηθική σκέψη 

προϋποθέτει «περιεσκεμένη» εκλογή, η οποία δεν είναι δυνατό να επέλθει με τη 

διαδικασία της a priori αποδοχής αξιών. Η ηθική εκπαίδευση, έτσι όπως 

προσλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, αφορά τη συνειδητοποίηση της ηθικής 

ευθύνης. Στα πλαίσια μιας τέτοιας εκπαιδευτικής πρακτικής, εκπαιδευτικός και 

εκπαιδευόμενος εμπλέκονται σε μια ηθική κοινότητα φροντίδας (Noddings,1984, όπ. 

αν. Παπαστεφάνου στο Σακελλαρίου κ.ά., 2010). Μία πολυπολιτισμική ηθική 

κοινότητα φροντίδας στην οποία επιδιώκεται να καλλιεργηθούν εκείνες οι δεξιότητες, 

οι οποίες θα βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να εξελιχθούν, κριτικά, σε ηθικά 

αυτόνομες προσωπικότητες. Προσωπικότητες ικανές να ξεπερνούν τα πολιτισμικά 

τους σύνορα και να διαλέγονται, επιδιώκοντας να συνδιαμορφώσουν τα πλαίσια μέσα 

στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν τα ιδεώδη της ισότητας, του σεβασμού στην 

ανθρώπινη ύπαρξη και όχι μόνο, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας 

σκέψης, λόγου και πράξης. Προσωπικότητες ικανές ελεύθερα να επιλέγουν, ύστερα 

από κριτική σκέψη, τα καταλληλότερα μέσα επίτευξης των επιδιώξεών τους, χωρίς να 

παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων ανθρώπων. 

Προσωπικότητες ικανές να κρίνουν και να αποφασίζουν τα βέλτιστα αξιολογώντας 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις εκάστοτε καταστάσεις και συνθήκες.  

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα, δυστυχώς, όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από την 

ερευνητική διαδικασία, επιμένει στο ηθικολογικό ενώ αναζητά το ηθικό, η 

ενδυνάμωση του οποίου αποδεικνύεται βασικός σκοπός της εκπαίδευσης. Η 

διαδικασία επιλογής των αξιών για τη διαμόρφωση ενός αξιακού συστήματος, από 

τους μαθητές, είναι προσωπική υπόθεση, στην οποία, ωστόσο, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε τον σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει η προσωπικότητα και οι 

προσωπικές αξίες του εκπαιδευτικού-δασκάλου, ο οποίος ως απόλυτος ηγέτης της 

τάξης του δε θα πρέπει να μεταδίδει τις προσωπικές του αξίες στους μαθητές αλλά να 

βοηθάει το/τη μαθητή/τρια να οργανώνει το δικό του/της πλαίσιο αξιών ύστερα από 

ελεύθερη επιλογή και εκτίμηση της επιλογής. 
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Αν, ωστόσο, λάβουμε υπ΄ όψη την υποκειμενικότητα, από τη μια μεριά, των αξιών 

αυτών και την ανάγκη καθολικότητάς τους, από την άλλη, εύλογα τίθεται το ερώτημα 

κατά πόσο η ηθική παιδεία μπορεί να είναι και ηθικά ουδέτερη. Η ηθική παιδεία 

πρέπει να είναι ηθικά ουδέτερη ως προς τον φορέα της, που είναι το σχολείο και ο/η 

εκπαιδευτικός (Καραφύλλης, 2007). Στα πλαίσια της ηθικής εκπαίδευσης δεν 

δικαιολογούμε την προβολή και υιοθέτηση συγκεκριμένων μοντέλων ηθικής στάσης 

και πρακτικής αλλά την αναφορά και παρουσίαση της συνολικής εικόνας μιας 

προβληματικής κατάστασης καθώς και την παρουσίαση των συνεπειών των 

διάφορων επιλογών και στάσεων έτσι ώστε ο μαθητής να οδηγείται στην ελεύθερη 

και αιτιολογημένη επιλογή. Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα το περιεχόμενο της 

ηθικής παιδείας διαμορφώθηκε κάπως διαφορετικά, όπως θα διαπιστωθεί μέσα από 

την ιστορία των σχολικών εγχειριδίων. Δεν υπήρξε ποτέ ηθικά ουδέτερο παρά 

διαμορφώνονταν κάθε φορά έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δυνάμεων 

που κυριαρχούσαν στην κοινωνία, επιδιώκοντας την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης 

ηθικής στάσης από τους/τις μαθητές. Αυτό το δεδομένο, όπως θα παρουσιαστεί 

αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο, αποτέλεσε ένα κακό προηγούμενο και έδωσε 

αρνητικό πρόσημο στην έννοια της ηθικής εκπαίδευσης και αγωγής. 

 

 1.8. Η ηθική εκπαίδευση μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια του παρελθόντος 

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν καθρέφτη των κοινωνικών, πολιτικών, 

οικονομικών και πολιτιστικών αντιλήψεων και τάσεων μιας κοινωνίας, μέσα από τα 

οποία μπορεί κανείς να αφουγκραστεί τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που 

συντελούνται σ΄ ένα κράτος. Αποτελούν, επίσης, μέσο μεταβίβασης της γνώση αλλά 

και φορείς πολιτικών, οικονομικών, πολιτισμικών και ηθικών αντιλήψεων. Προάγουν 

πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και υιοθέτηση 

στάσεων και συμπεριφορών. Οι ανταγωνιστικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις 

κάθε ιστορικής περιόδου επιχειρούν να ελέγξουν τις γνωστικές, ηθικές και 

πολιτιστικές εκπαιδευτικές εισροές, μέσω του ελέγχου των διδακτικών εγχειριδίων. 

Στην ιστορία του ελληνικού σχολικού βιβλίου μπορούμε να αναγνώσουμε τις 

προσπάθειες προσανατολισμού της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας. Τα πρώτα 

ελληνικά βιβλία τυπώθηκαν από έλληνες λόγιους, στην Ιταλία. Το 1476 έχουμε το 

πρώτο ελληνικό βιβλίο με τίτλο «Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών» του 

Κωνστντίνου Λάσκαρι, το οποίο τυπώθηκε στο Μιλάνο. Τον δέκατο έκτο αιώνα 
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έχουμε τα πρώτα αλφαβητάρια στην ελληνική γλώσσα, τα οποία τυπώνονται και αυτά 

στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Τα αλφαβητάρια τα οποία κυκλοφορούσαν 

και αξιοποιούνταν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν το Ψαλτήρι και η 

Οκτώηχος καθώς και το αλφαβητάρι με τίτλο «Χρήσιμος παιδαγωγία», το οποίο 

αξιοποιήθηκε κυρίως τον δέκατο έβδομο έως τον δέκατο ένατο αιώνα.  

Τα προεπαναστατικά αλφαβητάρια στοχεύουν στην εκμάθηση γραφής και 

ανάγνωσης καθώς και στην θρησκευτική και ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

Έχουν έντονο θρησκευτικό περιεχόμενο καθώς περιέχουν προσευχές, γνωμικά και 

παιδικά διηγήματα θρησκευτικού περιεχομένου. Το ηθικοπλαστικό και συνάμα 

θρησκευτικό περιεχόμενο των κειμένων είναι λογικό καθώς η εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν υπό την προστασία και την καθοδήγηση της 

εκκλησίας (Τότσικας, 2015). «Στην Ελλάδα μέχρι την απελευθέρωση 

χρησιμοποιούσαν κυρίως ως αναγνωστικά τα ιερά βιβλία: οι πράξεις των Αποστόλων, 

Ψαλτήριο, Κατήχηση, Παλαιά Διαθήκη. Παράλληλα υπήρχαν κείμενα θρησκευτικού, 

κυρίως περιεχομένου, με τίτλο Χριστιανική διδασκαλία και ηθικά παραγγέλματα. Και 

τα πρώτα αλφαβητάρια περιείχαν θρησκευτικά, κυρίως, κείμενα, όπως το «Μέγα 

Αλφαβητάριον και Χριστιανική Διδασκαλεία» του Μ. Παπαγεωργίου (Βενετία 1789). 

Τις πιο πολλές σελίδες του καταλαμβάνει η χριστιανική διδασκαλία με τη μορφή 

διαλόγου μαθητή και διδασκάλου» (Κανταρτζή, 1994). Τα αναγνωστικά - στο 

δημοτικό σχολείο, αποτελούσαν και εξακολουθούν να αποτελούν τα σημαντικότερα 

διδακτικά εγχειρίδια, καθώς μέσα σ΄ αυτά εμπεριέχονται κείμενα λογοτεχνικού, 

θρησκευτικού και ιστορικού περιεχομένου, αξιοποιούνται περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο διδακτικό εγχειρίδιο (βάση οργάνωσης του ωρολογίου διδακτικού 

προγράμματος, η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος καλύπτει, σήμερα, τις εννέα 

με δέκα διδακτικές εβδομαδιαίες ώρες σε σύνολο είκοσι πέντε - τριάντα διδακτικών 

ωρών) και συντελούν στη γενικότερη ιδεολογική διαμόρφωση του μαθητή (ηθική, 

θρησκευτική, πολιτική, εθνική). 

Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και την έλευση του Όθωνα έχουμε και τη 

διατύπωση των πρώτων εκπαιδευτικών μέτρων. Με το διάταγμα του 1836 «περί 

βιβλιοπωλείου εν τη βασιλική τυπογραφία» καθορίζεται η έκδοση και η πώληση των 

διδακτικών εγχειριδίων από τη βασιλική τυπογραφία ύστερα από γνωμάτευση 

διορισμένης συντακτικής επιτροπής. Το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων 

καθορίζεται με μεγάλη αυστηρότητα και προβλέπεται να είναι τέτοιο ώστε να μη 

«βλάπτει» τη θρησκεία, την ηθική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου 
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(Τότσικας, 2015). Από το πρώτο αυτό νομοθέτημα γίνεται καταφανέστατη η κρατική 

παρέμβαση και προσπάθεια να υπάρξει ένας συγκεκριμένος ιδεολογικός 

προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής. Προσπάθεια η οποία δεν άλλαξε με 

το πέρασμα των χρόνων αλλά, κάθε φορά, έπαιρνε και διαφορετική μορφή, όπως θα 

δούμε παρακάτω. Το διάταγμα του 1836 αντικαταστάθηκε από το διάταγμα του 1838 

με το οποίο καταργείτε το βασιλικό βιβλιοπωλείο και έχουμε την έναρξη του 

ελεύθερου ανταγωνισμού με πρωτοστάτες δύο εκδοτικούς οίκους (Κορομηλά και 

Βλαστού).  

Η πεποίθηση πως το σχολείο κατέχει μεγάλη διαμορφωτική δύναμη, πεποίθηση 

που μας κληροδότησε ο διαφωτισμός, ώθησε τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές 

δυνάμεις να προσπαθούν να ελέγχουν το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων, 

επιδιώκοντας να ελέγχουν και να ορίζουν τις διαδικασίες και τα πρότυπα 

κοινωνικοποίησης των νέων γενιών (Βεντνούρα, χ.χ.). Το Βασιλικό Διάταγμα του 

1859 προβλέπει την προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων. 

Ο νόμος γρήγορα πέφτει σε αδράνεια και αντικαθίσταται από το νόμο του 1867 

(ΣΜΘ΄ 4/11/1867), ο οποίος προβλέπει τη σύσταση επιτροπής για την κρίση των 

σχολικών βιβλίων. Κατά τη δεκαετία 1870 -1880, ο Γ.Α. Βακαλόπουλος ζητά, με 

νόμο, να επανακριθούν όλα τα διδακτικά εγχειρίδια και προβλέπονται αυστηρότατες 

ποινές για τους εκπαιδευτικούς που θα τολμούσαν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά μη 

εγκεκριμένα βιβλία. Ο κρατικός έλεγχος ως προς το περιεχόμενο των διδακτικών 

εγχειριδίων γίνεται πιο ασφυκτικός και ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου ενισχύεται 

σημαντικά, αυτό σε συνδυασμό με τον διορισμό των εποπτών της επιτροπής από το 

υπουργείο «Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως» καταδεικνύει τον κρατικό 

έλεγχο των σχολικών βιβλίων. Έλεγχος που γίνεται ακόμη πιο έντονος κατά την 

περίοδο των κυβερνήσεων Τρικούπη και Θεοτόκη, οι οποίες θεσμοθέτησαν την 

υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένων, από ειδική επιτροπή, βιβλίων με περιεχόμενο 

αυστηρά ελεγμένο. «Προβάλλοντας ως επιχειρήματα τη θέληση καταπολέμησης 

αφενός της κερδοσκοπίας και αφετέρου της επίδρασης των πελατειακών σχέσεων 

στην επιλογή τους, αλλά και την αναγκαιότητα εξασφάλισης του ηθικού 

περιεχομένου των σχολικών βιβλίων, το ελληνικό κράτος – με πρωτεργάτες τις 

κυβερνήσεις του Τρικούπη και, αργότερα, του Θεοτόκη - επέβαλε πολιτική αυστηρού 

ελέγχου των διαδικασιών συγγραφής έγκρισης και κυκλοφορίας τους.» (Βεντνούρα, 

χ.χ.). 
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Ο νόμος του 1895 του δεληγιαννικού κόμματος ενέκρινε πολλά παράλληλα βιβλία 

για τις κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ενώ άφησε ελεύθερη τη χρήση 

οποιουδήποτε εγχειριδίου στο γυμνάσιο. Η πολιτική αυτή, του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, διαρκεί μέχρι το 1907, έτος κατά το οποίο επανέρχεται ο κρατικός 

παρεμβατισμός με την έγκριση ενός και μόνο βιβλίου, το οποίο και επιλέγεται μεταξύ 

τριών άλλων που έχουν επιλεγεί. Η επιτροπή, που αποφασίζει για την επιλογή του 

βιβλίου, έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το περιεχόμενό του με κείμενα από τα 

άλλα δύο που απορρίπτονται. Με το νόμο αυτό έχουμε τα πρώτα αναγνωστικά που 

φέρουν το γνωστό βιβλιόσημο. 

Σταθμό για τα εκπαιδευτικά θέματα αποτελεί η μεταρρύθμιση του 1917, στην 

οποία και θα σταθούμε λίγο περισσότερο, εξετάζοντας αναλυτικότερα το περιεχόμενο 

των αναγνωστικών της συγκεκριμένης περιόδου. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, με 

διάταγμα που επικυρώνεται με τη λήξη του διχασμού και την επανένωση του 

ελληνικού κράτους, θεσπίζει τη διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας στις τέσσερις 

κατώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιτρέπει την εισαγωγή 

εγκεκριμένων διδακτικών εγχειριδίων, ο αριθμός των οποίων δεν περιορίζεται και η 

έγκριση των οποίων δεν έχει χρονική λήξη. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ζήτησε από τον 

Εκπαιδευτικό Όμιλο να συνεργαστούν προκειμένου να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση. Ο Γληνός ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείας με τον Δελμούζο και τον Τριανταφυλλίδη σε θέση εποπτών της δημοτικής 

εκπαίδευσης. Καθιερώνεται, με διάταγμα, όπως προαναφέρθηκε, η δημοτική γλώσσα 

στο δημοτικό σχολείο και η καθαρεύουσα διδάσκεται παράλληλα στην πέμπτη και 

έκτη τάξη του δημοτικού. Οι συγγραφείς των βιβλίων έχουν απόλυτη ελευθερία και 

το υπουργείο παρεμβαίνει μόνο με γενικές οδηγίες. Η κρίση των βιβλίων γίνεται κάθε 

χρόνο από το μόνιμο εκπαιδευτικό συμβούλιο και όχι από διορισμένες επιτροπές και 

ο εγκεκριμένος αριθμός βιβλίων είναι απεριόριστος. Τα αναγνωστικά 

εμπλουτίστηκαν με κείμενα υψηλών λογοτεχνικών αρετών, γραμμένα από εξέχουσες 

λογοτεχνικές προσωπικότητες της εποχής σε συνεργασία με παιδαγωγούς. Εισάγουν 

μια καινούρια παιδαγωγική η οποία αποφεύγει τον παλιό δογματισμό και την 

ηθικολογία. «Σωστά τονίζει ο Τριανταφυλλίδης για το Αλφαβητάρι με τον ήλιο: «Οι 

συντάκτες του προσπάθησαν ν΄ αποφύγει κάθε δογματισμό, διδαχτική τάση και 

άμεση ηθικολογία, δίνοντας την ηθική διδασκαλία αβίαστα καθώς βγαίνει από τη 

ζωή» (Φραγκουδάκη, 1978, σ.140). Πρόκειται για μα αντιαυταρχική και προοδευτική 

παιδαγωγική. Τα κείμενα είναι βγαλμένα από την καθημερινή ζωή έτσι ώστε οι 
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μαθητές να μπορούν να ανακαλύπτουν σ΄ αυτά στοιχεία γνώριμα και να ταυτίζονται 

με τους ήρωες. «…η διδασκαλία οδηγημένη από τα πορίσματα της ψυχολογίας αντί 

να είναι καταναγκασμός γίνεται ενδιαφέρουσα ενασχόληση, η απομνημόνευση δίνει 

τη θέση της στην ενεργητική μάθηση(…)η σύνθεση των προτάσεων επιτρέπει στο 

παιδί να εξωτερικεύσει κάτι από τον εσωτερικό του κόσμο, γίνεται δική του ενέργεια. 

Άσκηση της κρίσης συνεπώς, και όχι της μνήμης, επιδιώκεται εδώ, καλλιέργεια της 

πρωτοβουλίας και όχι του πνεύματος της υποταγής. Αυτά(…)είναι νέα αντίληψη των 

γενικότερων σκοπών του σχολείου…» (Δημαρά, Α., 1972:λε΄- λστ΄, όπ. αν. 

Φραγκουδάκη, 1978).  

Τα βιβλία του 1917, και κυρίως το «Αλφαβητάρι» με τον ήλιο και «τα Ψηλά 

βουνά» είναι τα πλέον προοδευτικά βιβλία της εποχής, από τα οποία απουσιάζει η 

θεοκρατική ερμηνεία του κόσμου και η πατριωτική προπαγάνδα. Το περιεχόμενο των 

αναγνωστικών είναι βασισμένο στον αστικό ορθολογισμό (Φραγκουδάκη, 1978). Το 

τρίπτυχο: πατρίς-θρησκεία-οικογένεια, χωρίς να απουσιάζει εντελώς, μπαίνει σε άλλη 

διάσταση απαλλάσσοντας τον μαθητή από το «βάρος» που φέρει αυτό. Η οικογένεια 

παρουσιάζεται ως ένας φυσικός θεσμός χωρίς προσπάθεια και διάθεση υπερ-

αξιολόγησής της. Υπάρχει προβολή κοινωνικών αρετών όπως αυτή της αλληλεγγύης, 

οι γονείς δεν εμφανίζονται κριτές-δικαστές, απόλυτοι γνώστες και κάτοχοι της 

«σωστής» συμπεριφοράς, οι οποίοι επιβάλλουν μέσω της εξουσίας τους την 

συμπεριφορά που θεωρείται ως πρέπουσα. Δεν παρακολουθούμε γονείς-πρότυπα να 

«βγάζουν» ηθικολογικούς μονολόγους. Αντιθέτως οι γονείς εμφανίζονται άνθρωποι 

με πολύ αγάπη, η οποία είναι δυνατό να εκφραστεί και ως μορφή «αδυναμίας» προς 

τα παιδιά τους, αδυναμία που τους απομακρύνει από το να είναι αντικειμενικοί 

απέναντί τους και που σίγουρα δεν αξιώνει απόλυτη πειθαρχία από αυτά. Η αγάπη 

αυτή δεν παρουσιάζεται ως «ηθικό» γονεϊκό καθήκον αλλά έρχεται ως φυσική και 

αυτονόητη συμπεριφορά. Η σχέση γονέων – παιδιών στηρίζεται στην αντιαυταρχική 

παιδαγωγική. Τα εννοιολογικά ζεύγη που τονίζονται είναι οικογένεια-προστασία και 

οικογένεια – αγάπη (Φραγκουδάκη, 1978). Η θρησκεία, ως πηγή θεματολογίας, χάνει 

τη «δύναμή» της. Η αναφορά σε θρησκευτικά θέματα περιορίζεται στην περιγραφή 

θρησκευτικών γιορτών και η καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος των 

μαθητών μοιάζει να μην αποτελεί βασικό σκοπό των αναγνωστικών εγχειριδίων. 

Γίνεται, θα τολμούσαμε να πούμε, μια έμμεση επικριτική κριτική στην «αφελή» 

πίστη και θρησκοληψία, η οποία συνδέεται με την άγνοια και τη δεισιδαιμονία. Το 

κείμενο της τετάρτης τάξης «ο πρόσκοπος» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
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της προσπάθειας καταπολέμησης της δεισιδαιμονίας. Καθώς ωστόσο κράτος και 

εκκλησία είναι στενά συνυφασμένες έννοιες για τους Έλληνες και για την ελληνική 

πραγματικότητα, τα κείμενα εμφανίζουν τη θρησκευτική πίστη ως φυσική 

συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι ήρωες των βιβλίων αν και προσπαθούν να δώσουν 

ορθολογιστική ερμηνεία στα γεγονότα και τα φαινόμενα της καθημερινής τους ζωής, 

το θρησκευτικό στοιχείο δε μπορεί παρά να κάνει αισθητή την παρουσία του, έστω 

και επικαλυμμένο. Τα αναγνωστικά στοχεύουν στην καλλιέργεια της θρησκευτικής 

συνείδησης, παρουσιάζοντας τη θρησκευτικότητα ως φυσική ιδιότητα του ανθρώπου. 

Αντιμάχονται τη δεισιδαιμονία, υπερασπιζόμενα την αστική πρόοδο. Η ηθική που 

περιέχουν είναι κυρίως ανθρωπιστική και λιγότερο χριστιανική (Φραγκουδάκη, 

1978). «Η ηθική τάξη βασίζεται λιγότερο στο θέλημα του Θεού και περισσότερο 

στην αρχή της υπακοής στους νόμους και στα δικαιώματα του ανθρώπου» 

(Φραγκουδάκη, 1978, σ.154). 

Η έννοια της πατρίδας και το πατριωτικό συναίσθημα συσχετίζεται κυρίως με το 

δικαίωμα των λαών και των εθνοτήτων στην ανεξαρτησία προβάλλοντας έντονα το 

ανθρώπινο καθήκον προς τους λαούς που δεν έχουν εθνική ανεξαρτησία. Ο πόλεμος 

δεν εξωραΐζεται και δεν ηρωοποιείται παρά αντιμετωπίζεται ως αναγκαίο μέσο 

απόκτησης της ανεξαρτησία και αυτονομίας των εθνών, αποτελεί «συμπτωματική 

αναγκαιότητα» (Φραγκουδάκη, 1978). Ο ηρωισμός δεν είναι αυτοσκοπός, εγγενής 

ιδιότητα του ανθρώπου παρά τον επιδεικνύει το άτομο όταν καλείται να υπερασπιστεί 

το δικαίωμά του για ανεξαρτησία. Ο πόλεμος δεν αποτελεί αυταξία αλλά δικαιώνεται 

μέσα από την προσπάθεια του ατόμου-πολίτη να υπερασπιστεί το δικαίωμα για 

εθνική αυτονομία και ανεξαρτησία. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η έννοια 

του ηρωισμού θυμίζει το αριστοτελικό μέτρο για την αρετή της «ανδρείας» 

«…καθάπερ ουν είρηται, η ανδρεία μεσότης εστί περί θαρραλέα και φοβερά…» 

(Ηθικά Νικομάχεια, III, VIII). 

Τα κείμενα που αφορούν την αρχαιότητα (αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο) έχουν μικρή 

έκταση στα αναγνωστικά και όσα υπάρχουν τονίζουν την ιστορική συνέχεια 

υπογραμμίζοντας ορισμένες αριστοτελικές, θα τολμούσαμε να πούμε, αρετές, όπως 

αυτές της φιλίας, της τιμιότητας, της κοινωνικής ευθύνης, και της αγάπης προς τον 

πλησίον με τη χριστιανική διάσταση του όρου και όχι της αποδοχής της ετερότητας 

(χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα κείμενα: «το ροζακί σταφύλι», «ο 

φάρος του χωριού» κ.ά.). Στόχος της μελέτης του παρελθόντος διαφαίνεται η 

καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης στους μαθητές. Στην έννοια της ιστορικής 
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συνείδησης δίδεται μια κοινωνική διάσταση και συνδέεται με την ιστορική εξέλιξη 

του ατόμου. Κατανόηση του παρελθόντος, για τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια, 

σημαίνει κατανόηση των ιστορικών διαδικασιών, αναγνώριση των αιτιακών σχέσεων 

των ιστορικών γεγονότων έτσι ώστε το παρόν να συνδέεται με το παρελθόν και να 

δικαιώνεται μέσα από αυτό, ιδωμένο ως συνέχεια και αποτέλεσμα αυτού. 

Ο μαθητής, μέσα στα αναγνωστικά του μεσοπολέμου, αντιμετωπίζεται ως 

αυτόνομη προσωπικότητα και γίνεται σαφής προσπάθεια ανάπτυξης της κριτικής του 

ικανότητας και ενίσχυση της πρωτοβουλίας. Σ΄ αυτά δεν μπορούμε εύκολα να 

εντοπίσουμε άμεσο διδακτισμό ούτε διατύπωση αξιωμάτων και κανόνων που a priori 

καλούνται να ακολουθήσουν οι μαθητές. Η μετάδοση αξιών πραγματοποιείται 

αβίαστα μέσα από την περιγραφή του κόσμου που περιβάλλει τον μαθητή με 

ρεαλιστικό τρόπο, με την αξιοποίηση κειμένων αναμφισβήτητης λογοτεχνικής αξίας. 

Η γνώση συνδέεται με την οικονομική πρόοδο και εξέλιξη του ατόμου και 

εμφανίζεται να συντελεί στην βελτίωση της κοινωνικής και ατομικής ζωής. 

Παρουσιάζονται ιστορίες στις οποίες διαφαίνεται η ανάγκη καταπολέμησης του 

αναλφαβητισμού, της απόκτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και 

εκσυγχρονισμού των μεθόδων εργασίας. Γίνεται προσπάθεια ενδυνάμωσης του 

κοινωνικού συμφέροντος έναντι του ατομικού, το οποίο εμφανίζεται χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της παλαιότερης γενιάς και καταδικάζεται. Υπάρχει σαφής προσπάθεια 

προβολής της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης, με προβολή του προτύπου του 

ελεύθερου, υπεύθυνου και ενεργού πολίτη. Η απόλυτη πίστη στο Θεό και η υποταγή 

το θεϊκό νόμο, γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθεί από την τυφλή αποδοχή και, 

σχεδόν, υποταγή στο νόμο. Η αυστηρή υπακοή στο νόμο προβάλλεται ως πρότυπο 

ηθικής, σε σημείο να θυμίζει την καντιανή ηθική, και η απόλυτη τιμιότητα και 

υπακοή να αγγίζει τα όρια του παράλογου, θα τολμούσαμε να υποστηρίξουμε. Η 

οικονομική κατάσταση των ανθρώπων είναι αποτέλεσμα των δικών τους, 

αποκλειστικά, πράξεων ή παραλείψεων και η ευθύνη του κράτους παραβλέπεται. Ενώ 

τονίζονται οι φορολογικές και νομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς το κράτος, 

πουθενά δεν εμφανίζεται η έννοια του κράτους- πρόνοια. Η κρατική ευθύνη για την 

κοινωνική ανισότητα, την παιδική εργασία και άλλα κοινωνικά προβλήματα, 

αποσιωπάται, ενώ η λύση σ΄ αυτά εμφανίζεται μέσα από την κοινωνική αλληλεγγύη 

που επιδεικνύουν οι πολίτες καθώς και την εθελοντική δράση, μετατρέποντας έτσι τα 

κοινωνικά προβλήματα σε ατομικά ηθικά ζητήματα. Συνοψίζοντας την μικρή μας 

αναδρομή στα διδακτικά εγχειρίδια του μεσοπολέμου θα λέγαμε πως «οι βασικές 
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αρχές που περιέχονται στα αναγνωστικά είναι: η προτεραιότητα της γνώσης(και της 

μετάδοσης των γνώσεων από το σχολείο) και η αξιοκρατική αποτίμηση των ατόμων. 

Θεωρητικό υπόβαθρο των κειμένων είναι ο φαινομενολογικός και εμπειρικός 

ορθολογισμός. Κυριαρχούν οι αξίες: νόμος, ατομική ιδιοκτησία και γίνεται έμμεση 

δικαίωση της κοινωνικής ανισότητας. Γίνεται προβολή της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

υπεράσπιση της νομικοπολιτικής ιδεολογίας. Πρόκειται για τις βασικές αρχές της 

αστικής ιδεολογίας» (Φραγκουδάκη, 1978, σ.173). 

Με την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό το 1920 και την ήττα του Βενιζέλου 

ανακόπτεται και η φιλελεύθερη πολιτική στην εκπαίδευση. Η νέα κυβέρνηση 

αναθέτει σε επιτροπή τον έλεγχο των σχολικών βιβλίων. Τα μέλη της επιτροπής, 

Σακελλαρόπουλος, Εξαρχόπουλος, Μεγαρεύς, Σκιάς και Μιχαλόπουλος αποφασίζουν 

πως θα πρέπει να «εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και καώσι τα υπάρχοντα 

αναγνωστικά ως έργο ψευδούς και κακόβουλου προθέσεως» (όπ. αν. Τότσικας, 

2015). Έτσι με το νόμο 2678 του 1921 έχουμε και το τέλος της μεταρρύθμισης. Ο 

πόλεμος του 1922 εμποδίζει την εφαρμογή του προαναφερθέντα νόμου. Ο νόμος 

3180 του 1924 τροποποιεί για άλλη μια φορά τον τρόπο έγκρισης των σχολικών 

βιβλίων και εισάγει τη δημοτική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Το 1926, 

η δικτατορία του Πάγκαλου, με διάταγμα αλλάζει εκ νέου το σύστημα έγκρισης των 

σχολικών βιβλίων και προσδιορίζει αυστηρά το περιεχόμενό τους στην εξής 

θεματολογία: πατρίδα, θρησκεία, πολίτευμα και χρηστά ήθη, όπως αυτές οι έννοιες 

καθορίζονται από το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της δικτατορικής κυβέρνησης. 

Η πολιτική αυτή ανατρέπεται από την κυβέρνηση Βενιζέλου το 1929 και τα 

διδακτικά βιβλία διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως του σκοπού και της 

χρήσης τους: 1) στα διδακτικά εγχειρίδια, 2) στα βοηθήματα και 3) στα ελεύθερα 

αναγνώσματα. Τα διδακτικά εγχειρίδια και τα βοηθήματα ελέγχονται και εγκρίνονται 

από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ για τα ελεύθερα αναγνώσματα αρκεί μία απλή 

σύσταση. Τα αναγνωστικά της περιόδου αυτής στοχεύουν στην γλωσσική και 

λογοτεχνική καλλιέργεια των μαθητών καθώς και στην εθνική, θρησκευτική και 

ηθική διαπαιδαγώγησή τους (Τότσικας, 2015). 

Ο νόμος 5045 του 1931, «περί σχολικών βιβλίων», ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς στη χρήση παράλληλων, με αυτό του σχολικού, διδακτικών 

εγχειριδίων, προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να διαμορφώσουν σφαιρική 

άποψη για το θέμα που διαπραγματεύονται κάθε φορά. Αίρεται η αυθεντία του 

σχολικού εγχειριδίου, το οποίο αντιμετωπίζεται όχι ως μοναδική πηγή γνώσης, 



 

 46 

αλάνθαστης, αλλά ως μέσο, εργαλείο έρευνας και αναζήτησης. Η διδακτική πρακτική 

προσανατολίζεται στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και στην έρευνα. Σε κάθε 

σχολείο δημιουργείται σχολική βιβλιοθήκη, η οποία εξοπλίζεται με δύο τουλάχιστον 

αντίτυπα όλων των εγκεκριμένων βιβλίων. Η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό και η 

άνοδος της κυβέρνησης Μεταξά (1936), δεν ήταν δυνατό να αφήσει ανεπηρέαστο το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση οπισθοδρομεί και γίνεται για άλλη μια φορά 

μέσο ιδεολογικού προσανατολισμού. Ένα αυταρχικό καθεστώς δε μπορεί να 

στηριχθεί στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και δεν είναι δυνατό ν΄ αφήσει 

ανεξέλεγκτη την ερευνητική διαδικασία. Με το νόμο 5911 του 1937, επανέρχεται ο 

θεσμός προκήρυξης διαγωνισμού για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων και τα 

διδακτικά εγχειρίδια επιλέγονται από τον κατάλογο των εγκεκριμένων βιβλίων που 

συντάσσει το Υπουργείο Παιδείας ενώ ταυτόχρονα καταργούνται οι διατάξεις για την 

αγορά διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Με τον 

αναγκαστικό νόμο 952 του 1937 έχουμε την ίδρυση του γνωστού Οργανισμού 

Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έγκριση και έκδοση των βιβλίων όλων 

των βαθμίδων εκπαίδευσης, από το δημοτικό έως και τα πανεπιστημιακά 

συγγράμματα. Το Υπουργείο Παιδείας αυξάνει τον έλεγχο στη διαδικασία συγγραφής 

και έγκρισης των βιβλίων και από το έτος 1938-39 απαγορεύεται η χρήση διδακτικών 

εγχειριδίων που δεν έχουν εγκριθεί με τις διαδικασίες του νέου νόμου. Ο 

αναγκαστικός νόμος 952 αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια ιδεολογικού ελέγχου και 

προσανατολισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης από το κράτος μέσω των 

σχολικών εγχειριδίων. Τα σχολικά βιβλία που εκδόθηκαν από τον ΟΕΣΒ 

χρησιμοποιήθηκαν έως το 1950. Το 1954 ο Οργανισμός μετονομάζεται σε Οργανισμό 

Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), ο οποίος και λειτούργησε έως το 2012, έτος 

κατά το οποίο το συντονισμό της έκδοσης και διάθεσης των σχολικών βιβλίων 

αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», 

το οποίο και λειτουργεί υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. Το 1954 έχουμε την έκδοση 

των μακροβιότερων αναγνωστικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα σχολεία έως το 

1964 και με κάποιες τροποποιήσεις τους έως το 1974, είκοσι ολόκληρα χρόνια. Τα 

συγκεκριμένα αναγνωστικά, τα οποία αξιοποιήθηκαν για να διαπαιδαγωγήσουν τους 

έλληνες μαθητές επί είκοσι χρόνια, συντάχθηκαν υπό τις οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας της κυβέρνησης Παπάγου και οι συγγραφείς αυτών ακολούθησαν, συχνά 

κατά γράμμα, τις ακριβείς οδηγίες του Υπουργείου. Το περιεχόμενο των σχολικών 
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εγχειριδίων διακατέχεται από έντονο διδακτισμό, θρησκοληψία, ηθικολογία και 

έμμεσο πολιτικό προσανατολισμό. Το περιεχόμενο των αναγνωστικών βιβλίων 

οργανώνεται βάση του τετράπτυχου: πατρίς - θρησκεία – οικογένεια – εργασία. 

Τετράπτυχο στο οποίο στηρίζεται και η πολιτική φιλοσοφία του κρατικού 

μηχανισμού και η γενικότερη οικονομικοπολιτική οργάνωση του κράτους. 

Το πρότυπο οικογένειας που προωθείται μέσα από τα σχολικά αναγνωστικά είναι 

η παραδοσιακή, πατριαρχική οικογένεια, στην οποία το κύρος των μελών της 

καθορίζεται από το φύλο και δευτερευόντως από την ηλικία. Μεγαλύτερη 

χαρισματική, αδιαφιλονίκητη εξουσία έχει ο παππούς, λόγω ηλικίας και φύλου και 

ακολουθεί ο πατέρας. Ο φυλετισμός αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Ο 

σεβασμός, ο οποίος δεν επιδιώκεται να κερδηθεί παρά απαιτείται, προς το πρόσωπο 

του παππού συμβολίζει το σεβασμός προς τις σταθερές οικογενειακές αξίες. Στόχος 

των κειμένων είναι ο υπερτονισμός της ηθικής αξίας που φέρουν οι οικογενειακές 

αρχές, οι οποίες φαίνονται αμετακίνητες και σταθερές στο χρόνο. Τα κείμενα 

υποβάλλουν με απόλυτο τρόπο απόλυτες αξίες. Π.χ. ο καταμερισμός της εργασίας 

μέσα στην οικογένεια είναι τόσο σταθερός όσο και ο θεσμός της ίδιας της 

οικογένειας. Με απόλυτο φυλετικό τρόπο κατανέμονται οι εργασίες στα μέλη της 

οικογένειας. Η μητέρα ασχολείται με το σπίτι, τα παιδιά και τη φροντίδα των μελών 

της οικογένειας, όλα αυτά τα κάνει με περίσσεια χαρά και ευχαρίστηση. Η γυναίκα 

που εργάζεται εμφανίζεται ως κάτι αφύσικο και η εργασία αυτή προκύπτει πάντοτε 

ως αποτέλεσμα μεγάλης οικονομικής ανέχειας και δυστυχίας. Ο ρόλος αυτός που 

δίδεται στη γυναίκα – μητέρα εμφανίζεται ως απόλυτα φυσικός και αντικατοπτρίζει 

το φυλετισμό που κυριαρχεί στην κοινωνία της εποχής 
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Εικόνα 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φραγκουδάκη, 1978,σ.19 

Ο φυλετισμός αυτός επεκτείνεται και στα παιδιά-μαθητές, τα οποία προορίζονται 

για την υιοθέτηση συγκεκριμένων ρόλων, όπως αυτοί προδιαγράφονται μέσα από τα 

σχολικά εγχειρίδια, και μάλιστα σε μια εποχή στην οποία η γυναίκα κάνει την έξοδό 

της στην αγορά εργασίας. «Από την πιο τρυφερή ηλικία τα παιδιά – πρότυπα έχουν 

συμπεριφορά και συναισθήματα αυστηρά κατανεμημένα κατά φύλα (…) Στο 

αναγνωστικό της Β΄ δημοτικού, που ισχύει ακόμη σήμερα απαράλλαχτο, το κορίτσι 

δεν εμφανίζεται ποτέ ανάμεσα στα παιδιά – πρότυπα, εκτός από ελάχιστες 

εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το κορίτσι – πρότυπο είναι άτομο γελοιογραφικά 

υποταγμένο. Παράδειγμα το κείμενο «Ένα κοριτσάκι με καλούς τρόπους» (Β΄185-

189) που προκάλεσε την αγανάκτηση του Δελμούζου κι αποτελεί σύμβολο της 

καταπιεστικής και αυταρχικής παιδαγωγικής» (Φραγκουδάκη, 1978, σ.21). Ο κόσμος 

των σχολικών αναγνωστικών της συγκεκριμένης περιόδου, είναι αρσενικός (ο 

πατέρας, ο δάσκαλος, ο ήρωας, ο τσαγκάρης κτλ.), το μόνο γυναικείο πρότυπο είναι η 

γυναίκα – μάνα – νοικοκυρά.  
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Εικόνα 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Φραγκουδάκη, 1978, σ.22) 

Η συζυγική σχέση του πατέρα και της μητέρας αποσιωπάται εντέχνως, καθώς δεν 

το επιτρέπει η ηθική της κοινωνίας. Μια ηθική που θέλει τη διαμόρφωση δύο, 

ουσιαστικά, προτύπων εξουσίας: το πρότυπο του αυταρχικού ηγέτη-πατέρα αλλά και 

το πρότυπο της καταπιεζόμενης και ταυτόχρονα καταπιεστικής μητέρας, η οποία 

αποτελεί και θεσμοφύλακα των αρχών, των ίδιων αρχών που λειτουργούν 

καταπιεστικά για την ίδια. Εύκολα διαφαίνεται μία υπερ-ηθικοποίηση των προτύπων, 

τα οποία υποτάσσονται σε συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς. Το πρότυπο του 

καλού παιδιού διαμορφώνεται μέσα από την άκριτη υπακοή στην αυστηρά 

ιεραρχημένη εξουσία της οικογένειας. Οικογένεια και a priori σεβασμός, αποτελούν 

δύο έννοιες στενά συνυφασμένες, έως και ταυτόσημες. Το παιδί, στα κείμενα των 

αναγνωστικών της εποχής, δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό άτομο με ανάγκες και 

προσωπικές απόψεις παρά ως δέκτης εντολών και «διαλέξεων» διδακτικού 

περιεχομένου. Το «καλό» παιδί είναι αυτό που δε μιλάει, δεν έχει άποψη παρά μόνο 

αποδέχεται και επαναλαμβάνει, με τρόπο μηχανιστικό, αυτό που οφείλει να μάθει. «Η 

κυρία αυτή ευχαριστήθηκε, όταν είδε το ευγενικό κοριτσάκι. Τι φρόνημα λόγια ήταν 

εκείνα Τι προσεκτικές απαντήσεις που έδινε. Και με τι προσοχή επήρε το γλυκό που 
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του προσέφεραν.(…). Όλη την ώρα που εμιλούσαν οι μεγάλες κυρίες, η Ασπασία 

εκαθόταν φρόνιμα – φρόνιμα, και άκουε.» (αναγνωστικό Β΄, σ.186, όπ. αν. 

Φραγκουδάκη, 1978). Το παιδί – πρότυπο υπακούει σε μία παιδαγωγική που 

περιορίζει την έκφραση: δεν μιλάει, δεν ρωτάει…ωστόσο η ίδια η παιδαγωγική, στο 

θεωρητικό της πλαίσιο, αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της ελεύθερης έκφρασης στη 

διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. «Από το σύνολο των παιδικών προτερημάτων που 

προβάλλουν και υπογραμμίζουν τα αναγνωστικά και των έξι τάξεων, τα 60% 

αφορούν άμεσα την υποταγή: 20% αφορούν την υπακοή, 15% το σεβασμό στην 

οικογένεια, 15% τη θρησκευτικότητα, 15% την εργατικότητα, 10% την ακινησία και 

τη σιωπή, 10% την καθαριότητα, 8% το θάρρος, 3,5% την εξυπνάδα, και το υπόλοιπο 

ανήκει στην αρετή του παιδιού να παρασύρει ή να πείθει τους συνομηλίκους του να 

είναι υπάκουοι.»(Φραγκουδάκη, 1978, σ.32). Είναι φανερό, πως η συγκεκριμένη 

παιδαγωγική πρακτική προετοιμάζει ενήλικες υποταγμένους σε οποιαδήποτε εξουσία. 

Η αυταρχική οικογενειακή εξουσία, που τόσο αβίαστα και με φυσικό τρόπο 

μαθαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους μαθητές, εύκολα μπορεί να αντικατασταθεί 

από τη δημόσια εξουσία, η οποία εξίσου φυσικά και αβίαστα θα καθυποτάξει το 

άτομο – πολίτη. Μία υποταγή του ατόμου που δεν υλοποιείται μόνο απέναντι στην 

πολιτική εξουσία αλλά και απέναντι στη θρησκευτική. 

Η θρησκευτική διδασκαλία στα σχολεία, ίδιον της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο των 

θρησκευτικών αλλά εμπεριέχεται σε μεγάλη έκταση και στα αναγνωστικά όλων των 

τάξεων του δημοτικού σχολείου. Και ενώ στα αναγνωστικά της μεταρρύθμισης του 

1917 παρατηρείται αποστροφή των θεοκρατικών ερμηνειών των φαινομένων, στα 

αναγνωστικά του 1954 έως και του 1974 διαπιστώνεται μια έντονη θρησκευτική 

διδασκαλία, η οποία τείνει να μετατραπεί σε κοσμοαντίληψη που απομακρύνει το 

άτομο από τον ορθολογισμό και την κριτική σκέψη. Παρά το γεγονός ότι τα κείμενα 

που αφορούν αποκλειστικά τη θρησκεία δεν είναι πολλά (αποτελούν το εφτά έως και 

δεκαπέντε τοις εκατό του συνόλου των κειμένων), ωστόσο η θρησκευτικότητα των 

ηρώων – προτύπων όλων των αναγνωστικών τις συγκεκριμένης περιόδου που 

εξετάζεται, αποτελεί συστατικό στοιχείο της προσωπικότητάς τους (Φραγκουδάκη, 

1978). Το πρότυπο της καλής οικογένειας, του καλού οικογενειάρχη πατέρα, της 

καλής μητέρας, εμπεριέχει την έννοια του θεοσεβούμενου χριστιανού. Η οικογένεια 

πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, η μητέρα και η γιαγιά φροντίζουν να 

μεταδώσουν στα παιδιά τη χριστιανική, ορθόδοξη πίστη και παράδοση, διδάσκοντας 
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ταυτόχρονα πως ο καλός χριστιανός είναι και αυτός που τελικά αμείβεται από τον 

Θεό, όχι μόνο στη μεταθανάτιο ζωή αλλά και στην εγκόσμια. Ο Θεός είναι αυτός που 

προστατεύει το άτομο και την οικογένεια από τις κακουχίες και «αναποδιές» της 

ζωής.  
Εικόνα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φραγκουδακη, 1978, σ. 46-47 

Η βαθειά θρησκευτικότητα παρουσιάζεται ως «φυσική» αξία της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Η θρησκευτική παράδοση αποτελεί ένα ακόμη αδιαμφυσβήτητο στοιχείο, 

στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρέμβει και να τροποποιήσει αλλά οφείλει να 

αποδεχτεί, να υιοθετήσει και βάση αυτής να προχωρήσει. Τα κείμενα καταδεικνύουν 

την υποταγή στη θεία βούληση, η οποία μπορεί να παρέμβει στη ζωή των ανθρώπων 

και να διορθώσει τις όποιες «αδικίες», τιμωρώντας αυτούς που παραβιάζουν, με τη 

συμπεριφορά τους, τα συγκεκριμένα κοινωνικά ηθικά πλαίσια. 

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό των κειμένων είναι η αδυναμία των 

συγγραφέων να στηρίξουν τις αλήθειες και αξίες που παρουσιάζονται σε λογικά 

επιχειρήματα. Έτσι συχνά γίνεται επίκληση των άνωθεν θεϊκών δυνάμεων. Αυτό 

συμβαίνει ακόμη και όταν επιχειρείται η ερμηνεία εθνικών διεκδικήσεων. Ο Θεός 

εμφανίζεται φιλέλληνας, καθώς ο Θεός βρίσκεται πάντα στο πλευρό των αδικημένων 

και όσων έχουν δίκιο. Οι έννοιες ελληνικότητα και χριστιανισμός 

αλληλοσυμπληρώνονται και μοιάζει να μη μπορεί να υπάρξει η μία δίχως την άλλη. 
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Η παρουσία όμως της αναγκαιότητας της θρησκευτικής πίστης επεκτείνεται και στην 

οικονομία, καθώς ο αγρότης παρουσιάζεται να κοπιάζει αδιάκοπα προκειμένου να 

πετύχει μια καλή σοδιά και ταυτόχρονα να παρακαλάει το Θεό για την παρέμβασή 

του ώστε να αποτραπούν άσχημα καιρικά φαινόμενα ή να ευχαριστεί για τον ίδιο 

λόγο. Χαρακτηριστική είναι η απουσία της κρατικής ευθύνης και προστασίας του 

πολίτη. Η εργασία, όπως και ο θεσμός της οικογένειας και η θρησκεία, παρουσιάζεται 

ως μια φυσική διάσταση του ανθρώπου και ανάγεται σε «αυτόνομη ηθική», ηθικό 

καθήκον (Φραγκουδάκη, 1978). Ο άνθρωπος έχει «ηθικό καθήκον» να είναι 

εργατικός και να υπομένει με στωικότητα την εξαντλητική κόπωση της εργασίας, 

καθώς αυτή προσφέρει μια γλυκιά ευχαρίστηση. Τα πρότυπα που προβάλλονται είναι 

εργατικά και φίλεργα. Τα επαγγέλματα στα οποία δραστηριοποιούνται είναι αυτό του 

σιδηρουργού, του καστανά, του αγρότη, του υποδηματοποιού… επαγγέλματα 

παραδοσιακά, ερχόμενα από το μακρινό παρελθόν και σχεδόν απαλλαγμένα από τα 

προβλήματα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. «Η εμμονή αυτή στο 

παρελθόν, στα πρότυπα της αγροτικής κοινωνίας, εξηγείται από το γεγονός ότι οι 

παραδοσιακές μορφές παραγωγής εμπεριέχουν αξίες πολύ ανθεκτικές στις 

μεταμορφώσεις. Ακόμα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα προσφέρονται πολύ 

περισσότερο στην ιδεαλιστική κι εξιδανικευμένη παρουσίασή τους. Είναι από τη 

φύση τους πιο «ευγενή», πιο ηθικά…» (Φραγκουδάκη, 1978, σ.71). Ο εργατικός 

άνθρωπος είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Όλα τα επαγγέλματα είναι χρήσιμα, 

διατηρώντας το καθένα τη θέση του στην κοινωνία όπως τη θέση τους κρατούν και οι 

άνθρωποι – πρότυπα των βιβλίων. Όλα είναι σε τάξη εφόσον είναι αμετακίνητα.  

Οι άνθρωποι χωρίζονται «φυσικά» σε άντρες και γυναίκες, ενήλικες και παιδιά, 

πλούσιους και φτωχούς…ο καθένας από αυτούς έχει συγκεκριμένο ρόλο να 

διαδραματίσει και είναι ευτυχισμένος όταν τον υλοποιεί με θρησκευτική ευλάβεια. 

Αλλοίμονο σε όποιον θελήσει να «βγει» από το ρόλο του και διαταράξει την 

ισορροπία των πραγμάτων. Τα πάντα στην πλάση, συμπεριλαμβανομένων και των 

ανθρώπων, έχουν μια «φυσική» θέση που προσφέρει την ισορροπία τόσο στη φύση 

όσο και στην κοινωνία. Αυτή η δογματική ηθική διδάσκεται άμεσα μέσα από τους 

μύθους των αναγνωστικών, όπως αυτή με το λυχνάρι που ήθελε να λάμπει σαν τον 

ήλιο (αναγνωστικό Δ΄ δημοτικού) ή το κοριτσάκι που ήθελε να γίνει αετός (αναγν. Δ΄ 

δημοτικού). Υπάρχει μια φυσική κοινωνική πραγματικότητα την οποία ο μαθητής 

οφείλει να αποδεχθεί χωρίς να έχει το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει κριτικά. Ένα 

από τα χειρότερα ελαττώματα του ανθρώπου είναι η επιδίωξη αλλαγής αυτής της 
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πραγματικότητας μέσα από την υιοθέτηση ρόλων που ανήκουν σε άλλους. Ωστόσο, 

όποιος είναι ηθικός, τίμιος, και εργατικός, μπορεί να φτάσει και στην οικονομική 

ευημερία με τη βοήθεια κάποιου επίσης τίμιου και φιλεύσπλαχνου πλουσίου ή του 

Θεού. Η εργασία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ηθικό καθήκον και η παιδική 

εργασία είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους φτωχούς, παρ΄ όλο που αυτή 

απαγορεύεται με νόμο από το 1912. Η οικονομική εξαθλίωση του λαού δεν 

αντιμετωπίζεται από τον κρατικό μηχανισμό αλλά η αντιμετώπισή της προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της φιλευσπλαχνίας και της ελεημοσύνης των οικονομικά ισχυρών της 

συγκεκριμένης κοινωνίας. Τα αίτια της φτώχειας ανάγονται στην τύχη και η λύση στο 

κοινωνικό αυτό πρόβλημα είναι η εργατικότητα και η ελεημοσύνη. Κατά συνέπεια, η 

ευθύνη τόσο για την ύπαρξή της όσο και για την καταπολέμησή της είναι καθαρά 

ατομική και συνεπώς κοινωνικά αίτια της φτώχειας δεν υπάρχουν. Έχουμε μια 

μετατροπή και αναγωγή ενός κοινωνικού προβλήματος σε ηθικό. Η ευθύνη για την 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο είναι αποκλειστικά δική του. 

Ο εργατικός και «νοικοκύρης», αυτός που εργάζεται όπως ο μέρμιγκας, είναι αυτός 

που δε θα πεινάσει ποτέ. Μπορεί να μη γίνει ποτέ πλούσιος, αλλά δε θα διάγει μια 

ηθική και αξιοπρεπή ζωή, άξια επαίνου, αντιθέτως αυτός που δεν έχει να φάει 

ταυτίζεται με τον τζίτζικα της παραβολής και κατά συνέπεια, είναι άξιος της τύχης 

του «Όποιος εργάζεται (λέει η μητέρα) έχει απ΄ όλα τα καλά. Όποιος δεν εργάζεται 

και είναι τεμπέλης γίνεται πτωχός, κουρελής και ζητιάνος. Ούτε τον αγαπά κανείς» 

(αναγν. Γ΄ δημοτικού, όπ. αν. Φραγκουδάκη, 1978). Χαρακτηριστικές, επίσης, είναι 

οι ιστορίες του αναγνωστικού της Β΄ τάξης «Ετοιμασίες για το χειμώνα» και «Μια 

ακατάστατη οικογένεια», στις οποίες έχουμε την περιγραφή ενός θετικού, εργατικού 

προτύπου και ενός αρνητικού. Οι φτωχοί πρέπει να είναι τίμιοι και εργατικοί και να 

σέβονται τα αφεντικά τους και φυσικά να μην είναι αλαζόνες ώστε να διεκδικούν 

θέσεις και πράγματα που, εκ φύσεως, δεν δικαιούνται.  

Και ενώ μέσα από τα αναγνωστικά δίνεται η διάσταση του ατόμου ως μέλος της 

οικογένειας, ως πολίτη της κοινωνίας, ως «συστατικό στοιχείο» της οικονομίας, ως 

μέλος της χριστιανική κοινότητας, δεν παραλείπεται και η ιστορική του τοποθέτηση 

και οριοθέτηση. Η ιστορία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα δράσης ορισμένων 

εξαιρετικών ιστορικών προσωπικοτήτων- ηγετών και ηρώων – πολεμιστών, τη δράση 

των οποίων καθόριζε η εθνική συνείδηση. «Με λίγα λόγια ιστορία είναι η άλογη 

κυριαρχία των δυνάμεων που ενσαρκώνουν οι ήρωες» (Φραγκουδάκη, 1978, σ. 94). 

Η εθνική περηφάνια εκπορεύεται από τους ένδοξους προγόνους μας καθώς και από 
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τη φυσική ομορφιά της πατρίδας μας. Ο αρχαίος πολιτισμός ερμηνεύεται ως θαύμα, 

χωρίς προσπάθεια εντοπισμού των στοιχείων που οδήγησαν στο μεγαλείο του, ενώ 

ταυτόχρονα μπορούμε να διαπιστώσουμε την προβολή ενός και μόνο προτύπου 

διακυβέρνησης, αυτού της βασιλείας με παράλληλη αποσιώπηση της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. Η επανάσταση του 1821 αξιοποιείται για την προβολή των ηρωικών 

προτύπων, αυτών που αψηφούν τον θάνατο μπροστά στο χρέος τους προς την 

πατρίδα. Η ανθρώπινη ζωή έχει μικρότερη αξία μπροστά στην αξία της πατρίδος. Η 

θυσία και ο ηρωισμός δεν σχετίζονται με την έννοια και την ιδέα της ελευθερίας, του 

δικαιώματος του ανθρώπου να ζει ελεύθερος αλλά εμφανίζονται ως «ιερή 

υποχρέωση» απέναντι στο έθνος. Ο ηρωισμός ταυτίζεται σχεδόν με το ελληνικό 

στοιχείο και το δίκιο αγώνα των ελλήνων. Ο θάνατος είναι «γλυκός» όταν έρχεται ως 

προσφορά στο έθνος. Παρατηρείται μια έξαρση του πολεμιστή προτύπου, ενός 

προτύπου που ξεφεύγει από το αριστοτελικό μέτρο της έννοιας της ανδρείας και 

τείνει προς τον άλογο ηρωισμό, ο οποίος παραχωρεί την υπέρτατη αξία της 

ανθρώπινης ζωής στις διαθέσεις και σκοπούς του έθνους. Ενός έθνους που οδηγείται 

από πεφωτισμένους ηγέτες. Το παρελθόν αξιοποιείται ως πηγή συλλογής 

ελεγχόμενων προτύπων, ικανών να δώσουν το περίγραμμα του ηθικού ατόμου-

πολίτη. Ηθικός άνθρωπος εμφανίζεται αυτός που επιδεικνύει σεβασμό στη, σταθερή 

στο χρόνο, οικογενειακή δομή, φιλοπατρία, ηρωισμό και κυρίως σεβασμό και πλήρη 

αποδοχή στην κοινωνική ιεραρχία. 

Η ηθική που προάγουν τα συγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια, το δίχως άλλο, είναι 

μια ετερόνομη ηθική που στηρίζει την κοινωνική δομή, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί. 

Καταπιέζει την ελεύθερη έκφραση, τυποποιεί και διαμορφώνει έναν υποταγμένο 

πολίτη σε άνωθεν επιβεβλημένους κανόνες και νόμους. Οι κοινωνικές συμβάσεις 

εμφανίζονται ως φυσικές και ως τέτοιες πρέπει να υιοθετούνται και να γίνονται 

αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Η ύπαρξη ενός αρχηγού-ηγέτη, στον οποίο 

βρίσκονται εγκλωβισμένοι με τη θέλησή τους όλοι, αποτελεί μία υπέρτατη «φυσική» 

αλήθεια, ξεκινώντας από την οικογένεια και φτάνοντας ως τη διάρθρωση της 

κοινωνίας. Πρόκειται για μια συγκαλυμμένη αυταρχική παιδαγωγική που επιβάλλει 

μια ετερόνομη ηθική, εξουδετερώνοντας κάθε μορφή διαλόγου και ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης, έχοντας ως κύριο μέλημα την καλλιέργεια της κοινωνικής 

υποταγής. Μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε κοινωνικά 

πρότυπα που εξυπηρετούν πολιτικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς ξένους 

προς την εκπαιδευτική πράξη. 
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Το Σύνταγμα του 1975 δίνει μια νέα τροπή στα εκπαιδευτικά πράγματα και 

δρομολογεί τις εξελίξεις για μια περισσότερο «ανοικτή» εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Προσδιορίζει εκ νέου τους σκοπούς της εκπαίδευσης, τονίζοντας 

την ακαδημαϊκή ελευθερία. Το σχολικό εγχειρίδιο, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 

αποτελεί το κυριότερο μέσο υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων μιας πολιτείας. 

Περιέχει πληροφορίες, γνώσεις, μπορεί να έχει ιδεολογικό και ηθικό προσανατολισμό 

και συντελεί στη διαμόρφωση απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Δεν είναι 

καθόλου τυχαίο που οι νόμοι περί διδακτικών βιβλίων αλλάζουν, όπως 

παρατηρήσαμε, σχεδόν κάθε φορά που υπάρχει κυβερνητική αλλαγή. Το περιεχόμενό 

του δεν απεικονίζει μόνο τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της 

κοινωνίας, αλλά συμβάλλει και στη διαμόρφωση, διατήρηση και αναπαραγωγή 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δεδομένων. Αποτελεί εργαλείο «διάπλασις 

των νέων» στα χέρια της εκάστοτε κρατικής εξουσίας, η οποία επιθυμεί να 

αναπαράγει και να εδραιώσει τις κοινωνικοοικονομικές δομές της χώρας. 

Ανάμεσα, ωστόσο, στην πολιτεία, το βιβλίο και τους μαθητές υπάρχει και ο 

εκπαιδευτικός-δάσκαλος. Ο δάσκαλος μεταφέρει, μεταφράζει, μεταδίδει, αναπαράγει 

ή αναδημιουργεί, ανασυνθέτει, τροποποιεί το διδακτικό εγχειρίδιο και «προσφέρει» 

το περιεχόμενό του στους μαθητές. Στα χρόνια που μελετήσαμε παραπάνω, ο 

δάσκαλος αποτελούσε απλό κυβερνητικό εργαλείο, όπως και το διδακτικό εγχειρίδιο. 

Υπήρχαν επαγγελματικές κυρώσεις εάν δεν τηρούσε το αυστηρό διδακτικό 

περίγραμμα, όπως αυτό καθορίζονταν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ο ασφυκτικός 

επαγγελματικός έλεγχος και η υποχρέωση απόλυτης υπακοής και τήρησης των 

εκπαιδευτικών εντολών και κατευθύνσεων του πρόσδιδαν τον ρόλο του απλού 

διεκπεραιωτή. Δεν είχε την ευχέρεια επιλογής διδακτικού περιεχομένου ούτε 

χρησιμοποίησης εναλλακτικού υλικού. Οι προσωπικές του πεποιθήσεις, αδιάφορες 

προς την εκάστοτε κρατική εξουσία, έπρεπε να «εξαφανιστούν» και ο ίδιος να 

μετατραπεί σε απλό διακομιστεί αντιλήψεων, αξιών, στάσεων, συμβάλλοντας έτσι 

στη διατήρηση της υπάρχουσας κοινωνικής δομής.  

Στα πλαίσια ενός τέτοιου έντονου ηθικοπλαστικού διδακτισμού και περιβάλλοντος 

ανελευθερίας, η έννοια της ηθικής διαπαιδαγώγησης των νέων έλαβε αρνητικό 

πρόσημο καθώς ταυτίστηκε με την άκριτη αποδοχή, μοιρολατρία, ανοχή και 

ανελεύθερη υπακοή. Ωστόσο, χωρίς να υπερτονίζεται ή να προσδιορίζεται ακριβώς 

το περιεχόμενο της έννοιας, η ηθική αγωγή εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους σκοπούς του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, όπως αυτό είναι 
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δυνατό να διαφανεί τόσο από τις συνταγματικές αναφορές του 1975 όσο και από τις 

αναφορές των εκπαιδευτικών νόμων (1566/85) και τα Α.Π.Σ. 

 

1.9. Ηθική κρίση - ηθική αγωγή: ο ρόλος του ηγέτη-δασκάλου 

Η ηθική διαπαιδαγώγηση, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από την παρατήρηση 

και ανάλυση των διδακτικών εγχειριδίων και των εκάστοτε εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβάνεται στις βασικές επιδιώξεις της εκπαίδευσης 

κατέχοντας τις πρώτες θέσεις της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας. Αυτό οφείλεται στη 

σπουδαιότητα που έχει η ύπαρξη της ηθικής τόσο για τα άτομα όσο και για το 

κοινωνικό σύνολο.  

Στην κοινή χρήση «ηθική» σημαίνει τις παγιωμένες κοινωνικές απόψεις για το τι 

απαγορεύεται ή επιτρέπεται ή επιβάλλεται (Δεσποτόπουλος, 1976). Στη φιλοσοφική 

της υπόσταση αποτελεί τον κλάδο της φιλοσοφίας ο οποίος ασχολείται με τη 

φιλοσοφική σκέψη του ανθρώπου, η οποία θα τον βοηθήσει στη θεωρητική 

τεκμηρίωση των πράξεών του (Θεοδωρακόπουλος, 2006). Με τον όρο «ηθική» 

αποδίδουμε την προσπάθεια ρύθμισης της συμπεριφοράς του ατόμου, με την 

αξιοποίηση ενός συνόλου ανασταλτικών κανόνων των εγωιστικών και 

αντικοινωνικών τάσεων του ανθρώπου. Το σύνολο των κανόνων αυτών συνιστούν 

έναν ηθικό κώδικα (Δραγώνα-Μονάχου,1991, όπ. αν. Κακαβούλης, 1994). Ωστόσο, 

ως σύστημα αξιών και κανόνων γενικά αποδεκτών, η «ηθική» εμπεριέχει την έννοια 

της αυτονομίας «έχει κάποιον ενιαίο πυρήνα και οριοθετείται από κοινούς άξονες που 

συνιστούν οικουμενικές ηθικές αρχές, παράλληλα με τις κοινωνικές και πολιτισμικές 

αξίες» (Δραγώνα-Μονάχου,1991, όπ. αν. Κακαβούλη, 1994, σ.20).  

Σύστοιχη με την έννοια της «ηθικής» είναι και η έννοια της «ευθύνης». 

«Συστατικό της ηθικής προσωπικότητας είναι όχι μόνο η ακεραιωμένη μέριμνα, 

δηλαδή για τον άνθρωπο απρόσωπα και τις αυταξίες του κόσμου αλλά και η 

συναίσθηση ευθύνης αντίστοιχα.» (Δεσποτόπουλος, 1976, σ.14). Η συναίσθηση αυτή 

της ευθύνης δεν αναφέρεται μόνο στις εκ των υστέρων συνέπειες των πράξεων αλλά 

και στις εκ των προτέρων παραλείψεις για την αποτροπή πράξεων με «ανήθικες» 

συνέπειες από το άτομο.  

Αυτή η ηθική αγωγή που συνδέεται με την καλλιέργεια και ανάπτυξη ηθικής 

συνείδησης μέσω της υιοθέτησης στάσεων, αξιών και κριτηρίων ικανών να 

διαμορφώσουν ένα κοινωνικό άτομο προσανατολισμένο στην πραγμάτωση του 
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αγαθού και αποφυγή του κακού, υπήρξε, από παλιά, επιδίωξη της κοινωνίας. 

Επιδίωξη για την επίτευξη της οποίας αξιοποιήθηκε η εκπαίδευση. Η πρόταξη της 

ηθικής αγωγής στη σύγχρονη εποχή έρχεται ως συνέπεια της έντονης κοινωνικής 

κρίσης, κρίση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Η κατάρρευση των υπαρχόντων 

κοινωνικών συστημάτων οδήγησε σε αμφισβήτηση θεσμών και διάβρωση των 

ηθικών αξιών με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων να έχει χάσει την 

αίσθηση του δικαίου, αδυνατώντας να διακρίνει με ευκολία το τι είναι δίκαιο και τι 

άδικο. Και όταν οι άνθρωποι «δεν γνωρίζουν ποιες αξίες και αρχές πρέπει να τηρούν, 

και όταν δεν είναι σίγουροι πώς να εφαρμόσουν τις δικές τους ηθικές αξίες και ηθικές 

αρχές, στην καθημερινή τους ζωή και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, τότες 

αντιμετωπίζουμε την ηθική κρίση» (Dordevie, 1995, σ.161, όπ. αν. Jevtic, χ.χ.). Από 

την άλλη μεριά, η πολυπολιτισμική κοινωνία μας παρουσιάζει έντονα προβλήματα 

βίας, ναρκωτικών, ρατσισμού, περιβαλλοντικής αναλγησίας και γενικότερης 

παραβατικής συμπεριφοράς, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση περί «ηθικής 

αγωγής» στην εκπαίδευση και τη δυνατότητα άμβλυνσης των κοινωνικών 

αντιπαραθέσεων μέσω διδακτικών πρακτικών, ικανών να προάγουν τη διαμόρφωση 

ενός καθολικού συστήματος αξιών, χωρίς ταυτόχρονης υποταγής σ΄ ένα κυρίαρχο 

αξιακό σύστημα, συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης.  

Τόσο η κοινή γνώμη όσο και η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα τονίζουν ιδιαίτερα 

το ρόλο του σχολείου στην ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ιδιαιτέρως σε 

περιόδους κατά τις οποίες η ίδια η κοινωνία διέρχεται κρίση σε όλους τους τομείς. 

Ωστόσο, τόσο το περιεχόμενο της ηθικής διαπαιδαγώγησης όσο και οι μέθοδοι που 

προσφέρονται για την υλοποίηση της, αποτελούν αντικείμενο έντονων 

αντιπαραθέσεων. «…Βέβαια, όσοι εντάσσουν την ηθική διαπαιδαγώγηση στα 

ανώτερα κλιμάκια της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας δεν συμφωνούν πάντοτε για τη 

φύση, τον αριθμό και την ιεράρχηση των ηθικών αρχών που πρέπει να καθορίζουν το 

περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της ηθικότητας. Γι΄ αυτό διαφοροποιούνται 

στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις αρχές και τις πρακτικές της ηθικής 

διαπαιδαγώγησης.» (Ματσαγγούρας, 2000, σ.385). Οι κυριότερες προτάσεις, στην 

ιστορία της εκπαίδευσης, σχετικά με την ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, θα 

μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε μεγάλες σχολές-τάσεις, η κάθε μία από 

τις οποίες παρουσιάζει τις δικές της απόψεις σχετικά με την έννοια της ηθικότητας 

και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε αυτή να αναπτυχθεί στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής πρακτικής. Διατυπώνουν διαφορετικούς τρόπους διδακτικών 



 

 58 

προσεγγίσεων σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η διδασκαλία τρόπων 

συμπεριφοράς των ανθρώπων σε διάφορες ηθικές περιστάσεις της καθημερινότητας, 

καθώς και διαδικασίες λήψης αποφάσεων πάνω σε ηθικά διλήμματα. 

Η παραδοσιακή σχολή ηθικής εκπαίδευσης εκφράζεται μέσα από τις πρακτικές 

ηθικής εκπαίδευσης του παρελθόντος και το αυταρχικό και δασκαλοκεντρικό πνεύμα 

του παραδοσιακού σχολείου. Στηρίζεται στην υιοθέτηση των κυρίαρχων κοινωνικών 

ηθικών αρχών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

και στοχεύει στη συνοχή της κοινωνίας και διατήρηση της κοινωνικής ιεραρχίας. Οι 

ηθικές αρχές που προβάλλονται είναι η ευγένεια, αυτοεξυπηρέτηση, καλή υγεία, 

αυτοκυριαρχία, καθήκον, αξιοπιστία, εργατικότητα, ειλικρίνεια, και συλλογική 

εργασία (Kirschenboum, 1995). Η «ηθικοποίηση» των μαθητών επιτυγχάνεται με το 

προσωπικό παράδειγμα του δασκάλου, την επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων που 

περιέχουν πρότυπα μίμησης αντίστοιχα των επιθυμητών ηθικών αρχών που 

επιδιώκονται να υιοθετηθούν από τους μαθητές, την απομνημόνευση ηθικών 

διδαγμάτων, που προκύπτουν από την επεξεργασία των κειμένων καθώς και από τον 

έπαινο και προβολή των «καλών» μαθητών. Για την υιοθέτηση των ηθικών αρχών 

και αντίστοιχων ηθικών συμπεριφορών, αξιοποιούνται τόσο ηθικές όσο και 

σωματικές ποινές. Για το λόγο αυτό η παραδοσιακή σχολή ηθικής εκπαίδευσης 

κατηγορήθηκε για τον αυταρχισμό, τον δογματισμό της και την προώθηση μιας 

ετερόνομης ηθικής, η οποία είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματική. 

Η σχολή διασάφησης των αξιών καθώς και η γνωστικο-αναπτυξιακή σχολή 

επιδιώκουν την διαμόρφωση ηθικής συμπεριφοράς των μαθητών με έμμεσο τρόπο. 

Οι σχολές αυτές μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της ηθικής εκπαίδευσης από το 

ποιες ηθικές αρχές πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές και το τι πρέπει να κάνουν στο 

πώς πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι οι μαθητές για το τι πρέπει να πράξουν με 

ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης των πράξεών τους. Η σχολή της διασάφησης των 

αξιών στη διδακτική της πρακτική στοχεύει στην εσωτερίκευση και διασαφήνιση των 

ηθικών αξιών που πρεσβεύουν οι μαθητές. Οι εκπρόσωποί της προτείνουν τα εξής 

επτά κριτήρια προσδιορισμού των αξιών και ένταξής τους στις διδακτικές πρακτικές: 

«1) ελεύθερη επιλογή, 2) επιλογή μέσα από εναλλακτικές δυνατότητες, 3) επιλογή 

μετά από συνειδητή εξέταση των παραδοχών και των συνεπαγωγών, 4) ικανοποίηση 

από την επιλογή,5) δημόσια υπεράσπιση επιλογής, 6) δυνατότητα εφαρμογής και 7) 

συχνή εφαρμογή» (Raths et al., 1966, σ. 28, όπ. αν. Ματσαγγούρας, 2000, σ. 388). 
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Με βάση τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να αναπτυχθούν διάφορες κατηγορίες 

αξιών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν διδακτικό αντικείμενο της εκπαίδευσης, 

όπως : ηθικές, πολιτικές, αισθητικές, οικολογικές, θρησκευτικές κτλ. Οι μαθητές, στα 

πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, καλούνται να επιλέξουν, να 

προσδιορίσουν και να ιεραρχήσουν τις προσωπικές τους αξίες μέσα από έμμεσες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο 

της σχολής διασάφησης των αξιών, χρησιμοποιούν ποικιλία διδακτικών τεχνικών και 

στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν, στον κάθε μαθητή χωριστά, να επιλέξει και να 

διαμορφώσει το προσωπικό του αξιακό πλαίσιο, ενώ, ταυτόχρονα, μέσα από τη 

συνύπαρξη και διατύπωση των επιλογών των μαθητών, στα πλαίσια της σχολική 

ομάδας, επιτυγχάνεται και η αλληλεπίδραση και τροποποίηση των αξιακών επιλογών. 

Η γνωστικο-αναπτυξιακή σχολή, στηριζόμενη, κυρίως, στις εργασίες των Piaget 

και Kohlberg, επιχειρεί να επιτύχει την ηθική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την 

ανάπτυξης της ικανότητάς του να κρίνει το τι ακριβώς είναι ηθικό και το τι όχι. 

Στηρίζεται στη γνωστική και κριτική ικανότητα του ατόμου για την επίτευξη της 

ηθικής συμπεριφοράς. Τα ηθικά διλλήματα λύνονται μέσα από διαλεκτική 

προσέγγιση, αντιπαράθεση και διατύπωση των εναλλακτικών ηθικών κρίσεων και 

αξιών (Habermas, 1990, όπ. αν. Ματσαγγούρας, 2000). Ωστόσο, για να επιτευχθεί η 

ηθική κρίση, απαραίτητα είναι η βούληση και το συναίσθημα, παράγοντες τους 

οποίους η γνωστικο-αναπτυξιακή σχολή έχει εντάξει στον τρόπο που προσεγγίζει την 

έννοια της ηθικής ανάπτυξης του ατόμου. 

Ο Piaget συνδέει την ανάπτυξη της ηθικής σκέψης με τη γνωστική ανάπτυξη και 

υποστηρίζει πως αυτή ολοκληρώνεται σε τρία στάδια, ξεκινώντας από το προ-ηθικό 

στάδιο, το οποίο ολοκληρώνεται έως την ηλικία των τεσσάρων – πέντε ετών, 

ακολουθεί το στάδιο του ηθικού ρεαλισμού και της ετερόνομης ηθικής (στις ηλικίες 

των πέντε έως εννέα ετών, καλύπτοντας την περίοδο της δημοτικής εκπαίδευσης), 

καταλήγει στο στάδιο του ηθικού σχετικισμού και την αυτόνομη ηθική, η οποία 

εμφανίζεται από το δέκατο έτος του παιδιού. Στο στάδιο του ηθικού ρεαλισμού το 

παιδί κατανοεί και μαθαίνει να αποδέχεται την ύπαρξη κανόνων οι οποίοι θα πρέπει 

να ισχύουν και να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται 

ερήμην του παιδιού από κάποια «ανώτερη» δύναμη είναι απόλυτοι και αμετάβλητοι 

(ετερόνομη ηθική). Η ηθικότητα κάθε πράξης καθορίζεται από τις συνέπειες που 

επισείει η πράξη και όχι από τα κίνητρα του δρώντος. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί πως αρκετές δεκαετίες πριν τον Piaget, παρουσιάστηκαν, 

κατά παραπλήσιο τρόπο, τα στάδια ηθικής ανάπτυξης του παιδιού, από τον Dewey 

(όπ. αν. Ματσαγγούρας, 2000). Κατά το προ - ηθικό στάδιο (conventional level) η 

συμπεριφορά του ατόμου ρυθμίζεται από βιολογικές και κοινωνικές παρορμήσεις. 

Κατά το στάδιο της συμβατικής ηθικής (conventional level) το παιδί αποδέχεται 

άκριτα τις αρχές της κοινωνικής ομάδας, στα πλαίσια της οποίας είναι ενταγμένο ενώ 

στο στάδιο της αυτόνομης ηθικής διαμορφώνει τη δική του συμπεριφορά, 

οδηγούμενο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και κρίσεις, ασκώντας κριτική στις 

αρχές και αξίες της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει.  

Ο Kohlberg (Πουρκός, 1990) υποστηρίζοντας την ιδέα του γνωστικισμού -

παραλληλισμού (συνδυασμός της ηθικής ανάπτυξης με την γνωστική) δεν εστίασε 

στην επιλογή της πράξης αλλά στη συλλογιστική που οδηγεί στην υιοθέτηση μιας 

άποψης ή στην επιλογή της δράσης. Παρουσίασε έξι στάδια ηθικής ανάπτυξης, 

ταξινομημένα σε τρία επίπεδα: (α) πρώτο επίπεδο: Προ-συμβατική ηθική σκέψη, (β) 

δεύτερο επίπεδο: Συμβατική ηθική σκέψη και (γ) τρίτο επίπεδο: Μετα-συμβατική 

ηθική σκέψη. Ο Kohlberg τονίζει τη σπουδαιότητα της ενσυναίσθησης στη 

διατύπωση ηθικών κρίσεων και την απαλλαγή του παιδιού από τον εγωκεντρισμό της 

προσχολικής ηλικίας.  

Στο προ-συμβατικό επίπεδο το παιδί συνδέει το σωστό με αυτό που του αποφέρει 

«κέρδος» (συναλλακτική σκέψη) και την κακή συμπεριφορά μ΄ αυτή που τιμωρείται. 

Στο συμβατικό επίπεδο το παιδί συμμορφώνεται με τις αντιλήψεις των «σημαντικών 

άλλων» (γονείς, φίλοι, δάσκαλοι, συμμαθητές) και ως ηθική κρίνεται η συμπεριφορά 

που γίνεται από αυτούς αποδεκτή. Προσπαθεί να αποδεχτεί και να συμμορφωθεί με 

τους κοινωνικούς κανόνες της ομάδας στην οποία είναι ενταγμένο. Στο μετα-

συμβατικό επίπεδο έχουμε την ανάπτυξη της ηθικής του κοινωνικού συμβολαίου, το 

άτομο έχει διαμορφώσει προσωπικές αξίες, ορισμένες από τις οποίες θεωρούνται 

απαράβατες (ζωής, ελευθερίας κτλ). Το τι είναι ηθικό καθορίζεται από τις 

προσωπικές επιλογές και πεποιθήσεις του ατόμου. 

Αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις αντιλήψεις του Kohlberg, η ηθική αγωγή των 

μαθητών θα πρέπει να στηρίζεται στη διαμόρφωση ενός συναισθήματος μη-

ικανοποίησης ως προς τον τρόπο ηθικής κρίσης που ακολουθείται από αυτούς. Αυτή 

η «μη-ικανοποίηση» τους οδηγεί στη διαρκή αναζήτηση ανώτερων τρόπων ηθικών 

κρίσεων, γεγονός που επιτρέπει την ηθική τους ανάπτυξη. Κάτω από αυτό το 

σκεπτικό η παροχή ηθικών προτύπων ή η επιβολή τους, μέσω της υιοθέτησης ηθικών 
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αρχών και αξιών, κάνοντας χρήση ενός συστήματος ποινών και αμοιβών, όχι μόνο 

δεν έχει νόημα αλλά δεν επιφέρει και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην 

πραγματική ηθική ανάπτυξη του ατόμου. Αντιθέτως, μέσα από την αξιοποίηση των 

ευκαιριών που παρέχει η σχολική ζωή και τη χρήση υποθετικών διλημμάτων μπορούν 

να αναδειχθούν διαφορετικοί τρόποι ηθικής κρίσης. Η επεξεργασία υποθετικών 

διλημμάτων υποβοηθάει την ανάπτυξη της ηθικής ωριμότητας του μαθητή. Πρώτο, 

κατά συνέπεια, μέλημα του δασκάλου είναι, αφού επισημάνει το ηθικό στάδιο 

ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής, να επιχειρήσει να τον οδηγήσει, μέσω της 

χρήσης ηθικών διλημμάτων, στην επόμενη βαθμίδα. 

Για τον Kohlberg η ηθική αγωγή δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό μάθημα αλλά 

αντιμετωπίζεται «…ως μια διάσταση της όλης αγωγής» (Ματσαγγούρας, 2000, 

σ.410). Εξαιρετικά σημαντικό, για τον λόγο αυτό, είναι τόσο το γενικότερο κλίμα της 

σχολικής μονάδας όσο και το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

μαθητών και εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει στους 

μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα θέματα που ανακύπτουν, και από τη 

σκοπιά του Άλλου, να συντελέσει δηλαδή στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στους 

μαθητές. Τα ιδεώδη της ηθικής αγωγής, τα οποία προβάλλονται από τα παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά συστήματα διαμορφώνονται κατά βάση από τα κοινωνικά-κρατικά 

ιδεώδη καθώς και από τη γνώμη και προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

παρουσιάζεται ως αυθεντία. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται και ως δογματικά 

και επιβάλλονται με δογματικό τρόπο. Αντιθέτως τα ηθικά ιδεώδη που προβάλλονται 

από τη θεωρία του Kohlberg συμφωνούν με τα ιδεώδη των δημοκρατικών κοινωνιών 

και διαμορφώνονται μέσα στα πλαίσια ελεύθερης επιλογής και αυτονομίας. 

Προσπάθεια θεωρητικοποίησης και ερευνητικής στήριξης της παραδοσιακής 

σχολής αποτελεί η σχολή διαπαιδαγώγησης του χαρακτήρα (character education). 

«Με τον όρο χαρακτήρα οι εκφραστές της προσέγγισης αυτής αναφέρονται στο 

σύνολο των σταθερών γνωρισμάτων της προσωπικότητας του ατόμου που 

καθορίζουν την κυρίαρχη ηθική συμπεριφορά του» (Ματσαγγούρας, 2000, σ.391). 

Σύμφωνα με τη σχολή διαπαιδαγώγησης του χαρακτήρα, υπάρχουν ηθικές αρχές 

γενικής αποδοχής, τις οποίες πρέπει η εκπαίδευση να «περάσει» με άμεσο τρόπο 

στους μαθητές κατά τη διαδικασία υλοποίησης του κοινωνικοποιητικού της σκοπού. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα υιοθετήσουν τις ηθικές αυτές αρχές είναι, 

αρχικά, η επανάληψη της «ενάρετης» πράξης, έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει 

«δεύτερη φύση» του μαθητή. Μία άλλη διδακτική τεχνική που προτείνεται να 
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αξιοποιηθεί είναι αυτή της μίμησης προτύπων, καθώς η κοινωνική μάθηση, σύμφωνα 

με τον Bandura (1986), (όπ. αν. Ματσαγγούρας, 2000) ενισχύεται και προάγεται μέσα 

από τη μίμηση προσώπων, η ηθική διαπαιδαγώγηση δεν ξεφεύγει από τον κανόνα 

αυτό. Τα πρότυπα μίμησης δεν είναι απαραίτητο να σχετίζονται μόνο με το άμεσο 

κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών αλλά μπορεί να προκύπτουν και μέσα από τα 

λογοτεχνικά αναγνώσματα που επιλέγονται να διδαχθούν. Για το λόγο αυτό 

αξιοποιούνται συστηματικά ιστορίες με ηθικά μηνύματα. Ο δάσκαλος, αναλύοντας με 

διεξοδικό τρόπο τις ιστορίες, οδηγεί τους μαθητές του στη λογική και ηθική ανάλυση 

των κειμένων Το θεωρητικό υπόβαθρο της σχολής μας παραπέμπει ως ένα βαθμό 

στην καντιανή φιλοσοφική προσέγγιση της ηθικής.  

Η σχολή κατηγορήθηκε από τη γνωστικο - αναπτυξιακή, για το αυθαίρετο της 

επιλογής των ηθικών αρχών που διδάσκονται καθώς και για τις συμπεριφορικές 

μεθόδους μετάδοσης των προεπιλεχθεισών ηθικών αρχών, οι οποίες επιβάλλουν 

εξωτερικές μορφές συμπεριφοράς χωρίς εσωτερικό αντίκρισμα. 

Καθώς όλες οι σχολές που παρουσιάστηκαν, προσεγγίζουν η κάθε μια και ένα 

διαφορετικό μέρος ενός πολύπλευρου ζητήματος, αυτό της ηθικής, οι σύγχρονοι 

παιδαγωγοί, τα τελευταία χρόνια, προσανατολίζονται σε μια ολιστική προσέγγιση του 

θέματος, επιχειρώντας να αναπτύξουν τόσο τους εσωτερικούς τομείς της ανθρώπινης 

ύπαρξης που σχετίζονται με την ηθική συμπεριφορά (βούληση, κρίση, συναίσθημα) 

όσο και τους εξωτερικούς παράγοντες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που 

καθορίζουν την αναπτυξιακή πορεία του μαθητή στα πλαίσια μιας αυτόνομης ηθικής. 

Ο H. Kirschenbaum (1995) παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και διδακτικά 

εφαρμοσμένο πρόγραμμα ηθικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο στηρίζεται στην 

ολιστική κατεύθυνση. Βασικό μέλημα του εκπαιδευτικού ο εντοπισμός των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν τα δεδομένα των 

προαναφερθέντων κατευθύνσεων ή ακόμη και ο εντοπισμός των συνθηκών που 

επιβάλλουν τον συνδυασμό των πρακτικών τους, καθώς όλες μπορεί να αποβούν 

αποτελεσματικές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και αναποτελεσματικές κάτω 

από διαφορετικές. 

Το Child Development Project (CDP) των Βattistich, Salomon and Watson (1998) 

αποτελεί ένα πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης της ηθικής διαπαιδαγώγησης, 

επιδιώκοντας την κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη των μαθητών μέσα από την ανάδειξη 

του σχολείου σε οργανική κοινότητα. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε 

πέντε τομείς ηθικής ανάπτυξης: 1) επεξεργασία κειμένων που προωθούν την 
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ενσυναίσθηση, 2) αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, 3) συλλογικές 

διδακτικές τεχνικές και τεχνικές οργάνωσης της τάξης, 4) ενεργό εμπλοκή των 

γονέων 5) αξιοποίηση συμμετοχικών δραστηριοτήτων. Προσπαθεί να διασφαλίσει 

στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να λειτουργήσουν καθοδηγητικά ως προς τη 

διδασκαλία ηθικών και κοινωνικών αξιών και όχι δογματικά και από την άλλη να 

επιτρέψει στους μαθητές να σταθούν κριτικά απέναντι στις προβαλλόμενες ηθικές και 

κοινωνικές αξίες, αναπτύσσοντας παράλληλα συλλογικές διαδικασίες αυτορύθμισης 

της «ομάδας» τους.  

Καθώς η ηθική ανάπτυξη του ατόμου είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη δομή και 

τη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου, δε μπορεί παρά να αποτελεί βασική επιδίωξη 

του σχολείου, όπως άλλωστε έχει προαναφερθεί. Οι επιδιώξεις και οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι που τίθενται από την πολιτεία-κοινωνία, υλοποιούνται μέσω των διδακτικών 

εγχειριδίων, τα οποία διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί-δάσκαλοι. Ο/η δάσκαλος/α στη 

σύγχρονη εποχή, αντίθετα από τον/την δάσκαλο/α του παραδοσιακού σχολείου, είναι 

απόλυτος ηγέτης της τάξης του. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα 

διδακτικά εγχειρίδια του/της περιγράφουν το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί 

γνωστικά, του/της δίνουν όμως και τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσει κατά το δοκούν 

προκειμένου να επιτύχει όλους τους εκπαιδευτικούς στόχους, όπως αυτοί 

περιγράφονται παραπάνω. Όπως αποδεικνύεται και μέσα από την ερευνητική 

διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω, ο/η 

εκπαιδευτικός είναι σε θέση και έχει την απόλυτη ελευθερία να επεξεργαστεί με τους 

μαθητές του το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων, καθώς και τη δυνατότητα 

να εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές ή να 

ασχοληθεί με την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων που δεν εμπεριέχονται στην 

διδακτέα ύλη, μέσα από project που έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης ή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ολιστικής 

και διαθεματικής προσέγγισης της ύλης. 

Το προσωπικό όραμα του/της εκπαιδευτικού, ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται τόσο την έννοια της ηθικής και όσο και την πορεία της ηθικής 

ανάπτυξης του ατόμου καθώς και η προσωπικότητά του/της στο σύνολό της 

καθορίζουν τις διδακτικές προσεγγίσεις που επιλέγει στον τομέα της ηθικής αγωγής. 

Η προσωπικότητα του/της εκπαιδευτικού, όπως αυτή μπορεί να σκιαγραφηθεί και να 

κατανοηθεί μέσα από τις διδακτικές του/της επιλογές και συμπεριφορές, αποτελεί τον 
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πρώτο παράγοντα, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Ματσαγγούρας, 2000), στη 

διαμόρφωση του σχολικού κλίματος, των σχέσεων και της συμπεριφοράς των 

μαθητών. Οι γενικές αρχές, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

καθώς και οι αντικειμενικές εκπαιδευτικές συνθήκες αποτελούν εξίσου σημαντικούς 

παράγοντες, οι οποίοι ωστόσο ενεργοποιούνται μέσα από τις δράσεις και επιλογές 

του/της εκπαιδευτικού. Η ηγετική ικανότητα του/της εκπαιδευτικού, το στυλ ηγεσίας 

που αξιοποιεί καθώς και οι ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας διαπροσωπικής σχέσης με τους μαθητές, σχέσης 

που είναι ικανή να οδηγήσει σε επόμενα στάδια ηθικής ανάπτυξης ή να καθηλώσει 

τους/τις μαθητές/τριες στα κατώτερα. 

Η πηγή από την οποία ο/η εκπαιδευτικός της τάξης αντλεί το κύρος του και του 

επιτρέπει να ασκεί την εξουσία του, καθορίζει και την ηγετική του συμπεριφορά. Το 

παιδαγωγικό κύρος του/της εκπαιδευτικού απορρέει από τέσσερις πηγές (Levin and 

Nolan 1991:90, Hoover and Kindsvatter 1997, σ. 129, όπ. αν. Ματσαγγούρας, 2000): 

α) από την αφοσίωση, αγάπη και εμπιστοσύνη που κερδίζει ο/η εκπαιδευτικός από 

τους μαθητές του. «Μέσα από την παιδαγωγική αγάπη ο εκπαιδευτικός γίνεται 

αποδεκτός από τους μαθητές του και αποκτά δυνατότητες παρέμβασης που είναι 

καταλυτικές ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολους μαθητές» ( Glasser 1990, σ. 55, 

Sergiovanni 1994, όπ. αν. Ματσαγγούρας, 2000), β) από το επίπεδο των γνώσεών 

του, τις εξειδικευμένες γνώσεις του και τη διδακτική του «δεξιοτεχνία», τα οποία του 

προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος όταν γίνουν αντιληπτά από τους μαθητές, γ) από την ίδια 

τη θέση του στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από 

αυτή. «Πρόκειται για την υπηρεσιακή μορφή αυθεντίας…» (Ματσαγγούρας, 2000, σ. 

227), καθώς και δ) από την επιλογή αξιοποίησης του συστήματος ποινών-αμοιβών. Η 

προσφυγή στην τελευταία πηγή εξουσίας υποδεικνύει την αδυναμία του/της 

εκπαιδευτικού άντλησης κύρους από τις άλλες πηγές και ενισχύει την ανάπτυξη και 

διαμόρφωση μιας ετερόνομης ηθικής, «…με τον εξωτερικό έλεγχο που ασκεί 

παρατείνει την ετερονομία του μαθητή και έτσι, συμβάλλει στον εκφυλισμό της 

αγωγής» (Πυργιωτάκης, 1999, σ. 290). 

Το στυλ ηγεσίας που επιλέγει να υιοθετήσει ο/η εκπαιδευτικός διαμορφώνει και το 

πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών όσο και των μαθητών μεταξύ τους. Το αυταρχικό στυλ, μπορεί να 

διαμορφώνει την αντίληψη μιας πειθαρχημένης σχολικής τάξης, ωστόσο δεν μπορεί 

να λύσει προβλήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς και σχέσεων καθώς οι εντάσεις, 
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που δημιουργούνται μέσα στη σχολική τάξη και υποθάλπονται κάτω από την 

ψευδαίσθηση της υπακοής που επιφέρει η αυταρχική συμπεριφορά του/της 

εκπαιδευτικού, επηρεάζουν αρνητικά τόσο τις σχέσεις μαθητών –εκπαιδευτικού 

καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. «Μαθητές αυταρχικών εκπαιδευτικών 

παρουσιάζουν αυξημένη επιθετικότητα στις μεταξύ τους σχέσεις…» (Καψάλης, 

1996, σ. 306). Η αυταρχική συμπεριφορά συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάπτυξη 

μιας ετερόνομης πειθαρχίας και ηθικής, η οποία αντιστρατεύεται με το βασικό σκοπό 

της εκπαίδευσης, αυτόν την ηθικής αυτονομίας του μαθητή. (Ματσαγγούρας, 2000). 

Ο/η εκπαιδευτικός, εγκαταλείποντας τον αυταρχισμό του παραδοσιακού σχολείου, 

καλείται να συνεργαστεί με τους μαθητές του, να αφουγκραστεί τις ιδιαίτερες 

ατομικές ανάγκες του καθενός, να τους βοηθήσει να θέσουν τους προσωπικούς τους 

στόχους και να προσπαθήσουν να τους επιτύχουν, να φροντίσει την προσωπική του 

επαγγελματική εξέλιξη, να θέσει και να μοιραστεί με τους μαθητές του το προσωπικό 

του εκπαιδευτικό όραμα, το οποίο καλείται να υλοποιηθεί μέσα από τις δράσεις της 

σχολικής ομάδας, να «αγγίξει» ηθικά τον «πυρηνικό ευατό» (όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Jan Jagodzinski (Σακελλαρίου κ.ά., 2010) των μαθητών του, κάνοντας 

τους συνοδοιπόρους του στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώκοντας και 

επιτυγχάνοντας την συναισθηματική ισορροπία της ομάδας, έτσι ώστε εκπαιδευτικός 

και εκπαιδευόμενοι να εμπλακούν σε μια ηθική κοινότητα φροντίδας (Νοddings, 

1984, όπ. αν. Σακελλαρίου κ.ά., 2010) και δημοκρατικότητας (Thayer-Bacon and 

Bacon, 1998, οπ. αν. Ματσαγγούρας, 2000).  

Στα πλαίσια των σύγχρονων υπαρκτών πολυπολιτισμικών τάξεων ο/η 

εκπαιδευτικός καλείται να αναδείξει τον πλουραλισμό εναλλακτικών τρόπων ζωής 

και κοσμοθεωριών και να αναζητήσει μαζί με τους μαθητές τρόπους συνύπαρξης 

αυτών. Να βοηθήσει τους μαθητές του να σταθούν με κριτική ματιά απέναντι στις 

υπάρχουσες αξίες, οι οποίες διαμορφώθηκαν από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο, ο 

καθένας ξεχωριστά, μεγαλώνει και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης και 

προώθησης ενός κοινά αποδεκτού αξιακού συστήματος, στηριγμένο στον 

αλληλοσεβασμό, οδηγώντας τους στην ταυτόχρονη συνειδητοποίηση πως καμιά 

ηθική κρίση δε μπορεί να θεωρείται ως αμετάβλητη αλήθεια (όπ. αν. Πέτρου, στο 

Σακελλαρίου κ.ά., 2010).  

Η διδακτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

συμβάλλει, σε σημαντικό βαθμό, στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση των 

μαθητών, στοιχεία που καθορίζουν την κοινωνική συμπεριφορά των τελευταίων. Ο/η 
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εκπαιδευτικός, δρώντας σε άνισες κοινωνικές δομές, οφείλει να ασκήσει ηγεσία με 

άξονες τόσο την ίση αντιμετώπιση των μαθητών του όσο και την παροχή ίσων 

ευκαιριών μάθησης σ΄ αυτούς. Να είναι καινοτόμος, ευρηματικός και ευέλικτος, 

στηρίζοντας την διαφοροποιημένη διδασκαλία έτσι ώστε να επιτύχει την ατομική 

εξέλιξη του καθενός, επιδιώκοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. 

Πώς, όμως, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τον ρόλο του; Ποιες 

προτεραιότητες θέτει στο εκπαιδευτικό του έργο και ποια μορφή ηγεσίας επιλέγει να 

ασκεί; Αποτελούν βασικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στις ακόλουθες σελίδες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

Η διερεύνηση της συμβολής του εκπαιδευτικού ηγέτη 
στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης 

2.1. Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, ως κύριος φορέας της μάθησης, διά μέσω των 

στελεχών του (εκπαιδευτικών), καλείται να συμβάλει στη διαμόρφωση των 

προϋποθέσεων ανάπτυξης αυτόνομων ηθικών προσωπικοτήτων. Η προσωπικότητα 

του/της εκπαιδευτικού αναδεικνύεται, μέσα από την ερευνητική διαδικασία, 

ιδιαιτέρως σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης. Στο παρόν 

κεφάλαιο παρουσιάζεται όλη η ερευνητική διαδικασία αποτύπωσης της συμβολής του 

εκπαιδευτικού στην ηθική ανάπτυξη των μαθητών του, μέσα από την ηγετική του 

φυσιογνωμία και τη μορφή ηγεσίας που επιλέγει να ασκήσει. Της παρουσίασης της 

ερευνητικής διαδικασίας προηγείται μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως 

προς τη θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση της ηθικής ανάπτυξης του ατόμου.  

2.2. Σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα που έχουν απασχολήσει τόσο τη 

φιλοσοφική σκέψη όσο και την εμπειρική έρευνα είναι αυτό της ανθρώπινης ηθικής. 

Καθώς μια σύντομη προσέγγιση της φιλοσοφικής οπτικής της έννοιας της ηθικής έχει 

ήδη επιχειρηθεί στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, στο σημείο αυτό θα 

προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε την προσέγγιση της έννοιας μέσα από τον 

κλάδο της εξελικτικής ψυχολογίας. Σημαντικά είναι τα ερευνητικά δεδομένα που 

έχουν προκύψει σχετικά με την ηθική ανάπτυξη του ατόμου στον κλάδο της 

εξελικτικής ψυχολογίας. Ερευνητικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να 

μελετηθούν παράλληλα με τις φιλοσοφικές τοποθετήσεις ως προς την έννοια της 

«ηθικής» και να εντοπιστούν σημεία επαφής. Η προσέγγιση της ηθικής από την 

οπτική της εξελικτικής ψυχολογίας κρίνεται απαραίτητη στη παρούσα φάση καθώς 

είναι δυνατό να βοηθήσει στο να «επενδυθεί» πρακτικά, με διδακτικές μεθόδους, 

τεχνικές και μέσα, το περιεχόμενο της ηθικής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Το ενδιαφέρον της ψυχοπαιδαγωγικής επικεντρώνεται στον χρόνο και τον τρόπο 

εμφάνισης και ανάπτυξης του ηθικού συναισθήματος, της ηθικής συμπεριφοράς και 

σκέψης καθώς και στις αρχές που διέπουν την ηθική αγωγή στο σχολείο, την 

οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του ατόμου. Κάθε 
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κοινωνία στήριζε και εξακολουθεί να στηρίζει τη συνοχή της στην ηθική αγωγή και 

ανάπτυξη του ατόμου, στην καλλιέργεια ηθικής συνείδησης και τη διαμόρφωση 

αξιών, στάσεων και ιδεών που προσδιορίζουν τον άνθρωπο ως άτομο και ως μέλος 

του κοινωνικού συνόλου, προσανατολίζοντάς το προς την επιλογή και πραγμάτωση 

του αγαθού. Σήμερα, ένα πλήθος ψυχολογικών ερευνητικών δεδομένων, έτσι όπως 

προκύπτουν μέσα από την ψυχαναλυτική, γνωστική – εξελικτική κατεύθυνση και την 

ψυχολογία της Συμπεριφοράς, μας παρέχουν επαρκείς πληροφορίες τόσο για την 

ανάπτυξη της ηθικότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου όσο και για τη 

σπουδαιότητα των αλληλεπιδράσεων που συντελούνται στο χώρο του σχολείου, της 

οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα, στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της 

ηθικής συνείδηση του ανθρώπου.  

Η έννοια της ανθρώπινης ηθικής και οι διαστάσεις που αυτή προσλαμβάνει 

αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης, αρχικά, της φιλοσοφίας, από την αρχαιότητα ακόμη, 

πολύ πριν ενδιαφερθούν γι΄ αυτή οι επιστήμες της θεολογίας και της ψυχολογίας. 

Διάφορες θεωρητικές απόψεις, ανά τους αιώνες, διατυπώθηκαν σχετικά με τις ηθικές 

αξίες και το πώς αυτές αναπτύσσονται στον άνθρωπο, το περιεχόμενο και τη σημασία 

της ηθικής αγωγής, την προέλευση της ηθικότητας καθώς και τη σχέση που αυτή έχει 

με την έννοια της θρησκείας. Όλες οι θεωρητικές απόψεις σχετικά με την προέλευση 

της ηθικότητας μπορούν να ενταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη 

αποδέχεται πως η ηθικότητα είναι εγγενής στον άνθρωπο, είναι μέρος της ανθρώπινης 

φύσης, ωστόσο αναπτύσσεται και διαμορφώνεται διαφορετικά στον καθένα, ανάλογα 

με την προσωπικότητα του ατόμου και τις κοινωνικοπολιτιστικές επιδράσεις που 

δέχεται. Η δεύτερη υποστηρίζει πως η ηθικότητα είναι αποτέλεσμα της γνωστικής 

ανάπτυξης του ατόμου, έτσι όπως αυτή πραγματοποιείται μέσα από τη διαδικασία της 

μάθησης, της διδασκαλίας, της μίμησης ηθικών προτύπων και εσωτερίκευσης ηθικών 

αρχών και αξιών. Εκ διαμέτρου αντίθετες υπήρξαν, επίσης, και οι απόψεις ως προς τη 

φύση της ηθικής προδιάθεσης του ατόμου. Μέσα από τη χριστιανική διδασκαλία 

εντοπίζουμε την ανθρώπινη προδιάθεση προς το κακό, ας θυμηθούμε το προπατορικό 

αμάρτημα, ωστόσο καθώς έχει πλαστεί «κατ΄ εικόνα και ομοίωσιν» του Θεού (Γεν. 

α΄26) «διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά της αρετής, αποδεικνύει με τα έργα του την 

πατρική εικόνα και μπορεί με τη δική του αρετή να αποκαταστήσει και ανακαλύψει 

το αμάρτημα του Αδάμ» ( Χρισόστομος, Ι., Μ.P.G. 53, 178, όπ. αν. Κακαβούλης, 

1994). 
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Η κακή ηθική προδιάθεση του ανθρώπου επισημαίνεται και από τον S. Freud 

(1856-1939, όπ. αν Κακαβούλης, 1994), ο οποίος συνέδεσε την ανάπτυξη της ηθικής 

συμπεριφοράς του παιδιού με την τιμωρία. Σύμφωνα με τον Freud το παιδί αποκτά 

ηθική συνείδηση μέσω της τιμωρίας, ο φόβος της επικείμενης τιμωρίας αποτρέπει την 

ανήθικη πράξη. Αντίθετα με τον Freud, ο Rousseau (1712-1778, όπ. αν. Κακαβούλης, 

1994) υποστήριξε την φυσική προδιάθεση του παιδιού προς το καλό. Ενδιάμεσα των 

δύο απόψεων, βρίσκεται η άποψη του Lock (1632 – 1704, όπ. αν. Κακαβούλης, 

1994), ο οποίος παρουσιάζει το παιδί ως “tabula rasa” «λευκή πλάκα», πάνω στην 

οποία εγγράφεται και αναπτύσσεται και η ηθική, μέσα από την αλληλεπίδραση με το 

κοινωνικό περιβάλλον. Ο Kant υποστηρίζοντας το έμφυτο της ηθικής συνείδησης, 

εντοπίζει στον άνθρωπο την ύπαρξη τόσο εγωιστικών κινήτρων συμπεριφοράς όσο 

και αλτρουιστικών, τα οποία συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. Λύση στη σύγκρουση 

αυτή, καλείται να δώσει η λογική., «Αυτονομία της θέλησης είναι η ιδιότητα της 

θέλησης να είναι η ίδια νόμος για τον εαυτό της (ανεξάρτητα από όλα τα 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων της)… Η κατηγορική προστακτική προϋποθέτει 

λοιπόν την αφαίρεση όλων των υποκειμενικών σκοπών, έτσι ώστε αυτοί να μην έχουν 

καμιά απολύτως επίδραση πάνω στη θέληση, η πρακτική λογική (η θέληση) δεν 

πρέπει να διαχειρίζεται ξένα συμφέροντα, αλλά να αποδεικνύει όλο το επιτακτικό 

ηθικό της κύρος ως ανώτατος νομοθέτης. Οφείλω π.χ. να συμβάλλω στην ευτυχία 

των άλλων όχι παρακινούμενος από κάποιο συμφέρον που μπορώ να ελπίζω απ΄ αυτή 

την ευτυχία (είτε ικανοποιώντας μια άμεση ροπή είτε απολαμβάνοντας έμμεσα κάτι 

που βάζει ο νους μου), αλλά μόνο επειδή ο γνώμονας που αποκλείει τη συμβολή μου 

στην ευτυχία των άλλων, δεν μπορεί να νοηθεί ως καθολικός νόμος μέσα σε μια και 

την αυτή θέληση» (Kant, μτφ. Τζαβάρα, 1984, σ. 97, 98-99). 

Παρατηρούμε πως, καθώς η ηθικότητα αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σύνθετο 

φαινόμενο, κάθε μια από τις θεωρίες, που διατυπώνονται γι΄ αυτή, φωτίζει κάποιες 

μόνο πλευρές της, χωρίς να μπορεί η κάθε μια από μόνη της να δώσει μια 

ολοκληρωμένη άποψη για την προέλευση της. Όλες μαζί, ωστόσο, συμβάλλουν 

σημαντικά στην κατανόηση των παραγόντων που υποβοηθούν στην ανάπτυξη της 

ηθικής συνείδησης στο άτομο. Οι θεωρίες για την ηθική ανάπτυξη του ατόμου, υπό 

το πρίσμα των ψυχολογικών θεωριών, οι οποίες και θα μας απασχολήσουν κυρίως 

στην παρούσα φάση της εργασίας, είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες: α) στις θεωρίες των εξελικτικών σταδίων, β) στις κοινωνικές 
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θεωρίες ηθικής ανάπτυξης και γ) στις θεωρίες εσωτερίκευση των ηθικών αρχών 

(Κακαβούλης, 1994).  

Ο J. Piaget και ο L. Kohlberg (Κακαβούλης, 1994) διατυπώνοντας τις θεωρίες 

τους σχετικά με τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης της ηθικής συνείδησης του παιδιού, 

εξέτασαν τη γνωστική πλευρά της ηθικής ανάπτυξης και ερεύνησαν την εξέλιξη και 

ανάπτυξη της ηθικότητας με τη χρήση ηθικών διλημμάτων. Οι εργασίες τους, μαζί με 

τις εργασίες των W. Hoffman, W. Damon και N. Eisenberg, κατατάσσονται στις 

θεωρίες των εξελικτικών σταδίων. 

Οι θεωρίες της εσωτερίκευσης των ηθικών αρχών συνδέουν την ανάπτυξη της 

ηθικότητας με τις εμπειρίες και τις κοινωνικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το 

άτομο. Στις θεωρίες αυτές ανήκουν: α) Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η οποία 

συνδέει την ανάπτυξη της ηθικής με την ηθική της κοινωνίας στην οποία 

δραστηριοποιείται το άτομο καθώς και με την αγωγή που αυτό δέχεται μέσω της 

μίμησης προτύπων συμπεριφοράς, της επιβολής ποινών ή αμοιβών και της μελέτης 

(παρατήρηση – αξιολόγηση) ηθικών πράξεων (Hoffman,1981, Bandura, 1977).  

β) Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, η οποία βλέπει την ηθικότητα ως 

συναίσθημα, αρχικά ενοχικό, το οποίο εμφανίζεται στο παιδί σε μικρή ηλικία κατά τη 

διάρκεια διαμόρφωσης του «εγώ» και του «υπερεγώ». Η ηθικότητα του ατόμου 

διαμορφώνεται κάτω από τις αλληλεπιδράσεις των τριών στοιχείων της 

προσωπικότητάς του, του «εγώ», «υπερεγώ» και του «εκείνο». Άλλοι εκπρόσωποι 

της ψυχαναλυτικής θεωρίας είναι ο Adler, o Erikson, o Jung e.t.  

γ) Η γνωστικο - εξελικτική θεωρία η οποία αναφέρεται στην διαμόρφωση της 

αυτόνομης ηθικής στο άτομο μέσα από την εσωτερίκευση του γνωστικού 

περιεχομένου της ηθικής. Κάθε φορά που το άτομο έρχεται σε επαφή με ηθικά 

διλήμματα ή πληροφορίες ανώτερου επιπέδου από εκείνο στο οποίο βρίσκεται, 

ενεργοποιούνται σ΄ αυτό γνωστικές διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες προάγουν την 

ηθική του σκέψη, καθώς προσπαθεί να αφομοιώσει τις νέες αυτές ηθικές 

πληροφορίες. Αυτό έχει ως συνέπεια να περνά από το ένα εξελικτικό ηθικό στάδιο 

στο άλλο. 

 δ) Η θεωρία των προσωπικών βουλητικών ιδιοτήτων σύμφωνα με την οποία η 

εσωτερίκευση της ηθικής συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

ατόμου, η διαμόρφωση και ανάπτυξη των οποίων ενισχύεται και διευκολύνεται από 

την αγωγή που ακολουθούν οι γονείς και συγκεκριμένα διευκολύνεται από τις 
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συζητήσεις που κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους σχετικά με τις συνέπειες των 

πράξεών τους (Lepper, Dienstbier, όπ. αν. Κακαβούλης, 1994).  

ε) Η γνωστική - συναισθηματική θεωρία η οποία συνδέει την εσωτερίκευση της 

ηθικής με την συμμόρφωση του ατόμου με τους ηθικούς κοινωνικούς κανόνες, οι 

οποίοι υπάρχουν προκειμένου να διασφαλίσουν το κοινό καλό. Η συμμόρφωση σ΄ 

αυτούς στους κοινωνικούς κανόνες δεν συνδέεται με τον φόβο που επιφέρει η πιθανή 

τιμωρία ή με την πιθανή επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς αλλά με την 

παραδοχή της ύπαρξης των ηθικών κανόνων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Σημαντικότατο στοιχείο, το οποίο υποβοηθάει την εσωτερίκευση της ηθικής, 

αποτελεί η αλληλεπίδραση του παιδιού με το οικογενειακό του περιβάλλον 

(Hoffman, 1983). 

ζ) Η κοινωνικο – ηθική θεωρία η οποία αναπτύσσεται στον χώρο της 

κοινωνιολογίας και δεν αποβλέπει στην επιβολή ηθικών κανόνων από την κοινωνία 

στο άτομο αλλά στην ενσωμάτωση των κοινωνικών σκοπών στους προσωπικούς 

στόχους του ατόμου και την μετατροπή των κοινωνικών κανόνων σε ηθικούς. Η 

μετατροπή αυτή ολοκληρώνεται όταν οι κοινωνικο - ηθικοί κανόνες γίνουν 

αναπόσπαστα στοιχεία στην ηθικής συνείδησης του κάθε ατόμου-πολίτη. 

Κάθε μία από τις παραπάνω θεωρίες προσεγγίζει την ηθική από διαφορετική 

μεριά, όλες μαζί όμως συμπληρώνουν την έννοια και συμβάλλουν στην πληρέστερη 

κατανόησή της. Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι (Piaget, Kohlberg) εξετάζοντας τη 

γνωστική πλευρά της ηθικότητας διατυπώνουν τα στάδια ανάπτυξης της ηθικής 

σκέψης. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων που οδήγησαν στην περιγραφή των 

σταδίων ανάπτυξης της ηθικής συνείδησης των παιδιών, ο Piaget χρησιμοποίησε την 

κλινική μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης καθώς και της ατομικής συνέντευξης 

με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Παρατήρησε τα παιδιά κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού και μελέτησε τον τρόπο που αυτά αντιλαμβάνονται τους 

κανόνες του ομαδικού παιχνιδιού. Στις συνεντεύξεις του έκανε χρήση υποθετικών 

καταστάσεων με τη μορφή μικρών ιστοριών και με τη διαδικασία των ερωτο-

απαντήσεων επεδίωκε να εξακριβώσει τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά 

προκειμένου να κρίνουν τις ηθικές παραβάσεις (ψέμα, κλοπή και ζημιές). Οι μελέτες 

του οδήγησαν στην διατύπωση των τριών σταδίων ηθικής ανάπτυξης των παιδιών, 

μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών: (α) το προηθικό στάδιο (έως πέντε ετών), (β) το 

στάδιο της ετερόνομης ηθικής ή του ηθικού ρεαλισμού (πέντε έως οκτώ ετών), (γ) το 

στάδιο της αυτόνομης ηθικής ή της συνεργασίας (από το όγδοο έτος και μετά).  
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Ο αμερικανός ψυχολόγος L. Kohlberg συνεχίζοντας την εργασία του J. Piaget 

πάνω στα ηθικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού, χρησιμοποίησε στην έρευνά του την 

ατομική συνέντευξη, αξιοποιώντας ηθικά διλήμματα με τη μορφή υποθετικών 

ιστοριών. Όρισε τα στάδια της ηθικής κρίσης χρησιμοποιώντας είκοσι πέντε βασικές 

κατηγορίες (aspects), τις οποίες ομαδοποίησε σε εφτά υπερκείμενες έννοιες: αξίες, 

επιλογές, κυρώσεις – κίνητρα, κανόνες, δικαιώματα και εξουσία, θετική δικαιοσύνη, 

ποινική δικαιοσύνη (Πουρκός, 1990). Για την συγκεκριμενοποίηση των ηθικών 

σταδίων έκανε χρήση των ιδανικών τύπων του M. Weber (1949). Οι ιδανικοί τύποι 

του Weber αποτελούν ένα μεθοδολογικό εργαλείο που βοηθάει στο να ταξινομηθεί το 

εμπειρικό υλικό των συνεντεύξεων σε συγκεκριμένες εννοιολογικές ενότητες. 

Προκειμένου, επίσης, να ορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ηθικά στάδια, ανακάλυψε 

ένα νέο σύνολο κατηγοριών το οποίο ονόμασε «issue» (ζητήματα ή αξίες), 

εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στο περιεχόμενο του κάθε σταδίου ηθικής 

ανάπτυξης του ατόμου. Η μέθοδος αυτή που χρησιμοποίησε ονομάστηκε ενορατική 

(Πουρκός, 1990). Η συνέντευξη της ηθικής κρίσης διεξάγονταν ατομικά (πρόσωπο με 

πρόσωπο) και εγγράφονταν σε κασέτα. Το υλικό της συνέντευξης περιλάμβανε, όπως 

προαναφέρθηκε, τρία ηθικά διλήμματα υπό την μορφή υποθετικών ιστοριών, στα 

οποία καλούνταν να τοποθετηθεί με αιτιολόγηση το ερωτώμενος. Στη συνέχεια 

απομαγνητοφωνούνταν και τα στοιχεία – απαντήσεις μεταφέρονταν σε χαρτί. Το 

εμπειρικό υλικό των συνεντεύξεων ταξινομούνταν σε ζητήματα (δύο για κάθε 

δίλημμα), νόρμες (εννέα για κάθε δίλημμα) και σε στοιχεία (δεκαεπτά δυνατές 

περιπτώσεις για κάθε ζήτημα και νόρμα) (Πουρκόςς, 1990). Η μέθοδος του Kohlberg 

είναι γνωστή ως «Σταθερή Συνέντευξη Ηθικών Κρίσεων» (Standard Issue Moral 

Judgment Interview) και είναι μια κατευθυνόμενη συζήτηση με την χρήση τριών 

ηθικών διλημμάτων, όπως αναφέρθηκε (Πουρκόςς, 1990). 

Ο M. Hoffman (Κακαβούλης, 1994) υπηρετώντας την γνωστικο - κοινωνική 

θεωρία μελέτησε την ανάπτυξη της «συμπάθειας» (empathy) στα παιδιά, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στα κίνητρα και τα συναισθήματα της ηθικής 

συμπεριφοράς. Οι μελέτες στηρίχτηκαν σε παρατηρήσεις τριών τύπων καταστάσεων, 

θέτοντας τα ερωτήματα: (α) τι είναι αυτό που παρακινεί το άτομο να βοηθήσει 

κάποιον συνάνθρωπό του; (β) τι οδηγεί κάποιον να θυσιάσει κάτι που αγαπάει ή 

επιθυμεί προκειμένου να μη βλάψει κάποιον άλλον; (γ) τι είναι αυτό που δημιουργεί 

το συναίσθημα της ενοχής σε κάποιον, όταν διαπιστώσει πως οι πράξεις του έχουν 

βλάψει κάποιον άλλον. Οι έρευνές του κατέληξαν στην διαμόρφωση της άποψης πως 
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τόσο η «συμπάθεια» όσο και η «ενοχή» λειτουργούν ως ηθικά κίνητρα στη 

συμπεριφορά του ανθρώπου, ταυτόχρονα διαμορφώνουν την γνωστικο – κοινωνική 

θεωρία της ηθικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η ηθικότητα είναι συνδυασμός 

των ηθικών κοινωνικών συναισθημάτων και των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ηθικότητας έχει η ηθική αγωγή, η οποία θα 

πρέπει να τονίζει τις ομοιότητες μεταξύ των ατόμων, διδάσκοντας στα παιδιά να 

παρατηρούν πέρα από τις άμεσες καταστάσεις και να αναζητούν στις πράξεις τους το 

κατά πόσο αυτές ωφελούν ή βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο. Επισημαίνει, επίσης, ως 

περιεχόμενο της ηθικής αγωγής την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω τεχνικών που θα 

βοηθήσουν τα παιδιά να αισθάνονται «συμπαθητικά» συναισθήματα για όλους τους 

ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, χωρίς προκαταλήψεις και 

διακρίσεις. Οι περιορισμοί, που θέτει η υπερβολική «συμπάθεια» στην γνωστικο – 

κοινωνική θεωρία για την ηθικότητα και που γίνονται κατανοητοί και από τον ίδιο 

τον Hoffman, φαίνεται να αίρονται ή και να περιορίζονται σημαντικά με διαδικασίες 

αγωγής και κοινωνικοποίησης του παιδιού, οι οποίες συνδέουν τα «συμπαθητικά» 

συναισθήματα με τις ηθικές αρχές (Hoffman,1988, σ.515-517, όπ. αν. Κακαβούλης, 

1994). 

Στην ψυχαναλυτική θεωρία για την ηθική ανάπτυξη ο S. Freud θέτει τις βάσεις, 

υποστηρίζοντας πως η ηθικότητα αποτελεί μία εσωτερική διαδικασία του ατόμου και 

βρίσκεται στο Υπερεγώ, το οποίο ως ελεγκτής των σκέψεων και των πράξεων του 

Εγώ, εξετάζει το κατά πόσο αυτές οι σκέψεις και πράξεις είναι σύμφωνες με τους 

κανόνες που τίθενται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται το 

άτομο (οικογένεια, γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον). Ηθικά ώριμο θεωρείται το 

άτομο που δεν παραβιάζει τις ηθικές αρχές καταφέρνοντας, με αυτόν τον τρόπο, να 

αποφύγει τις άσχημες εσωτερικές καταστάσεις που δημιουργεί η παραβίασή τους π.χ. 

αίσθημα ενοχής, ντροπής και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Με τις μελέτες του Freud 

σχετικά με την ηθική ανάπτυξη του ατόμου δόθηκε έμφαση, κυρίως στα ηθικά 

συναισθήματα και το ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στην ανάπτυξη ηθικής 

συνείδησης στα παιδιά. Νεότερα, ωστόσο, δεδομένα της ψυχολογικής έρευνας δεν 

επιβεβαιώνουν τις απόψεις του Freud σχετικά με τη διαμόρφωση της ηθικής 

συμπεριφοράς καθώς και την προέλευση των ηθικών συναισθημάτων. Η διαμόρφωση 

της ηθικής συνείδησης στο άτομο δεν ολοκληρώνεται, όπως υποστήριξε ο Freud, από 

τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας παρά πρόκειται για μια μακρόχρονη διαδικασία 

που φτάνει ως την ώριμη ηλικία. Ως προς τα μέσα, τώρα, που υποβοηθούν την 
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ανάπτυξή της, αυτά δεν είναι οι αυστηρές τεχνικές που επισύρουν τον φόβο της 

τιμωρίας αλλά η διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και η χρήση επαγωγικού 

διαλόγου που επιτρέπει στο παιδί να κατανοήσει και να εσωτερικεύσει τους ηθικούς 

κανόνες, αφού αντιληφθεί τις συνέπειες που επιφέρουν οι πράξεις του και οι 

παραλήψεις του στο κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες των 

εκπροσώπων της Ψυχαναλυτικής θεωρίας, η επαγωγική συζήτηση αποτελεί την 

αποτελεσματικότερη μέθοδο άσκησης ηθικής αγωγής τόσο από τους γονείς όσο και 

από τους εκπαιδευτικούς (Brody and Shaffer, 1982, όπ. αν. Κακαβούλης, 1994). 

Ενώ οι γνωστικο – κοινωνικές θεωρίες διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο το παιδί 

αναπτύσσει τις ηθικές έννοιες και το πώς διαμορφώνεται η ηθική του κρίση και η 

γνωστικο – κοινωνική και η ψυχαναλυτική θεωρία ασχολούνται με το πώς 

εμφανίζονται στο άτομο και αναπτύσσονται τα ηθικά συναισθήματα, οι ψυχολόγοι 

της Κοινωνικής μάθησης ασχολούνται με την ηθική συμπεριφορά του ατόμου, 

θεωρώντας πως η ηθικότητα έρχεται μέσα από διαδικασίες μάθησης και είναι 

αποτέλεσμα κοινωνικών επιδράσεων. Σύμφωνα με τις απόψεις των κυριότερων 

εκπροσώπων της Κοινωνικής Μάθησης (A. Bandura και R. Walters), η ηθική 

συμπεριφορά είναι ένα σύνολο κοινωνικά αποδεκτών αντιδράσεων, οι οποίες 

απαλλάσσουν το άτομο από το συναίσθημα της ενοχής, παρέχοντάς του εσωτερική 

ικανοποίηση (Κακαβούλη, 1994). Σύμφωνα με τον Bandura, η ηθική συμπεριφορά 

αποκτιέται με την άμεση διδασκαλία, την παρατήρηση και τη μίμηση. Οι σχετικές με 

το θέμα μελέτες που έγιναν στηρίχθηκαν στα πειράματα «αντίστασης στον πειρασμό» 

καθώς και στις έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τιμωρίας, της 

ενίσχυσης και της μίμησης προτύπων. 

Η μελέτη των ψυχολόγων H. Hartshorne και M. May (1928-1930) (όπ. αν. 

Κακαβούλης, 1994) είναι από τις πιο γνωστές μελέτες «αντίστασης στον πειρασμό». 

Οι ερευνητές, επί πέντε χρόνια, παρατηρούσαν έντεκα χιλιάδες, περίπου, μαθητές, 

ηλικίας οκτώ έως δεκαέξι ετών, σε ποικίλες συνθήκες, κάτω από τις οποίες είχαν την 

ευκαιρία να παραβούν κάποιους ηθικούς κανόνες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά, 

ωστόσο διέφερε, κάθε φορά, ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτά (οι ερευνητές, βέβαια, 

είχαν εξασφαλίσει τη δυνατότητα να γνωρίζουν εάν και πότε τα υποκείμενα της 

έρευνας είχαν παραβεί τους ηθικούς κανόνες). Την παρατήρηση ακολούθησε 

συνέντευξη σχετικά με τις στάσεις και απόψεις των παιδιών που συμμετείχαν στο 

πείραμα, ως προς τις ηθικές παραβάσεις. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμόρφωσαν την άποψη της περιστασιακής ηθικής 

συμπεριφοράς, άποψη που εγκαταλείφθηκε από νεότερους ψυχολόγους καθώς τα 

ερευνητικά δεδομένα εμφανίζουν υψηλή συνάφεια μεταξύ των τριών πλευρών της 

ηθικότητας, της γνωστικής – συναισθηματικής και συμπεριφοράς όσο τα παιδιά 

μεγαλώνουν και ωριμάζουν. Ωστόσο η ηθική συμπεριφορά, με τίποτε, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ομοιόμορφη σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που την 

καθορίζουν κατά περίσταση και την τροποποιούν. 

Οι εκπρόσωποι της Κοινωνικής Μάθησης θεωρούν πως η ηθική συμπεριφορά 

καθορίζεται κυρίως από τις περιστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει το άτομο στην 

καθημερινότητά του παρά από σταθερά συναισθηματικά και γνωστικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (Κακαβούλη, 1994). 

2.3. Ηθική αγωγή και εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στο 

σύνταγμα του 1975, είναι η ηθική αγωγή των Ελλήνων. «Η παιδεία αποτελεί βασική 

αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 

και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» (άρθρο δεκαέξι, 

Σ.1975,‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.) . Βασικός φορέας υλοποίησης των σκοπών της 

εκπαίδευσης αποτελεί το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, 

γυμνάσιο και λύκειο). Το σχολείο, κατά συνέπεια, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ηθικής αγωγής και ανάπτυξης ηθικής συνείδησης των παιδιών, καθώς οφείλει να 

βοηθάει τους μαθητές να κατανοούν τις ηθικές αξίες, να βιώνουν ηθικά 

συναισθήματα, να αποδέχονται και να οικειοποιούνται κανόνες συμπεριφοράς που 

προάγουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ηθική αγωγή υλοποιείται ή πρέπει να 

υλοποιείται μέσα απ΄ όλα τα διδακτικά εγχειρίδια ή σχεδόν όλα καθώς προκύπτουν 

μέσα από τις θεματικές τους ενότητες ποικίλες ευκαιρίες συζήτησης. 

Όλα τα ερευνητικά δεδομένα που προαναφέρθηκαν, τονίζουν τον σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ηθική ανάπτυξη του 

ατόμου. Το σχολείο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μικροσυστήματα (μετά την 

οικογένεια) που ασκεί άμεση επίδραση στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Από 

έρευνα εφαρμογής προγραμμάτων ηθικής αγωγής, που διεξάχθηκε, στηριζόμενη στη 

χρήση ηθικών διλημμάτων του Kohlberg (όπ. αν. Κακαβούλη,1994), διαπιστώθηκε 

πως πολύ σημαντικό ρόλο στην ηθική αγωγή παίζουν το κλίμα και το ήθος της 
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σχολικής κοινότητας. Η επιλογή κατάλληλων μεθόδων αγωγής, οι ειλικρινείς 

διαπροσωπικές σχέσεις, η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών στόχων καθώς και ο 

σεβασμός σε από κοινού ορισμένους κανόνες, διαμορφώνουν ένα θετικό σχολικό 

κλίμα που ενισχύει την ανάπτυξη ηθικής συμπεριφοράς (Bee, 1992, σ.513, όπ. αν. 

Κακαβούλη,1994) 

Η προσωπικότητα του δασκάλου, ο αυθεντικός και δημοκρατικός δάσκαλος, αυτός 

που θέτει από κοινού στόχους με τους μαθητές του, δεσμεύεται για την εφαρμογή 

των, από κοινού, καθορισμένων κανόνων, διατηρεί στενές διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους μαθητές του, αξιοποιεί αποτελεσματικές – δημοκρατικές στρατηγικές διοίκησης 

και διδασκαλίας και αποτελεί πρότυπο ηθικής ωριμότητας, θεωρείται πως συμβάλλει 

καθοριστικά στη διαμόρφωση αντίστοιχου ήθους στους μαθητές του (Linney and 

Seidam, 1989, όπ. αν. Κακαβούλη, 1994).  

Η ερευνητική προσπάθεια του L. Kohlberg εστιάστηκε στην διασαφήνιση του 

τρόπου με τον οποίο το άτομο είναι δυνατό να φτάσει στα ανώτερα επίπεδα ηθικής 

σκέψης. Προσπάθησε, επίσης, να εντοπίσει το ποσοστό επίδρασης της διδασκαλίας 

όχι μόνο στη διαμόρφωση της ηθικής σκέψης των μαθητών/τριών αλλά και της 

ηθικής τους συμπεριφοράς. Ο Turiel (1966) σε παλαιότερη μελέτη του διαπίστωσε 

πως η διαπραγμάτευση ηθικών ζητημάτων με τα παιδιά, κάτω από ορισμένες 

συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει αύξηση της ηθικής τους ωριμότητας. Οι συζητήσεις 

φιλοσοφικών και ηθικών θεμάτων που πραγματοποιούνται στις σχολικές τάξεις, 

αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για να αναπτύξουν και να διαμορφώσουν οι μαθητές 

τις προσωπικές ηθικές τους απόψεις και κρίσεις (Rest and Thoma, 1985, όπ. αν. 

Κακαβούλη, 1994).  

Οι ερευνητές ασχολήθηκαν συστηματικά εξετάζοντας το κατά πόσο η διδακτική 

αξιοποίηση ηθικών διλημμάτων (όπως αυτά του Kohlberg) από τον εκπαιδευτικό 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ωριμότητας της ηθικής σκέψης των μαθητών. 

Εφαρμόστηκαν, έτσι, διάφορα προγράμματα ηθικής αγωγής, κατά τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν ηθικά διλήμματα και προκαλούσαν στην τάξη τους 

συζητήσεις ανώτερου επιπέδου ηθικής σκέψης ή παρακινούσαν τους μαθητές τους να 

συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς. Τα αποτελέσματα των 

προγραμμάτων κατέδειξαν πως μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην αύξηση 

του επιπέδου ηθικής σκέψης των μαθητών κατά μισό περίπου στάδιο κάθε φορά (Rest 

and Thoma, 1985, όπ. αν. Κακαβούλη, 1994). Διαπιστώθηκε, επίσης, πως όσο 
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περισσότερο διαρκούσαν τα προγράμματα, κατά μέσο όρο την εβδομάδα, τόσο 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είχαν. 

Η «δίκαιη κοινωνία» αποτελεί ένα άλλο είδος προγράμματος ηθικής αγωγής κατά 

το οποίο εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής μονάδας, η οποία οργανώνεται ως 

πρότυπο εργαστήριο ηθικής αγωγής. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το 

σχολείο χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες των εξήντα περίπου μελών και η κάθε μία 

από αυτές λειτουργεί ως «μικρότερο σχολείο» μέσα στο σχολείο. Στα σχολεία αυτά, 

που λειτουργούν ως «δίκαιη κοινωνία», οι κανονισμοί ορίζονται στις εβδομαδιαίες 

συναντήσεις της κάθε μικρότερης κοινότητας. Όλα τα μέλη συμμετέχουν στις 

συναντήσεις και διαθέτουν ψήφο. Μαθητές και δάσκαλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις 

στην τήρηση των κανονισμών του σχολείου και γίνονται συνυπεύθυνοι για την 

τήρησή τους. Στους σχολικούς κανονισμούς περιλαμβάνονται και ηθικοί κανόνες 

συμπεριφοράς. Στα πειραματικές αυτές σχολικές κοινότητες οι μαθητές παρουσίασαν 

άνοδο του επιπέδου ηθικής σκέψης και παρατηρήθηκε υψηλή συνάφεια μεταξύ 

ηθικής σκέψης και ηθικής συμπεριφοράς. Οι μαθητές των σχολείων αυτών 

παρουσίασαν μια αύξηση του συναισθήματος της προσωπικής ευθύνης και του 

συλλογικού πνεύματος. 

Αρκετές, επίσης, μελέτες προσπάθησαν να επισημάνουν τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ηθικότητας. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ομηλίκων 

καθώς και η εκπαίδευση, αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους. Η 

συναναστροφή παιδιών με άλλα με πιο ανεπτυγμένη ηθική είναι δυνατό να επιφέρει 

τη λεγόμενη γνωστική αμφιβολία. Οι μελέτες σε ομάδες ομηλίκων οδήγησε στη 

διαμόρφωση οργανωμένων παρεμβάσεων, που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της 

ηθικής σκέψης των παιδιών. Βασικό στοιχείο των παρεμβάσεων αυτών υπήρξε η 

διδακτική τεχνική της συζήτησης μεταξύ των μαθητών και η ανάληψη ρόλων σε 

ηθικά προβλήματα (κάτι σαν τη διδακτική τεχνική του θεατρικού παιχνιδιού). Μία 

τέτοιου είδους παρέμβαση που υλοποιήθηκε σε μαθητές έκτης δημοτικού και των δύο 

πρώτων τάξεων του γυμνασίου, κατέγραψε μετάβαση ενός ολόκληρου σταδίου 

ηθικής ανάπτυξης, στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Αξιοσημείωτο 

υπήρξε, επίσης, το γεγονός πως τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσίασαν 

σταθερότητα, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από το πέρας ενός έτους. 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική στιγμή, μπορούμε εύκολα να 

διαπιστώσουμε την ηθική κρίση που περνούν το σύνολο των κοινωνιών στον 

πλανήτη. Η αύξηση της εγκληματικότητας, της βίας, οι κοινωνικές αδικίες, τα έντονα 
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περιβαλλοντικά προβλήματα, οι πόλεμοι και τα αποτελέσματά τους (μετανάστευση, 

φτώχεια κτλ.), η οικονομική κρίση, η ξενοφοβία, ο σεξισμός και γενικότερα η 

πολιτική, κοινωνική και δημόσια ηθική κατάπτωση, καθιστούν την ηθική αγωγή και 

διαπαιδαγώγηση τη μοναδική απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα.  

Ο καταστατικός χάρτης των ανθρώπινων δικαιωμάτων αναφέρεται σε όλα αυτά τα 

μεγάλα ηθικά διλήμματα που απασχολούν κάθε άνθρωπο παγκοσμίως. Αναφέρεται 

στον απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο δικαίωμα της ελευθερίας, στην 

ισότητα των ανθρώπων απέναντι στο νόμο και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και 

τη μόρφωση, στην εργασία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Απορρίπτει την βίαιη 

επίλυση των διαφορών τονίζοντας τη σπουδαιότητα του διαλόγου και αναγνωρίζει το 

δικαίωμα στη ζωή και την ευημερία για όλους τους ανθρώπους με απόλυτο σεβασμό 

στις προσωπικές επιλογές του ατόμου. Η διδασκαλία των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ηλικιακές απαιτήσεις των εκάστοτε μαθητών 

και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής σχολικής κοινότητας, θα συνδράμει στην ανάπτυξη 

της κριτικής ικανότητας των μαθητών και την ανάπτυξη της ηθικής τους σκέψης. 

Η εκπαίδευση στο σύνολό της επιδρά, αναμφισβήτητα, στην ηθική ανάπτυξη του 

ατόμου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως θα επισημανθεί και με την παρούσα 

ερευνητική διαδικασία, καθοριστικός, και για τον λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια 

προσδιορισμού του μέσα από την έρευνα.  

 

2.4. Εννοιολογικό πλαίσιο έρευνας 

Πριν την αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας, κρίνεται σκόπιμος 

ο προσδιορισμός των σκοπών της έρευνας καθώς επίσης και των εμπλεκομένων, σε 

αυτήν, εννοιών. Παρουσιάζονται οι σχέσεις και ο τρόπος σύνδεσης των ερευνητικών 

εννοιών, προκειμένου ο αναγνώστης να παρακολουθήσει με μεγαλύτερη ευκολία την 

ερευνητική διαδικασία.  

2.4.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας αποτελεί η καταγραφή των 

αντιλήψεων των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το σκοπό της 

ηθικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο 

υλοποιείται η ηθική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 

περιεχόμενό της και οι παράγοντες καθορισμού του περιεχομένου της καθώς και τα 
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διδακτικά μέσα υλοποίησής της. Επιδιώκεται στο να αναδειχθεί, από την ερευνητική 

διαδικασία, η στενή σχέση της ηγετικής προσωπικότητας του/της εκπαιδευτικού με 

την ηθική ανάπτυξη των μαθητών, να διατυπωθούν οι προβληματισμοί που 

ανακύπτουν από τη σχέση αυτή και να επισημανθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης ηθικών-

μετασχηματιστικών εκπαιδευτικών- ηγετικών φυσιογνωμιών, ικανών να 

μετασχηματίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών, της 

κοινωνίας και των ιδίων. 

 

2.4.2. Προσδιορισμός των εμπλεκόμενων στην έρευνα εννοιών  

Οι έννοιες που εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία είναι αυτή του «ηγέτη», 

του «εκπαιδευτικού» και της «ηθικής συνείδησης». Η απόδοση του όρου «ηγέτη» σε 

ένα άτομο κάποιου οργανισμού δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς 

σχετίζεται με την συγκέντρωση ορισμένων ικανοτήτων αντίστοιχων της διοικητικής 

θέσης που αναλαμβάνει. (Σαΐτης, 2008). Ηγέτης χαρακτηρίζεται εκείνος που είναι 

δυνατό να κερδίσει, το ενδιαφέρον, το πάθος, την όρεξη, την πίστη, την εμπιστοσύνη 

και την αφοσίωση των μελών της ομάδας της οποίας προΐσταται (Μπουραντάς, 

2005). Ηγέτης, επίσης, είναι δυνατό να χαρακτηριστεί το άτομο το οποίο, 

αξιοποιώντας τα μέσα που του παρέχουν η θέση του αλλά και οι ιδιαίτερες 

ικανότητες και δεξιότητές του, ασκεί επιρροή στα άτομα της ομάδας του 

διασφαλίζοντας την πρόθυμη συμμετοχή τους στην επίτευξη κάποιου έργου (Σαΐτη & 

Σαΐτης, 2011). «ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο, κάνοντας συγκεκριμένες 

ενέργειες, καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτομα να τον ακολουθούν εθελοντικά και 

πρόθυμα.» (Μπρίνια, 2008, σ.160).  

Παρά το γεγονός ότι η έννοια του ηγέτη μπορεί να οριστεί σχετικά εύκολα, ο 

προσδιορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ηγέτη, των στοιχείων που τον 

ξεχωρίζουν από τον «μη ηγέτη», αποτελεί μια περισσότερο δύσκολη υπόθεση. Αυτό 

οφείλεται στη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο προσδιορισμός του περιεχομένου του 

όρου «ηγεσία» (Hallinger and Ronald, 2004, όπ. αν. Σαΐτης, 2008). Είναι πραγματικά 

εξαιρετικά δύσκολο να επιλεγεί ένας ορισμός ως προς την ηγεσία, ο οποίος να 

περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της. Επιχειρείται, ωστόσο, η παράθεση, επιλεκτικά, 

κάποιων ορισμών της έννοιας, προκειμένου να επιτευχθεί η οριοθέτησή της, στα 

πλαίσια της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας. 
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«Ηγεσία είναι η διαδικασία του επηρεασμού των δραστηριοτήτων μίας 

οργανωσιακής ομάδας προς την οριοθέτηση και την επίτευξη των στόχων της 

(Stogdill, 1974). Ηγεσία είναι η έναρξη μίας νέας δομής ή η διαδικασία για την 

επίτευξη των σκοπών και αντικειμενικών στόχων ενός οργανισμού, ή για την αλλαγή 

αυτών των αντικειμενικών στόχων (Liphan, 1964). Ακόμη, ηγεσία είναι μία δύναμη 

που μπορεί να εμπνεύσει δράση σε μία ομάδα ανθρώπων, να οδηγήσει τις 

δραστηριότητές τους προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, να διατηρήσει τέτοιες 

δραστηριότητες και να ενοποιήσει τις ατομικές προσπάθειες προς την υλοποίηση 

κοινών στόχων (Kenzevich,1975, Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007, σ.26). Οι Koontz & 

O’Donnell εκλαμβάνουν την έννοια της ηγεσίας ως την τέχνη ή τη διαδικασία εκείνη 

κατά την οποία τα άτομα δέχονται με προθυμία να εργαστούν προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας (Koontz & O’Donnell, 1980). 

Ο Yukl αντιλαμβανόμενος το εύρος και την πολυπλοκότητα της έννοιας, εντοπίζει 

τρεις διαστάσεις της ηγεσίας, οι οποίες διαμορφώνουν το εννοιολογικό της πλαίσιο 

(Yukl & Αντωνίου, 2009), το οποίο καθορίζει και το πλαίσιο της δικής μας 

ερευνητικής διαδικασίας. α) Η ηγεσία αποτελεί μία διαδικασία επιρροής ενός ατόμου 

σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων (η επιλογή των όρων άτομα και ομάδες ατόμων, 

από τον Yukl δεν γίνεται τυχαία, αποσκοπεί στην επισήμανση πως η ηγεσία μπορεί 

να ασκηθεί και από ομάδες αλλά και από ιδιώτες). β) Η ηγεσία θα πρέπει να ασκείται 

στη βάση κάποιων κοινά αποδεκτά αξιών . «Ο πρωταρχικός ρόλος του ηγέτη είναι η 

ενοποίηση των ανθρώπων γύρω από αξίες – κλειδιά» (Wasserberg,2000, σ.158, όπ. 

αν. Ράπτης. & Βιτσιλάκη,2007). γ) Η ύπαρξη ενός οράματος, το οποίο αποδέχονται 

όλα τα μέλη του οργανισμού, είναι συστατικό στοιχείο της ηγεσίας.  

Ηγέτης, κατά συνέπεια, μπορεί να οριστεί το άτομο που θα καταφέρει να ασκήσει 

ηγεσία, όπως αυτή η έννοια περιγράφεται από τους παραπάνω ορισμούς, και 

ταυτόχρονα καταφέρνει να δώσει δυνατότητα έκφρασης στις ανάγκες και φιλοδοξίες 

των μελών της ομάδας που ηγείται. Υπ΄ αυτή την έννοια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

θεωρηθεί ηγέτης. Εκπαιδευτικός είναι το άτομο που διδάσκει σε κάποια βαθμίδα της 

εκπαίδευσης προσπαθώντας να εκπληρώσει το μορφωτικό ιδεώδες της κοινωνίας του, 

μέσω της επίτευξης των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων. Ηγείται της τάξης του 

επιδιώκοντας να κερδίσει την ενεργό και αυτόβουλη συμμετοχή των μαθητών του. 

Ηθική συνείδηση, η τρίτη έννοια η οποία εμπλέκεται στην ερευνητική μας 

διαδικασία, εκλαμβάνεται κυρίως ως μια εσωτερική διεργασία του ατόμου, η οποία 

αφορά τους κανόνες που διέπουν τη ζωή του και καθορίζουν τη συμπεριφορά του. 
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Αφορά όχι το σωστό ή το λανθασμένο αλλά το καλό ή κακό, στο οποίο το άτομο 

καταλήγει ελεύθερα μέσα από εσωτερικές διαδικασίες μάθησης και σκέψης. Και ενώ 

αφορά μια ατομική, ελεύθερη διαδικασία. Η επιλογή του καλού ή του κακού 

εμπλέκεται με την ύπαρξη του Άλλου, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

 

2.4.3. Ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ των εννοιών της έρευνας 

Ο κάθε εκπαιδευτικός (στην περίπτωση της έρευνάς μας, δάσκαλος) ασκεί ηγεσία 

στα πλαίσια της τάξης του. Ο/η εκπαιδευτικός ηγείται της σχολικής του ομάδας, 

οφείλει να δραστηριοποιεί και να παρακινεί τα μέλη της προκειμένου να επιτευχθούν 

τόσο οι ομαδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, όσο και οι προσωπικοί / ατομικοί. 

Ανεξάρτητα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και των προκαθορισμένων, 

από το Υπουργείο, εκπαιδευτικών στόχων, οφείλει να συνδιαμορφώνει με τους 

μαθητές του, τους στόχους της ομάδας, οι οποίοι καθορίζονται τόσο από τα 

ενδιαφέροντα των μελών της όσο και από το ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο, 

εντός του οποίου η ομάδα δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Το έργο του γίνεται 

αποτελεσματικότερο όταν εξασφαλιστεί η ενεργός και αυτόβουλη συμμετοχή των 

μαθητών. Η προσωπικότητά του /της εκπαιδευτικού επιδρά θετικά ή αρνητικά στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. 

Ο/η εκπαιδευτικός – δάσκαλος/α είναι ένας ηγέτης και πρέπει να λειτουργεί 

ενσυνείδητα ως ηγέτης καθώς μέσα από την «δεξαμενή» των μάχιμων εκπαιδευτικών 

- δασκάλων, επιλέγονται και τα τυπικά ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης. Έχοντας, 

επίσης, ως δεδομένο πως ηγέτης δεν γίνεσαι από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε με 

συνοπτικές διαδικασίες επιμόρφωσης κάποιων ωρών, κρίνεται απαραίτητο ο/η 

εκπαιδευτικός, καθ΄ όλη τη διδασκαλική του/της πορεία να αξιοποιεί δημιουργικά τις 

ηγετικές του/της δεξιότητες προκειμένου αυτές να μετατραπούν σε ηγετική 

ικανότητα. 

Ένας από τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους που καλείται να υλοποιήσει ο/η 

δάσκαλος/α, όπως αυτοί καθορίζονται τόσο από το άρθρο δεκαέξι του Συντάγματος 

όσο και από το Α.Π.Σ, είναι η ηθική αγωγή των παιδιών «Η παιδεία αποτελεί βασική 

αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 

και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» (αρ. 16, Σ.1975, 
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‘Συνταγματική Ιστορία’, χ.χ.). Επίσης το άρ.4 του ν.1566/85 ορίζει ως έναν από τους 

βασικούς σκοπούς του δημοτικού σχολείου την εξοικείωση των μαθητών με τις 

ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και η οργάνωση ενός 

συστήματος αξιών. 

Πώς όμως ορίζονται η ηθική αγωγή και οι ηθικές αξίες και ποιος είναι ο ρόλος 

του/της εκπαιδευτικού – ηγέτη στην διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης; Ποια 

μορφή ηγεσίας θα ήταν σκόπιμο να υιοθετηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης 

ικανής να στηρίζει τις θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες;  

 

2.4.4. Ανάδειξη σύνδεσης των εννοιών. Εννοιολογικός χάρτης  

Ο/η εκπαιδευτικός είναι ηγέτης της τάξης του. Ο βαθμός που λειτουργεί ως ηγέτης 

και η μορφή ηγεσίας που ασκεί καθορίζουν και καθορίζονται ταυτόχρονα (υπάρχει 

μια αμφίδρομη σχέση) από τον τρόπο που ο/η ίδιος/α αντιλαμβάνεται την έννοια της 

ηθικής και το περιεχόμενο που προσδίδει σ΄ αυτή. Η προσωπική του, συνειδητή ή μη, 

άποψη ως προς τη διάσταση της έννοιας της ηθικής σε συνδυασμό με τις γνώσεις του 

στο συγκεκριμένο θέμα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ηθικής 

συνείδησης των μαθητών. 
Εικόνα 4  

(Εκπαιδευτικός ηγέτης και διαμόρφωση ηθικής συνείδησης των μαθητών) 
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2.5. Ερευνητικές υποθέσεις/παραδοχές 

Ο διαμορφωμένος εννοιολογικός χάρτης (εικ. 4) μας βοηθάει να προχωρήσουμε 

στη διατύπωση των ερευνητικών μας υποθέσεων/παραδοχών και εν συνεχεία των 

ερευνητικών μας ερωτημάτων. 

Ως πρώτη ερευνητική παραδοχή λαμβάνουμε το ότι ηγέτης είναι αυτός που ασκεί 

ηγεσία. Η ηγεσία μπορεί να ασκείται από τον επικεφαλή ενός οργανισμού ή από το 

προσωπικό του οργανισμού ή από μια ομάδα μελών του προσωπικού ή και απ΄ όλα τα 

μέλη ενός οργανισμού (Barth,1988). 

Δεύτερη ερευνητική παραδοχή της παρούσας εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι ο 

ηγέτης αξιοποιεί την προσωπική του δύναμη, εμπνέει, πείθει, ενεργοποιεί τις 

εσωτερικές δυνάμεις των μελών της ομάδας του, μέσω ιδανικών, αξιών και του 

οράματος που μοιράζεται μαζί τους. Προκαλεί το κατεστημένο και καινοτομεί, 

επιδιώκει τόσο την εξέλιξη της ομάδας όσο και των μελών της ξεχωριστά. 

Δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης. Κάνει τα μέλη της ομάδας που ηγείται 

να τον ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους. 

Η τρίτη ερευνητική παραδοχή αφορά την έννοια της Μετασχηματιστικής ηγεσίας, 

η οποία προσδιορίζεται ως η μορφή ηγεσίας η οποία «…προκύπτει όταν ένας ή 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται με άλλους με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

διοικούντες και οι εκπαιδευτικοί να ανεβάζουν ο ένας τον άλλον σε υψηλότερα 

επίπεδα αφοσίωσης, αφιέρωσης, παρακίνησης και ηθικότητας. Μέσω της 

μετασχηματιστικής διαδικασίας τα κίνητρα του ηγέτη και του υφιστάμενου 

ενοποιούνται» (Miller&Miller, 2001, σ.182, όπ. αν. Ράπτης, & Βιτσιλάκη, 2007) . Οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες κάνουν χρήση της εξουσίας τους μαζί με τους άλλους, 

κυρίως, παρά ασκούν έλεγχο πάνω στους άλλους (Blase, 1989), είναι μία ηθική τέχνη 

παρά μια τεχνική επιστήμη (Hοdgkinson, 1991, Sergiovanni, 1992, όπ. αν. Ράπτης & 

Βιτσιλάκη, 2007). 

Η τέταρτη ερευνητική παραδοχή αφορά την έννοια της ηθικής, η οποία 

προσλαμβάνεται ως ένα σύστημα αξιών και κανόνων, καθολικά αποδεκτών. Η ηθική 

προϋποθέτει την έννοια της αυτονομίας και διέπεται από ορισμένες σταθερές και 

οριοθετείται από οικουμενικές ηθικές αρχές, παράλληλα με τις πολιτισμικές και 

κοινωνικές αξίες (Δραγώνα – Μονάχου, 1991). 

Ο προσδιορισμός της έννοιας της «συνείδησης» καθώς και της έννοιας της 

«ηθικής συνείδησης» αποτελεί την πέμπτη ερευνητική παραδοχή της παρούσας 
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εργασίας. Η έννοια της «συνείδησης» ορίζεται ως η σαφής γνώση που έχει το 

υποκείμενο για τον εαυτό του και για τον κόσμο που το περιβάλλει και από τον οποίο 

μπορεί να αντιδιαστέλλεται (Τριανταφυλλίδης, χ.χ.). Η έννοια της «ηθικής 

συνείδησης» ορίζεται ως η γνώση που επιτρέπει στο άτομο να διακρίνει το ηθικά 

καλό από το ηθικά κακό, να ελέγχει τις πράξεις του και να αναλαμβάνει την ευθύνη 

γι΄ αυτές (Τριανταφυλλίδης, χ.χ.). Το σύνολο των εσωτερικευμένων αξιών και αρχών 

βάση των οποίων κρίνουμε τις πράξεις τόσο τις δικές μας όσο και των συνανθρώπων 

μας. 

 

2.6. Ερευνητικά ερωτήματα / ερευνητικοί άξονες 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, βάση των οποίων συγκροτείται και οργανώνεται τόσο 

το ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων όσο και η γενικότερη ερευνητική μας 

διαδικασία, είναι τα ακόλουθα. 

1. Με ποιον τρόπο αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια της ηθικής και της 

ηθικής συνείδησης; 

2. Αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ηθική αγωγή των παιδιών ως έναν από τους 

σκοπούς της εκπαίδευσης; 

3. Με ποιες μεθόδους επιτυγχάνεται η ηθική αγωγή των παιδιών; 

4. Σε ποιο βαθμό ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ηγέτης; 

5. Ποια μορφή ηγεσίας ασκεί; 

    2.7. Κατάλογος απαιτούμενων πληροφοριών 

Ο κατάλογος των απαιτούμενων πληροφοριών αφορά το σύνολο των 

πληροφοριών που ενδιαφερόμαστε να συγκεντρώσουμε, κυρίως μέσα από τη 

διαδικασία των συνεντεύξεων, προκειμένου να εξαχθούν τα συμπεράσματα ως προς 

τις έννοιες που διερευνώνται. 

1.  Ο/η εκπαιδευτικός συνδέει την έννοια της ηθικής με την υπακοή και τήρηση 

κανόνων καθορισμένων από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται και 

δραστηριοποιούνται; Αναγνωρίζουν στην έννοια μια δυναμική αυτονομίας και 

αυτορύθμισης τέτοια που εμπλέκεται με την ύπαρξη του Άλλου; 

2. Αναγνωρίζει ο/η εκπαιδευτικός την ηθική αγωγή ως έναν από τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης ή περιορίζουν τους σκοπούς της μόνο στο γνωστικό και κοινωνικό 

επίπεδο; 
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3. Ο/η εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τον ηγετικό του ρόλο και τον τρόπο που, 

στοχευόμενα ή τυχαία, επιδρά στην διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης των 

παιδιών; 

4. Ποια μορφή ηγεσίας ασκεί (συνειδητά ή ασυνείδητα) ο/η εκπαιδευτικός; Με 

ποιον τρόπο η μορφή ηγεσίας, που ασκεί ο/η εκπαιδευτικός, εμπλέκεται στη 

διαμόρφωση της ηθικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών;  

2.8. Μεθοδολογία έρευνας 

Τα είδη της κοινωνικής έρευνας μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: α. την περιγραφική έρευνα, β. την επαγωγική – επεξηγηματική, γ. την 

έρευνα αξιολόγησης. Η παρούσα εντάσσεται στις περιγραφικές έρευνες, καθώς 

περιγράφει τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τους 

μαθητές τους, στην ηθική ανάπτυξη των τελευταίων. Διερευνά τους συσχετισμούς 

που είναι δυνατόν να υπάρχουν μεταξύ της μορφής ηγεσίας που ασκούν οι 

εκπαιδευτικοί με τη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης των μαθητών. 

Η συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία θεωρείται αρκετά σημαντική καθώς ενώ 

στο πρόσφατο παρελθόν έχουνε διερευνηθεί, σε επίπεδο μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών διατριβών, ο τρόπος με τον οποίο διάφορα διδακτικά αντικείμενα, (το 

μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (Μαυροπούλου, 2012) ή των Θρησκευτικών ή της 

Φυσικής Αγωγής (Γκαϊντατζής, 2007)), επιδρούν στην ηθική ανάπτυξη των παιδιών, 

δε φαίνεται να έχει διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός, 

ανεξαρτήτως διδακτικού αντικειμένου που διδάσκει, μέσω της μορφής ηγεσίας που 

ασκεί στην τάξη και μέσα από το πρότυπο που παρέχει στους μαθητές, επιδρά και 

συμβάλλει στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού και την γρήγορη μετάβασή του από το 

ένα ηθικό στάδιο ανάπτυξης στο άλλο. 

Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας επιλέχθηκε η 

χρήση της ποιοτικής έρευνας και επικουρικά της ποσοτικής. Τα ερευνητικά εργαλεία 

συλλογής δεδομένων που αξιοποιούνται είναι η συμμετοχική παρατήρηση και η 

συνέντευξη, ενώ γίνεται επιπλέον επικουρική αξιοποίηση του ερωτηματολογίου. Το 

ερευνητικό εργαλείο της συμμετοχικής παρατήρησης χρησιμοποιείται, αρχικά, 

προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία που περιγράφουν την εκπαιδευτική 

προσωπικότητα των ατόμων που παρατηρούνται καθώς και το πλαίσιο και ο τρόπος 

δράσης τους. Προς ενίσχυση της αντικειμενικότητας των συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από τη χρήση του εργαλείου της συμμετοχικής παρατήρησης, 
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αξιοποιείται και το ερευνητικό εργαλείο του ερωτηματολογίου (εργαλείο ποσοτικής 

έρευνας). Η διεξαγωγή των προσωπικών συνεντεύξεων επιτρέπουν τη σύγκριση των 

προσωπικών παρατηρήσεων με αυτές των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 

λειτουργώντας συμπληρωματικά των παρατηρήσεων και καλύπτοντας, ενδεχόμενα, 

κενά της ερευνητικής διαδικασίας της συμμετοχικής παρατήρησης.  

Η επιλογή της εκπαιδευτικής μονάδας για την υλοποίηση της διαδικασίας 

συμμετοχικής παρατήρησης έγινε με κριτήριο την αποδοχή της ερευνητικής δράσης 

από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σ΄ 

αυτό, της ερευνήτριας. Επιλέχθηκε μια μεγάλη σχολική μονάδα (δωδεκαθέσιο 

δημοτικό), στην οποία υπηρετούσαν εκπαιδευτικοί όλων των δυνατών ειδικοτήτων 

(ξένων γλωσσών, εικαστικών, μουσικής, γυμναστικής, Τ.Π.Ε) καθώς και 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη, επιπροσθέτως, λειτουργούσε 

στη μονάδα και τμήμα ένταξης. Η ποικιλία των ειδικοτήτων αποτέλεσε καταλυτικό 

στοιχείο για την επιλογή του σχολείου, καθώς επέτρεπε την παρακολούθηση και 

καταγραφή της συμπεριφοράς εκπαιδευτικών που δέχτηκαν διαφορετική ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση και που, ταυτόχρονα, καλούνταν να συνεργαστούν στο ίδιο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, προκειμένου να υλοποιήσουν κοινούς εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιλεχθείσας σχολικής μονάδας ήταν η 

ηλικιακή ποικιλομορφία των εκπαιδευτικών της. Στο σχολείο υπηρετούσαν νέοι 

αναπληρωτές καθώς και έμπειροι εκπαιδευτικοί, αρκετά μεγάλης ηλικίας. Επίσης το 

εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσίαζε πολυμορφία και ως προς την παιδαγωγική 

κατάρτισή του (εκπαιδευτικοί Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Παιδαγωγικού Τμήματος, 

εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακές σπουδές). 

Ορίστηκαν δύο άξονες παρατήρησης και ο καθένας εξ αυτών πλαισιώθηκε από 

κατηγορίες εννοιών, οι οποίες διερευνήθηκαν κατά τη διαδικασία της παρατήρησης. 

Ο πρώτος άξονας παρατήρησης αφορά στη μορφή ηγεσίας που ασκούν οι 

εκπαιδευτικοί και ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με τη διερεύνηση των μορφών ηθικής 

αγωγής, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν συνειδητά. 

Η ερευνητική διαδικασία της παρατήρησης διήρκησε τέσσερις μήνες (Σεπτέμβριο 

έως και τον Δεκέμβριο 2017). Η ερευνήτρια, κατά τη διάρκεια της έρευνας 

βρίσκονταν στη σχολική μονάδα κάθε μέρα, με την έναρξη του διδακτικού ωραρίου 

έως και το τέλος του. Παρέστη σε συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, 

συζήτησε με τους δασκάλους και τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, 
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παρακολούθησε διεξαγωγή μαθημάτων σε όλες τις τάξεις καταγράφοντας τις 

παρατηρήσεις της.  

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν γνώριζαν την ακριβή εργασία της 

ερευνήτριας, προκειμένου να μη τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους και 

αλλοιωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Γνώριζαν, ωστόσο, τον σκοπό της 

παρουσίας της ερευνήτριας στη σχολική μονάδα καθώς και το θέμα της 

μεταπτυχιακής έρευνας και ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν και να συνεργαστούν μαζί 

της, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στη σχολική μονάδα. 

Στο αρχικό στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας, η ερευνήτρια, δια μέσου του 

φύλλου συμμετοχικής παρατήρησης, επιδίωξε τη διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας, 

σχετικά με τους προς διερεύνηση άξονες. Εστιάστηκε η προσοχή σε συγκεκριμένες 

πτυχές της εκπαιδευτικής δράσης και εκπαιδευτικής προσωπικότητας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, έτσι όπως αυτές (οι πτυχές) επισημαίνονται σε κάθε 

άξονα του φύλλου συμμετοχικής παρατήρησης. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας κρατούνταν σημειώσεις με λέξεις κλειδιά και 

καταγράφονταν περιστατικά και αποσπάσματα συζητήσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, τα οποία κρίνονταν σημαντικά, καθώς σχετίζονταν με 

τους άξονες παρατήρησης.  

Για την ανάλυση των δεδομένων της συμμετοχικής παρατήρησης, επιλέχθηκε η 

μέθοδος της ταξινόμησης (Κυριαζή, 1998). Η ταξινόμηση των σημειώσεων έγινε σε 

δύο κατηγορίες: περιγραφικές και θεωρητικές (Κυριαζή, 1998). Στις περιγραφικές 

υπήρξε η πιστή καταγραφή των περιστατικών και παρατηρήσεων της ερευνήτριας. 

Στις θεωρητικές έγινε προσπάθεια ερμηνείας των περιγραφικών σημειώσεων και 

αναζήτησης των εννοιών εκείνων που τις συνδέουν με το υπό διερεύνηση θέμα. Οι 

έννοιες που αναδύθηκαν, κατά τη θεωρητική ταξινόμηση των σημειώσεων, 

αντιστοιχίστηκαν με τις εννοιολογικές κατηγορίες των δύο αξόνων του φύλλου 

συμμετοχικής παρατήρησης, διαμορφώνοντας το πλαίσιο ανάλυσης και επεξεργασίας 

των δεδομένων. 

Προς ενίσχυση της αντικειμενικότητας των παρατηρήσεων σχετικά με το επίπεδο 

και το είδος της συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

έρευνα (εννοιολογική κατηγορία πρώτου άξονα παρατήρησης), αξιοποιήθηκαν και τα 

αποτελέσματα ερευνητικής διαδικασίας με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 

(εργαλείο ποσοτικής έρευνας). 
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Η ερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή ημιδομημένων 

συνεντεύξεων. Η δομή του ερευνητικού εργαλείου της συνέντευξης, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε, στηρίχθηκε στη διερεύνηση πέντε ερευνητικών 

ερωτημάτων/αξόνων. Κάθε ερευνητικό ερώτημα/ ερευνητικός άξονας πλαισιώθηκε 

και προσδιορίστηκε από δέκα, περίπου, επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα ικανά να 

περιγράψουν την έννοια που διερευνάται. 

Το ερευνητικό δείγμα των συνεντεύξεων αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Καβάλας και η επιλογή του δείγματος έγινε με τη 

μέθοδο της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας, προκειμένου να 

διερευνηθούν και οι απόψεις ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι 

μόνο των δασκάλων εκπαιδευτικών. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην ερευνητική διαδικασία ήταν δέκα έξι εκ των οποίων ένας γυμναστής, μία 

δασκάλα ειδικής αγωγής, μία δασκάλα τμήματος ένταξης και μία καθηγήτρια 

αγγλικών. 

Οι συνεντεύξεις ήταν ωριαίες και για την καταγραφή τους αξιοποιήθηκε η μέθοδος 

της ηχογράφησης, εκτός από τέσσερις περιπτώσεις, στις οποίες οι 

συνεντευξιαζόμενοι αισθάνονταν μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια να απαντούν 

γραπτώς και να μην ηχογραφούνται. Τη διαδικασία των συνεντεύξεων ακολούθησε η 

απομαγνητοφώνηση και λεπτομερής καταγραφή των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων. Η καταγραφή των απαντήσεων έγινε ανά ερευνητικό ερώτημα/άξονα 

και ανά επιμέρους ερώτημα του άξονα. Οι αρχικές ερευνητικές μας παραδοχές προς 

τα υπό διερεύνηση θέματα, μας βοήθησαν στην κωδικοποίηση των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση των εννοιολογικών κατηγοριών. 

Επαναλαμβανόμενα νοηματικά μοτίβα, τα οποία καταγράφηκαν κατά την 

αποδελτίωση των συνεντεύξεων, διαμόρφωσαν τα νέα θεματικά ερευνητικά 

δεδομένα.  

Για την ανάλυση και ερμηνεία των καταγραφών των δεδομένων, αξιοποιήθηκε η 

μέθοδος θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Κατόπιν συστηματικής και 

επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης των ερευνητικών δεδομένων επιχειρήθηκε η 

εννοιολογική κωδικοποίηση και κατηγοριοποίησή τους. Επιμέρους συναφείς ή όμοιες 

νοηματικές μονάδες ενοποιήθηκαν, διαμορφώνοντας μεγαλύτερες κατηγορίες. Στη 

διαδικασία αυτή αξιοποιήθηκαν οι ερευνητικές παραδοχές και ο κατάλογος των 

απαιτούμενων πληροφοριών συμβάλλοντας σημαντικά στην ενσωμάτωση και 

κατηγοριοποίηση των νοηματικών μονάδων. Διαμορφώθηκε, έτσι, ο θεματικός 
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«χάρτης» των ερευνητικών δεδομένων, ο οποίος μας οδήγησε στη διαμόρφωση του 

πλαισίου ερμηνείας και συσχετισμών των δεδομένων με τον υπό διερεύνηση άξονα.  

Τα ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν πιλοτικά σε έναν μικρό αριθμό 

ατόμων (τριών), προκειμένου να επισημανθούν τυχόν ελλείψεις ή δυσκολίες 

κατανόησης των. 

Η πορεία παρουσίασης της ερευνητικής διαδικασίας, στην παρούσα εργασία, 

ακολουθεί την εξής σειρά: α) παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας ανά 

ερευνητικό εργαλείο και θεματικό άξονα του ερευνητικού εργαλείου, β) χρήση 

πινάκων και διαγραμμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο για την εξαγωγή γρήγορων 

συμπερασμάτων και πληρέστερης κατανόησης των αποτελεσμάτων, γ) σχολιασμός 

των διαγραμμάτων και πινάκων, όταν προκύπτουν σημαντικά και ενδιαφέροντα 

στοιχεία (κατά την άποψη της ερευνήτριας) με ενδεχόμενη παράθεση ενδεικτικών 

αποσπασμάτων των συνεντεύξεων, δ) παρουσίαση των συμπερασμάτων της 

ερευνητικής διαδικασίας ανά ερευνητικό εργαλείο και θεματικό άξονα ερευνητικού 

εργαλείου και ε) συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων. 

 

2.9. Αποτελέσματα συμμετοχικής παρατήρησης 

2.9.1. 1ος άξονας παρατήρησης: Η μορφή άσκησης της ηγεσίας. 

Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε προσπαθώντας να εντοπιστούν τα στοιχεία που 

συνθέτουν την ηγετική φυσιογνωμία των εκπαιδευτικών. Ενδιαφερθήκαμε να 

κατανοήσουμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας 

σχολικής μονάδας, μεταξύ των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης καθώς και μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Έγινε προσπάθεια να διευκρινιστούν οι μορφές 

ηγεσίας που εκδηλώνονται και τον τρόπο με τον οποίο αυτές προκύπτουν αλλά και 

εκφράζονται, μέσα από τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στην σχολική μονάδα, τη 

δεδομένη χρονική στιγμή της έρευνας, ήταν είκοσι δύο εκ των οποίων οι δέκα 

οργανικά τοποθετημένοι, έξι αποσπασμένοι, έξι αναπληρωτές. Παρά το γεγονός πως 

οι «νέοι» εκπαιδευτικοί ήταν αρκετοί (δώδεκα) και δεν γνωρίζονταν με τους 

μόνιμους, η ομάδα παρουσίαζε μια συνοχή και ικανότητα συνεργασίας. Το κλίμα 

μεταξύ των συναδέλφων εμφανίζονταν θετικό, χωρίς εντάσεις.  
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Στην πρώτη συνεδρίαση του συλλόγου ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

καλοδέχτηκε τους νεόφερτους συναδέλφους και φρόντισε να τους ενημερώσει για τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σχολείο. Τους ανέφερε τις ιδιαιτερότητες που 

παρουσίαζε η δομή του μαθητικού δυναμικού (μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών, μαθητές 

με αυτισμό, μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές αδυναμίες στις διάφορες τάξεις, 

μαθητές με κάποια επιθετική, ίσως, συμπεριφορά), τους ζήτησε να είναι συνεπείς στα 

καθήκοντά τους και τους δήλωσε πως θα βρίσκεται δίπλα τους για κάθε είδους 

βοήθεια που θα χρειαστούν, είτε σε γνωστικό/επαγγελματικό επίπεδο είτε σε 

προσωπικό. Διατύπωσε τα θέματα που έπρεπε να συζητηθούν και προχώρησε στην 

κατανομή των τάξεων.  

Για την κατανομή των τάξεων έγινε φανερό πως είχαν προηγηθεί κατ΄ ιδίαν 

συζητήσεις του Διευθυντή με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και οι πλέον 

«δύσκολες» τάξεις είχαν ήδη ανατεθεί. Ο Διευθυντής δεν είχε σκοπό να αφήσει στην 

τύχη το συγκεκριμένο θέμα. Επικαλούμενος τα ιδιαίτερα προβλήματα που 

παρουσίαζαν κάποιες τάξεις, ανακοίνωσε στο σύλλογο την ανάθεσή τους σε 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τις εναπομείνασες κατάφερε να 

επιβάλει την άποψή του, αφού πρώτα διερεύνησε έμμεσα το εκπαιδευτικό προφίλ των 

νέων του συναδέλφων. Διατύπωσε την πρόθεσή του να συμμετέχει όλο το σχολείο σε 

πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, εξαναγκάζοντας έμμεσα τους δασκάλους να αναλάβουν 

κάποιες δράσεις.  

Ο Διευθυντής είναι ένας ήσυχος, συγκεντρωτικός άνθρωπος. Τελείωσε την 

Παιδαγωγική Ακαδημία, ολοκλήρωσε την εξομοίωση και βρέθηκε σχεδόν τυχαία στη 

συγκεκριμένη θέση. Φροντίζει να έχει καλές σχέσεις με την τοπική κοινότητα και 

ενδιαφέρεται πολύ για τις απόψεις των γονιών, τους οποίους επιθυμεί να έχει 

ευχαριστημένους. Δεν αντέχει τις πιέσεις και σε συνθήκες πίεσης κλείνεται στον 

εαυτό του και απομακρύνεται εντελώς από τους συναδέλφους του, παρουσιάζοντας 

ακόμη και αντικοινωνική συμπεριφορά (δεν χαιρετάει, δεν απαντάει σε ερωτήσεις και 

όταν απαντάει είναι απότομος, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του είναι σκληρά). 

Έχει αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου το διοικητικό έργο, επιτρέποντας μόνο στον 

υποδιευθυντή να του παρέχει κάποια σχετική βοήθεια. Δείχνει να μην εμπιστεύεται 

τις ικανότητες και την υπευθυνότητα του προσωπικού. Υποχωρεί εύκολα στις 

απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, ακόμη και όταν αυτές τον επιφορτίζουν με επιπλέον 

αρμοδιότητες (π.χ. μπορεί να δώσει παράλληλα άδεια σε δύο εκπαιδευτικούς και να 

αναγκαστεί να καλύψει ο ίδιος τα κενά που δημιουργούνται στο διδακτικό ωράριο, 
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πράγμα που του προκαλεί έντονο στρες). Οι απόψεις που διαμορφώνει τόσο για το 

έργο όσο και για το επαγγελματικό κύρος των εκπαιδευτικών σχετίζονται, σε μεγάλο 

βαθμό, από την ικανοποίηση που εκφράζουν οι γονείς για το εκπαιδευτικό έργο που 

παράγεται. Στηρίζεται στο τρίπτυχο «ικανοποιημένοι γονείς - ικανός εκπαιδευτικός -

ευχαριστημένος Διευθυντής». 

Συνελεύσεις γίνονται για πολύ συγκεκριμένα και διαδικαστικά θέματα, πολλές 

αποφάσεις λαμβάνονται στηριζόμενες στην παγιωμένη σχολική τακτική, νέες 

προτάσεις υιοθετούνται με δυσκολία και με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν επιφέρουν 

αλλαγές στις συνηθισμένες διαδικασίες. Οι γνώμες των εκπαιδευτικών – συναδέλφων 

δεν είναι ισοβαρείς καθώς οι απόψεις των «ικανών», διδακτικά, εκπαιδευτικών 

γίνονται σχετικά εύκολα αποδεκτές από τη διεύθυνση του σχολείου σε αντίθεση με 

τις απόψεις όσων παρουσιάζουν κάποιες (ενδεχόμενες) διδακτικές αδυναμίες. Ο 

Διευθυντής είναι ιδιαιτέρως συμπαθής σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Δε λείπουν, 

ωστόσο, και εκείνοι που, εκμεταλλευόμενοι την ενδοτικότητα (ή και αδυναμία) του, 

υπερβαίνουν τα όρια αναπτύσσοντας στους υπόλοιπους το αίσθημα της «αδικίας».  

Ως προς το διδακτικό έργο, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, αφήνονται 

ελεύθεροι σε επιλογές και δράσεις, με εξαίρεση ίσως κάποιες προσωπικές επιθυμίες 

του Διευθυντή οι οποίες και, με έμμεσο τρόπο, επιβάλλονται. Η κατάρτιση του 

ωρολογίου διδακτικού προγράμματος γίνεται από τον κάθε εκπαιδευτικό με κριτήρια: 

τη διαδοχή των διδακτικών αντικειμένων, τις ειδικότητες (ημέρες που έρχονται στο 

σχολείο, ώρες που μπορούν να μπουν σε κάθε τάξη κτλ.) καθώς και τον όγκο 

εργασίας που απαιτούν κάποια διδακτικά αντικείμενα (ιστορία, γεωγραφία, φυσική 

κτλ). Η γνώμη των μαθητών ή πιθανή έρευνα για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ή 

άλλων υποχρεώσεών τους, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικούς παράγοντες 

διαμόρφωσης του διδακτικού προγράμματος δε φαίνεται να απασχολεί κανέναν από 

το εκπαιδευτικό προσωπικό.  

Οι εκπαιδευτικοί συζητούν μεταξύ τους, επιδιώκοντας να διαμορφώσουν μικρές 

ομάδες συνεργασίας (ανά δύο τάξεις) και προσπαθούν να οργανώσουν και να 

υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις από κοινού. Η γνώμη των μαθητών, στην 

προσπάθεια αυτή, είναι ανύπαρκτη. Η διαμόρφωση των ομάδων εργασίας μαθητών 

διαφορετικών τμημάτων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κοινά ενδιαφέροντα και τη 

δυνατότητα επικοινωνίας των εκπαιδευτικών – δασκάλων, ενώ οι μαθητές είναι απλοί 

αποδέκτες ειλημμένων αποφάσεων. Η δυναμική και οι δυνατότητες συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων μαθητών στη διαδικασία συνεργασίας, δεν ελέγχονται. Η αξιοποίηση 
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κοινωνιογραμμάτων, με τα οποία θα μπορούσε να υπολογιστεί ο βαθμός συνοχής των 

ομάδων και να προβλεφθούν πιθανές συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των 

μαθητών, είναι ανύπαρκτη. 

Οι συγκρούσεις, που τελικά επέρχονται, αναπόφευκτα, αντιμετωπίζονται ανάλογα 

με την προσωπικότητα του/της εκπαιδευτικού. Άλλοτε επιβάλλεται η λύση της 

διένεξης, χωρίς εξηγήσεις από τον/την εκπαιδευτικό, άλλοτε πάλι, διεξάγονται 

συζητήσεις, κατά τις οποίες γίνεται χρήση «διδακτικού λόγου», προκειμένου να 

επέλθει έστω και μια φαινομενική ηρεμία. Η αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών των 

συγκρούσεων καθώς και η πρόθεση σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος 

πρόληψης των συγκρούσεων, απουσιάζουν.  

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων αναλαμβάνουν μόνοι τους την επίλυση των όποιων 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, χωρίς τη συμμετοχή του συλλόγου ή του 

Διευθυντή, ο οποίος παρεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που χάνεται εντελώς ο έλεγχος 

και διατυπώνονται παράπονα από τους γονείς. Το «πρόβλημα» μιας ανάρμοστης 

συμπεριφοράς μέσα στην τάξη δεν γίνεται πρόβλημα του συνόλου της σχολικής 

κοινότητας. Ο/η εκπαιδευτικός είναι εγκλωβισμένος στα στενά όρια της τάξης του 

και από τη στιγμή που θα καταφέρει να τη θέσει υπό τον έλεγχό του, δεν 

ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει σε άλλες τάξεις. Χαρακτηρισμοί του τύπου 

«ευτυχώς δεν πήρα απείθαρχο ή δύσκολο τμήμα» είναι συνηθισμένοι.  

Οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, επιδεικνύουν θέληση να αφουγκραστούν 

τα πραγματικά προβλήματα των μαθητών τους και να «αγγίξουν» την ψυχή τους, 

ωστόσο δεν έχουν συνηθίσει να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους, να 

επιζητούν τις απόψεις των άλλων, να συζητούν και κυρίως να ακούν. Όταν συζητούν, 

εκθέτουν το πρόβλημα και ταυτόχρονα διατυπώνουν και τη λύση που μόνοι τους 

έδωσαν σε αυτό. Η συζήτηση έρχεται ως συνέχεια της επίλυσης ενός προβλήματος 

και όχι ως διαδικασία εύρεσης λύσης, καταδεικνύοντας την απομόνωσή των 

εκπαιδευτικών. Μία απομόνωση η οποία, περιέργως, δεν γίνεται αντιληπτή από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να επιλύουν μόνοι τους τα 

προβλήματα που ανακύπτουν στην τάξη τους.  

Οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο. Ο/η 

εκπαιδευτικός, μόνος/η του/της, θέτει τους γνωστικούς στόχους του τμήματος, χωρίς 

οι μαθητές να είναι γνώστες αυτών, χωρίς να τους καταγράψει κάπου, στηριζόμενος/η 

στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ύστερα από τη διεξαγωγή γνωστικών τεστ 

αξιολόγησης ή και την απλή καθημερινή παρατήρηση. Ανάλογα με το αρχικό 
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γνωστικό επίπεδο του/της κάθε μαθητή/τριας, θέτει υψηλότερους ή χαμηλότερους 

μαθησιακούς στόχους, επιδιώκοντας την ατομική εξέλιξη του/της. Ενώ, ωστόσο, η 

ατομική εξέλιξη των μαθητών αποτελεί έναν ευσεβή πόθο του/της κάθε 

εκπαιδευτικού, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, βάση της οποίας αυτός ο πόθος 

μπορεί να επιτευχθεί, δεν αξιοποιείται διδακτικά. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 

ικανοποιημένοι με την επίτευξη των στόχων, που τίθενται, από τα τρία τέταρτα του 

συνόλου των μαθητών της τάξης. Αποδέχονται, ως απολύτως φυσιολογικό, το 

γεγονός ότι ορισμένοι από τους/τις μαθητές/τριες τους δε θα καταφέρουν να 

επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί.  

 Ο/η εκπαιδευτικός εμφανίζει διάθεση να μοιραστεί με τους/τις συναδέλφους 

του/της τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσα στη σχολική τάξη. Τα προβλήματα, 

τα οποία διατυπώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς είναι πανομοιότυπα, ωστόσο 

δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να διαμορφωθεί μία ομάδα κοινής διαχείρισής τους. 

Όλη η «δραστηριότητα» των εκπαιδευτικών περιορίζεται σε περιστασιακές 

συζητήσεις φιλικού επιπέδου, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Παρά το γεγονός 

ότι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας φαίνεται να επικοινωνούν μεταξύ τους και 

να έχουν διάθεση να συνεργαστούν, δε γίνεται καμία προσπάθεια οργανωμένης και 

συστηματικής συνεργασίας, η οποία θα μπορούσε να αποβεί εκπαιδευτικά 

αποτελεσματικότερη. Αναγνωρίζουν όλοι τους τη σπουδαιότητα της συνεργασίας, 

διαδικασία στην οποία προσπαθούν να εμπλέξουν τους μαθητές τους, χωρίς, ωστόσο, 

να έχουν επιχειρήσει να εμπλακούν οι ίδιοι σ΄ αυτή. Διατείνονται, επίσης, υπέρ της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του δικαιώματος των μαθητών για προσωπική/ 

ατομική ανάπτυξη, δίχως να υιοθετούν τρόπους επίτευξης αυτών. Οι εκπαιδευτικοί, 

της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, θεωρούν πως λειτουργούν δημοκρατικά, 

εφόσον, όπως διατείνονται, λαμβάνουν υπ΄ όψη τους τις απόψεις των μαθητών, 

ωστόσο δεν παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις ούτε για 

θέματα που τους αφορούν άμεσα. Ως δημοκρατική συμπεριφορά μεταφράζεται, από 

τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, η αναγνώριση, μέσω της προσωπικής τους 

παρατήρησης, των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και αδυναμιών των μαθητών καθώς και 

η διαδικασία συζήτησης των προβλημάτων των μαθητών, συζήτησης όχι 

οργανωμένης αλλά περιστασιακής. 

Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό των διαθέσεων των εκπαιδευτικών αποτελεί το εξής 

περιστατικό. Σε πρόταση του Υποδιευθυντή (ο υποδιευθυντής ήταν άνθρωπος με 

ιδιαίτερες ανησυχίες σε εκπαιδευτικά θέματα και συμμετοχή σε πολλά επιμορφωτικά 
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σεμινάρια με ποικίλη θεματολογία. Λειτουργούσε ως ενδιάμεσος «κρίκος» μεταξύ 

Διευθυντή και εκπαιδευτικών, επιδιώκοντας να απορροφήσει όλους τους 

«κραδασμούς») της σχολικής μονάδας, κοινής προσπάθειας όλων των εκπαιδευτικών, 

καταγραφής των ιδιαίτερων μαθησιακών αδυναμιών των μαθητών, με την αξιοποίηση 

κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων, και ταξινόμησής τους σε κατηγορίες, έτσι 

ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν τάξεις μαθητών παραπλήσιου γνωστικού 

επιπέδου, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενισχυτικά, μετά τη λήξη του 

διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου, υπήρξε αρνητική ανταπόκριση. Μία 

τέτοια δράση θεωρήθηκε πως απαιτεί επιπλέον εργασία από τους/τις εκπαιδευτικούς 

και για τον λόγο αυτό απορρίφθηκε. Ήταν εμφανής η «φοβία» απέναντι σε μια 

αλλαγή, η οποία, ενδεχομένως, να συνοδεύονταν από ανάγκη ανάπτυξης νέων 

δεξιοτήτων και διάθεσης προσωπικού χρόνου. 

Στις καθημερινές τους, φιλικές συζητήσεις, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής 

μονάδας, διατύπωναν συχνά την «αγωνία» τους σχετικά με την αδυναμία που 

παρουσιάζουν ορισμένοι μαθητές να ανταποκριθούν στις γνωστικές απαιτήσεις της 

τάξης και περιέγραφαν τους τρόπους τους οποίους επέλεγαν προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις αδυναμίες. Οι εκπαιδευτικές προσπάθειες 

κάλυψης των μαθησιακών αδυναμιών περιορίζονταν σε διαφορετικού τύπου 

φωτοτυπίες, αναπροσαρμογή των μαθησιακών στόχων και απαιτήσεων για τους 

μαθητές χαμηλών επιδόσεων (χαμηλές προσδοκίες) καθώς και σε επικοινωνία, 

ενημέρωση και συζήτηση με τους γονείς των μαθητών. Οι διαφορετικοί τύποι 

νοημοσύνης και η αναπροσαρμογή της υπάρχουσας γνώσης με ταυτόχρονη 

αξιοποίηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών του τύπου νοημοσύνης που 

παρουσιάζει ο/η μαθητής/τρια, βρίσκονταν έξω από τις εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Διαπιστώνοντας, από την παρατήρηση, πως μεταξύ των συναδέλφων υπάρχει 

διάθεση συνεργασίας και γενικότερα το κλίμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φιλικό, 

προχωρήσαμε στη σύνταξη ενός μικρού ερωτηματολογίου έρευνας ύπαρξης γνήσιας 

συνεργασίας, στοχεύοντας να διερευνήσουμε τις πραγματικές διαθέσεις και απόψεις 

των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και προσπαθώντας να κατανοήσουμε κατά πόσο η 

αίσθηση συνεργασίας που υπάρχει μέσα στη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα είναι 

πραγματική ή επιφανειακή. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου 

κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυρότερη σκιαγράφηση της 

ηγετικής προσωπικότητας του/της κάθε εκπαιδευτικού, καθώς θεωρούμε πως ο 

τρόπος με τον οποίο επιλέγει ένας/μία εκπαιδευτικός να συνεργαστεί και οι 
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πεποιθήσεις του ως προς την έννοια της συνεργασίας, μπορεί να δώσει αρκετές 

πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο την προωθεί στους/στις μαθητές/τριες του. 

 

2.9.2. Ερωτηματολόγιο: «σχολική κουλτούρα γνήσιας συνεργασίας» 

2.9.2.1. Ερευνητικές παραδοχές 

 Πρώτη ερευνητική παραδοχή του ερωτηματολογίου αφορά την έννοια της 

σχολικής κουλτούρας, η οποία προσλαμβάνεται ως «η ιδεολογία του οργανισμού, η 

οποία περιλαμβάνει τις αντιλήψεις και τις συνήθειές του και τον διαφοροποιεί από 

άλλους οργανισμούς. Δηλαδή η κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών αντιλήψεων 

που ξεχωρίζει τον έναν οργανισμό από τον άλλον» (Mintzberg,1979, όπ. αν. 

Πασιαρδής, 2004). 

Η δεύτερη ερευνητική παραδοχή αφορά την έννοια της γνήσιας συνεργασίας, η 

οποία συνδέεται με τη συστηματική διαδικασία, στα πλαίσια της σχολικής 

κοινότητας, κατά την οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό δραστηριοποιείται, 

αυτοβούλως, συλλογικά, στοχεύοντας στην βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων. Οι εκπαιδευτικοί δρουν, συζητούν, 

επεξεργάζονται πληροφορίες και δεδομένα, αναστοχάζονται και από κοινού 

χαράσσουν την εκπαιδευτική τους δράση, επιδιώκοντας τα μέγιστα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

 

2.9.2.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα είναι μικρής έκτασης και περιλαμβάνει τα εξής δύο ερευνητικά 

ερωτήματα: 

Α. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια της 

σχολικής κουλτούρας. 

Β. Ανίχνευση ύπαρξης κουλτούρας γνήσιας συνεργασίας στην εκπαιδευτική 

μονάδα. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα αποσκοπούν στο να εντοπιστεί το περιεχόμενο που 

αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί, της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, στην έννοια της 

σχολικής κουλτούρας καθώς και στην ανάδειξη των παραγόντων που, κατά τη γνώμη 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, σχετίζονται μ΄ αυτή. Επίσης επιδιώκεται η 

καταγραφή της προσωπικής αντίληψης των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με 
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την υπάρχουσα μορφή συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών 

της σχολικής μονάδας.  

Κρίνεται σημαντικό, για τη διαμόρφωση της άποψης ως προς τη μορφή ηγεσίας 

που ασκεί ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός, να προσδιοριστεί, αρχικά, το κατά πόσο ο/η 

εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται ότι ο/η ίδιος/α αποτελεί μέρος της κουλτούρας της 

σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει ή κρίνει πως η κουλτούρα του εκπαιδευτικού 

οργανισμού είναι ένα παγιωμένο καθεστώς, αμετακίνητο και ανεξάρτητο από τον/την 

ίδιο/α. Ο Mintzerg (1979) προσδιορίζει την έννοια της κουλτούρας ως το σύστημα 

των κοινών αντιλήψεων και πεποιθήσεων που διαμορφώνονται σ΄ έναν οργανισμό 

και τον διαφοροποιούν από τους άλλους ( Πασιαρδής, 2004). Συμβάλλουν, λοιπόν, οι 

εκπαιδευτικοί ή επιθυμούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας 

γνήσιας συνεργασίας ή αποδέχονται παθητικά την υπάρχουσα κουλτούρα, 

προσπαθώντας απλά να προσαρμοστούν για το χρονικό διάστημα παραμονής τους 

στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα; 

 

2.9.2.3. Μέθοδος 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας είναι η 

ποσοτική καθώς δεν ανιχνεύουμε σχέσεις μεταξύ εννοιών, ούτε μας ενδιαφέρει να 

περιγράψουμε κάποιο κοινωνικό φαινόμενο. Ενδιαφερόμαστε να μετρήσουμε τις 

απόψεις και αντιλήψεις συγκεκριμένων ατόμων σχετικά με την έννοια που 

διερευνάται. 

 

2.9.2.4. Εργαλείο έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο είναι το εργαλείο που επιλέχθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων μας. Πρόκειται για ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με την κλίμακα Likert, 

η διαμόρφωση του οποίου στηρίχθηκε στο ερωτηματολόγιο (Wagner, 2006) , το 

οποίο και τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Από το σύνολο των 

είκοσι δύο εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, απάντησαν οι δεκαέξι καθώς δύο 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (γαλλικά και γερμανικά) θεώρησαν πως η μικρή παραμονή 

τους στην εκπαιδευτική μονάδα (μία φορά την εβδομάδα) δεν τους επέτρεπε να έχουν 

μια ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα και τέσσερις, παρά το γεγονός πως δέχτηκαν 

να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, δεν το επέστρεψαν ποτέ συμπληρωμένο. Τα 

συμπεράσματα, κατά συνέπεια, εξήχθησαν από το σύνολο των δεκαέξι εκπαιδευτικών 

της σχολικής μονάδας, οι οποίοι το συμπλήρωσαν. 
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Για τη διαμόρφωση των ερωτημάτων του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, 

αξιοποιήθηκαν τα επτά βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την κουλτούρα των 

οργανισμών, σύμφωνα με τους (Hoy & Miskel, 2008, σ. 183). 

 

2.9.2.5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα ερωτηματολογίου: 

Στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται την έννοια της σχολικής κουλτούρας, επιδιώξαμε να διερευνήσουμε 

με ποιους παράγοντες τη συνδέουν. Διαπιστώσαμε πως και οι δεκαέξι που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο υποστηρίζουν πως η σχολική κουλτούρα 

εξαρτάται από το βαθμό συνεργασίας και ομαδικότητας των μελών του σχολείου.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Διάγραμμα 1 (παράγοντες επηρεασμού σχολικής κουλτούρας) 

Όπως γίνεται αντιληπτό από το διάγραμμα ένα, βασικότεροι παράγοντες ,από τους 

οποίους εξαρτάται η σχολική κουλτούρα, αναδεικνύονται (με αύξουσα σειρά 

σπουδαιότητας): α) η συνεργασία και ομαδικότητα των μελών, β) ο βαθμός κατά τον 

οποίο οι αποφάσεις των ηγετικών στελεχών λαμβάνουν υπ΄ όψη τον ανθρώπινο 

παράγοντα, γ) ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι δημιουργικοί και δ) το 

ενδιαφέρον για την ακρίβεια και την λεπτομέρεια. 

 Οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας αναδεικνύουν σε ύψιστο 

παράγοντα σχολικής κουλτούρας τη «συνεργασία» και δεύτερο κατά σειρά, «το 

ενδιαφέρον της ηγεσίας στον ανθρώπινο παράγοντα». Ο δεύτερος, σε σημαντικότητα, 

παράγοντας καλύπτεται από τη μορφή ηγεσίας που ασκεί η διοίκηση της 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μονάδας, όπως προέκυψε τόσο από τη συμμετοχική 

παρατήρηση όσο και από τις διατυπωμένες απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ο 



 

 98 

πρώτος, ωστόσο, σε σπουδαιότητα παράγοντας (ύπαρξη κουλτούρας συνεργασίας), 

όπως αυτός προέκυψε από την ερευνητική διαδικασία του ερωτηματολογίου, 

φαίνεται να χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Για τον λόγο αυτό στο δεύτερο 

μέρος του ερωτηματολογίου επιχειρούμε να διαγνώσουμε την ύπαρξη γνήσιας 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα του δεύτερου άξονα του 

ερωτηματολογίου έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 (κουλτούρα γνήσιας συνεργασίας) 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από το παραπάνω διάγραμμα, η συνεργασία με 

τους συναδέλφους κρίνεται, απ΄ όλους τους ερωτηθέντες, από πολύ έως πάρα πολύ 

σημαντική. Επίσης το σύνολο του διδακτικού προσωπικού θεωρεί πως συζητάει με 

τους συναδέλφους αναζητώντας από κοινού λύσεις σε εκπαιδευτικά προβλήματα και 

συμμετέχει στον κοινό σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικότερα 

κοινής διδακτικής πορείας. Θα πρέπει να επισημανθεί, στο σημείο αυτό, πως οι 

εκπαιδευτικοί που δηλώνουν πως συμμετέχουν λίγο έως καθόλου στον κοινό 

σχεδιασμό προγραμμάτων ή διδακτικής πορείας, είναι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 

(όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στα παρακάτω διαγράμματα). 
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Διάγραμμα 3 (κοινός σχεδιασμός προγραμμάτων/διδακτικής δράσης) 

Αυτή η επισήμανση σε συνδυασμό με την κοινή αποδοχή (ειδικοτήτων και 

δασκάλων τάξεων) ύπαρξης συνοχής στο διδακτικό προσωπικό (βλ. διάγραμμα 4), 

υποδηλώνει πως ενώ οι δάσκαλοι των τμημάτων έχουν καταφέρει να συνεργαστούν 

μεταξύ τους, σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό (έστω στα πλαίσια ομάδων των δύο 

ατόμων), οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν και να 

λειτουργήσουν συνεργατικά με τους δασκάλους των τάξεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4 (Συνοχή διδακτικού προσωπικού) 

Επίσης είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως οι συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων 

για εκπαιδευτικά ζητήματα υλοποιούνται στα πλαίσια φιλικών συζητήσεων μεταξύ 

ατόμων που τυχαίνει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο τη στιγμή που προκύπτει κάποιο 

ζήτημα. (Η επισήμανση αυτή προέκυψε από την παρατήρηση). 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιθυμία σχεδόν όλων (εκτός ενός) να 

συμμετάσχουν σε πρόγραμμα προώθησης και ανάπτυξης της συνεργασίας (βλ. 

διάγραμμα πέντε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5 (συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης συνεργασίας) 

 

2.9.3. 2ος άξονας παρατήρησης: διερεύνηση των μορφών ηθικής αγωγής, τις 

οποίες οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν συνειδητά 

Οι εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι της σχολικής μονάδας δείχνουν ενδιαφέρον ανάληψης 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων αγωγής 

υγείας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, ακόμη κι αν διεξάγουν ποικίλης θεματολογίας 

project, δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον να τα εντάξουν σε κάποια μεγαλύτερης 

διάρκειας προγράμματα. Η επιλογή της θεματολογίας των προγραμμάτων είναι 

αποκλειστική υπόθεση των εκπαιδευτικών. Κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων 

δεν έχει διαπιστωθεί καμιά ιδιαίτερη συνεργασία με τοπικούς ή άλλους κοινωνικούς 

φορείς. Τα προγράμματα διεξάγονται εντός της τάξης και με τις συνηθισμένες 

διδακτικές τεχνικές μάθησης. 

Σύγχρονα κοινωνικά ή πολιτιστικά θέματα – προβλήματα, ακόμη και εάν 

εντοπιστούν, δεν αξιοποιούνται εκπαιδευτικά προκειμένου οι μαθητές να 

προχωρήσουν στη διατύπωση και επεξεργασία ηθικών διλημμάτων σχετικών με την 

κοινωνική πραγματικότητα.  

Σημαντικότατος παράγοντας στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

αναδεικνύεται ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α αποφασίζει για τον τρόπο 

επίλυσης μιας συγκρουσιακής κατάστασης χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα 

εμπλεκομένων σε αυτή. Η ύπαρξη κανονισμών τάξης είναι τυπική έως και 

διακοσμητική. Ο κανονισμός των τάξεων, όπου υπάρχει, διαμορφώνεται 
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δεοντολογικά και διακοσμεί κάποιον τοίχο της τάξης, υπενθυμίζοντας, απλά, πως σε 

κάθε οργανωμένη ομάδα είναι ανάγκη να υπάρχει και κάποιος κανονισμός. Οι 

παραβάσεις των μαθητών αντιμετωπίζονται με έντονο διδακτισμό, λεκτικές 

επιπλήξεις και, στη χειρότερη των περιπτώσεων, ενημέρωση των γονέων. 

Διαπιστώνεται μία ανοχή και όχι αποδοχή των μειονοτήτων καθώς, στην καλύτερη 

των περιπτώσεων, οι μαθητές μοιάζει να αγνοούν συμμαθητές τους με ιδιαίτερες 

μαθησιακές ανάγκες ή αλλοδαπούς μαθητές. Δεν καταγράφηκαν βίαια περιστατικά ή 

περιστατικά άμεσης απόρριψης και αποκλεισμού ορισμένης κατηγορίας μαθητών, 

ωστόσο, η διαμόρφωση εθνολογικά ομοειδών ομάδων μαθητών, εντός της σχολικής 

μονάδας, επιτρέπει τη διαπίστωση καταγραφής έλλειψης κουλτούρας συμπερίληψης. 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη διαμόρφωση των ομάδων αυτών 

χωρίς, ωστόσο, να προχωρούν στην ανάληψη εκπαιδευτικών δράσεων ικανών να 

αναδείξουν τα στοιχεία που ενώνουν ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών, 

θρησκευτικών και πολιτιστικών αντιλήψεων. 

 

2.10. Παρουσίαση/συζήτηση συμπερασμάτων: συμμετοχικής παρατήρησης/ 
ερωτηματολογίου 

2.10.1. 1ος άξονας παρατήρησης: Ως προς τη μορφή ηγεσίας που ασκούν οι 

εκπαιδευτικοί 

Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις του πρώτου άξονα του φύλλου συμμετοχικής 

παρατήρησης και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του μικρού ερωτηματολογίου 

σχετικά με την ύπαρξη γνήσιας συνεργασίας ως στοιχείο της σχολικής κουλτούρας 

της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στη 

διατύπωση των ακόλουθων συμπερασμάτων. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι ηγέτες των τάξεών τους. Παρατηρούν, κρίνουν και 

αποφασίζουν τόσο για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων όσο και για τις ανάγκες 

του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οργανώνουν την ύλη τους. τον τρόπο και τον χρόνο 

ολοκλήρωσή της κατά το δοκούν, παρά το γεγονός ότι κινούνται μέσα σε 

προδιαγεγραμμένα, από το Υπουργείο, πλαίσια. Οι διδακτικές τεχνικές, που 

αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς, διαφοροποιούνται αναλόγως των ιδιαίτερων 

αναγκών των μαθητών. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί είναι παιδαγωγικά 

καταρτισμένοι. με υψηλές ακαδημαϊκές γνώσεις. Αυτές, ωστόσο, δεν αξιοποιούνται 

επαρκώς, προκειμένου να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης για 
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όλους τους μαθητές. Μαθητές και εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε διαδικασίες 

συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, οι οποίες, ωστόσο, σπανίως καταλήγουν στη 

λήψη αποφάσεων από τους ίδιους τους μαθητές. 

 Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν, συχνά, για την επίλυση των συγκρουσιακών 

καταστάσεων, τη διδακτική τεχνική της συζήτησης και της διάλεξης χωρίς, ωστόσο, 

να εμβαθύνουν και να προχωρούν στην αναζήτηση των πραγματικών αιτιών των 

διενέξεων. Ενδεχομένως δεν υπάρχει ο χρόνος για την ανάδειξη των αιτιών μιας 

συγκρουσιακής κατάστασης ή λείπει ένα οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων από το σύνολο της σχολικής κοινότητας με τη συμμετοχή των ίδιων 

των μαθητών. 

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη κουλτούρας 

συνεργασίας, η οποία εντοπίζεται στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων (κυρίως δύο 

ατόμων) και υλοποιείται εντελώς ανοργάνωτα. Με ποιον τρόπο, ωστόσο, είναι 

δυνατό, τα άτομα που δυσκολεύονται να εισέλθουν σε διαδικασίες συνεργασίας, στα 

πλαίσια μιας ομάδας, να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, να περάσουν απ΄ όλα τα 

στάδια σύστασης της ομάδας (κυρίως από το στάδιο των συγκρούσεων), να ηγηθούν 

και να προχωρήσουν στη σύσταση των ομάδων εργασίας των τάξεών τους; Με ποιον 

τρόπο είναι δυνατό να διαμορφώσουν κουλτούρα γνήσιας συνεργασίας και ομαδικής 

εργασίας στους μαθητές τους όταν οι ίδιοι συνεργάζονται μεταξύ τους περιστασιακά 

και ανοργάνωτα; 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θεωρούν καινοτομίες, χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη των άμεσα ενδιαφερόμενων, των μαθητών. Παρατηρούν, ανιχνεύουν τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, ελέγχουν την διδακτέα ύλη και προχωρούν σε λήψη 

αποφάσεως σχετικά με το θέμα και το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί. 

Εν κατακλείδι, ενώ πρόκειται για φαινομενικά δημοκρατικούς, συνεργατικούς 

ηγέτες, στην πραγματικότητα λείπει η συνολική συμμετοχή στη δημοκρατική 

εκπαιδευτική κοινότητα. Διακρίνεται μια μορφή συνεργασίας, η οποία, ωστόσο, δε 

μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, καθώς υλοποιείται περιστασιακά και 

ανοργάνωτα. Διαπιστώνεται μια απόκλιση λόγων και πράξεων σε όλους τους τομείς η 

οποία διαμορφώνει μια ιδιότυπη ηθική, μια ηθική που χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 

μπορεί να μεταφερθεί και στους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι είναι παρατηρητές και 

ιδιαίτερα οξυδερκείς μάλιστα, του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών. Αυτή η απόκλιση λόγων και πράξεων δεν προσλαμβάνεται, μέσα από 
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την ερευνητική διαδικασία των συνεντεύξεων (όπως θα αναδειχθεί παρακάτω), ως 

συνειδητή πράξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για την 

ηθική αγωγή και διαπαιδαγώγηση των μαθητών τους.  

2.10.2. 2ος άξονας παρατήρησης: διερεύνηση των μορφών ηθικής αγωγής, τις 

οποίες οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν συνειδητά 

Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την υλοποίηση περιβαλλοντικών κυρίως 

προγραμμάτων ή και προγραμμάτων που προωθούν την ψυχική υγεία των μαθητών. 

Επιθυμούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα και 

προωθώντας διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις. Επίσης θεωρούν σημαντική την 

ενασχόληση με θέματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών καθώς 

πρεσβεύουν πως με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει μεγαλύτερη συνοχή στη σχολική 

ομάδα και θα επιτευχθεί η αποδοχή της ετερότητας. Το περιεχόμενο και τις δράσεις 

των προγραμμάτων καθορίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με ένα υποτυπώδες σχέδιο 

που υποβάλλουν στον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων. Ένα σχέδιο το οποίο 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά και στο οποίο περιγράφονται η χρονική διάρκεια, οι άξονες 

του προγράμματος καθώς και οι φορείς με τους οποίους ενδέχεται να υπάρξει 

συνεργασία. Την υλοποίηση ή μη των προγραμμάτων, πιστοποιεί ο Διευθυντής της 

σχολικής μονάδας, στο τέλος της χρονιάς. Το περιεχόμενο και τα αποτελέσματά των 

προγραμμάτων δεν αξιολογούνται από κανέναν. 

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός, πως κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2014-2015 (όπως προκύπτει από τους απολογιστικούς πίνακες των προγραμμάτων 

της Διεύθυνσης), στο νομό Καβάλας με δυναμική εβδομήντα σχολικών μονάδων, 

υλοποιήθηκαν τριακόσια είκοσι προγράμματα Αγωγής Υγείας, εκ των οποίων τα 

εκατόν σαράντα έξι αφορούσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις, και διακόσια εξήντα δύο 

πολιτιστικά εκ των οποίων πέντε με θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

έξι με θέματα σχετιζόμενα με τον εθελοντισμό. Τα θέματα που επιλέγονται 

συνδέονται συχνά, με τη διδακτέα ύλη της τάξης και η διεξαγωγή τους υλοποιείται 

στις ώρες, κυρίως, του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης. Το υλικό του ο/η 

εκπαιδευτικός το συγκεντρώνει από διάφορες πηγές (διαδίκτυο, βιβλία κτλ.) και το 

αξιοποιεί κατά το δοκούν. Αναλόγως των ικανοτήτων και ιδιαίτερων ενδιαφερόντων 

και προσανατολισμών του/της εκπαιδευτικού, εξελίσσεται και το πρόγραμμα. 

Ιδιαιτέρως σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως αυτό της βίας ή του ρατσισμού, 

παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της καθημερινότητας της σχολικής ζωής, 
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προσεγγίζονται επιφανειακά, με ομιλίες, συζητήσεις και παραινέσεις. Λείπει η άμεση 

εμπλοκή των μαθητών σε καταστάσεις προσομοίωσης, μέσω π.χ. θεατρικού 

παιχνιδιού, που θα τους παρείχε τη δυνατότητα ενσυναίσθησης και εμβάθυνσης στο 

πρόβλημα. 

Τυπικοί κανονισμοί, που παίρνουν τη μορφή δεοντολογικών προτάσεων, 

διατυπωμένων, συχνά, από τους ίδιους τους μαθητές, αναρτημένοι σε χαρτοπίνακες, 

στις σχολικές τάξεις, δίνουν την αίσθηση μιας κατ΄ επιλογήν, από τους μαθητές, 

ρύθμιση της συμπεριφοράς, Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν εξωτερικά 

επιβεβλημένο καθωσπρεπισμό, ο οποίος γίνεται a priori αποδεκτός από το σύνολο 

των μαθητών. Αυτοί οι κανονισμοί είναι ανύπαρκτοι, κατ΄ ουσία, για τους μαθητές. 

Υπάρχουν για να δηλώνουν πως σε κάθε χώρο στον οποίο συνυπάρχουν 

περισσότεροι, από ένας, άνθρωποι, η ύπαρξη κανονισμών είναι αναγκαία. Σ΄ αυτούς 

είναι δυνατό και θεμιτό να ανατρέχει κάποιος, κάθε φορά που επιδιώκει την επίλυση 

μιας διαφωνίας.  

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό πως και οι ίδιοι οι μαθητές δίνουν την εντύπωση 

πως δεν ενδιαφέρονται για την ύπαρξή τους. Διατυπώνουν με απίστευτη ευκολία όλα 

όσα ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να ακούσει, με μορφή κανόνων, όταν, ωστόσο, τους 

ζητηθεί η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας ύπαρξης του διατυπωμένου κανόνα, η 

απάντηση που παρέχεται είναι η εξής: «γιατί αυτό είναι το σωστό» ή «γιατί έτσι 

πρέπει να κάνουμε στο μάθημα». Υπάρχει η αίσθηση πως καλός και αξιαγάπητος 

μαθητής είναι αυτός που κάνει αυτό που πρέπει, ασχέτως αν το πιστεύει ή όχι (αυτό 

δε φαίνεται να εξετάζετε από κανέναν). Δεν αναδεικνύεται πουθενά ο μαθητής που 

έχει επίγνωση των όσων πράττει, ο μαθητής που επιδιώκει να αιτιολογεί και να 

υπερασπίζεται τις απόψεις και τις πράξεις του. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και ο ίδιος ο θεσμός της εκπαίδευσης πρεσβεύουν πως 

υπηρετούν την ισότητα των ανθρώπων, ενισχύοντας τα στοιχεία που ενώνουν και 

αποδυναμώνοντας όσα διαφοροποιούν τους ανθρώπους, ωστόσο το περιεχόμενο 

αρκετών διδακτικών εγχειριδίων αλλά και ο τρόπος που αυτά αξιοποιούνται από 

μαθητές και εκπαιδευτικούς συντελούν στον φυλετικό διαχωρισμό.  

Συγκεκριμένα, ενώ η θρησκευτική πίστη αποτελεί κοινό στοιχείο όλων των 

ανθρώπων, οι μαθητές διδάσκονται για τη χριστιανική, μοναδικά αληθινή, πίστη και 

την ανωτερότητά της σε σχέση με τις άλλες θρησκείες. Ενώ η αυτοδιάθεση, 

ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία αποτελούν πάγια και παγκόσμια αιτήματα των 

λαών, αιτήματα που ενώνουν τους λαούς έναντι όσων θέλουν να τα καταλύσουν, 
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προβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ο ελληνικός δίκαιος αγώνας διεκδίκησής τους 

απέναντι σε «βάρβαρους» λαούς που τα στέρησαν από τον πολύπαθο ελληνικό λαό.  

Σε τάξεις, ωστόσο, πολυπολιτισμικές, όπως οι ελληνικές, αναρωτιέται κανείς εάν 

παράλληλα με τη διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας, που είναι άκρως αναγκαία και 

απαραίτητη, θα μπορούσε να υλοποιηθεί και η διερεύνηση της παγκόσμιας ιστορίας, 

υπό το πρίσμα των πραγματικών αιτιών της επεκτατικής πολιτικής των κρατών και 

των συνεπειών της, στοχεύοντας στην ανάδειξη της κοινής μοίρας και πορείας των 

λαών της ανθρωπότητας. 

  

2.11. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των δύο αξόνων συμμετοχικής 

παρατήρησης 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα διατείνονται πως 

ενδιαφέρονται για την ηθική ανάπτυξη των μαθητών, ηθική ανάπτυξη η οποία θα 

επιτρέψει την αποδοχή της ετερότητας και την ομαλή συμβίωση των ανθρώπων. 

Ωστόσο η ηθική αγωγή των μαθητών φαίνεται να υλοποιείται ευκαιριακά και χωρίς 

κανέναν προγραμματισμό, κατά συνέπεια και χωρίς συγκεκριμένους στόχους, 

στηριζόμενη αποκλειστικά στις ικανότητες και διαθέσεις του/της εκάστοτε 

εκπαιδευτικού, την ειλικρινή προσπάθεια του/της οποίου/ας δε θα μπορούσαμε να 

αμφισβητήσουμε. 

Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον πραγματικό ρόλο και τις δυνατότητες 

των δασκάλων στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών και καθώς τα 

συμπεράσματα στα οποία, μέχρι στιγμής, καταλήξαμε στερούνται αντικειμενικότητας 

(αυτά αποτελούν αποτέλεσμα της παρατήρησης και εκτίμησης της ερευνήτριας), 

κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας με αξιοποίηση του ερευνητικού 

εργαλείου της συνέντευξης. 
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2.12. Πορίσματα συνεντεύξεων 

Σύνολο συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία: 16 εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ν. Καβάλας, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο. 

Δημογραφικά Πορίσματα 

Πίνακας 2 Δημογραφικά πορίσματα (Φύλλο) 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

13 3 16 

 

Πίνακας 3 Δημογραφικά πορίσματα (ηλικία ερωτηθέντων:28-51) 
 

< 30 

 

30-40 

 

41-51 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

2 6 8 16 

 

Πίνακας 4 Δημογραφικά πορίσματα (χρόνια Προϋπηρεσίας) 
<10 10-20 21-30 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

3 11 2 16 

 

Πίνακας 5Δημογραφικά πορίσματα (πανεπιστημιακός τίτλος) 
1ο Πτυχίο 2ο Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

16 ––– 4 –––– 16 

 

Πίνακας 6 Δημογραφικά πορίσματα (συμμετοχή σε επιμορφώσεις) 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ/ ΕΤΟΣ  

1-2 ΦΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

15 1 15 16 

 

Πίνακας 7 Δημογραφικά πορίσματα (τομείς ενδιαφερόντων) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 
ΕΡΕΥΝΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ
Α 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ
Σ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ
Α 

ΖΩΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ/ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Σ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Α 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΛΛ
Ο 
 

9 5 7 –––– 9 11 3 
 

 

 

Πίνακας 8 Δημογραφικά πορίσματα (άλλα ενδιαφέροντα) 
ΑΛΛΟ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ) 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 

2 1 1 
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Από την εξέταση των δημογραφικών στοιχείων προκύπτει πως η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (δεκατρείς από τους δεκαέξι). Οι 

περισσότεροι/ες είχαν από δέκα έως είκοσι έτη προϋπηρεσίας και μόλις το 

εικοσιπέντε τοις εκατό των ερωτηθέντων κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η 

πλειοψηφία (δεκαπέντε στους δεκαέξι) συμμετείχαν, από μία έως δύο φορές το 

χρόνο, σε επιμορφωτικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους σχετίζονταν με 

κοινωνικά θέματα, εκπαιδευτικές ανισότητες, το περιβάλλον, τις ευκαιρίες μάθησης 

και προσωπικής ανάπτυξης καθώς και με την έρευνα και την τεχνολογία. Πρόκειται 

για ένα ερευνητικό δείγμα με ικανοποιητική διδασκαλική εμπειρία, 

ευαισθητοποιημένο σε κοινωνικά θέματα και με ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών. 
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2.12.1. 1ο Ερευνητικό ερώτημα / ερευνητικός άξονας: Πώς αντιλαμβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί την έννοια της ηθικής και της ηθικής συνείδησης 

 
1. Πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια της ηθικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6 (έννοια ηθικής) 

 

Πίνακας 9 (έννοια ηθικής) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ (16) 

Υπακοή σε κανόνες του κράτους 5 

Υπακοή σε εσωτερικούς/ηθικούς κανόνες 5 

Συνδυασμός των δύο με υπεροχή της υπακοής στους 
εσωτερικούς/ηθικούς κανόνες 2 

Συνδυασμός των δύο με υπεροχή της υπακοής στους 
κανόνες του κράτους 1 

Απλός συνδυασμός των δύο  3 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια της ηθικής είναι 

μοιρασμένες. Αρκετοί (πέντε στους δέκα) τη συσχετίζουν με την απόλυτη υπακοή 

στους κρατικούς κανόνες ενώ άλλοι τόσοι τη συνδέουν με την ύπαρξη και υπακοή σε 

εσωτερικούς ηθικούς κανόνες. Έξι στους δεκαέξι την αντιλαμβάνονται ως 

συνδυασμό των δύο (υπακοή σε κρατικούς κανονισμούς και προσωπικούς ηθικούς 

κανόνες). 

πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια της ηθικής από τους εκπαιδευτικούς

Υπακοή σε κανόνες του κράτους

Υπακοή σε εσωτερικούς/ηθικούς
κανόνες

Συνδυασμός των δύο με υπεροχή της
υπακοής στους εσωτερικούς/ηθικούς
κανόνες

Συνδυασμός των δύο με υπεροχή της
υπακοής στους κανόνες του 
κράτους

απλός συνδυασμός των δύο 
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2. Παρακαλούμε να σημειώσετε σε τι ποσοστό σας εκφράζει κάθε ένας από 

τους παρακάτω δύο ορισμούς της ηθικής, χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 

1(καθόλου), 2(λίγο), 3(αρκετά), 4 (πολύ), 5 (πάρα πολύ) 

Ποσοστό επί συνόλου απαντήσεων (16) 

«Ηθική είναι το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που 

καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το καλό 

και το κακό» (λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Τριανταφυλλίδη).  

Πίνακας 10 (έννοια ηθικής) 
1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ΛΙΓΟ 3 ΑΡΚΕΤΑ 4 ΠΟΛΥ 5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 2 4 8 2 

 

«Η ηθική είναι η υποκειμενική αντίληψη και ατομική στάση απέναντι στη 

συγκεκριμένη κοινωνική ηθική» (λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Τριανταφυλλίδη).  

 

Πίνακας 11 (έννοια ηθικής) 
1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ΛΙΓΟ 3 ΑΡΚΕΤΑ 4 ΠΟΛΥ 5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 2 6 6 2 

 

Με το δεύτερο υποερώτημα του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος τεκμηριώνεται 

πως οι εκπαιδευτικοί κινούνται μεταξύ αυτόνομης και ετερόνομης ηθικής. Τη 

συσχετίζουν τόσο με την υπακοή σε έξωθεν επιβεβλημένους κανόνες όσο και με την 

προσωπική στάση του ατόμου απέναντι σε συγκεκριμένη κοινωνική ηθική. 

 

3. Παρακαλούμε να σημειώσετε σε τι ποσοστό σας εκφράζουν οι παρακάτω 

προτάσεις, χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 1(καθόλου), 2(λίγο), 3(αρκετά), 4 

(πολύ), 5 (πάρα πολύ).  

Ποσοστό επί συνόλου απαντήσεων (16) 

Η ηθική συνδέεται κυρίως με τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και των 

καθηκόντων του ατόμου – πολίτη. Σχετίζεται με τα κοινωνικά πρότυπα που υιοθετεί 

η κοινωνία θέλοντας να διαχωρίσει το σωστό από το λάθος (διατύπωση της 

ερευνήτριας).  

Πίνακας 12 (έννοια ηθικής) 
1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ΛΙΓΟ 3 ΑΡΚΕΤΑ 4 ΠΟΛΥ 5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 3 6 6 1 
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Η ηθική αφορά, κυρίως, μια εσωτερική διεργασία του ατόμου. Σχετίζεται με τους 

κανόνες που το άτομο έχει επιλέξει να καθορίσουν τη ζωή και τη συμπεριφορά του. 

Αφορά την ελεύθερη επιλογή του καλού ή του κακού από το άτομο, μέσω διεργασιών 

λήψης αποφάσεων, στις οποίες ελεύθερα καταλήγει το άτομο κατόπιν διαδικασιών 

μάθησης και σκέψης. Και ενώ πρόκειται για μια ατομική και ελεύθερη διαδικασία 

επιλογής του καλού ή του κακού, εμπλέκεται με την ύπαρξη του Άλλου (διατύπωση 

της ερευνήτριας). 

Πίνακας 13 (έννοια ηθικής) 
1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ΛΙΓΟ 3 ΑΡΚΕΤΑ 4 ΠΟΛΥ 5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1  1 5 9 

 

Η «ηθική» αφορά τη βιωμένη αρετή και την επιδίωξη της συλλογικής ευδαιμονίας 

(διατύπωση της ερευνήτριας). 

Πίνακας 14 (έννοια ηθικής) 
1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ΛΙΓΟ 3 ΑΡΚΕΤΑ 4 ΠΟΛΥ 5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 1 6 5 4 

 

 «Ο αληθινά μορφωμένος άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις 

αποφάσεις και τις επιλογές του στηριγμένος σε ορθολογικά και ηθικά 

κριτήρια.»(Καραβάκου, 2015). 

Πίνακας 15 (έννοια ηθικής) 
1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ΛΙΓΟ 3 ΑΡΚΕΤΑ 4 ΠΟΛΥ 5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

  2 7 7 

 
 

«…αρχές της ηθικής δεν καθορίζουν τη σκέψη των ανθρώπων σε κάθε 

λεπτομέρεια και για κάθε θέμα. Αντιθέτως, αυτές αποτελούν ένα αντικειμενικό 

σύστημα αναφοράς με δικά του κριτήρια, αρχές και επιχειρήματα που καθορίζουν τη 

μορφή του ηθικού συλλογισμού μας και μόνο, όχι δηλαδή το περιεχόμενο» 

(Καραβάκου, 2015-16).  

Πίνακας 16 (έννοια ηθικής) 
 
1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ΛΙΓΟ 3 ΑΡΚΕΤΑ 4 ΠΟΛΥ 5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1 2 3 6 4 
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Με το τρίτο υποερώτημα του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος προχωρούμε σε 

μία σταδιακή εμβάθυνση της έννοιας της ηθικής, επιδιώκοντας να προσδιοριστούν, 

με μεγαλύτερη ακόμη ακρίβεια, οι ακριβείς αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη συγκεκριμένη έννοια. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (εννέα στους δεκαέξι) 

θεωρούν πως η έννοια της ηθικής αποτελεί μια εσωτερική διεργασία και σχετίζεται 

με την επιλογή του καλού ή του κακού, επιλογή στην οποία το άτομο καταλήγει 

ελεύθερα και μέσα από εσωτερικές διαδικασίες μάθησης και σκέψης. Συνδέουν, 

επίσης, την έννοια του μορφωμένου ανθρώπου με τη δυνατότητα που αυτός έχει να 

αιτιολογεί, ορθολογικά και με ηθικά κριτήρια, τις αποφάσεις και τις επιλογές του. 

Ωστόσο, η έννοια της ηθικής δεν αποκόπτεται εντελώς από την έννοια του 

καθήκοντος και των δικαιωμάτων του ατόμου-πολίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 7 (η έννοια της ηθικής σχετίζεται...) 

 
4. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της συνείδησης 

Πίνακας 17 (έννοια συνείδησης) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Η έννοια της ηθικής σχετίζεται...

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ

καθορισμός καθηκόντων

εσωτερική διεργασία

συλλογική ευδαιμονία

μορφωμένος
άνθρωπος/ικανότητα
αιτιολόγησης πράξεων

ηθική - αρχές και επιχειρήματα
προσδιορίζουν τον ορθ. Συλ
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Διάγραμμα 8 (έννοια συνείδησης) 

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την έννοια της συνείδησης κυρίως 

ως ικανότητα αντίληψης τόσο του κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και ως ικανότητα 

ελέγχου των επιλογών και αποτελεσμάτων των πράξεών τους. 

 

5. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της «ηθικής συνείδησης» 

Πίνακας 18 (έννοια ηθικής συνείδησης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (16) 
Διάκριση πράξεων σε καλές και κακές σύμφωνα με τους 
προσωπικούς ηθικούς κανόνες 

8 

Υπακοή στις προσωπικές μας ηθικές αξίες 3 

Διάκριση του σωστού από το λάθος με βάση τόσο την προσωπική 
όσο και την κοινωνική ηθική 

1 

Κατανόηση του περιβάλλοντος με υποκειμενικά κριτήρια 1 

Η ηθική περιλαμβάνεται στην έννοια της συνείδησης 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Διάγραμμα 9 (έννοια ηθικής συνείδησης) 
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Στην έννοια της ηθικής συνείδησης οι ερωτηθέντες, στην πλειοψηφία τους, 

προσδίδουν την ικανότητα του ατόμου να διακρίνει τις πράξεις του σε καλές ή κακές 

υπακούοντας σε προσωπικούς ηθικούς κανόνες ενώ ένα μικρό ποσοστό, (τρεις από 

τους δεκαέξι), κρίνει πως ο όρος «ηθική συνείδηση» αποτελεί πλεονασμό, καθώς η 

έννοια της ηθικής εμπεριέχεται στην έννοια της συνείδησης. 

 Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις, οι οποίες δόθηκαν από τους 

ερωτηθέντες και στις οποίες διαφαίνεται η σύνδεση της έννοιας της «ηθικής 

συνείδησης» με την ικανότητα του ατόμου να κρίνει τις πράξεις του. 

«Η ηθική είναι το σύνολο των κανόνων που ακολουθούμε και συνείδηση ο τρόπος 

με τον οποίο οι κανόνες αυτοί λειτουργούν στον εσωτερικό μας κόσμο. Η συνείδηση 

καθορίζει το πώς αντιλαμβανόμαστε την ηθική». « Ηθική συνείδηση είναι η 

έμπρακτη εφαρμογή των εσωτερικευμένων κανόνων ηθικής του ατόμου, καθώς η 

ηθική από μόνη της δε «φαίνεται». « Ηθική συνείδηση είναι η εσωτερική ικανότητα 

του ανθρώπου να αξιολογεί τις πράξεις του σε σχέση με το καλό – κακό…».  

Για ένα μικρό ποσοστό η έννοια της συνείδησης περιλαμβάνεται στην έννοια της 

ηθικής, όπως διαφαίνεται στην ακόλουθη απάντηση ερωτώμενου. «Η ηθική 

περιλαμβάνεται στην έννοια της συνείδησης.» 

 

6. Σας παρακαλούμε να σημειώσετε το βαθμό με τον οποίο συνδέετε την «ηθική 

συνείδηση» με τις παρακάτω έννοιες, χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 

1(καθόλου), 2(λίγο), 3(αρκετά), 4 (πολύ), 5 (πάρα πολύ). Ποσοστό επί συνόλου 

απαντήσεων (16) 

 

Πίνακας 19 (ηθική συνείδηση/συσχετισμοί) 
 

 1 καθόλου 2 λίγο 3αρκετά 4 πολύ 5πάρα πολύ 

θρησκεία 2 6 3 2 3 

Εσωτερική ικανότητα του 
ανθρώπου να αξιολογεί τις 
πράξεις του  

   4 12 

Τήρηση/υπακοή νόμων 1 1 5 5 4 
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Διάγραμμα 10 (ηθική συνείδηση/ συσχετισμοί) 

Δώδεκα στου δεκαέξι ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συνδέουν την έννοια της 

ηθικής συνείδησης με την εσωτερική ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί τις πράξεις 

του. 

 

 
7. Θεωρείτε πως η «ηθική» αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει διδακτικό 

αντικείμενο; 

Πίνακας 20 (ηθική-διδακτικό αντικείμενο) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ (16) 

Αποτελεί διδακτικό αντικείμενο 8 

Μπορεί να αποτελέσει διδακτικό αντικείμενο, δεν 
αποτελεί προς το παρόν 

4 

Μπορεί αλλά σε μικρό βαθμό επιτυχίας 2 
Δεν μπορεί να αποτελέσει καθώς είναι έργο της 
οικογένειας 

1 

Μπορεί αλλά όχι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 11 (ηθική-διδακτικό αντικείμενο) 
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Οκτώ στους δεκαέξι ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς θεωρούν πως η ηθική αποτελεί 

ήδη διδακτικό αντικείμενο ενώ τέσσερις κρίνουν πως αυτή μπορεί να αποτελέσει 

αλλά δεν αποτελεί διδακτικό αντικείμενο. Ένα μικρότερο ποσοστό θεωρεί πως η 

ηθική ανάπτυξη των μαθητών δεν αποτελεί έργο της εκπαίδευσης αλλά της 

οικογένειας ενώ ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό θεωρεί πως η ηθική διαπαιδαγώγηση 

δεν μπορεί να αποτελέσει έργο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σταχυολογούμε 

κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα που 

προαναφέραμε. 

«Στα περισσότερα διδακτικά αντικείμενα υπάρχει διάχυτη η έννοια της ηθικής και 

φυσικά θα μπορούσε να αποτελέσει διδακτικό αντικείμενο (όχι μόνο μέσω του 

μαθήματος των Θρησκευτικών)». 

«Η ηθική δεν μπορεί να αποτελέσει διδακτικό αντικείμενο καθώς αυτή την 

αποκτάς μέσα από τα βιώματά σου. Διαμορφώνεται μέσα από την οικογένεια και 

άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Δεν διδάσκεται.» 

«Η ηθική μπορεί να αποτελέσει διδακτικό αντικείμενο, αυτή τη στιγμή δεν 

αποτελεί σε αντίθεση με τον ηθικισμό που έχει περάσει μέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα χρόνια τώρα. Η ηθική μπορεί να αποτελέσει διδακτικό αντικείμενο με τη 

μορφή διδασκαλίας στάσεων, συμπεριφορών και κανόνων, πράγμα που γίνεται μέσα 

από τα αναλυτικά προγράμματα σε κάποιο βαθμό και είναι στην ευχέρεια του 

εκπαιδευτικού πώς θα διαχειριστεί την ύλη προκειμένου να επεκταθεί στην ηθική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών». 

Η «ηθική» ως διδακτικό αντικείμενο είναι δυνατό να συσχετιστεί με τη διδασκαλία 

στάσεων, συμπεριφορών και κανόνων ή να αποτελέσει έμμεσο στόχο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και να υλοποιηθεί μέσα από το προσωπικό παράδειγμα 

του εκπαιδευτικού. Είναι δυνατόν να διδαχθεί, επίσης, σύμφωνα, πάντα, με τις 

απόψεις όσων αποδέχονται την «ηθική» ως διδακτικό αντικείμενο, μέσα από το 

σύνολο των διδακτικών αντικειμένων, την καθημερινή πρακτική και τα πρότυπα ζωής 

που παρέχει ο δάσκαλος, χωρίς ηθικισμό και διδακτισμό. 
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Ανάπτυξη ικανότητας
επίλυσης προσωπικών
προβλημάτων και ηθικών
διλλημάτων, ανάπτυξη
ενσυναίσθησης
Η «ηθική» αγωγή είναι
καθαρά υποκειμενική
υπόθεση και γί  αυτό δεν
πρέπει να διδάσκεται

Εκμάθηση συμπεριφορών
ώστε να επιτυγχάνεται η
κοινωνική συμβίωση

Υπακοή κανονισμών

Δυνατότητα διαμόρφωσης
κανόνων

Ελεύθερη διαμόρφωση
εσωτερικών ηθικών αρχών

Ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων

Ικανότητα λήψης σωστών
αποφάσεων

καλλιέργεια ηθικής
συνείδησης

8. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της «ηθικής αγωγής» 

Πίνακας 21 (αντίληψη της έννοιας ηθικής αγωγής) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (16) 

Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προσωπικών προβλημάτων και ηθικών 
διλημμάτων, ανάπτυξη ενσυναίσθησης  

5 

Η «ηθική» αγωγή είναι καθαρά υποκειμενική υπόθεση και γι΄ αυτό δεν 
πρέπει να διδάσκεται 

1 

Εκμάθηση συμπεριφορών, ώστε να επιτυγχάνεται η κοινωνική συμβίωση 4 

Υπακοή κανονισμών 1 
Δυνατότητα διαμόρφωσης κανόνων 1 
Ελεύθερη διαμόρφωση εσωτερικών ηθικών αρχών 1 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 1 
Ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων  1 
καλλιέργεια ηθικής συνείδησης 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 12 (αντίληψη έννοιας ηθικής) 

Με το όγδοο υποερώτημα επιδιώκεται να διερευνηθούν οι απόψεις των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας της «ηθικής 

αγωγής». Διαπιστώνουμε πως μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό, της τάξεως του 

είκοσι πέντε τοις εκατό (τέσσερις στους δεκαέξι ερωτηθέντες), είναι 

προσανατολισμένο στην ετερόνομη διάσταση της ηθικής αγωγής και τη σύνδεσή της 

με την υπακοή σε έξωθεν επιβεβλημένους κανόνες. Χαρακτηριστική είναι η 

ακόλουθη απάντηση ερωτώμενου, ο οποίος συνδέει την ηθική αγωγή με την 



 

 117 

«εκμάθηση» αξιών και αρχών που καθορίζει το κοινωνικό σύνολο στο οποίο το 

άτομο είναι ενταγμένο. «Όταν αναφερόμαστε στην ηθική αγωγή εννοούμε τις 

διάφορες διαδικασίες μάθησης, μαθαίνουμε στο άτομο να σκέφτεται και να δρα με 

βάση αρχές και αξίες, τις οποίες θέτει και το ίδιο το σχολείο αλλά και το ίδιο το παιδί 

αναπτύσσει ηθικές αξίες και αρχές στις οποίες υπακούει. Σκέπτεται και μαθαίνει με 

βάση τους σχολικούς ηθικούς κανόνες».  

Το υπόλοιπο ποσοστό των ερωτηθέντων, τη συνδέει τόσο με την ικανότητα 

επίλυσης ηθικών διλημμάτων και ανάπτυξης ενσυναίσθησης όσο και με την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων, τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης κανόνων καθώς και με την καλλιέργεια ηθικής συνείδησης. 

Σταχυολογούμε ενδεικτικές απαντήσεις: «Η ηθική αγωγή επιτελείται με τη 

διαπραγμάτευση θεμάτων που αφορούν τη διάκριση του καλού από το κακό καθώς 

και με τη διαπραγμάτευση καταστάσεων που προωθούν την ηθική αγωγή». «Όταν 

μιλάμε για ηθική αγωγή αναφερόμαστε στην εξοικείωση των μαθητών με διαδικασίες 

λήψης σωστών αποφάσεων». 

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να μην επισημάνουμε και την άποψη πως η ηθική αγωγή 

δεν αποτελεί και δε θα έπρεπε να αποτελεί διδακτικό αντικείμενο, καθώς η «ηθική» 

είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Χαρακτηριστική και η απάντηση που 

παραθέτουμε αμέσως παρακάτω και σύμφωνα με την οποία η «ηθική αγωγή» 

συνδέεται με την έννοια της «επιβολής». Το ρήμα «επιβάλλουμε» που 

χρησιμοποιείται από τον ερωτηθέντα κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό ως προς το 

περιεχόμενο που αυτός διαφαίνεται να προσδίδει στην έννοια της «ηθικής αγωγής». 

 «Ηθική αγωγή δε θα πρέπει να υπάρχει καθώς το σωστό και το λάθος είναι 

καθαρά υποκειμενική υπόθεση και δεν πρέπει να το επιβάλλουμε στο παιδί». 

9. Θεωρείτε πως ο/η εκπαιδευτικός συμβάλλει στην ηθική διαπαιδαγώγηση 

των μαθητών; 

Πίνακας 22 (εκπαιδευτικός και ηθική διαπαιδαγώγηση) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ (16) 

Ο/η εκπαιδευτικός συμβάλλει στην ηθική 
διαπαιδαγώγηση των μαθητών 

16 
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Τρόποι με τους οποίους συμβάλλει: 

Πίνακας 23 (τρόποι συμβολής εκπαιδευτικού στην ηθική διαπαιδαγώγηση) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ (16) 
Προσωπικό παράδειγμα/ συμπεριφορά 9 
Με τα θέματα που διαπραγματεύεται 2 
Το παιχνίδι 1 
Με τις παρεμβάσεις του 1 
Δεν ανέφεραν τρόπο 3 

 

Παρά το γεγονός πως υπήρξε ένα, έστω και μικρό, ποσοστό το οποίο δεν 

αποδέχονταν την αναγκαιότητα ή τη δυνατότητα ύπαρξης ηθικής αγωγής στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο το σύνολο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

διατύπωσαν, μετά βεβαιότητας, πως ο/η εκπαιδευτικός συμβάλλει στην ηθική 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού, κυρίως με το προσωπικό του παράδειγμα, την 

συμπεριφορά του. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναγνωρίζουν την επιρροή που ασκεί η προσωπικότητα 

του/της εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση της ηθικής προσωπικότητας του/της 

μαθητή/τριας. 

 «Ο/η εκπαιδευτικός συμβάλλει στην ηθική διαπαιδαγώγηση με το σύνολο της 

συμπεριφοράς του, λειτουργεί ως πρότυπο που ο μαθητής αντιγράφει ή θα ήθελε να 

το αντιγράφει. Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού επηρεάζει άμεσα τους μαθητές».  

«Η προσωπικότητα ενός εκπαιδευτικού-ηγέτη βοηθάει στην ηθική διαπαιδαγώγηση 

του μαθητή». 

 

2.12.2. 2ο Ερευνητικό ερώτημα: Οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως αυτοί γίνονται 
αντιληπτοί από τους εκπαιδευτικούς 
 

1. Ποιους θα αναφέρατε ως βασικούς σκοπούς του εκπαιδευτικού σας έργου; 

Πίνακας 24 (Βασικοί σκοποί της εκπαίδευσης: απόψεις εκπαιδευτικών) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων 5 
Κοινωνικοποίηση 8 
Καλλιέργεια θετικής στάσης προς τη δια βίου μάθηση 2 
Να αισθάνονται ευτυχισμένα τα παιδιά 2 
Η διαμόρφωση ελεύθερων ατόμων  1 
Η διαμόρφωση ατόμων με ηθικές αξίες 6 
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης 1 
Η ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης 1 
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους. 

1 
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Να αποκτήσουν γνώσεις ως εφόδια για περαιτέρω 
σπουδές  

12 

Να δημιουργήσουν οι μαθητές μια ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα 

2 

Διαπαιδαγώγηση 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 13 (βασικοί σκοποί της εκπαίδευσης: απόψεις εκπαιδευτικών) 

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ως τον πλέον βασικό σκοπό της 

εκπαίδευση τον γνωστικό, ακολούθως κατονομάζουν την κοινωνικοποίηση του 

παιδιού, ως ένα σημαντικό εκπαιδευτικό σκοπό και σε τρίτη θέση τοποθετούν τη 

διαμόρφωση ηθικών αξιών. Οι εκπαιδευτικοί, από τις απαντήσεις που δίνουν, 

φαίνεται να μη γνωρίζουν τους διατυπωμένους, από το Σύνταγμα και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών, σκοπούς της εκπαίδευσης. 

 

2. Θα μπορούσατε να τους ιεραρχήσετε από τον περισσότερο προς τον λιγότερο 

σημαντικό; 

Πίνακας 25 (ιεράρχηση των σκοπών) 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

 Πιο σημαντικός 2η /3η θέση Λιγότερο σημαντικός 

Απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων/ικανοτήτων 

 4 1 

Κοινωνικοποίηση 7  1 
Καλλιέργεια θετικής στάσης προς 
τη δια βίου μάθηση 

  2 

Να αισθάνονται ευτυχισμένα τα 
παιδιά 

2   

0

2
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6

8

10

12

14

1

Απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων/ικανοτήτων

Κοινωνικοποίηση

Καλλιέργεια θετικής στάσης
προς τη δια βίου μάθηση

Να αισθάνονται ευτυχισμένα
τα παιδιά

Η διαμόρφωση ελεύθερων
ατόμων

Η διαμόρφωση ατόμων με
ηθικές αξίες

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Η ανάπτυξη ιστορικής
συνείδησης

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα
δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους.
Να αποκτήσουν γνώσεις ως
εφόδια για περαιτέρω
σπουδές
Να δημιουργήσουν οι
μαθητές μια ολοκληρωμένη
προσωπικότητα
Διαπαιδαγώγηση
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0

1
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7

8

Περισσότερο
σημαντικός

 2η /3η θέση Λιγότερο
σημαντικός

Απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων/ικανοτήτων

Κοινωνικοποίηση

Καλλιέργεια θετικής στάσης
προς τη δια βίου μάθηση

Να αισθάνονται ευτυχισμένα
τα παιδιά

Η διαμόρφωση ελεύθερων
ατόμων

Η διαμόρφωση ατόμων με
ηθικές αξίες

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Η ανάπτυξη ιστορικής
συνείδησης

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα
δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους.
Να αποκτήσουν γνώσεις ως
εφόδια για περαιτέρω
σπουδές
Να δημιουργήσουν οι
μαθητές μια ολοκληρωμένη
προσωπικότητα
Διαπαιδαγώγηση

Η διαμόρφωση ελεύθερων ατόμων  1   
Η διαμόρφωση ατόμων με ηθικές 
αξίες 

5  1 

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης 1   
Η ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης 1   
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα 
δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους. 

1   

Να αποκτήσουν γνώσεις ως εφόδια 
για περαιτέρω σπουδές  

7 5  

Να δημιουργήσουν οι μαθητές μια 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα 

1 1  

Διαπαιδαγώγηση 1   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Διάγραμμα 14 (ιεράρχηση σκοπών) 

Από την ερευνητική διαδικασία της συνέντευξης προκύπτει πως οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τον γνωστικό ως πρωτεύοντα σκοπό της εκπαίδευσης 

ταυτόχρονα με την κοινωνικοποίηση του μαθητή. Αμέσως μετά (σε δεύτερη θέση) 

τοποθετούν τη διαμόρφωση ατόμων με ηθικές αξίες.  
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3. Πώς διαμορφώσατε την άποψη για τους σκοπούς της εκπαίδευσης; 

Πίνακας 26 (τρόπος διαμόρφωσης άποψης για τους σκοπούς) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Εμπειρία 13 
ΑΠΣ 1 
Συμβουλές των παλαιότερων εκπαιδευτικών 2 
Παρατήρηση 1 
Προσωπικό προβληματισμό/ προσωπικές 
αντιλήψεις 

2 

Ανάγκες της κοινωνίας 2 
Αναγνώσματα 1 

 

Με το ερώτημα αυτό πιστοποιείται η προηγούμενη παρατήρησή μας. Οι 

εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την άποψή τους σχετικά με τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης κυρίως από την προσωπική τους εμπειρία. Είναι δυνατόν, ωστόσο, οι 

σκοποί της εκπαιδευτικής διαδικασίας να προκύπτουν από τη εμπειρία των εκάστοτε 

εκπαιδευτικών; Για ποιο λόγο δεν έχουν πληροφορηθεί τους σκοπούς του 

εκπαιδευτικού τους έργου;  

 

4. Θεωρείτε πως οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι σταθεροί ή μεταβάλλονται; 

Και εάν υπάρχουν κάποιοι σταθεροί, ποιους θα αναφέρατε; 

Πίνακας 27 (Σταθερότητα ή όχι των σκοπών) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Σταθεροί 4 
Μεταβάλλονται 4 
Και σταθεροί και μεταβάλλονται 8 

 
Πίνακας 28 (Σταθεροί σκοποί) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ (12) ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Διαπαιδαγώγηση 1 
Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 1 
Η πολιτιστική συνέχεια ενός λαού 1 
Ενίσχυση της αγάπης για μάθηση 1 
Διαμόρφωση χαρακτήρα/Ηθικό κομμάτι 
της εκπαίδευσης 

2 

Γνωστικός 12 
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Το πενήντα τοις εκατό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών κρίνει πως κάποιοι 

σκοποί της εκπαίδευσης είναι σταθεροί και κάποιοι μεταβάλλονται, τέσσερις στους 

έξι εκπαιδευτικούς διατυπώνουν την άποψη πως οι εκπαιδευτικοί σκοποί είναι 

σταθεροί και άλλοι τόσοι, πως μεταβάλλονται. Στους σταθερούς σκοπούς της 

εκπαίδευσης η πλειοψηφία τοποθετεί τον γνωστικό. 

5. Η δομή και η οργάνωση των διδακτικών αντικειμένων, καθώς και η 

οργάνωση των ΑΠΣ, στην υλοποίηση ποιων σκοπών θεωρείτε πως 

στοχεύουν; 

Πίνακας 29 (Υλοποίηση των σκοπών) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Γνωστικό 13 
Ηθικό 2 
Κοινωνικό 2 
Ολοκλήρωση ύλης 1 
Ερευνητική σκέψη 1 
Πολιτισμικό 2 
Θρησκευτικό 1 
Εθνικό 1 
Πολιτικό  1 

 
Ο γνωστικός αναδεικνύεται ως ο κυριότερος σκοπός, στην υλοποίηση του οποίου 

προσβλέπουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Επίσης, τα σύγχρονα διδακτικά 

εγχειρίδια επικεντρώνονται, πάντα κατά την άποψη των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, 

στην υλοποίηση του γνωστικού εκπαιδευτικού σκοπού. Η ποικιλία θεματικών 

ενοτήτων που προσφέρουν καθώς και η δυνατότητα διάχυσης των διδακτικών 

ενοτήτων σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, δεν φαίνεται να 

συνδράμει σημαντικά στην υλοποίηση των υπολοίπων σκοπών της εκπαίδευσης. 

Απαντήσεις σχετικά με το ερώτημα «γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;», είναι δυνατόν 

να αναδυθούν μέσα από τις διατυπωμένες απόψεις των συμμετεχόντων στην 

ερευνητική διαδικασία, όπως αυτές που παρατίθενται αμέσως παρακάτω. Η έλλειψη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ο τρόπος με τον οποίο ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει 

να διαχειριστεί την ύλη, την οποία καλείται να διδάξει, η ίδια η προσωπικότητα και 

τα ενδιαφέροντα του/της εκπαιδευτικού, αναδεικνύονται ως παράγοντες καθορισμού 

των εκπαιδευτικών σκοπών που υλοποιούνται (παρατίθενται ενδεικτικά απαντήσεις 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών).  
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« Τα διδακτικά αντικείμενα και τα ΑΠΣ, θεωρητικά, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

σκοπών, όμως υπάρχει έλλειψη επιμόρφωσης σους εκπαιδευτικούς για την 

πραγμάτωσή τους». «Τα αναλυτικά προγράμματα κατευθύνουν τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης αλλά σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο ο/η εκπαιδευτικός 

διαχειρίζεται την ύλη μέσα στην τάξη». «Τα αναλυτικά προγράμματα στοχεύουν στο 

γνωστικό αντικείμενο, αντιθέτως με τις προσωπικές του προτεραιότητες στους 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, γίνονται αναφορές και για τις κοινωνικές δεξιότητες αλλά 

στοχεύουν στο γνωστικό». «Τα διδακτικά εγχειρίδια και τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών στοχεύουν στο γνωστικό κομμάτι, οι άλλοι στόχοι υλοποιούνται ανάλογα 

με την προσωπικότητα και τη διάθεση του εκπαιδευτικού». «Η δομή των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών στοχεύουν στη μάθηση. Οι άλλοι σκοποί υλοποιούνται με 

την ενασχόληση με προγράμματα ή με τις συζητήσεις στην τάξη και εξαρτώνται από 

τις διαθέσεις, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του 

εκπαιδευτικού». 

 

6. Εάν ενσωματώναμε όλους τους σκοπούς της εκπαίδευσης στους παρακάτω 

τομείς: γνωστικός, ηθικός, θρησκευτικός, εθνικός, πολιτικός, ποιον ή ποιους 

θεωρείτε πως υλοποιείτε περισσότερο και ποιον ή ποιους δυσκολεύεστε ή 

αδυνατείτε να υλοποιήσετε; (Παρακαλούμε να επισημάνετε τον πρώτο και 

τον τελευταίο που επιτυγχάνετε και να προσπαθήσετε να το αιτιολογήσετε). 

Πίνακας 30 (σκοποί που υλοποιούνται) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

 Υλοποιώ  Δυσκολεύομαι στην υλοποίησή του 
Γνωστικός 16  
Ηθικός 10 2 
Θρησκευτικός 1 10 
Εθνικός 1 8 
Πολιτικός  1 8 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων της ερευνητικής διαδικασίας, 

όλοι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν πως υλοποιούν επαρκών τον γνωστικό 

σκοπό ενώ, ταυτόχρονα, ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό (δέκα στους δεκαέξι 

εκπαιδευτικούς) αναγνωρίζει και την υλοποίηση του ηθικού σκοπού της εκπαίδευσης. 

Οι υπόλοιποι, θρησκευτικός, εθνικός και πολιτικός, δεν υλοποιούνται σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Αξιοσημείωτο είναι πως, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο 
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συγκεκριμένο ερώτημα (όπως μπορείτε να δείτε σε αυτές που παρατίθενται 

ακολούθως), η προσωπικότητα του/της εκπαιδευτικού αναδεικνύεται σε καθοριστικό 

παράγοντα επιλογής υλοποίησης των εκπαιδευτικών σκοπών. 

«ο εκπαιδευτικός είναι κύριος του παιχνιδιού, που κατευθύνει και διαμορφώνει τους 

σκοπούς, αναλόγως της προσωπικότητάς του». 

«…ο ηθικός σκοπός εξαρτάται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, το πώς δηλαδή ο 

εκπαιδευτικός δραστηριοποιείται μέσα στην τάξη και ποιες προτεραιότητες θέτει 

αυτός». 

«…για την ηθική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα 

καθορίζει τις βασικές αξίες – αρχές που προωθούνται και που πρέπει να είναι κοινά 

αποδεκτές από όλους τους ανθρώπους και αυτό να μην επαφίεται στην 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού». 

Η αδυναμία υλοποίησης όλων των σκοπών του εκπαιδευτικού έργου 

αιτιολογήθηκε από τους ερωτηθέντες , όπως μπορεί να διακριθεί στον πίνακα 30, ως 

προσωπική επιλογή και στάση του /της εκπαιδευτικού, έλλειψη κατάρτισης, έλλειψη 

διδακτικού χρόνου, επικινδυνότητα κάποιων σκοπών, οι οποίοι σε μια 

πολυπολιτισμική τάξη, είναι δυνατόν να παρερμηνευθούν (όπως ο εθνικός ή 

θρησκευτικός). 

Αιτιολογήσεις αδυναμίας υλοποίησης του Θρησκευτικού, Εθνικού και Πολιτικού 

σκοπού: 

Πίνακας 31 (αιτιολογήσεις αδυναμίας υλοποίησης κάποιων σκοπών) 
 
Θρησκευτικού Εθνικού Πολιτικού 
Ύπαρξη αλλόθρησκων 
μαθητών στην τάξη 

Θεωρείται επικίνδυνο καθώς 
εύκολα μπορεί να μετατραπεί 
σε εθνικιστικό σκοπό 

Έλλειψη κατάρτισης  

Εξαιτίας των αρχών και αξιών 
που η ίδια έχω διαμορφώσει 

Δεν πρέπει να υλοποιηθεί στα 
πλαίσια μια πολυπολιτισμικής 
τάξης και κοινωνίας 

Έλλειψη διδακτικού χρόνου 

Σύνδεσή του με τη 
θρησκοληψία  

Έλλειψη κατάρτισης  Προσωπική επιλογή και στάση 

Προσωπική επιλογή και στάση Έλλειψη διδακτικού χρόνου  

Δεν υπάρχει κατάλληλο υλικό Προσωπική επιλογή και στάση  
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7. Θεωρείτε πως το σχολείο πρέπει ή μπορεί να συμβάλει και με ποιον/ους 

τρόπους στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης των παιδιών;  

 
Πίνακας 32 (Συμβολή του σχολείου στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Πρέπει και μπορεί 14 
Διαφορετικές απαντήσεις  2 

§ Η ηθική είναι έμφυτη, στο σχολείο αξιοποιείται το μάθημα 
των θρησκευτικών για τη διαμόρφωσή της (αναφορά στην 
θρησκευτική ηθική) 

§ Η διαμόρφωση ηθικής συνείδησης των παιδιών εξαρτάται 
από τη διάθεση και τον χαρακτήρα των εκπαιδευτικών. 

 

Προτεινόμενοι τρόποι διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης στο σχολείο 

Πίνακας 33 (τρόπος διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης στο σχολείο) 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας  2 
Αυτοσεβασμό 1 
Σεβασμό στην ετερότητα  1 
Αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας 1 
Ανάπτυξη ενσυναίσθησης 2 
Συνεργασία της οικογένειας 1 
Ανάπτυξη ικανότητας αυτοαξιολόγησης 1 
Διαμόρφωση αξιών 1 
Αξιοποιώντας το αθλητικό ιδεώδες 1 
 Με την αλληλεπίδραση των μαθητών 2 
 Με τις στρατηγικές που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός 
προκειμένου να λειτουργήσει η ομάδα 

2 

Με την προβολή σωστών προτύπων συμπεριφορών 1 
 Αξιοποίηση ηθικών διλλημάτων /συζήτηση με τους μαθητές 3 
Σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να τους 
παραχθεί σχετική γνωστική ασφάλεια 
 

2 

 

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί κρίνοντας πως το σχολείο και μπορεί και πρέπει να 

συμβάλει στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης των μαθητών, προσπαθούν να 

προτείνουν τρόπους επίτευξης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου. Η 

ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, του αυτοσεβασμού και του σεβασμού στην ετερότητα 

καθώς και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, αποτελούν κάποιους από αυτούς (όπως 

είναι δυνατόν να επισημανθεί από τις απαντήσεις που παρατίθενται ακολούθως). 

«…με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αξίας του αυτοσεβασμού και 

σεβασμού της ετερότητας και διαφορετικότητας, την αποδοχή της 

πολυπολιτισμικότητας, την ενσυναίσθηση». «…με την προβολή των σωστών 
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προτύπων- συμπεριφορών, όχι κατήχηση…με τη συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης 

της κριτικής τους ικανότητας και διαμόρφωσης επιθυμητών συμπεριφορών. Με την 

επίλυση ηθικών διλημμάτων ή προβληματικών καταστάσεων. Με ενσυναίσθηση». 

«Τα παιδιά μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να διαμορφώσουν κάποιες αξίες. Αυτές 

θα πρέπει να καλλιεργηθούν μέσα στην τάξη με κάθε τρόπο, όπως με κάποιες 

ελευθερίες που μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να δώσει μέσα στην τάξη. Η διαμόρφωση 

αυτή αξιών θα μπορούσε να αποτελέσει χωριστό διδακτικό αντικείμενο αλλά αφού 

προηγηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και υπάρξει στήριξη στους 

εκπαιδευτικούς γι΄ αυτό που θα επιχειρήσουν, οργανωμένα, πλέον να υλοποιήσουν 

και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία μιας τάξης και τη δεδομένη στιγμή 

δεν παρέχεται». 

 

8. Παρακαλούμε να βαθμολογήσετε τη σπουδαιότητα που θεωρείτε πως 

παρουσιάζουν οι παρακάτω παράγοντες στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης, 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 1(καθόλου σημαντική), 2(λιγότερο 

σημαντική), 3(αδιάφορο), 4(αρκετά σημαντική), 5(πολύ σημαντική) 

 

Πίνακας 34 (παράγοντες διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

 1.καθόλου 
σημαντική 

2.λιγότερο 
σημαντική 

3. αδιάφορα 4.αρκετά 
σημαντική 

5.πολύ 
σημαντική 

Φόβος επικείμενης 
τιμωρίας 

2 8 3 2 1 

υπακοής σε ο,τιδήποτε 
ορίζεται από τους 
νόμους του κράτους 

 4 4 8  

Ανάπτυξη κριτικής 
ικανότητας μαθητών 

1  1 6 8 

Αυτοαξιολόγηση των 
προθέσεων και 
πράξεων 

1   5 10 
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 Διάγραμμα 15 (παράγοντες διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης) 
 

Σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης αναδεικνύεται η 

ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί τις προθέσεις και τις πράξεις του. «Στην 

ανάπτυξη ηθικής συνείδησης σημαντικός παράγοντας κρίνεται η ανάπτυξη κριτικής 

ικανότητας ακόμη και στους μικρούς μαθητές, σε αντίθεση με το φόβο επικείμενης 

τιμωρίας που δεν αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης ηθικής συνείδησης. Η ικανότητα 

αυτοαξιολόγησης ναι, θεωρείται σημαντικός παράγοντας».  

Σημαντικό, ωστόσο, κρίνεται να επισημανθεί και η άποψη, κατά την οποία 

απορρίπτεται η συμβολή της κριτικής ικανότητας στη διαμόρφωση ηθικής 

συνείδησης, ενώ αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα ο φόβος μιας επικείμενης 

τιμωρίας και επισημαίνεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης «ατόμων – προτύπων», 

προκειμένου να διαμορφωθεί η ηθική συνείδηση στους μαθητές. «Η κριτική 

ικανότητα δεν αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης αλλά 

αποτέλεσμα αυτής και ενώ είναι σημαντική, η διαμόρφωση και ανάπτυξή της δεν 

επηρεάζει καθόλου στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης. Σε αντίθεση ο φόβος 

επικείμενης τιμωρίας παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο στην ανάπτυξή της. Η ικανότητα 

αυταξιολόγησης των προθέσεων και πράξεων δεν μπορεί να υπάρξει ούτε στην 

ηλικία των παιδιών της πρωτοβάθμιας ούτε καν στην ηλικία των παιδιών της 

δευτεροβάθμιας. Η προσωπική πεποίθηση αναγκαιότητας υπακοής στους νόμους του 

κράτους είναι εντελώς αδιάφορο για την ανάπτυξη ηθικής συνείδησης. Χρειαζόμαστε 

ανθρώπους-πρότυπα, βάση του παραδείγματος των οποίων θα διδαχθεί η ηθική». 
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9. Ποια χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας κάνουν επιτακτική την ηθική 

αγωγή στα σχολεία; 

Πίνακας 35 (χαρακτηριστικά κοινωνίας που επιβάλλουν την ηθική αγωγή) 
 
  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Και σύνολο απαντήσεων 25 

Παραβατικότητα 2 
Βία (κάθε μορφής) 3 
Ρατσισμός 4 
Ανισότητες 1 
Κοινωνικός αποκλεισμός 1 
Έλλειψη συλλογικότητας 1 
Εκφοβισμός 4 
Έλλειψη κοινωνικής ηθικής/Αναξιοκρατία 2 
Κοινωνική υποκρισία 1 
Άκρατος εγωισμός 2 
Αδιαφορία για τον συνάνθρωπο 1 
Κακία 1 
Μισαλοδοξία 1 
Ζήλια  1 
Μοναξιά 1 
Φτώχεια/οικονομικά προβλήματα 6 
Προσφυγικό/μετανάστευση 3 
Παγκοσμιοποίηση 1 
Απαξίωση του θεσμού της οικογένειας 2 
Υπερκαταναλωτισμός 1 
Εθισμός σε ουσίες (αλκοόλ, ναρκωτικά κτλ) 1 
Ύπαρξη πολλών μονογονεϊκών οικογενειών 1 
Έλλειψη υπακοής σε κανόνες/νόμους 2 
Έλλειψη φραγμών/ορίων 1 
Κατάρρευση της κοινωνίας 1 
 

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν όλα τα 

χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας, τα οποία επαναφέρουν την αναγκαιότητα 

ενασχόλησης με την ηθική αγωγή. Τα οικονομικά προβλήματα, ο ρατσισμός, ο 

εκφοβισμός και η μετανάστευση/προσφυγικό, συγκεντρώνουν τις περισσότερες 

απαντήσεις, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση που, ενδεχομένως , έχουν οι έννοιες 

αυτές με την έννοια της «ηθικής». 

 

10. Ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα επισημάνατε στη σχολική σας 

μονάδα;  

 Οι ερωτηθέντες, συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία, εκπαιδευτικοί, 

στο σύνολό τους, αναγνωρίζουν την παρουσία όλων των προαναφερθέντων 

κοινωνικών χαρακτηριστικών και στη σχολική τους μονάδα. 
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2.12.3. 3ο Ερευνητικό Ερώτημα: διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για τη 

διαμόρφωση ηθικής συνείδησης 

1. Υλοποιείται προγράμματα/project κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Αν 

ναι, με τι περιεχόμενο και γιατί επιλέγετε τα συγκεκριμένα (πού στοχεύετε);  

Πίνακας 36 (Υλοποίηση προγραμμάτων) 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Υλοποιώ προγράμματα/project 15 
Δεν υλοποιώ προγράμματα/project 1 
Είδος προγραμμάτων που υλοποιούνται  

Προγράμματα βασισμένα στο περιεχόμενο των γνωστικών 
αντικειμένων της τάξης 

5 

Περιβαλλοντικά 5 
Αγωγής υγείας 5 
Έκφρασης συναισθημάτων 1 
Πολιτιστικά θέματα 2 
Προγράμματα σχετικά με το ρατσισμό 2 
Προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2 
Προγράμματα που αφορούν ηθικά ζητήματα 1 
Προγράμματα διαπροσωπικών σχέσεων 1 
Προγράμματα διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης  1 
Προγράμματα για την άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων  1 
Προγράμματα αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοσεβασμού 1 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλοι οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα 

μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας (εκτός μίας, η οποία ωστόσο εξαιτίας του 

εκπαιδευτικού της ρόλου, παράλληλη στήριξη, θεωρεί πως δεν υπάρχει επαρκής 

χρόνος υλοποίησης προγραμμάτων και αμφισβητεί άλλωστε και την χρησιμότητά 

τους στα συγκεκριμένα τμήματα). Οι θεματικές των προγραμμάτων στηρίζονται 

κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της τάξης που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί και 

σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα καθώς και θέματα αγωγής υγείας. Οφείλουμε 

να επισημάνουμε πως στη θεματολογία των προγραμμάτων αγωγής υγείας 

εμπεριέχονται τα εξής: κυκλοφοριακή αγωγή, στοματική υγιεινή, σωματική άσκηση 

και διατροφή, διαπροσωπικές σχέσεις, βία, ρατσισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, 

συναισθήματα, ενσυναίσθηση. Αυτό σημαίνει πως στον παραπάνω πίνακα και στην 

απάντηση ενασχόλησης των εκπαιδευτικών με θέματα αγωγής υγείας (πέντε 

απαντήσεις), θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τις απαντήσεις όσων δήλωσαν πως 

διαπραγματεύονται θέματα που εμπεριέχονται στην ομάδα «ομπρέλα» της θεματικής 

της αγωγής υγείας (σύνολο απαντήσεων έξι). Κατά συνέπεια η θεματολογία των 

προγραμμάτων αγωγής υγείας συγκεντρώνει δώδεκα προτιμήσεις. 
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Πίνακας 37 (Θεματολογία προγραμμάτων) 
 
Σύνοψη απαντήσεων θεματολογίας προγραμμάτων αγωγής υγείας 
Αγωγή υγείας 5 
Έκφρασης συναισθημάτων 1 
Προγράμματα σχετικά με το ρατσισμό 2 
Προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2 
Προγράμματα διαπροσωπικών σχέσεων 1 
Προγράμματα διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης  1 
Σύνολο απαντήσεων 12 
 

Πίνακας 38 (Ομαδοποίηση θεματολογίας προγραμμάτων) 
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων θεματολογίας 
προγραμμάτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Περιβαλλοντικά 5 
Αγωγής υγείας 12 
Πολιτιστικά θέματα 2 
Προγράμματα που αφορούν ηθικά ζητήματα 1 
Προγράμματα για την άρση των προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων  

1 

Προγράμματα αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοσεβασμού 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 16 (Ομαδοποίηση θεματολογίας προγραμμάτων) 
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2. Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των θεμάτων που θα διαπραγματευτείτε 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Τι ρόλο παίζουν, στην επιλογή, οι 

μαθητές, τα ενδιαφέροντα, τα βιώματά τους, τα προβλήματα της 

καθημερινότητάς τους;  

 

Πίνακας 39 (Τρόποι επιλογής προγραμμάτων) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Επιλογή θέματος με απόφαση δασκάλου/ας κατόπιν συζητήσεως 
με τους μαθητές 

3 

Επιλογή θέματος με απόφαση δασκάλου/ας κατόπιν προσωπικής 
παρατήρησης των ενδιαφερόντων των μαθητών ή της 
επικαιρότητας 

9 

Επιλογή θέματος με απόφαση δασκάλου/ας  3 
Δεν υλοποιώ προγράμματα 1 
 

Χαρακτηριστικό είναι πως ο/η εκπαιδευτικός αποφασίζει για το θέμα το οποίο θα 

διαπραγματευτούν στην καλύτερη των περιπτώσεων ύστερα από συζήτηση και στη 

χειρότερη χωρίς αυτή. 

 

Πίνακας 40 (Πηγή θεματολογίας) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιλογή του θέματος προκύπτει από: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Την διδακτέα ύλη 2 
Τις ανάγκες των μαθητών 1 
Την επικαιρότητα 4 
Τα ενδιαφέροντα των μαθητών 8 
Το θέμα που αποφασίζει, για κάποιο λόγο, ο/η εκπαιδευτικός 1 
 

Τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και η επικαιρότητα φαίνεται να αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες επιλογής θέματος από τον/την εκπαιδευτικό. Αντιθέτως οι 

ανάγκες των μαθητών και η διδακτέα ύλη συγκεντρώνουν τις λιγότερες απαντήσεις. 

Ένα υποκείμενο ανέφερε ως πηγή θεματολογίας τις ανάγκες των μαθητών και μόλις 

δύο υποκείμενα την διδακτέα ύλη. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με τις παρατηρήσεις 

της ερευνήτριας στο πρώτο μέρος της έρευνας, κατά τη διεξαγωγή της συμμετοχικής 

παρατήρησης, στην οποία καταγράφηκε πως τα ενδιαφέροντα των μαθητών δεν 

διερευνόνται καθόλου προκειμένου να διαμορφωθεί η θεματολογία των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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3. Πώς δουλεύουν οι μαθητές κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων; Ποιες 

διδακτικές τεχνικές χρησιμοποιείτε και ποιες μεθόδους διδασκαλίας; Ποιος ο 

ρόλος σας και ποιος ο ρόλος των μαθητών; 

Πίνακας 41 (Τρόπος εργασίας των μαθητών) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Τρόπος εργασίας των μαθητών  
ομαδοσυνεργατικά 12 
Άλλοτε ατομικά άλλοτε σε ομάδες των 3-4 ατόμων. 2 
Σε ομάδες δύο ατόμων (πρόκειται για μαθητές ειδικής 
αγωγής) 

1 

Δεν κάνω προγράμματα /δεν μπορώ να απαντήσω 1 
Διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται  
Καταιγισμός ιδεών 2 
Εννοιολογικοί χάρτες 1 
Βιωματική προσέγγιση 2 
Ερευνητική διαδικασία μάθησης/μετακίνηση στο 
πεδίο μελέτης 

4 

Ολιστική προσέγγιση 2 
Δραματοποίηση  1 
Συζήτηση 1 
Μέθοδος επίλυσης προβλήματος 1 
Συμμετοχική διαδικασία 1 
Δεν υλοποιώ προγράμματα 1 
Ρόλος του /της εκπαιδευτικού  
Καθοδηγητικός 10 
Διεκπεραιωτικός  1 
Υποστηρικτικός 2 
Συντονιστικός  1 
Παρεμβατικός  1 
Δεν υλοποιώ προγράμματα 1 
Ρόλος των μαθητών  
Συζητούν, καταγράφουν, ερευνούν, αιτιολογούν 15 
Δεν υλοποιώ προγράμματα 1 
 

Οι μαθητές δουλεύουν κυρίως σε ομάδες τριών – τεσσάρων ατόμων και η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος εργασίας είναι αυτή που επιλέγεται από τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Οι διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται είναι ποικίλες, ο 

καταιγισμός ιδεών, οι εννοιολογικοί χάρτες, η βιωματική και η ολιστική προσέγγιση 

μάθησης, η δραματοποίηση, η συζήτηση και γενικότερα συμμετοχικές διδακτικές 

τεχνικές. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού που αναδεικνύεται είναι αυτός του 

καθοδηγητή ενώ οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους, ερευνούν, καταγράφουν και 

αιτιολογούν τις απόψεις και τα συμπεράσματά τους. Τα στοιχεία αυτά μας 

παραπέμπουν σε εκπαιδευτικούς ικανούς να οργανώνουν και να διαχειρίζονται μία 

ομάδα. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει πως θα πρέπει να γνωρίζουν τα στάδια 

ανάπτυξης της ομάδας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η 
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τρόπος εργασίας μαθητών
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Άλλοτε ατομικά
άλλοτε σε μικρές
ομάδες των 3-4 ατόμων

Σε ομάδες δύο ατόμων
(πρόκειται για μαθητές
ειδικής αγωγής)

επικοινωνία σ΄ αυτή. Έχουμε εκπαιδευτικούς/ηγέτες ικανούς να καθοδηγούν την 

ομάδα.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
Διάγραμμα 17 (Τρόποι εργασίας μαθητών) 

 

ρόλος του/της εκπαιδευτικού
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Διάγραμμα 18 (Ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 19 (Ρόλος των μαθητών) 
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διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται
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Διάγραμμα 20 (Διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται) 
 
 
 
4. Τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας (βία, ρατσισμός, 

περιβάλλον κτλ.) γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην τάξη σας και με ποιον 

τρόπο; (προγραμματισμένα, και πώς προγραμματίζονται, ή περιστασιακά, 

και τι μπορεί να προκαλέσει τη συζήτηση γύρω από τα συγκεκριμένα 

θέματα). 

Πίνακας 42 (αξιοποίηση κοινωνικών προβλημάτων) 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Τα κοινωνικά προβλήματα γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην 
τάξη, περιστασιακά 

8 

Τα κοινωνικά προβλήματα γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην 
τάξη, προγραμματισμένα 

3 

Δεν γίνονται αντικείμενο συζήτησης (τμήμα ένταξης) 1 
Προγραμματισμένα, προεκτείνοντας τις ευκαιρίες που παρέχουν τα 
διδακτικά εγχειρίδια και απρογραμμάτιστα με αφορμή διάφορα 
γεγονότα της επικαιρότητας 

4 

 

Τα κοινωνικά προβλήματα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού 

τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα αποτελούν και το 

περιεχόμενο μιας πιο συστηματικής και οργανωμένης διδακτικής προσέγγισης. 
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5. Κάνετε χρήση ηθικών διλημμάτων για την επίλυση ηθικών προβλημάτων που 

ανακύπτουν στην καθημερινότητά σας; Τι είδους προβλήματα ηθικής και 

κοινωνικής πολιτικής έχετε κλιθεί να διαπραγματευτείτε και με ποιον τρόπο τα 

επιλύσατε; 

Πίνακας 43 (Χρήση ηθικών διλημμάτων) 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Κάνω χρήση ηθικών διλημμάτων 10 
Δεν κάνω χρήση ηθικών διλημμάτων 5 
Κάνω χρήση ηθικών διλημμάτων λίγες φορές 1 

 
Πίνακας 44 (είδος ηθικών διλημμάτων που διαπραγματεύονται) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είδος προβλημάτων που καλούνται να 
διαπραγματευτούν οι μαθητές 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (που 
κάνουν χρήση ηθικών διλημμάτων) (11) 

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων 1 
Ρατσιστικές εκδηλώσεις 1 
Φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες 2 
Θέματα συμπεριφοράς 2 
Ενίσχυση ενσυναίσθησης 3 
Προβλήματα που ανακύπτουν από τη συμβίωση 
και τη συνύπαρξη στο σχολείο 

2 

 

Γίνεται χρήση ηθικών διλημμάτων από έναν αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό 

εκπαιδευτικών (έντεκα στους δεκαέξι). Ωστόσο ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται και 

η άποψη όσων απορρίπτουν την αξία τους στην εκπαιδευτική πρακτική (όπως αυτή 

παρουσιάζεται στις παρατιθέμενες, ακολούθως, απαντήσεις). 

«Τα ηθικά διλήμματα έχουν δύο μόνο επιλογές και για τον λόγο αυτό δεν είναι καλή 

η χρήση τους». «Δεν μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες, δεν είναι δουλειά 

μας». 

 

6. Πώς επιλύονται οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών; Ποιος ο ρόλος των 

μαθητών στην επίλυση των συγκρούσεων και ποιος ο δικός σας; Επιβάλλονται 

ποινές και τι μορφή έχουν αυτές; Πώς γίνονται αποδεκτές από τους μαθητές; 

Πίνακας 45 (τρόποι επίλυσης συγκρούσεων) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Με διάλογο - συζήτηση 15 

Αξιοποίηση του Μοντέλου HELLISON , το οποίο 
στηρίζεται στην πρόληψη των συγκρούσεων 

1 
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Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί και υποβοηθάει τη συζήτηση προκειμένου να 

διερευνηθούν τα πραγματικά αίτια της σύγκρουσης και να αναζητηθούν οι καλύτερες 

δυνατές λύσεις, αποσκοπώντας και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσα από την 

ανάλυση των συναισθημάτων των «αντιμαχόμενων» πλευρών. 

Πίνακας 46 (χρήση ποινών) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο ερώτημα εάν επιβάλλονται ποινές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Δεν επιβάλλονται ποινές 7 
Επιβάλλονται ποινές ύστερα από προειδοποιήσεις 9 
 

Πίνακας 47 (είδος ποινής) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είδη ποινών που επιβάλλονται 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ(9) 

Στέρηση διαλείμματος 3 
Απομάκρυνση, μικρής χρονικής διάρκειας, από το παιχνίδι 1 
Στέρηση κάποιας αγαπημένης δραστηριότητας 1 
Λεκτικές επιπλήξεις 3 
Ενημέρωση γονέων 1 
 

Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις, κυρίως, με τη χρήση διαλόγου 

και συζήτησης, αρκετοί επιβάλλουν ποινές ύστερα από αρκετές προειδοποιήσεις και 

οι ποινές που επιβάλλονται είναι κυρίως στέρηση του διαλείμματος ή κάποιες 

λεκτικές επιπλήξεις. Ωστόσο όλοι όσοι κάνουν χρήση των ποινών υποστηρίζουν πως 

αυτές δε φαίνεται να επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα στην τροποποίηση της 

συμπεριφοράς των μαθητών, συγκεκριμένα: 

«…οι μαθητές παρουσιάζουν μια «εικονική» κατανόηση και αποδοχή του λάθους, 

το οποίο, στην πρώτη ευκαιρία, το επαναλαμβάνουν, αποδεικνύοντας την «ψεύτικη» 

κατανόηση που έδειξαν εξ αρχής». «… μερικές φορές μάλιστα προκαλούν για να 

τους επιβληθεί η ποινή…περισσότερο αποτελεσματική είναι η εξωλεκτική, σωματική 

επικοινωνία».  

Σε μία μόνο απάντηση φαίνεται η χρήση ποινών να έχει αποτέλεσμα. Στην 

περίπτωση όμως αυτή υπάρχει η ιδιαιτερότητα της παράλληλης ύπαρξης 

«συμβολαίου της τάξης», το οποίο ορίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και 

γίνεται αποδεκτό από το σύνολο των μαθητών, οι οποίοι δεσμεύονται για την τήρησή 

του. 
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7. Υπάρχει κανονισμός τάξης και πώς αυτός διαμορφώθηκε; Ποια η συμβολή 

των μαθητών στη διαμόρφωσή του; Με ποιον τρόπο οδηγήθηκαν οι μαθητές 

στην διατύπωση των κανόνων της τάξης; Πώς λειτουργούν οι κανόνες στους 

μαθητές; 

 
Πίνακας 48 (ύπαρξη κανονισμού τάξης) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Υπάρχει κανονισμός τάξης 12 
Δεν υπάρχει κανονισμός τάξης 4 
 

Πίνακας 49 (Τρόπος διαμόρφωσης κανονισμού) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο ερώτημα σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του 
κανονισμού τάξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  
(11) 

Διατυπώθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές 5 
Διατυπώθηκαν από τους μαθητές ύστερα από κατεύθυνση 
του/της εκπαιδευτικού 

4 

βιωματικά 1 
Διατυπώθηκαν από τον/την εκπαιδευτικό 2 
 

Η μη ύπαρξη κανονισμού τάξης αιτιολογήθηκε ως εξής από τους/τις 

εκπαιδευτικούς: 

«Είμαι αντίθετη με την ύπαρξη οπτικών κανονισμών, αυτοί μπορούν και είναι 

αναγκαίο να αξιοποιηθούν σε παιδιά στα οποία η διανοητική τους κατάσταση το 

επιβάλλει. Οι κανόνες είναι ήδη γνωστοί στους μαθητές, οι οποίοι γνωρίζουν πως 

πρέπει να συμπεριφέρονται μέσα στην τάξη». «αρχή ενός ανδρός!». «Το συμβόλαιο ή 

ο κανονισμός της τάξης πολλές φορές καταλήγει να είναι ένα θεωρητικό 

κατασκεύασμα, υπογεγραμμένο από τους μαθητές αλλά ανεφάρμοστο στην 

πραγματικότητα». «Κανονισμός δεν υπάρχει, ωστόσο κάθε φορά που ανακύπτει 

κάποιο πρόβλημα καταλήγουμε και στη διατύπωση ενός κανόνα…». 

 

8. Για ποια θέματα καλούνται οι μαθητές να λάβουν αποφάσεις, κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς (εκδρομές, οικονομική διαχείριση ταμείου τάξης, 

πρόγραμμα μαθημάτων κτλ); Με ποιον τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις; 

Πίνακας 50 (Θέματα για τα οποία αποφασίζουν οι μαθητές) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Διαχείριση ταμείου τάξης 6 
Διαχείριση ταμείου τάξης με υψηλή εποπτεία 
του/της εκπαιδευτικού 

1 

Ανάληψη δραστηριοτήτων 2 
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Διαμόρφωση σχολικού προγράμματος 2 
Για θέματα που προσφέρονται από τον/την 
εκπαιδευτικό προς επιλογή 

2 

Για τις εκδρομές τους 1 
Για τις γιορτές και τη διοργάνωσή τους 1 
Για τη ροή του μαθήματος 1 
Δεν παίρνουν αποφάσεις 2 
 

Οι μαθητές, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα σαράντα εννέα, 

καλούνται να αποφασίσουν, κυρίως, για θέματα διαχείρισης ταμείου της τάξης ή την 

ανάληψη κάποιων δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή τους σε σημαντικά, για τους ίδιους 

θέματα, όπως διαμόρφωση ύλης, προγράμματος κτλ. είναι μικρή έως και ανύπαρκτη. 

Οι αποφάσεις λαμβάνοται, κατά κοινή ομολογία των εκπαιδευτικών που 

απάντησαν θετικά στη λήψη αποφάσεων από τους μαθητές, κατόπιν συζητήσεως των 

εναλλακτικών που υπάρχουν, πιθανής ψηφοφορίας (δύο υποκείμενα έδωσαν αυτή την 

επιλογή) και τελικής έγκρισης του /της εκπαιδευτικού. 

 

9. Θεωρείτε πως η εκπαιδευτική πρακτική συντελεί στη διαμόρφωση κριτικής 

σκέψης και αν ναι με ποιον τρόπο, αν όχι γιατί; 

Πίνακας 51 (Διαμόρφωση κριτικής σκέψης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Η εκπαιδευτική πρακτική συντελεί στη 
διαμόρφωση κριτικής σκέψης, ωστόσο βασικός 
παράγοντας διαμόρφωσής της είναι ο ρόλος και η 
εκπαιδευτική ικανότητα του ίδιου του 
εκπαιδευτικού 

10 

Όχι η εκπαιδευτική πρακτική δεν συντελεί στη 
διαμόρφωση κριτικής σκέψης 

5 

Η αξιοποίηση του μοντέλου Hellison συντελεί 
αποτελεσματικά στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης 
στους μαθητές 

1 

 
 

Πίνακας 52 (τι εμποδίζει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο γιατί δεν συντελείται η ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 
ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (5) 

Έλλειψη χρόνου και πλαισίου 1 
Αδυναμία των διδακτικών εγχειριδίων 3 
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης είναι αποτέλεσμα ωριμότητας, δεν 
μπορεί να επέλθει μέσα από τη διδακτική διαδικασία 

1 
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Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει πως η ανάπτυξη ή μη της 

κριτικής ικανότητας των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον 

οποίο δραστηριοποιείται ο/η εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. 

 

10. Ποιος είναι για σας ο «καλός» μαθητής; Τι χαρακτηριστικά έχει; Μπορείτε 

να τον σκιαγραφήσετε; 

Πίνακας 53 (χαρακτηριστικά καλού μαθητή) 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν σ΄ αυτές που αφορούν την 
συμπεριφορά και αυτές που αφορούν τις γνωστικές επιδόσεις) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Καλός μαθητής είναι αυτός που έχει σωστή συμπεριφορά 1 
Καλός μαθητής είναι αυτός που έχει καλές επιδόσεις 1 
Καλός μαθητής είναι αυτός που συνδυάζει τις καλές επιδόσεις με 
τη σωστή συμπεριφορά 

9 

Καλός μαθητής είναι αυτός που προσπαθεί και έχει και σωστή 
συμπεριφορά 

1 

Καλός μαθητής είναι ο συνεργάσιμος και πρόθυμος με παράλληλη 
σωστή συμπεριφορά 

1 

Ο συνεπής και πειθαρχημένος 1 
Αυτός που έχει κρίση 1 
Αυτός που έχει ηθικές αξίες 1 
 

Η έννοια του «καλού» μαθητή σκιαγραφείται με τον συνδυασμό της «σωστής», 

αρμόζουσας στο σχολικό περιβάλλον, συμπεριφοράς και της επίδειξης καλών 

επιδόσεων στις σχολικές υποχρεώσεις.  

11. Υπάρχει σύστημα επιβράβευσης των μαθητών και τι μορφή έχει αυτό; Πώς 

διαμορφώθηκε και τι ακριβώς επιβραβεύει; 

Πίνακας 54 (Ύπαρξη συστήματος επιβράβευσης) 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Χρησιμοποιείται σύστημα επιβράβευσης 8 
Δεν χρησιμοποιείται σύστημα επιβράβευσης 7 
Μερικές φορές, κατ΄ επιλογή, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών 1 
 

Οκτώ στους δεκαέξι ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς απάντησαν πως κάνουν χρήση 

συστήματος επιβράβευσης των μαθητών, ωστόσο στο πώς διαμορφώσανε το 

σύστημα αυτό ( εάν συμμετείχαν στη διαμόρφωσή του οι μαθητές ή όχι) δεν δόθηκαν 

συγκεκριμένες απαντήσεις.  
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Πίνακας 55 (μορφή συστήματος επιβράβευσης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(απαντήσεις ως προς τη μορφή του συστήματος 
επιβράβευσης που χρησιμοποιείται από τον/την 
εκπαιδευτικό) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ(8/16) 
Λεκτική επιβράβευση 2 
Βαθμολογική επιβράβευση 1 
Υλική επιβράβευση 2 
Λεκτική ή υλική, αναλόγως της ηλικίας των 
μαθητών 

3 

 

Το σύστημα επιβράβευσης το οποίο χρησιμοποιείται από τους περισσότερους 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου (στην 

πρώτη, τη δευτέρα και ίσως και στην τρίτη τάξη), έχει υλική μορφή, ενώ στις μεγάλες 

τάξεις, η επιβράβευση έχει λεκτική ή βαθμολογική υπόσταση. Η επιβράβευση των 

μαθητών αφορά διάφορους τομείς της σχολικής ζωής, όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 56 (τι επιβραβεύεται) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(σχετικά με την ερώτηση τι ακριβώς 
επιβραβεύεται) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ(8/16) 

Η συμπεριφορά 1 
Η συμπεριφορά αλλά και η επίτευξη των 
γνωστικών στόχων 

2 

Η προσπάθεια βελτίωσης σε όλους τους τομείς 
(συμπεριφορά και γνώσεις) 

1 

γνώσεις 4 
 

Οι λόγοι για τους οποίους επτά στους δεκαέξι εκπαιδευτικούς δεν χρησιμοποιούν 

σύστημα επιβράβευσης, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, είναι οι ακόλουθοι: 

§ Υπάρχει η τρίμηνη αξιολόγηση (βαθμολογία), κατά συνέπεια δε χρειάζεται 

κάτι άλλο. 

§ Θεωρείται σημαντικότερη η συνειδητή επιλογή του μαθητή στο να κάνει κάτι 

και όχι να το κάνει για να κερδίσει κάτι. 

§ Η επιβράβευση έρχεται μέσα από την ικανοποίηση της προσωπικής 

βελτίωσης, οπότε οποιαδήποτε άλλου είδους επιβράβευσης δεν κρίνεται 

αναγκαία. 

§ Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκομίζουν οι μαθητές μέσα από την 

διδακτική διαδικασία αποτελούν και την επιβράβευσή τους. Πράγμα το οποίο 

οι μαθητές θα το αντιληφθούν στο μέλλον. 
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2.12.4. 4ο Ερευνητικό Ερώτημα: Σε ποιο βαθμό ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 

ηγέτης 

1. Έχετε προσωπικό όραμα ως εκπαιδευτικός; Θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί 

μας; Το μοιράζεστε με τους μαθητές σας και με ποιον τρόπο; 

Πίνακας 57 (ύπαρξη οράματος) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Σχετικά με την ύπαρξη οράματος) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Έχω προσωπικό όραμα 15 
Όχι 1 
 

Μία και μόνο εκπαιδευτικός, εκ των ερωτηθέντων, έδωσε αρνητική απάντηση στην 

ύπαρξη οράματος, η αιτιολόγηση της έλλειψης οράματος είναι η ακόλουθη:  

«Θεωρώ τον εαυτό μου διεκπεραιώτρια μιας κατάστασης, γιατί τα εφόδια και τα μέσα 

που μου δόθηκαν δεν με βοηθούν για κάτι καλύτερο. Μάλιστα και η διεκπεραίωση αυτή 

δεν βλέπω να έχει κανένα αποτέλεσμα στην τελική διαμόρφωση συνείδησης, στάσεων 

και αξιών στους μαθητές».  

 

Πίνακας 58 (ο/η εκπαιδευτικός μοιράζεται το όραμά του με τους/τις 
μαθητές/τριες) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Σχετικά με το εάν το μοιράζεται ο/η 
εκπαιδευτικός με τους μαθητές του/της) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΟΡΑΜΑ (15) 

Ναι, το γνωρίζουν οι μαθητές μου 9 
Δεν το αναφέρω στους μαθητές μου 6 
 

Το προσωπικό όραμα των ερωτηθέντων σε σύνολο απαντήσεων δεκαπέντε: 

§ Η μετάδοση γνώσεων και η διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων πολιτών 

§ Η ομαλή συνύπαρξη παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής. 

§ Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και η εξάλειψη άσκησης βίας 

§ Συμβολή στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης 

§ Να γίνουν οι μαθητές σωστά μέλη της κοινωνίας 

§ Η ατομική βελτίωση και εξέλιξη του/της εκπαιδευτικού 

§ Η ατομική βελτίωση του/της εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με τη συμβολή στη 

διαμόρφωση ατόμων που σέβονται τη διαφορετικότητα 

§ Να αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές 

§ Η δημιουργία σχολείων δύο ταχυτήτων 
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§ Η ύπαρξη σχολείων με ανάπτυξη δημιουργικών παιχνιδιών και δημιουργικών 

τομέων απασχόλησης των μαθητών 

§ Η κτιριακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

υποστηρίξει τις δράσεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. 

§ Να αγαπήσουν οι μαθητές το σχολείο και να αποκτήσουν γενικές γνώσεις 

§ Να αφήσει θετική εντύπωση στους μαθητές  

§ Να εμφυσήσει την αγάπη για την ξένη γλώσσα και να επηρεάσει τη θετική 

συμπεριφορά των μαθητών 

§ Να μετατραπεί η τάξη σε κοινότητα μάθησης. 

Οι περισσότεροι των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έχουν προσωπικό όραμα, πέρα 

από το επίσημο εκπαιδευτικό όραμα του κράτους, και σε μεγάλο ποσοστό (εννέα 

στους δεκαπέντε) το μοιράζεται με τους μαθητές. Το όραμα των εκπαιδευτικών 

περιέχει τόσο την προσωπική τους εξέλιξη, όσο και την ανάπτυξη ψυχοσωματική και 

γνωστική των μαθητών. 

2. Θέτετε στόχους για τη σχολική χρονιά; Με ποιον τρόπο; Ποιοι παράγοντες 

καθορίζουν τους στόχους που θέτετε; 

Πίνακας 59 (στόχοι σχολικής χρονιάς) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Σχετικά με το εάν θέτει ο/η εκπαιδευτικός στόχους) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Θέτω στόχους 16 
 

Στην ερώτηση που αφορά τον τρόπο με τον οποίο τίθενται οι στόχοι, έγινε 

κατανοητό, μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης, πως όλοι οι εκπαιδευτικοί 

θέτουν μόνοι τους, χωρίς τη συμμετοχή των μαθητών, τους στόχους της χρονιάς. Το 

α΄ενικό ρηματικό πρόσωπο «οι στόχοι που θέτω…, θέτω στόχους…» ,το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, δηλώνει 

καταφανέστατα το ποιος αποφασίζει για το περιεχόμενο των στόχων που τίθενται. 

Πίνακας 60(παράγοντες που καθορίζουν τους στόχους) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν 
τους στόχους που τίθενται) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών καθώς και οι 
όποιες ιδιαιτερότητες (κοινωνικές) των μαθητών 

12 

Η συνοχή της τάξης 1 
Προσωπικές επαγγελματικές επιδιώξεις 1 
Οι ίδιοι οι μαθητές 1 
Η επικαιρότητα 1 
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Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών καθώς και οι όποιες ιδιαιτερότητες αυτοί 

παρουσιάζουν αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για τον προσδιορισμό 

των στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί. 

3. Οι μαθητές σας είναι ενήμεροι για τους στόχους που έχετε θέσει; Και με ποιον 

τρόπο ενημερώνονται γι΄ αυτούς; 

Πίνακας 61 (οι μαθητές γνωρίζουν τους στόχους της χρονιάς;) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Σχετικά με το εάν οι μαθητές ενημερώνονται για 
τους στόχους που τίθενται) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Ναι, φροντίζω να τους ενημερώνω 9 
Όχι, δεν τους ενημερώνω 7 
 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φροντίζουν να ενημερώνουν τους/τις 

μαθητές/τριες σχετικά με τους στόχους που θέτουν, με την έναρξη της σχολικής 

χρονιά. Δεν λείπουν και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενημερώσουν γι΄ 

αυτούς (τους στόχους) και τους γονείς. 

4. Έχουν οι μαθητές σας προσωπικούς στόχους που διατυπώνουν στην τάξη και 

με ποιον τρόπο προσδιορίζονται, διατυπώνονται και ελέγχονται αυτοί; 

Πίνακας 62 (προσωπικοί στόχοι μαθητών) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
 

Οι μαθητές βάζουν στόχους προσωπικούς 3 
Οι μαθητές δεν βάζουν στόχους 10 
Ενδεχομένως, δεν είμαι σίγουρη/ος 1 
Ταύτιση στόχων εκ/κών-μαθητών (αυτό αποτελεί 
προσωπική εκτίμηση του/της ερωτώμενου/ης 

1 

Διατυπώνουν κάποιους όταν καταφέρω να 
κερδίσω την εμπιστοσύνη τους 

1 

 

Οι μαθητές των εκπαιδευτικών που θέτουν προσωπικούς στόχους το επιτυγχάνουν 

με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, ύστερα από συζήτηση. Οι στόχοι 

προσδιορίζονται, ελέγχονται ως προς την επίτευξή τους και επαναπροσδιορίζονται. 

5. Έχετε κοινές προσδοκίες για όλους τους μαθητές σας ή οι προσδοκίες σας 

τροποποιούνται για τον καθένα χωριστά και με ποιον τρόπο διαμορφώνονται 

αυτές; 

Πίνακας 63 (κοινές ή όχι προσδοκίες) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Οι προσδοκίες ως ένα βαθμό είναι κοινές και 
άλλες διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες 
και ικανότητες των μαθητών 

5 

Οι προσδοκίες διαφοροποιούνται 11 
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Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν τις προσδοκίες που έχουν για τους 

μαθητές τους αναλόγως των ικανοτήτων των τελευταίων. Θέτουν διαφορετικούς 

μαθησιακούς και ψυχοκινητικούς στόχους, οι οποίοι τίθενται από τον/την 

εκπαιδευτικό κατόπιν προσωπικής (του/της εκπαιδευτικού) παρατήρησης και 

αξιολογικής κρίσης.  

6. Με ποιους τρόπους κερδίζετε την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών 

σας;  

Πίνακας 64 (τρόποι προσέλκυσης προσοχής των μαθητών) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Αξιοποιώντας διαφορετικές διδακτικές τεχνικές 5 
Με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και 
διδακτικές δράσεις/ ενεργός ρόλος μαθητών 

2 

Επιδεικνύοντας προσωπικό ενδιαφέρον και 
ακούγοντάς τους/ προσωπικό παράδειγμα 

3 

Το προσωπικό μου ύφος (χιούμορ, τόνος φωνής 
κτλ.) 

2 

Με την κατάλληλη επιλογή θεμάτων 1 
Με τη χρήση εποπτικών μέσων 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 21(τρόποι προσέλκυσης προσοχής μαθητών) 

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση διαφόρων διδακτικών τεχνικών 

προκειμένου να «κερδίσουν» την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Οι 

περισσότεροι δηλώνουν πως «παίζουν» με τη φωνή, το ύφος και το χιούμορ, 

αξιοποιούν εποπτικά μέσα, ενώ ορισμένοι (δύο από τους δεκαέξι) επιλέγουν την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών προκειμένου να προσελκύσουν τους μαθητές τους 

στη μαθησιακή διαδικασία. 
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Αξιοποιώντας διαφορετικές
διδακτικές τεχνικές

Με τη συμμετοχή τους σε
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διδακτικές δράσεις/
ενεργός ρόλος μαθητών
Επιδεικνύοντας
προσωπικό ενδιαφέρον
και ακούγοντάς τους/
προσωπικό παράδειγμα
Το προσωπικό μου ύφος
(χιούμορ, τόνος φωνής
κτλ.)

Με την κατάλληλη επιλογή
θεμάτων

Με τη χρήση εποπτικών
μέσων
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7. Εάν η κατάσταση στην τάξη «ξεφύγει» από τον έλεγχό σας, πως 

επαναφέρετε τους μαθητές σας; (χρήση εξουσίας, συζήτηση αποτελεσμάτων 

αναρχίας, η ησυχία αντιμετωπίζεται ως δικαίωμα του εκπαιδευτικού να κάνει τη 

δουλειά του και των μαθητών που θέλουν να προσέξουν;) 

Πίνακας 65 (τρόποι ελέγχου τάξης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Με συζήτηση και αναζήτηση των πραγματικών 
αιτιών 

2 

Με συζήτηση για τις επιπτώσεις της ανάρμοστης 
συμπεριφοράς 

2 

Με συζήτηση και επισήμανση του δικαιώματος 
του/της εκπαιδευτικού να κάνει το μάθημά της 
και των υπολοίπων μαθητών να ακούσουν 

1 

Με συζήτηση ύστερα από διάθεση χρόνου 
εκτόνωσης των μαθητών 

1 

Με υπενθύμιση των κανόνων, από τους οποίους 
δεν επιτρέπεται να ξεφεύγουμε 

1 

Με επιβολή της ησυχίας και, αν χρειαστεί, 
τιμωρίας, από τον/την εκπαιδευτικό 

3 

Με αξιοποίηση διάφορων τεχνικών (βλέμμα, 
τόνος φωνής, αυστηρότητα ύφους, μουσική κτλ) 

6 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την τεχνική της συζήτησης προκειμένου 

να επιλύσουν διάφορες συγκρουσιακές καταστάσεις μέσα στην τάξη. Αξιοποιούνται 

παράλληλα και άλλες τεχνικές, οι οποίες, κυρίως, είναι εξωλεκτικές, όπως έντονο 

βλέμμα, αλλαγή στον τόνο της φωνής, αυστηρότητα ύφους, μουσική κτλ. Είναι 

σημαντικό πως δώδεκα στους δεκαέξι (12/16) ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς 

αξιοποιούν διάφορες τεχνικές εκτόνωσης κρίσεων και δεν κάνουν χρήση της 

εξουσίας που τους παρέχει η θέση τους. 

8. Η τάξη σας παρουσιάζει την εικόνα ομάδας υψηλής, μέτριας ή χαμηλής 

συνοχής; Πώς το γνωρίζετε; (χρήση κοινωνιομετρικού τεστ, παρατήρηση, 

διαίσθηση …) Πώς θα το αιτιολογούσατε; 

Πίνακας 66 (συνοχή ομάδας τάξης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Μέτρια συνοχή 9 
Χαμηλή συνοχή 3 
Υψηλή συνοχή 4 

 

Πίνακας 67 (τρόπος διαμόρφωσης άποψης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Παρατήρηση/διαίσθηση 13 
Αξιοποίηση κοινωνιομετρικών τεστ 3 
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Οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται περισσότερο στην προσωπική τους παρατήρηση για 

να ελέγξουν το βαθμό συνοχής της ομάδας τους. Η προσωπική παρατήρηση και η 

διαίσθηση αποτελούν βασικά εργαλεία διαμόρφωσης της άποψής τους σχετικά με τη 

συνοχή της σχολικής τους τάξης. Εργαλεία τα οποία αν δεν συνδυαστούν με τη χρήση 

κάποιου κοινωνιομετρικού τεστ δεν είναι δυνατό να μας οδηγήσουν σε ασφαλείς 

κρίσεις. Τίθεται, κατά συνέπεια, το ερώτημα, με ποιο τρόπο οργανώνουν και 

καθοδηγούν τις ομάδες εργασίας κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, όταν οι απόψεις τους σχετικά με τις δυνατότητες επικοινωνίας 

μεταξύ των μαθητών στηρίζονται σε διαισθητικά δεδομένα. Καθοδηγούν πραγματικά 

τις ομάδες τους; Δουλεύουν πραγματικά ομαδικά οι μαθητές;  

9. Ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε την λειτουργία της 

σχολική σας ομάδας; 

Οι λέξεις που χρησιμοποίησαν (όπως αυτές παρατίθενται ακολούθως) οι 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί προκειμένου να περιγράψουν τη σχολικής τους ομάδα, 

έδιναν την αίσθηση πως αντιπροσώπευαν την προσωπικότητα και επιδιώξεις των 

ίδιων των εκπαιδευτικών. Ο χαρακτηρισμός των ομάδων έμοιαζε να είναι προβολή 

της προσωπικότητας των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

«Ενδιαφέρουσα και συγκρουσιακή, λειτουργική, συνεργασία, συζήτηση, αγάπη, 

στοργή, τρυφερότητα, δουλειά, ανομοιογενής, αλληλοβοήθεια, αγάπη, εγωισμός, 

έπαρση, επίδειξη, ομαλή, ενθουσιώδη, φιλότιμη, καθημερινή προσπάθεια, επιμονή, 

ενδιαφέρον, υπευθυνότητα αλλά και ταυτόχρονη ανευθυνότητα, αγάπη, 

αντιπαλότητα, δεμένη, ομαλή, ελεύθερη, πειθαρχημένη, ομαλή». 
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2.12.5. 5ο Ερευνητικό ερώτημα: ποια μορφή ηγεσίας ασκεί ο/η εκπαιδευτικός 

1. Με ποιον τρόπο καταρτίζεται το ωρολόγιο διδακτικό σας πρόγραμμα; 

Ποιους παράγοντες λαμβάνετε υπ΄ όψη σας για την κατάρτησή του; 

Οι απαντήσεις στο πρώτο υποερώτημα, σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του 

ωρολογίου προγράμματος, ταξινομήθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (σύμφωνα 

πάντα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους), α) «στηριζόμενο στις 

ανάγκες των μαθητών» β) «με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες» και γ) «κατάρτιση 

του ωρολογίου προγράμματος από τον/την διευθυντή/τρια του σχολείου». 

Στις ανάγκες των μαθητών περιλαμβάνονται οι εξής απαντήσεις: εξωσχολικές 

δραστηριότητες, η πνευματική κούραση που επιφέρουν κάποια μαθήματα, οι 

ιδιαίτερες μαθησιακές τους αδυναμίες. 

Στις αντικειμενικές συνθήκες περιλαμβάνονται: Οι ώρες και ο αριθμός των 

ειδικοτήτων, οι προτάσεις των Α.Π.Σ., οι ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες που 

παρουσιάζουν οι μαθητές στο μάθημα της γλώσσας και των μαθηματικών, οι ανάγκες 

των ίδιων των εκπαιδευτικών (εξωδιδακτικές υποχρεώσεις στη σχολική μονάδα) 

Πίνακας 68 (τρόπος κατάρτισης ωρολογίου προγράμματος) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Κατάρτιση προγράμματος από τον/την 
Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας, χωρίς 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

2 

Κατάρτιση με βάση τις ανάγκες των μαθητών 4 
Κατάρτιση με βάση τις δυνατότητες που 
παρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες και 
λαμβάνοντας υπ΄όψη τις ανάγκες των μαθητών 

1 

Κατάρτιση με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες 9 
 

Οι αντικειμενικές συνθήκες αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα κατάρτισης του 

ωρολογίου προγράμματος. 

Σημαντική, κρίνεται, η παρατήρηση, την οποία επισήμανε ένας εκ των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ωρολογίου 

προγράμματος «…παρατηρώ σ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου δράσης πως 

αυτό (το ωρολόγιο πρόγραμμα) καταρτίζεται με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών και όχι των μαθητών». 
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5. Συμμετέχετε σε καινοτόμες δράσεις και πόσο εύκολα αποφασίζετε τη 

συμμετοχή σας σ΄ αυτές; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη συμμετοχή σας; 

 

Πίνακας 69 (συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Συμμετέχω σε καινοτόμες δράσεις 11 
Δεν συμμετέχω σε καινοτόμες δράσεις 5 

 

Οι περισσότεροι (έντεκα από τους δεκαέξι) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

δήλωσαν πως συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις. 

Το δεύτερο υποερώτημα (ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη συμμετοχή σας) 

απαντήθηκε από έξι εκπαιδευτικούς, οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να τους 

προσδιορίσουν. Οι παράγοντες οι οποίοι αναφέρθηκαν πως καθορίζουν τη συμμετοχή 

σε καινοτόμες δράσεις, είναι οι εξής: 

§ Η δυνατότητα συνεργασίας με τους συναδέλφους 

§ Η δυνατότητα διαφορετικής προσέγγισης της γνώσης  

§ Η αδυναμία του παλιού να αποφέρει αποτελέσματα 

§ Το δυναμικό της τάξης 

§ Η καινοτομία θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία της τάξης 

§ Η πρόκληση, η περιέργεια και επιθυμία για προσωπική εξέλιξη. 

Οι παράγοντες, οι οποίοι αναφέρθηκαν πως καθορίζουν τη μη συμμετοχή σε 

καινοτόμες δράσεις, είναι οι εξής: 

§ Δε βοηθάει η ειδικότητα που έχει ο/η εκπαιδευτικός (γυμναστής, ειδικής αγωγής 

κτλ) 

§ Δε θεωρώ πως η συμμετοχή σε καινοτομίες επιφέρει σημαντικά μαθησιακά 

αποτελέσματα. Παρέχουν μια εικονική, ψεύτικη τροποποίηση της 

πραγματικότητας. 
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3. Τι σημαίνει για σας καινοτομία και σε ποιους τομείς του διδακτικού σας 

έργου θα καινοτομούσατε; 

Πίνακας 70 (η έννοια της καινοτομίας) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 
(16) 

Εισαγωγή ενός νεωτεριστικού μοντέλου ή τρόπου διδασκαλίας 4 
Κάτι καινούριο, διαφορετικό 6 
Διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο 1 
Αυτό που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα 1 
Αλλαγή 1 
Κάτι θετικό για το διδακτικό έργο 1 
Αλλαγή βιβλίων 1 

 

Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, η έννοια της καινοτομίας 

συνδέεται με τις έννοιες του «καινούριου», «διαφορετικού», «νεωτεριστικού», 

κυρίως, στον τρόπο και το μοντέλο διδασκαλίας. 

Ως προς τους τομείς που θα καινοτομούσαν οι εκπαιδευτικοί, όλοι, συσχετίζοντας 

την έννοια της καινοτομίας με την υλοποίηση προγραμμάτων (όπως αυτών που 

προαναφέρθηκαν) περιβαλλοντικών, αγωγής υγείας ή πολιτιστικών, επιλέγουν και 

τους αντίστοιχους τομείς καινοτομίας. 

4. Συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης και πόσο συχνά; Πόσο 

σημαντική είναι για σας η επιμόρφωσή σας πάνω στη δουλειά σας;  

Πίνακας 71 (συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Συμμετέχω όπου και όπως μπορώ 10 
Συμμετέχω σπανίως/όταν υποχρεώνομαι 6 
 

Πίνακας 72 (σπουδαιότητα επιμόρφωσης) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 
Θεωρώ την επιμόρφωση σημαντική 14 
Δεν τη θεωρώ σημαντική 2 
 

Δέκα στους δεκαέξι ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς δηλώνουν πως συμμετέχουν, 

όποτε τους δίνεται η ευκαιρία, σε προγράμματα επιμόρφωσης. Ένα, ωστόσο, 

σημαντικό ποσοστό (6/16) δηλώνει πως συμμετέχει μόνον σε υποχρεωτικές 

επιμορφώσεις. Δεκατέσσερις στους δεκαέξι, παρ΄ όλα αυτά, κρίνουν σημαντική τη 

διαδικασία της επιμόρφωσης, ενώ δύο στους δεκαέξι δηλώνουν πως δεν τη θεωρούν 

σημαντική. Αξίζει να παραθέσουμε τις απόψεις όσων απορρίπτουν την επιμορφωτική 

διαδικασία. 
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«Θεωρώ την εμπειρία σημαντικότερη της συμμετοχής μου σ΄ ένα πρόγραμμα 

επιμόρφωσης». «Βρίσκω πως διοργανώνονται άσκοπα, θεωρητικά σεμινάρια και 

ημερίδες. Ακούω συμβουλές και ιδέες που ήδη γνωρίζω…τίποτα καινούριο». 

 

5. Συνεργάζεστε με τους συναδέλφους σας σε διδακτικά θέματα, με ποιον 

τρόπο και πόσο συχνά; 

Πίνακας 73 (συνεργασία με συναδέλφους) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Συνεργάζομαι συχνά 9 
Συνεργάζομαι με συγκεκριμένους συναδέλφους 6 
Δεν συνεργάζομαι 1 

 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών περιορίζεται σε θέματα διδακτικής και 

διαχείρισης της ύλης. Δεν υλοποιείται συντονισμένα και προγραμματισμένα αλλά 

ευκαιριακά και μεταξύ ατόμων που έχουν κοινές εκπαιδευτικές απόψεις. 

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση ενός/μιας εκπαιδευτικού, σύμφωνα με την 

οποία προϋπόθεση συνεργασίας αποτελεί η ταύτιση των απόψεων των ατόμων που 

συνεργάζονται: «Συνεργάζομαι με αυτούς με τους οποίους ταυτίζονται οι απόψεις 

μου, γιατί διαφορετικά δε θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα». Από την 

συγκεκριμένη απάντηση προκύπτει, εύλογα, το ακόλουθο ερώτημα: Είναι δυνατόν, 

λογικό ή σκόπιμο να συνεργάζονται αποκλειστικά άτομα κοινών αντιλήψεων; Αν ναι, 

μπορεί να επιτευχθεί αυτό στο σύνολο μιας τάξης;  

6. Πώς δουλεύουν οι μαθητές σας στην τάξη; (ατομικά – ομαδικά – 

εναλλακτικά;) 

Πίνακας 74(εργασία των μαθητών στην τάξη) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Άλλοτε ομαδικά άλλοτε ατομικά 8 
Ομαδικά 6 
Ατομικά 1 
Συνεργατικά σε ομάδες των δύο ατόμων 1 

 

Διακρίνεται, από τα δεδομένα της ανάλυσης, μια σαφέστατη υπεροχή και 

προτίμηση στις συνεργατικές μορφές εργασίας, είτε αυτή υλοποιείται σε μικρή ομάδα 

των δύο ατόμων, είτε εναλλάσσεται με την ατομική εργασία.  
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7. Ποιον τρόπο διδασκαλίας θεωρείτε αποτελεσματικότερο και ως προς ποιο 

τομέα θεωρείτε πως αποδίδει; 

Πίνακας 75 (αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Ομαδοσυνεργατική 6 
Όλους, αναλόγως την περίπτωση και τις ιδιαίτερες συνθήκες 4 
εξατομικευμένη 2 
Συζήτηση  1 
Τον δικό μου 1 
Μαθητοκεντρικός  1 
Εμπειρική ενασχόληση 1 

 

Ο τρόπος διδασκαλίας που αναδείχθηκε ως ο αποτελεσματικότερος ήταν ο 

ομαδοσυνεργατικός. Παρ΄ όλα αυτά δεν συγκέντρωσε σημαντικό ποσοστό 

προτίμησης, μόλις έξι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς τον επέλεξαν. Η 

ερώτηση σχετικά με τον τομέα στον οποίο αποδίδει η επιλογή των συγκεκριμένων 

μεθόδων διδασκαλίας, δεν απαντήθηκε επαρκώς. Οι ερωτηθέντες δεν μπορούσαν να 

προσδιορίσουν με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα της επιλογής τους. Ακόμη και 

στην απάντηση, που δόθηκε από μία εκπαιδευτικό και η οποία αναγνωρίζει στον 

«δικό της» τρόπο διδασκαλίας (έναν τρόπο διδασκαλίας που άπτεται της 

προσωπικότητας και των πεποιθήσεών της), τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, δεν 

δόθηκε επαρκής αιτιολόγηση «…τον δικό μου τρόπο διδασκαλίας θεωρώ 

αποτελεσματικότερο, έτσι ακριβώς όπως διαρκώς διορθώνω και διαμορφώνω 

προσωπικότητες και αυτός, θεωρώ, πως έχει αποτέλεσμα». 

8. Με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άγνοια που μπορεί 

να έχετε σε κάποιο θέμα; 

Πίνακας 76 (Διαχείριση λαθών) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Παραδέχομαι το λάθος μου και φροντίζω να ενημερωθώ 10 
Δεν αποφεύγω τα λάθη, αντιθέτως τα αξιοποιώ για να 
απομυθοποιήσω τη δύναμή τους στους μαθητές μου 

2 

Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει άγνοια σε θέματα γνωστικά 1 
Για να προλάβω τα λάθη φροντίζω να ενημερώνομαι διαρκώς/ 
φροντίζω να μην κάνω λάθη 

3 
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αναγνωρίζει τα λάθη και τα 

παραδέχεται στους μαθητές. Δεν προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση του 

«αλάθητου» εκπαιδευτικού. Σημαντική είναι και η περίπτωση των εκπαιδευτικών που 

αξιοποιούν δημιουργικά το λάθος. «Ο εκπαιδευτικός κάνει λάθη, μαθαίνει μέσα από 

τα παιδιά και είναι σημαντικό οι μαθητές μέσα από τα λάθη του εκπαιδευτικού να 

απομυθοποιήσουν τη δύναμη του λάθους. Είναι σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να 

διορθώσουν τους εκπαιδευτικούς. Όταν ο εκπαιδευτικός δε φοβάται να κάνει λάθη δε 

φοβούνται και τα παιδιά να κάνουν λάθος». 

 

9. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο σας στη διδακτική πορεία; Αν ο 

εκπαιδευτικός δεν είναι αυθεντία, τι θα μπορούσε να είναι; Ή μήπως τελικά είναι 

αυθεντία; 

Πίνακας 77 (ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδακτική πορεία) 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός, 
συμβουλευτικός, ωστόσο λειτουργεί και ως 
αυθεντία σε μικρότερο βαθμό απ΄ ό,τι στο 
παρελθόν 

1 

Ο ρόλος του είναι ξεκάθαρα καθοδηγητικός, 
συμβουλευτικός 

9 

Ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να είναι αυθεντία, 
ωστόσο τη δεδομένη στιγμή είναι καθοδηγητής 

1 

Θα μπορούσε να θεωρηθεί αυθεντία 1 
Θέλω να αισθάνομαι πως είμαι αυθεντία 1 
Ο εκπαιδευτικός είναι εμπνευστής 3 
 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, όπως διαφαίνεται από την ερευνητική διαδικασία, 

είναι κυρίως καθοδηγητικός-συμβουλευτικός. Ο/η δάσκαλος/α, επίσης, εμπνέει 

τους/τις μαθητές/τριες. «Ο εκπαιδευτικός έχει συμβουλευτικό ρόλο πρέπει να 

καθοδηγεί τους μαθητές του να τους δείχνει τον τρόπο και τον δρόμο που οι μαθητές 

θα ακολουθήσουν», «Ο εκπαιδευτικός δεν είναι αυθεντία είναι συνεργάτης στη 

διδακτική πορεία των μαθητών». Η αίγλη, ωστόσο, της αυθεντίας μοιάζει να μην έχει 

χάσει την δύναμή της. «Ακόμη και με τα λάθη μου, θέλω να αισθάνομαι πως είμαι 

αυθεντία και να προβάλλω αυτό το πρότυπο στα παιδιά». 
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10. Θεωρείτε πως ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές του και 

ως προς ποιους τομείς της ζωής των μαθητών μπορεί να λειτουργήσει ως 

πρότυπο; 

Πίνακας 78 (εκπαιδευτικός - πρότυπο;) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ (16) 

Ο/η εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο για τους 
μαθητές του σε όλους τους τομείς. 

16 

Ο/η εκπαιδευτικός είναι πρότυπο – ηγέτης της 
τάξης του 

6/16 

 

Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ηγέτες των τάξεών τους και αυτό γίνεται ιδιαίτερα 

αντιληπτό από τις απαντήσεις τους: «Ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο… ναι, είμαι 

κι εγώ από μόνη μου ένα ολόκληρο σχολείο…», «Ο εκπαιδευτικός, ε, ναι, είναι 

ηγέτης της τάξης του. Είναι πρότυπο για τους μαθητές του σε όλους τους τομείς, 

αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των μαθητών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 154 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Ερμηνεία και συζήτηση των πορισμάτων της συνέντευξης. 
Προβληματισμοί και προτάσεις  

3.1. Εισαγωγή  

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας επιχειρείται 

η ερμηνεία και συζήτηση των πορισμάτων των συνεντεύξεων προκειμένου να 

αναδειχθούν και να διατυπωθούν οι νέοι προβληματισμοί που ανακύπτουν μέσα από 

την ερευνητική διαδικασία. Προβληματισμοί, οι οποίοι οδηγούν στη διατύπωση 

συγκεκριμένων προτάσεων, η αποτελεσματικότητα των οποίων θα μπορούσε να 

αποτελέσει ερευνητικό αντικείμενο μελλοντικής εργασίας. 

Για την ερμηνεία των απαντήσεων των ερευνητικών ερωτημάτων ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερευνητική 

διαδικασία των συνεντεύξεων ομαδοποιήθηκαν με βάση τα κοινά τους στοιχεία 

(λέξεις και έννοιες που επαναλαμβάνονταν, κοινές απόψεις κτλ.) σε κατηγορίες, στη 

διαμόρφωση των οποίων συνέβαλαν οι αρχικές μας ερευνητικές παραδοχές και ο 

κατάλογος των απαιτούμενων πληροφοριών. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

κατηγοριοποιούνται και ερμηνεύονται όχι ανά υποκείμενο αλλά ανά κατηγορία 

απαντήσεων, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει και στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας, στην ενότητα: 2.8. Μεθοδολογία έρευνας, σ.85. Εστιάζουμε στις 

επικρατούσες αντιλήψεις, παρουσιάζοντας, ταυτόχρονα, και τις απόψεις που 

μειοψηφούν, καθώς, στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξίσου σημαντική κρίνεται και η 

άποψη της μειοψηφίας, μιας εκπαιδευτικής μειοψηφίας ικανής να επηρεάσει και να 

καθορίσει την ηθική ανάπτυξη σημαντικού αριθμού μαθητών. Όπου κρίνεται 

σκόπιμο, παρατίθενται και αποσπάσματα των συνεντεύξεων. 

3.2. 1ο Ερευνητικό ερώτημα: πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την 

έννοια της ηθικής και της ηθικής συνείδησης 

Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους πιστεύουν πως ο/η εκπαιδευτικός 

αποτελεί ηγετική προσωπικότητα που συμβάλλει στην ηθική διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών, η επίτευξη της οποίας συντελείται, κυρίως, με το προσωπικό παράδειγμα 

του/της εκπαιδευτικού, τη συμπεριφορά που επιδεικνύει στην τάξη καθώς και με τα 

θέματα που επιλέγει να διαπραγματευτεί. Πώς μπορεί να σκιαγραφηθεί η 

εκπαιδευτική προσωπικότητα; Ποιες αντιλήψεις και πεποιθήσεις προσδιορίζουν το 

έργο που παράγουν; Με ποιον τρόπο, τελικά, η προσωπικότητα του/της 
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εκπαιδευτικού επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών και με 

ποιον τρόπο συμβάλλει στη ηθική διαπαιδαγώγηση; 

 Η έννοια της ηθικής, όπως καταδεικνύεται από την έρευνα, συνδέεται τόσο με την 

υπακοή και τήρηση των κοινωνικών νόμων όσο και με την τήρηση και υπακοή σε 

προσωπικούς - ηθικούς κανόνες (πέντε στους δεκαέξι ερωτηθέντες αναφέρουν την 

υπακοή και τήρηση των κοινωνικών νόμων και πέντε στους δεκαέξι την υπακοή σε 

προσωπικούς – ηθικούς). Η ηθική αφορά τόσο την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά 

όσο και την υποκειμενική αντίληψη σχετικά με την υπάρχουσα κοινωνική ηθική. 

Παρά το γεγονός ότι τόσο η κοινωνική διάσταση της ηθικής όσο και η υποκειμενική 

της είναι ισοβαρείς, κατά την κρίση των ερωτώμενων, σχεδόν όλοι, πλην ενός, 

αποδέχονται πως η ηθική αποτελεί περισσότερο μια εσωτερική διεργασία του ατόμου 

σχετικά με το καλό ή το κακό, σχετιζόμενη, κυρίως, με τα συμπεράσματα στα οποία 

το άτομο καταλήγει, ελεύθερα, ύστερα από διαδικασίες μάθησης και σκέψης. 

Αποδέχονται, επίσης, όλοι, πως στοιχείο του πραγματικά μορφωμένου ατόμου, 

αποτελεί η ικανότητα αιτιολόγησης των πράξεων και αποφάσεών του και συνδέουν 

την έννοια της ηθικής με την ανάπτυξη της ικανότητας, από το άτομο, να επιλύσει 

προσωπικά προβλήματα και ηθικά διλλήματα, καθώς και με την ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης και την εκμάθηση συμπεριφορών που ενισχύουν την κοινωνική 

συμβίωση. Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους (δεκατρείς από τους δεκαέξι) 

συσχετίζουν, αρκετά έως και πάρα πολύ, τις αρχές της ηθικής με ένα αντικειμενικό 

σύστημα αναφοράς, το οποίο προσδιορίζει τη μορφή του ηθικού συλλογισμού μας 

και αποδέχονται πως η ηθική αποτελεί (οκτώ από τους δεκαέξι) ή μπορεί να 

αποτελέσει, (δεν αποτελεί προς το παρόν) (έξι από τους δεκαέξι), διδακτικό 

αντικείμενο. 

Ως προς την έννοια της συνείδησης, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί τη συνδέουν με 

την ικανότητα εσωτερικού ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων του ατόμο, 

καθώς και με την ατομική ικανότητα αντίληψης του εαυτού και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Ορισμένοι εξ αυτών (τρεις από τους δεκαέξι) την αντιλαμβάνονται ως 

συντονισμό των πράξεων με τον προσωπικό ηθικό κώδικα. Η ηθική συνείδηση, 

σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων, συνδέεται κυρίως, με τη 

διάκριση των πράξεων του ατόμου σε καλές ή κακές και την υπακοή στο προσωπικό 

ηθικό κώδικα αξιών που το άτομο έχει διαμορφώσει. Για κάποιους (τρεις από τους 

δεκαέξι), η ηθική εμπεριέχεται στην έννοια της συνείδησης. Ο παράγοντας που 
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αναδεικνύεται σημαντικός στην διαμόρφωσή της είναι η εσωτερική ικανότητα του 

ατόμου να αξιολογεί τις πράξεις του. 

 Συμπερασματικά: Όπως προκύπτει από τον πρώτο ερευνητικό άξονα, οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως συμβάλλουν στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, 

κυρίως με το προσωπικό τους παράδειγμα, αποδίδουν μια διπλή διάσταση στην 

έννοια της ηθικής (κοινωνική και ατομική – εσωτερική διαδικασία) συνδέοντας, 

ταυτόχρονα, την έννοια της συνείδησης με την ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί 

ηθικά τις πράξεις του. Η ηθική αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει διδακτικό 

αντικείμενο, όπως προκύπτει ερευνητικά. 

Έχοντας αυτά τα δεδομένα προχωρούμε στην εξέταση των εξής ζητούμενων: α) Σε 

ποιο βαθμό η ηθική διαπαιδαγώγηση τίθεται ως στόχος/σκοπός της εκπαιδευτικής 

«ατζέντας» των δασκάλων; β) Με ποια από τις δύο προαναφερθείσες διαστάσεις της 

συνδέεται διδακτικά; γ) Με την αξιοποίηση ποιων διδακτικών τεχνικών αυτή 

επιχειρείται να επιτευχθεί; 

 

3.3. 2ο Ερευνητικό ερώτημα: οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως αυτοί γίνονται 

αντιληπτοί από τους εκπαιδευτικούς 

Βασικοί σκοποί του εκπαιδευτικού έργου αναδεικνύονται (με σειρά 

προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από την ερευνητική διαδικασία) η απόκτηση 

γνώσεων ως προϋπόθεση περαιτέρω σπουδών, η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η 

διαμόρφωση ατόμων με ηθικές αξίες και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων. Σημαντικότεροι επισημαίνονται οι τρεις πρώτοι. Οι σκοποί, όπως 

διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς, είναι απόρροια της προσωπικής τους 

εμπειρίας, κατά τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών και το Σύνταγμα δεν αναφέρθηκαν (εκτός ενός υποκειμένου, 

το οποίο και αναφέρθηκε στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών) ως πηγή 

πληροφόρησης σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης.  

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να στηρίζονται, ιδιαιτέρως, στις προσωπικές τους 

αντιλήψεις προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη σχετικά με τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης. Μία άποψη η οποία διαμορφώνεται, κυρίως, μέσα από την 

εκπαιδευτική τους εμπειρία. Θέτουν εκπαιδευτικούς σκοπούς, τους οποίους και 

γενικεύουν. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει πως οι σκοποί που οι ερωτώμενοι 

εκπαιδευτικοί θέτουν είναι εντελώς ξένοι προς τους επίσημα διατυπωμένους 
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σκοπούς, ωστόσο εντύπωση προκαλεί η αδυναμία θεωρητικής τεκμηρίωσης των 

εκπαιδευτικών σκοπών. Οι ερωτηθέντες θεωρούν, στην πλειοψηφία τους, πως 

υπάρχουν σταθεροί εκπαιδευτικοί σκοποί αλλά και μεταβαλλόμενοι. Ως σταθερός 

αναδεικνύεται ο γνωστικός, κυρίως. Αναγνωρίζουν πως τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών καθώς και η γενικότερη δομή και οργάνωση των διδακτικών εγχειριδίων 

στοχεύουν στην επίτευξη του γνωστικού σκοπού ενώ η υλοποίηση των υπολοίπων, 

κυρίως αυτού του ηθικού και κοινωνικού, έγκειται στην ικανότητα και 

προσωπικότητα του/της εκπαιδευτικού. «Τα διδακτικά εγχειρίδια και τα Α.Π.Σ 

στοχεύουν στο γνωστικό κομμάτι, οι άλλοι στόχοι υλοποιούνται ανάλογα με την 

προσωπικότητα και τη διάθεση του/της εκπαιδευτικού». 

Οι ίδιοι, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί, κρίνουν πως υλοποιούν με επιτυχία τόσο 

τον γνωστικό όσο και τον ηθικό σκοπό, ενώ, από προσωπική επιλογή, αφήνουν στο 

περιθώριο τον θρησκευτικό, εθνικό και πολιτικό. Τον θρησκευτικό τον ταυτίζουν με 

το μάθημα των θρησκευτικών, με το οποίο έρχονται, στην πλειοψηφία τους, σε 

αντίθεση ως προς το περιεχόμενο και τη δομή του. Πιστεύουν πως προσανατολίζει 

τους μαθητές και τους επιβάλλει μία και μοναδική πίστη ενώ θα έπρεπε να τους 

παρέχει τη δυνατότητα της επιλογής, ειδικά τη στιγμή που οι τάξεις της σύγχρονης 

ελληνικής σχολικής πραγματικότητας είναι πολυπολιτισμικές. «…το μάθημα των 

θρησκευτικών δεν εξυπηρετεί το θρησκευτικό σκοπό, όπως θα το ήθελα. Θα 

προτιμούσα μια γνωριμία με όλες τις θρησκείες και τη δυνατότητα ανάπτυξης 

γενικότερων αξιών, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους και 

να επιλέξου.» «… Το θρησκευτικό σκοπό δεν τον υλοποιώ γιατί η ύπαρξη 

αλλόθρησκων μαθητών δε με βοηθάει στο να διδάξω διαφορετικές θρησκείες. Πώς 

μπορώ να αναφερθώ σε ορθόδοξους χριστιανικούς κανόνες, μπροστά σε 

αλλόθρησκους μαθητές;» 

 Η υλοποίηση του εθνικού σκοπού δεν επιτυγχάνεται, από τους ερωτηθέντες, 

καθώς αυτός συγχέεται με την έννοια του εθνικισμού. Η αίσθηση πως οι μαθητές, 

εξαιτίας της αδυναμίας τους να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στο εθνικό ιδεώδες, 

είναι επικίνδυνο να προσδώσουν εθνικιστικό περιεχόμενο στον εθνικό σκοπό, οδηγεί 

αρκετούς εκπαιδευτικούς στο να παρακάμπτουν την υλοποίηση του. Χαρακτηριστική 

είναι η δήλωση ενός/μιας εκ των ερωτηθέντων: «…δυσκολεύομαι να υλοποιήσω τον 

εθνικό καθώς το σχολείο διαμορφώνει χαρακτήρες και συνειδήσεις και θεωρώ 

επικίνδυνο, τη στιγμή που δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί η κριτική σκέψη του μαθητή, 

να μετατραπεί το «εθνικό» σε «εθνικιστικό».  
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Ο πολιτικός σκοπός, απορρίπτεται από αρκετούς καθώς, λανθασμένα, συνδέεται 

με τον κομματικό. Επίσης αρκετοί εκπαιδευτικοί τον συνδέουν αποκλειστικά με το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και θεωρούν πως μπορεί να 

υλοποιηθεί ή υλοποιείται μόνο στα πλαίσια του συγκεκριμένου μονόωρου μαθήματος 

των δύο μεγάλων τάξεων (Ε΄ και Στ΄) του δημοτικού σχολείου. Η καθημερινή 

πρακτική και ο τρόπος οργάνωσης της ζωής των μαθητών, η διαμόρφωση ενός 

πλαισίου μέσα στο οποίο οι μαθητές θα είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις 

για ποικίλα θέματα της καθημερινής σχολικής τους ζωής , δεν αναφέρονται ως 

δυνατότητες ανάπτυξης πολιτικής συνείδησης των μαθητών. Αξιοσημείωτο, επίσης, 

κρίνεται το γεγονός πως η πολιτική παιδεία συνδέεται με τους μαθητές των 

μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου, δημιουργώντας την εντύπωση πως 

αυτή αποτελεί ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο προσβλέπει στην απόκτηση 

δεξιοτήτων από τους μαθητές, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διδαχθούν σε 

μικρότερες ηλικίες. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν είναι δυνατόν να ισχύει, καθώς το 

άτομο, από τις πρώτες στιγμές της ζωής του, εντάσσεται σε κοινωνικά σύνολα 

(οικογένεια, φίλοι, σχολείο κτλ,) και υποχρεώνεται να συμπεριφερθεί βάση κανόνων, 

οδηγείται, κατά κάποιον τρόπο, στην υιοθέτηση μιας «πολιτικής» συμπεριφοράς. Το 

στοιχείο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά, προκειμένου να διδαχθεί 

βιωματικά η πολιτική αγωγή στους μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού 

σχολείου. 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν στην 

ερευνητική διαδικασία της συνέντευξης, ισχυροποιείται η άποψή μας πως ο 

εκπαιδευτικός είναι «κύριος του παιχνιδιού», ικανός να κατευθύνει και να 

διαμορφώνει τους σκοπούς του διδακτικού του έργου αναλόγως της προσωπικότητάς 

του. Οι εκπαιδευτικοί φαντάζουν ως απόλυτοι ηγέτες των τάξεών τους. Αν, ωστόσο, 

παρατηρήσει κανείς, με περισσότερη προσοχή, τη ροή των εκπαιδευτικών πραγμάτων 

μέσα στο χρόνο, δε μπορεί παρά να τολμήσει να κάνει κάποιους παραλληλισμούς, 

όπως οι ακόλουθοι.  

Ο γνωστικός σκοπός αποτελούσε και αποτελεί σταθερό σκοπό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η ηθική διαπαιδαγώγηση, είτε αυτή επιβάλλεται με συγκεκριμένο 

προσανατολισμό από την εκάστοτε κυβέρνηση, είτε έρχεται ως συνειδητή επιλογή 

των εκπαιδευτικών, αποτελεί, έναν ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η προσανατολισμένη, κυβερνητικά, ηθική διαπαιδαγώγηση, απορρίφθηκε και 

δημιούργησε φανατικούς αντιπάλους, καθώς κρίθηκε πως στηρίζει την ηθικολογία, 
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που πολύ απέχει από την πραγματική έννοια της «ηθικής». Στην προσανατολισμένη 

αυτή ηθική διαπαιδαγώγηση είχαμε έναν/μία εκπαιδευτικό, απλό μεταδότη των 

προκαθορισμένων ηθικών εννοιών. Σήμερα και σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, 

η ηθική διαπαιδαγώγηση κρίνεται ως βασικός σκοπός της εκπαίδευσης, κατ΄ επιλογή 

των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, ωστόσο, της προσδίδουν περιεχόμενο το οποίο 

στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην προσωπικότητά τους. «…έγκειται στη 

συνείδηση του κάθε δασκάλου το πώς θα διαχειριστεί την επίτευξη του ηθικού 

σκοπού, το δουλεύει όπως εκείνος κρίνει, βοηθούν και κάποια προγράμματα που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων, ως προς τη διαμόρφωση αξιών, 

στηρίζεται, ωστόσο, κυρίως στη συνείδηση του δασκάλου…». Η κρατική παρέμβαση 

και ο κρατικός ηθικός προσανατολισμός αντικαταστάθηκε από την προσωπικότητα 

και τη συνείδηση του ίδιου του δασκάλου. Μια μορφή ηγεσίας έδωσε τη σκυτάλη σε 

μα άλλη μορφή ηγεσίας, η οποία, όπως και στην περίπτωση της κρατικής ηγεσίας, δε 

φαίνεται να ελέγχεται από πουθενά, είναι απόλυτη. 

Το σχολείο μπορεί και πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης 

των νέων. Αυτό κρίνεται πως μπορεί να επιτευχθεί, κυρίως, με την ανάπτυξη της 

κριτικής ικανότητας των μαθητών καθώς και με την ικανότητα αυτοαξιολόγησης των 

προθέσεων των πράξεών τους. «Στην ανάπτυξη ηθικής συνείδησης, σημαντικός 

παράγοντας κρίνεται η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας ακόμη και τους μικρούς 

μαθητές, σε αντίθεση με το φόβο επικείμενης τιμωρίας που δεν αποτελεί παράγοντα 

ανάπτυξης ηθικής συνείδησης. Η ικανότητα αυτοαξιολόγησης, ναι, θεωρείται 

σημαντικός παράγοντας». Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη σύμφωνα με την 

οποία «Η κριτική ικανότητα δεν αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης ηθικής 

συνείδησης αλλά αποτέλεσμα αυτής και ενώ είναι σημαντική, η διαμόρφωση και 

ανάπτυξή της δεν επηρεάζει καθόλου στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης. Σε 

αντίθεση, ο φόβος επικείμενης τιμωρίας παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο στην 

ανάπτυξή της. Η ικανότητα αυτοαξιολόγησης των προθέσεων και πράξεων δεν 

μπορεί να υπάρξει ούτε στην ηλικία των παιδιών της πρωτοβάθμιας ούτε καν στην 

ηλικία των παιδιών της δευτεροβάθμιας. Η προσωπική πεποίθηση αναγκαιότητας 

υπακοής στους νόμους του κράτους είναι εντελώς αδιάφορο για την ανάπτυξη ηθικής 

συνείδησης. Χρειαζόμαστε ανθρώπους - πρότυπα, που βάση του παραδείγματος των 

οποίων θα διδαχθεί η ηθική…». Η συγκεκριμένη άποψη, αν και αποτελεί μειοψηφία, 

καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστεί κανείς πως ο εκάστοτε εκπαιδευτικός 

αποτελεί από μόνος του έναν ιδεολογικό προσανατολισμό, ο οποίος είναι 



 

 160 

αναπόφευκτο να επηρεάσει ένα σημαντικό αριθμό ατόμων-μαθητών, Μέσα στην ίδια 

κοινωνική πραγματικότητα και στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, μαθητές δέχονται εντελώς διαφορετική ηθική διαπαιδαγώγηση, καθώς 

αυτή βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού. 

Ασυναίσθητα, σχεδόν, όσο και αναπόφευκτα, αναδεικνύεται το ερώτημα: ποιο είναι 

περισσότερο επικίνδυνο η προσανατολισμένη κρατική ηθικολογία, την οποία μπορείς 

να εντοπίσεις και, εν δυνάμει, να πολεμήσεις ή η συγκαλυμμένη και άγνωστη ηθική 

προσωπικότητα του/της εκπαιδευτικού που θα στοχεύσει με προσωπικές αποφάσεις 

στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών; 

Η, κάθε μορφής, παραβατικότητα, οι κοινωνικές ανισότητες, η έξαρση του 

ρατσισμού, η φτώχεια και τα οικονομικά προβλήματα που οδηγούν στη 

μετανάστευση, ο εθισμός σε ουσίες, η αποσύνθεση της οικογένειας καθώς και η 

έλλειψη κοινωνικής ηθικής σε συνδυασμό με την επικρατούσα αναξιοκρατία, 

επαναφέρουν, σύμφωνα με την έρευνα, επιτακτικά την ηθική αγωγή στα σχολεία. 

Μία ηθική αγωγή, που όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, στηρίζεται αποκλειστικά στην 

προσωπικότητα του/της εκπαιδευτικού, ο/η οποίο/α καλείται να την επιτύχει 

αξιοποιώντας ποικιλία διδακτικών πρακτικών. 

 

3.4. 3ο Ερευνητικό ερώτημα: διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για τη 

διαμόρφωση ηθικής συνείδησης 

Ο/η εκπαιδευτικός-ηγέτης της σύγχρονης σχολικής τάξης, στοχεύοντας στη 

διαμόρφωση ηθικής συνείδησης των μαθητών, υλοποιεί, κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, project ποικίλης θεματολογίας και διάρκειας. Τα προγράμματα 

Αγωγής Υγείας, τα οποία εμπεριέχουν θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείρισης 

συναισθημάτων, ρατσισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κ.τ.λ., σύμφωνα με την 

έρευνα, προτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς έναντι των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά μικρότερο. 

Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί λαμβάνοντας υπ΄ 

όψη, αρχικά, τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η άποψή του, σχετικά με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, διαμορφώνεται από την προσωπική του παρατήρηση, 

όπως προκύπτει από την ερευνητική διαδικασία. Ο/η δάσκαλος/α παρατηρεί, 

αφουγκράζεται τις ανησυχίες των μαθητών/τριών και προβαίνει στην επιλογή 

κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο και υλοποιεί. Άλλοι παράγοντες, οι 
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οποίοι επηρεάζουν την επιλογή, είναι το περιεχόμενο των μαθημάτων των τάξεων και 

η επικαιρότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και σε εκείνες που την επιλογή του 

θέματος προηγείται σχετική συζήτηση με τους μαθητές, ο/η δάσκαλος/α είναι 

εκείνος/η που αποφασίζει για το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί. Η επιλογή και 

διεξαγωγή, ωστόσο, ενός προγράμματος/project που στοχεύει να ενεργοποιήσει 

τους/τις μαθητές/τριες είναι ανάγκη να ακολουθήσει ορισμένες συγκεκριμένες 

διαδικασίες, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να παραβλέπουν. Σίγουρα το θέμα 

θα πρέπει να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, προκειμένου να 

τους/τις ενεργοποιήσει. Η ανάδειξη των ενδιαφερόντων θα πρέπει να προκύπτει μέσα 

από ερευνητική διαδικασία με τη χρήση ερωτηματολογίου, συνεντεύξεως, 

καταιγισμού ιδεών, συζήτησης ή και συνδυασμών των προαναφερθέντων τεχνικών 

από τον/την εκπαιδευτικό. Δεν είναι δυνατό η κρίση για τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών/τριών να είναι αποτέλεσμα απλής παρατήρησης του/της εκπαιδευτικού.  

Οι μαθητές θα πρέπει να κλιθούν να διατυπώσουν εγγράφως προτάσεις σχετικά με 

τη θεματολογία που τους ενδιαφέρει. Οι προτάσεις αυτές, αφού συζητηθούν και 

αξιολογηθούν από την ολομέλεια της τάξης, καταλήγουν σε μία, η οποία και 

επιλέγεται. «Σε μια σχολική τάξη, η πρόταση για τη διεξαγωγή του όλου έργου 

μπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό , από τους μαθητές ή εκτός τάξης. Ανεξάρτητα 

από ποιον προέρχεται η πρόταση, όλα τα μέλη μπορούν να εκφέρουν άποψη γι΄ 

αυτήν, να αποφασίσουν από κοινού για την τελική μορφή του θέματος και να 

συμβάλουν στην διεξαγωγή των εργασιών» (Βασσαλα, 2011, σ.23). 

Το επιλεγόμενο project είναι ανάγκη να εξυπηρετεί κάποιες βασικές αρχές, (όπως 

αυτές αναφέρονται από τη Βασσαλα, 2011) την αρχή της σκοπιμότητας, 

χρησιμότητας, ελευθερίας, της πραγματικότητας, της διερευνητικής προσέγγισης της 

μάθησης, της διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας καθώς και της ομαδικής 

συνεργασίας. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν που στοχεύουν και τι εξυπηρετεί η 

ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα, ακόμη καλύτερα να διαμορφώσουν οι ίδιοι 

τους σκοπούς και στόχους της ενασχόλησής τους. Επίσης προκειμένου να επιτευχθεί 

η απόλυτη ενεργοποίησή τους, απαιτείται αυτό να συνδέεται με την κοινωνική 

πραγματικότητά τους, με τη ζωή τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τη 

χρησιμότητά του. Σ΄ αυτή τη διαδικασία είναι βασικό να αισθανθούν πως εισέρχονται 

από προσωπική επιλογή και ελεύθερα, κινητοποιώντας όλες τις ιδιαίτερες ικανότητες 

και δεξιότητές τους. Ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες αναδεικνύονται τόσο κατά 

τη διαδικασία σχεδιασμού του project, στην οποία συμμετέχουν ενεργά, όσο και κατά 
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τη διαδικασία υλοποίησης των δραστηριοτήτων. Η μέθοδος project, στην οποία 

στηρίζεται η υλοποίηση όλων των προγραμμάτων, στηρίζεται στη συμμετοχική, 

συνεργατική διαδικασία μάθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες στην έρευνα, ενώ δηλώνουν πως υλοποιούν 

προγράμματα, πως λαμβάνουν υπ΄ όψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών/τριών, φαίνεται να ακολουθούν συνοπτικές διαδικασίες στην επιλογή των 

θεμάτων με τα οποία θα κληθούν οι μαθητές να ασχοληθούν. Ελέγχουν, παρατηρούν, 

αξιολογούν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, συζητούν και αποφασίζουν. 

Σαφέστατα λείπει η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά τη διαδικασία της 

επιλογής θέματος. Έχουμε εκπαιδευτικού/ηγέτες οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι να 

λάβουν υπ΄ όψη τους τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών τους αλλά 

δεν μπαίνουν σε σωστές διαδικασίες προκειμένου να το επιτύχουν. Δεν γνωρίζουν το 

πώς; Το γνωρίζουν αλλά δεν έχουν διάθεση να το κάνουν; Το απορρίπτουν ως μη 

αναγκαίο; Κρίνουν τις προσωπικές τους παρατηρήσεις ως αρκετά αξιόπιστες οπότε 

οποιαδήποτε άλλη διερευνητική διαδικασία απορρίπτεται ως περιττή; Για όποιο λόγο 

κι αν συμβαίνει, το ίδιο το γεγονός, της μη ενεργής συμμετοχής των μαθητών/τριών 

στην επιλογή του διδακτικού αντικειμένου, αποδίδει στο προφίλ του/της 

εκπαιδευτικού το χαρακτηριστικό του μη δημοκρατικού ηγέτη/εκπαιδευτικού. Του 

ηγέτη/εκπαιδευτικού που προσπαθεί να συμπεριφερθεί δημοκρατικά αλλά ουσιαστικά 

κάνει χρήση της εξουσίας που του παρέχει η θέση του. Η ασυνέπεια αυτή λόγων και 

πράξεων παρέχει στοιχεία και για την ηθική διάσταση της προσωπικότητάς του. 

Οι μαθητές, κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, δουλεύουν 

ομαδοσυνεργατικά, σύμφωνα με την πλειοψηφία των απαντήσεων της έρευνας. Ο/η 

εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό, υποστηρικτικό ρόλο ενώ οι μαθητές ερευνούν, 

συζητούν, καταγράφουν, αιτιολογούν. Πώς, όμως, γίνεται ο χωρισμός των ομάδων 

εργασίας; Δουλεύουν πράγματι ομαδοσυνεργατικά ή απλώς δουλεύει ο καθένας 

ατομικά στα πλαίσια μιας ομάδας και απλά ενώνονται τα «κομμάτια» μιας κοινής 

εργασίας; Επηρεάζει καθόλου ο ένας τον άλλον ή είναι εντελώς αποστασιοποιημένοι; 

Είναι ανάγκη, πριν τη διαμόρφωση των ομάδων, ο/η εκπαιδευτικός να προβεί σε 

μια διερευνητική διαδικασία προκειμένου να εντοπίσει τη δυναμική και συνοχή της 

τάξης του. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κοινωνιογραμμάτων, τα οποία, απ΄ όσο 

προκύπτει από ερώτηση του τέταρτου ερευνητικού ερωτήματος, οι εκπαιδευτικοί δεν 

αξιοποιούν. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσουμε πως οι ομάδες εργασίας 

στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας ή 
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λειτουργικότητας. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου σχετικά με τη σχολική κουλτούρα και την αναγκαιότητα ύπαρξης 

γνήσιας συνεργασίας, μας αποδεικνύουν πως ενώ διαπιστώνεται η διάθεση να 

λειτουργήσουν ομάδες εργασίας και συνεργασίας μέσα στις σχολικές κοινότητες, δεν 

τίθενται οι βάσεις προκειμένου να αυτές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 

ομάδων; Έχουν θεωρητική κατάρτιση πάνω στο θέμα αλλά, εφόσον δεν έμαθαν οι 

ίδιοι να δουλεύουν ομαδικά, δεν μπορούν να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη μέσα 

στη διδακτική αίθουσα; Ό,τι και να ισχύει από τα δύο, αποτελεί γεγονός πως και πάλι 

διαπιστώνουμε μια ασυνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων, μια διάθεση φαινομενικής 

συνεργασίας, η ο ποία κάθε άλλο παρά βοηθάει στην ανάπτυξη αληθινών σχέσεων 

μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Οι διδακτικές τεχνικές που αξιοποιούνται είναι ποικίλες και ικανές να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καταιγισμός ιδεών, εννοιολογικοί 

χάρτες, βιωματική προσέγγιση, μετακίνηση στο πεδίο μελέτης, δραματοποίηση κτλ. 

ωστόσο όλες στοχεύουν στην επίτευξη του γνωστικού σκοπού, τεχνικές ενίσχυσης 

της συνεργασίας μέσα από την οποία είναι δυνατόν να διαμορφωθούν αξίες κοινά 

αποδεκτές από τα μέλη της ομάδας, δεν καταγράφηκαν. 

Τα κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτά προκύπτουν από την επικαιρότητα, 

αποτελούν αντικείμενο περιστασιακών συζητήσεων και βραχυπρόθεσμων project. 

Κοινωνικά θέματα, ωστόσο, τα οποία αποτελούν και διδακτικές θεματικές των 

σχολικών εγχειριδίων αποτελούν, αρκετές φορές, το περιεχόμενο οργανωμένων και 

μακροπρόθεσμων project. Για την διαπραγμάτευση των κοινωνικών θεμάτων γίνεται 

χρήση ηθικών διλημμάτων, από αρκετούς εκπαιδευτικούς. Το περιεχόμενο αυτών 

σχετίζεται με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με τις κοινωνικές ανισότητες, 

με την ενσυναίσθηση καθώς και άλλου είδους θέματα όπως αυτά ανακύπτουν μέσα 

από τη σχολική καθημερινότητα. Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί 

πως υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι απορρίπτουν την αξιοποίηση ηθικών 

διλημμάτων, καθώς αυτά, σύμφωνα με την άποψή τους, δεν είναι κατάλληλα για 

μαθητές δημοτικού, ίσως ακόμη και γυμνασίου. 

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τη διδακτική τεχνική του διαλόγου και της 

συζήτησης προκειμένου να επιλύσουν συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. Η 

συζήτηση, ως τεχνική επίλυσης των συγκρούσεων, στοχεύει στην διερεύνηση των 

βαθύτερων αιτιών της συγκρουσιακής κατάστασης καθώς και στην αναζήτηση των 
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καλύτερων δυνατών λύσεων. Ο/η εκπαιδευτικός προκαλεί τη συζήτηση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μαθητών, ουσιαστικά προκαλεί την διατύπωση των απόψεών τους, και 

προσπαθεί να τους οδηγήσει, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων, στην ενσυναίσθηση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση του μοντέλου Hellison, από 

εκπαιδευτικό, το οποίο επιδιώκει την πρόληψη των συγκρούσεων. Αρκετοί, από τους 

ερωτώμενους εκπαιδευτικούς, δηλώνουν πως κάνουν χρήση ποινών, οι οποίες έχουν 

τη μορφή λεκτικής επίπληξης ή στέρησης του διαλείμματος. Όσοι εκ των 

ερωτηθέντων επιβάλλουν ποινές, αναγνωρίζουν πως αυτές δεν αποφέρουν 

πραγματικά αποτελέσματα, αντιθέτως, προκαλούν τη διαμόρφωση μιας «εικονικής» 

μεταμέλειας από μέρους του μαθητή που έχει πέσει σε παράπτωμα. Σε μία μόνο 

περίπτωση καταγράφεται η αποτελεσματικότητα των ποινών και στην οποίο 

επισημαίνεται η ύπαρξη «κανονισμού τάξης», ο οποίος ορίζεται από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς, γίνεται αποδεκτός από τους μαθητές (δεν αναφέρεται πώς 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα της αποδοχής του), οι οποίοι και δεσμεύονται για την 

τήρησή του (επίσης δεν αναφέρεται ποια μορφή έχει η δέσμευση αυτή). 

Κανονισμός τάξης, δηλώνουν, πως υπάρχει, οι περισσότεροι ερωτώμενοι (δώδεκα 

από τους δεκαέξι). Οι κανόνες διαμορφώνονται από τους ίδιους τους μαθητές με τη 

μορφή διατυπωμένων προτάσεων «ηθικολογικού» περιεχομένου. Οι μαθητές δεν 

αιτιολογούν τις προτάσεις τους, δεν κρίνεται απαραίτητο κάτι τέτοιο. Καθώς ο 

κανονισμός της τάξης είναι αποτέλεσμα τυποποιημένων προτάσεων, αναρωτιέται 

κανείς τόσο για την αποτελεσματικότητά του όσο και για το λόγο ύπαρξής του. 

Εύκολα οι μαθητές διατυπώνουν αυτά που ο/η δάσκαλος/α θέλει να ακούσει. Σαφώς 

γνωρίζει πως «δεν πρέπει να μιλάει στο μάθημα», «δεν πρέπει να πειράζει τους 

συμμαθητές του» κτλ. αλλά το γιατί δεν πρέπει να τα κάνει όλα αυτά…είναι 

αμφίβολο εάν το γνωρίζει, άλλωστε αυτό καταδεικνύει και το « γιατί έτσι πρέπει…» 

της απάντησης των μαθητών, σε αντίστοιχη ερώτηση των εκπαιδευτικών. Στο σημείο 

αυτό βλέπουμε έντονα τη διαμόρφωση μιας ετερόνομης ηθικής μέσα στη σχολική 

τάξη. Ο μαθητής καλείται να υπακούσει σε κανόνες, στη διαμόρφωση των οποίων 

θεωρεί πως συμμετέχει ελεύθερα και των οποίων τη χρησιμότητα ή χρηστικότητά 

αγνοεί και δεν ανακαλύπτει ποτέ. 

Η διατύπωση κανόνων, βάση των οποίων θα μπορεί τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και 

ο ίδιος ο μαθητής να ελέγχει και να αξιολογεί τη συμπεριφορά του, είναι απαραίτητη 

διαδικασία στα πλαίσια της σχολικής ζωής. Η διατύπωση, ωστόσο, του κανονισμού 

της τάξης θα πρέπει να προκύπτει βιωματικά, κάθε κανόνας να είναι αποτέλεσμα 
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κάποιας λανθασμένης συμπεριφοράς η οποία επέφερε δυσάρεστες συνέπειες. Οι 

μαθητές να έχουν επίγνωση του τι προτείνουν και, κυρίως, το γιατί το προτείνουν. Να 

μπουν στη διαδικασία αιτιολόγησης των προτάσεών τους. 

Μέχρι αυτού του σημείου της έρευνας, οι αποφάσεις, σε όλους τους τομείς, 

λαμβάνονται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, συμμετοχή των μαθητών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν υπάρχει. Η αντίστοιχη ερώτηση του τρίτου 

ερευνητικού ερωτήματος έρχεται να πιστοποιήσει την παρατήρηση αυτή. Οι 

συμμετέχοντες, στην έρευνα, εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως οι μαθητές καλούνται 

να πάρουν αποφάσεις, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μόνο για θέματα 

διαχείρισης του ταμείου της τάξης και την ανάληψη κάποιων δραστηριοτήτων 

(εορτών, υλοποίηση θεατρικής παράστασης κτλ.).  

Σε μια δημοκρατική εκπαίδευση, με ελεύθερους, ως προς τη δράση, 

εκπαιδευτικούς, οι μαθητές είναι αποδέκτες καθολικών δεοντολογικών προτάσεων 

«δεν πρέπει να μιλάμε στην ώρα του μαθήματος» , «δεν πρέπει να ενοχλώ τον/την 

συμμαθητή/τριά μου» κτλ. και δε συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που 

τους αφορούν άμεσα, όπως η σύσταση του ωρολογίου προγράμματος, η ενασχόληση 

με κάποιο εκπαιδευτικό θέμα, ο τρόπος οργάνωσης και διαμόρφωσης της τάξης κτλ. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελεί, σύμφωνα πάντα με τα ερευνητικά 

δεδομένα, (όπως προέκυψε από ερώτημα του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος) 

σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης των μαθητών, 

κριτική σκέψη, η οποία δεν ενισχύεται από την εκπαιδευτική πρακτική, όπως 

διαφαίνεται απ΄ όσα έχουν παρουσιαστεί. Η πλειοψηφία, βέβαια, των ερωτώμενων 

εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφωνεί με την παραπάνω επισήμανση, καθώς θεωρεί 

πως η εκπαιδευτική πρακτική συντελεί στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης, ωστόσο 

συνδέει άμεσα την ανάπτυξή της με την διδακτική ικανότητα και εμπειρία του/της 

ίδιου/ιας του/της εκπαιδευτικού. Για άλλη μια φορά, στα πλαίσια αυτής της έρευνας, 

διαπιστώνεται πως η προσωπικότητα και η ικανότητα του/της εκπαιδευτικού παίζει 

καθοριστικό ρόλο, υποδηλώνοντας το βαθμό της ηγετικής δύναμής του/της. 

Ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί σύστημα ποινών (όπως αυτό παρουσιάστηκε 

παραπάνω) αλλά και επιβραβεύσεων, λεκτικών ή υλικών, αναλόγως της ηλικίας των 

μαθητών. Επιβραβεύει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και τη σωστή, καλή 

συμπεριφορά των μαθητών, τα πλαίσια της οποίας είναι άτυπα προκαθορισμένα 

καθώς θεωρείται πως οι μαθητές γνωρίζουν ποια είναι η αρμόζουσα, για τα σχολικά 

δεδομένα, συμπεριφορά. Τι του μένει , κατά συνέπεια, του μαθητή; Να υπακούσει, να 
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τηρήσει τις προδιαγραφές που απαιτούνται, για άγνωστους ,πιθανά, λόγους, προς 

εκείνον, και να επιβραβευθεί. 

Εάν ακόμη αμφιβάλλουμε πως ο/η εκπαιδευτικός είναι ηγέτης με απόλυτη ισχύ, ας 

παρακολουθήσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα του 4ου ερευνητικού ερωτήματος. 

 

3.5. 4ο Ερευνητικό ερώτημα: σε ποιο βαθμό ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 

ηγέτης 

Ο/η εκπαιδευτικός συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Επηρεάζει, 

όπως αποδείχτηκε, τη στάση, τη συμπεριφορά καθώς και τα συναισθήματα μιας 

ομάδας ανθρώπων, την εθελοντική και πρόθυμη συνεργασία των οποίων και 

επιδιώκει. Έχει προσωπικό όραμα, όπως δηλώνει η μεγάλη πλειοψηφία (δεκαπέντε 

από τους δεκαέξι) των ερωτώμενων. Όραμα που συνδέεται τόσο με την προσωπική 

του εξέλιξη όσο και με βελτιώσεις στον χώρο και τον τρόπο της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, η συμβολή στη 

διαμόρφωση ηθικής συνείδησης, η δημιουργία σχολικών μονάδων στις οποίες θα 

συνυπάρχουν παιδιά ειδικής αγωγής με αυτά της γενικής, η κτιριακή αναβάθμιση των 

σχολικών μονάδων, αποτελούν κάποια από τα διατυπωμένα οράματα των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

φροντίζει να γνωστοποιεί στους μαθητές το εκπαιδευτικό όραμα που έχει. Αρκετοί 

είναι και όσοι εκ των ερωτηθέντων δεν κρίνουν σκόπιμο ή απαραίτητο να το 

ανακοινώσουν στους μαθητές τους, με τους οποίους, ωστόσο, επιδιώκουν να 

αναπτύξουν δεσμούς ικανούς να στηρίξουν τη μεταξύ τους συνεργασία.  

Θέτουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους επιδιώκοντας την 

ατομική ανάπτυξη του κάθε μαθητή και ταυτόχρονα του συνόλου της τάξης. Οι 

στόχοι διαφοροποιούνται για τον καθένα, αναλόγως των ιδιαίτερων αναγκών και 

ικανοτήτων τους. Θέτουν διαφορετικούς στόχους σε κάθε σχολικό έτος, αναλόγως 

της δυναμικής της τάξης τους και φροντίζουν, οι περισσότεροι εκ των ερωτηθέντων, 

να είναι ενήμεροι οι μαθητές για τους ειδικούς στόχους της σχολικής χρονιάς, καθώς 

αυτοί (οι στόχοι) αφορούν, κυρίως, το γνωστικό κομμάτι. Χαρακτηριστικό, ωστόσο, 

αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες δεν διαμορφώνουν ή, τουλάχιστον, δε 

δηλώνουν πως διαμορφώνουν προσωπικούς στόχους, αλλά ούτε και παρακινούνται 

από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς προκειμένου να προβούν σε διαδικασία 

διαμόρφωσης προσωπικών στόχων. 
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Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία εκπαιδευτικοί κατατάσσουν την 

ομάδα τους σε μέτριας, υψηλής ή χαμηλής συνοχής, αξιοποιώντας την τεχνική της 

παρατήρησης (χρήση κοινωνιομετρικών τεστ αναφέρθηκε μόνο από τρεις από τους 

δεκαέξι) και επιτυγχάνουν την ησυχία στην τάξη μέσω της εξωλεκτικής, κυρίως, 

επικοινωνίας (κινήσεις του σώματος, ύφος, τόνος φωνής κτλ), χωρίς να αποκλείουν 

και τη χρήση κάποιας μορφής τιμωρίας. Σημαντικό είναι πως, όπως καταδεικνύει η 

ερευνητική διαδικασία, δώδεκα στους δεκαέξι εκπαιδευτικούς αξιοποιούν διάφορες 

τεχνικές εκτόνωσης κρίσεων και δεν κάνουν χρήση της εξουσίας, εξουσία η οποία 

τους παρέχεται defacto, από την εκπαιδευτική τους θέση.  

Οι λέξεις που χρησιμοποίησαν οι ερωτηθέντες προκειμένου να περιγράψουν τη 

σχολική τους ομάδα, ταίριαζε περισσότερο στην προσωπικότητά τους, έτσι όπως 

αυτή σκιαγραφήθηκε μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης. Ήταν κάτι σαν 

αυτοπροβολή της προσωπικότητάς τους στην προσωπικότητα των μαθητών τους. 

Αυτό, βεβαίως, αποτελεί παρατήρηση και συμπέρασμα, περισσότερο διαισθητικό, της 

ερευνήτριας και επομένως δεν μπορεί να έχει ερευνητική ισχύ. 

 Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερευνητική 

διαδικασία, ο/η δάσκαλος/α είναι ηγέτης της τάξης του και, κατά συνέπεια, ασκεί 

ηγεσία. Αυτό που μένει να διερευνήσουμε, λοιπόν, αμέσως μετά, είναι ποια μορφή 

ηγεσίας ασκεί, προκειμένου να αναζητήσουμε την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη, εκπαιδευτικά μορφή ηγεσίας.  

3.6. 5ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποια μορφή ηγεσίας ασκεί ο/η εκπαιδευτικός 

Οι εκπαιδευτικοί, στην παρούσα έρευνα, παρουσιάζουν ένα συνεργατικό προφίλ 

ηγεσίας. Επιδιώκεται η συνεργασία με συναδέλφους, υπό προϋποθέσεις και 

περιστασιακά. Προϋπόθεση της συνεργασίας είναι η ύπαρξη κοινών εκπαιδευτικών 

χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων, περιορίζεται, δε, σε μικρές ομάδες των δύο 

ατόμων και κυρίως συναδέλφων διαφορετικών τμημάτων, ίδιας τάξης. Δηλώνεται 

ενδιαφέρον για συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα. Η έννοια της καινοτομίας, 

ωστόσο, προσλαμβάνεται ως μία καινούρια διδακτική τεχνική ή ένα καινούριο 

μοντέλο στον τρόπο διδασκαλίας. Αναγνωρίζεται η αποτελεσματικότητα της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και επιδιώκεται η συνεργασία όχι μόνο στις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών σχέσεις αλλά και μεταξύ των μαθητών. Η σπουδαιότητα που 

προσδίδεται στην έννοια της «συνεργασίας» καταδεικνύεται τόσο από το φύλλο 
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συμμετοχικής παρατήρησης όσο και από το ερωτηματολόγιο γνήσιας συνεργασίας, το 

οποίο είχε δοθεί στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας. 

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις συνυπολογίζοντας τις αντικειμενικές 

συνθήκες, τις ανάγκες των μαθητών (όπως αυτοί τις αξιολογούν) και τις ατομικές 

τους ανάγκες – επιθυμίες. Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των 

μαθητών αξιοποιείται η μέθοδος της παρατήρησης και, στην δημοκρατικότερη, των 

περιπτώσεων, της συζήτησης με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους μαθητές. Οι 

αποφάσεις, ωστόσο, λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, είτε σε επίπεδο διοίκησης (διευθυντής) είτε σε επίπεδο 

εκπαιδευτικού τάξης. Οι δημοκρατικές τους «διαθέσεις» συρρικνώνονται στο επίπεδο 

της παρεχόμενης, προς τους μαθητές, δυνατότητας συζήτησης. Συζήτηση, κατά την 

οποία οι τελευταίοι έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους όχι όμως 

και να πάρουν αποφάσεις. Αυτές λαμβάνονται από τον/την εκπαιδευτικό-ηγέτη της 

τάξης. Για θέματα που αφορούν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα αποφασίζει ο 

σύλλογος διδασκόντων, στον οποίο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα 

μεταφερθούν και οι απόψεις των μαθητών, οι οποίες, ενδεχομένως, να επηρεάσουν 

τις αποφάσεις του συλλόγου. 

Οι εκπαιδευτικοί τολμούν να παραδεχθούν λάθη ή παραλείψεις τους, χωρίς να 

φοβούνται μήπως εκτεθούν. Αναφέρθηκε. Μάλιστα, από δύο συμμετέχοντες στην 

έρευνα πως αξιοποιούν τα λάθη τους προκειμένου να απομυθοποιήσουν στους 

μαθητές τους τη «δύναμη» του λάθους. Δε λείπουν, βέβαια, και αυτοί που δεν 

επιτρέπουν στον εαυτό τους να κάνουν λάθος ή να παρουσιάσουν άγνοια σε κάποιο 

θέμα. Είναι οι ίδιοι που θεωρούν πως ο/η δάσκαλος/α είναι ή πρέπει να είναι 

αυθεντία, αποτελώντας αλάνθαστο πρότυπο για τους μαθητές τους. «…ο 

εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο…ναι, είμαι κι εγώ από μόνη μου ένα ολόκληρο 

σχολείο…». Η πλειοψηφία, βεβαίως, των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αποποιείται 

τον ρόλο της αυθεντίας και προσδίδει στο έργο του εκπαιδευτικού τον ρόλο του 

καθοδηγητή. Αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των επιμορφώσεων, στις οποίες και 

επιδιώκεται η συμμετοχή. 

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους, αισθάνονται ηγέτες των τάξεών 

τους και αναγνωρίζουν πως αποτελούν πρότυπο για τους μαθητές τους, πρότυπο που 

επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής των τελευταίων. 
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3.7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις  
Από την ανάλυση και μελέτη των πορισμάτων της ερευνητικής διαδικασίας 

προκύπτει πως ο/η εκπαιδευτικός ασκεί ηγεσία. Η ηγεσία που ασκεί είναι κατ΄ 

επίφαση συμμετοχική, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε από τη συγκριτική μελέτη 

των επιμέρους ερωτήσεων της έρευνας. Οι αποφάσεις, όπως αποδεικνύεται, 

λαμβάνονται κυρίως από τον/της ίδιο/α εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α επιλύει ένα 

πρόβλημα ή λαμβάνει μία απόφαση αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που έχει στην 

κατοχή του, είτε μέσω προσωπικής έρευνας είτε μέσω παρατήρησης, γεγονός που 

συνδέει τον συγκεκριμένο τρόπο λήψης απόφασης με τον αυταρχικό τρόπο, όπως 

αυτός παρουσιάζεται από τους Vroom & Yetton (1973), όπ. αν. Yukl & Αντωνίου, 

(2009). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε συμμετοχή των μαθητών, τόσο για 

την επίλυση κάποιου προβλήματος όσο και για τη λήψη κάποιας απόφασης, η 

συμμετοχή είναι περιορισμένη στην απλή παράθεση απόψεων, τις οποίες λαμβάνει 

υπ΄ όψη ο/η εκπαιδευτικός, στο βαθμό που, και πάλι, εκείνος/η θα αποφασίσει. Ενώ 

αναγνωρίζεται, από τους/τις εκπαιδευτικούς, η αποτελεσματικότητα της 

ομαδοσυνεργατικής διδακτικής πρακτικής, όπως προκύπτει τόσο από το τρίτο 

υποερώτημα του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος, όσο και από το έκτο υποερώτημα 

του πέμπτου ερευνητικού ερωτήματος, δε διαφαίνεται πουθενά η προώθηση της 

ομαδικής - συνεργατικής λήψης αποφάσεων, όπως καταδεικνύεται τόσο από το 

δεύτερο όσο και από το όγδοο υποερώτημα του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος. 

Η ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων αναδεικνύεται σε βασικό σκοπό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι γιατί επιβάλλεται από το Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, αλλά γιατί επιλέγεται ως τέτοιος από την εμπειρία των ίδιων των 

εκπαιδευτικών (κρίνεται, ιδιαιτέρως, σημαντικό το γεγονός πως ενώ οι ερωτώμενοι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως μοναδική πηγή διαμόρφωσης της άποψής τους σχετικά 

με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, την εμπειρία τους, η ηθική διαπαιδαγώγηση 

επιδιώκεται και θεωρείται πως επιτυγχάνεται από την πλειοψηφία των ερωτώμενων). 

Σημαντικός παράγοντας προσδιορισμού και διαμόρφωσης του πλαισίου της έννοιας 

της ηθικής διαπαιδαγώγησης, καθώς αυτή δεν περιγράφεται και δεν οριοθετείται σε 

κανένα εγχειρίδιο, παρουσιάζεται η προσωπικότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος λειτουργεί ως πρότυπο και μεταδότης των προσωπικών του ηθικών αξιών.  

Διαφαίνεται, μέσα από την ερευνητική διαδικασία, η ύπαρξη μιας ηθικής ηγεσίας, 

η οποία ταλαντεύεται μεταξύ ετερόνομης και αυτόνομης ηθικής. Η υπακοή και η 

τήρηση κανόνων που καθορίζουν τα πλαίσια της συμπεριφοράς των μαθητών, 
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κρίνεται αυτονόητη και απαραίτητη ενώ ταυτόχρονα, εξίσου σημαντική 

αναδεικνύεται και η διαμόρφωση ενός εσωτερικού κώδικα αξιών, ο οποίος ωστόσο 

θεωρείται απαραίτητος προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλότερη κοινωνικοποίηση του 

ατόμου και όχι η ατομική ευδαιμονία. Αν εξαιρέσουμε τους κανόνες που ο μαθητής 

γνωρίζει ότι πρέπει να τηρεί κατά την έλευσή του στο σχολείο, οι αξίες, που 

διαμορφώνουν έναν εσωτερικά κώδικα αξιών, μένουν απροσδιόριστες. Αυτές 

καλείται να ορίσει και να προσδιορίσει ο/η εκπαιδευτικός. 

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται επίσης η επικινδυνότητα του έργου του/της 

εκπαιδευτικού. Η «ηθική» ηγετική μορφή του/της εκπαιδευτικού δε γνωρίζουμε τι 

πρόσημο έχει, αν είναι προσανατολισμένη προς τις δημοκρατικές αρχές, τις αρχές της 

συνεργασίας, της συμμετοχής και της ισότητας ή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ενώ 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της ερευνητικής διαδικασίας, μοιάζει να είναι 

προσανατολισμένη ή τουλάχιστον να επιδιώκει να προσανατολίζεται προς την πρώτη 

κατεύθυνση, υπάρχει και η μειοψηφία που επιλέγει και αναγνωρίζει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία τη δύναμη και αναγκαιότητα της αυθεντίας και του 

«απόλυτου» προτύπου. Αυτή η μειοψηφία, για την εκπαίδευση, δεν μπορεί να 

αποτελέσει «αδιάφορη» ποσότητα, αν σκεφτούμε πως από έναν/μία και μόνο 

εκπαιδευτικό διαπαιδαγωγούνται χιλιάδες παιδιά. Πολύ δε περισσότερο 

αναδεικνύεται η σοβαρότητα του θέματος εάν αυτός/η ο/η εκπαιδευτικός αναλάβει 

και την ηγεσία της σχολικής μονάδας, καθώς μέσα από τη «δεξαμενή» των μάχιμων 

εκπαιδευτικών γίνεται και η επιλογή των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης.  

Η μορφή ηγεσίας που ασκεί ένας/μία εκπαιδευτικός στην τάξη του/της δεν μπορεί 

παρά να προδιαγράψει και τη μορφή ηγεσίας που θα ασκήσει και ως στέλεχος της 

εκπαίδευσης. Η μορφή αυτή της ηγεσίας που θα ασκήσει ως στέλεχος της 

εκπαίδευσης, αναπόφευκτα, επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας και ,όσο ανεβαίνουμε στα υψηλότερα κλιμάκια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, 

την αποτελεσματικότητα της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αντί, λοιπόν, να προσπαθούμε να καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών διευθυντών ή στελεχών της εκπαίδευσης, 

προκειμένου να οδηγηθούμε σε αναβάθμιση και αποδοτικότερη εκπαίδευση, ίσως, θα 

ήταν αποτελεσματικότερο να επιδιώκαμε, αφενός, να προσδιορίσουμε τα 

χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών/δασκάλων-ηγετών και 

αφετέρου να τροποποιήσουμε τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης. 
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3.8. Ηθική διαπαιδαγώγηση και εκπαιδευτική ηγεσία 

Αποδεχόμενοι τη σπουδαιότητα της ηθικής διαπαιδαγώγησης για την ίδια την 

κοινωνία και αναγνωρίζοντάς τη ως «κοινωνικό καθήκον» της εκπαίδευσης, 

αναρωτιόμαστε ποιο θα έπρεπε να είναι ακριβώς το περιεχόμενό της και τι μορφή 

μπορεί να έχει αυτή στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά σχολεία.  

Σίγουρα η ηθική αγωγή θα πρέπει να συμβάλει στην κατανόηση και υλοποίηση 

του κοινωνικού καθήκοντος καθώς αυτό αποτελεί μια ισχυρή κοινωνική συνιστώσα. 

Ωστόσο, προκειμένου να μη συνδυαστεί με τις «αδυναμίες» της παραδοσιακής 

ηθικής εκπαίδευσης, η οποία ενίσχυε την παθητικότητα, την άκριτη αποδοχή αξιών, 

στάσεων ζωής και προτύπων συμπεριφοράς, όπως αυτή προωθούνταν μέσα από τα 

διδακτικά εγχειρίδια του παρελθόντος, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες κοινωνικές 

δομές, θα πρέπει να συσχετιστεί και να ιδωθεί μέσα από τους παράγοντες, τα μέσα 

και τις μεθόδους, που είναι δυνατόν να ενεργοποιήσουν το ηθικό δυναμικό των 

μαθητών. 

Η ηθική αγωγή, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, μοιάζει να συνδέεται με 

την ηθική συνείδηση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο δεσμός των εννοιών. Για 

κάποιους η έννοια της ηθικής εμπεριέχεται στην έννοια της συνείδησης και κατά 

συνέπεια ο προσδιορισμός «ηθική» συνείδηση είναι πλεονασμός. Λανθασμένα, 

καθώς βασικός στόχος της ηθικής αγωγής είναι να οδηγήσει το άτομο στην ηθική 

δράση, η επίτευξη της οποίας προϋποθέτει μια διαμορφωμένη ηθική συνείδηση, η 

οποία ορίζεται ως εσωτερική διεργασία του ατόμου, με την οποία διαμορφώνονται οι 

εσωτερικοί-ατομικοί κανόνες, βάση των οποίων, το άτομο δρα και συμπεριφέρεται. Η 

διαμόρφωση των κανόνων αυτών είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ατομικής 

διαδικασίας μάθησης και σκέψης. 

Για το σκοπό αυτό θεωρείται χρήσιμο να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να 

περιγραφούν οι παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατόν να οδηγήσουν τους μαθητές σε 

ηθική δράση και στην ηθική αυτονομία. Κρίνεται, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό να 

ξεκαθαρίσει ο εκπαιδευτικός κόσμος τι ακριβώς επιζητά. Ενδιαφέρεται για την 

επίτευξη μετρήσιμων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων περισσότερο από τα μέσα και 

τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτών ή το αντίστροφο; 

Ενδεχομένως, βέβαια, και τα δύο να κρίνονται εξίσου σημαντικά. Η διευκρίνιση του 

συγκεκριμένου ερωτήματος είναι σημαντική καθώς καθορίζει τη μορφή και την 
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προσωπικότητα των εκπαιδευτικών -ηγετών που μπορούν να επιτύχουν τον 

επιδιωκόμενο στόχο. 

Εάν θεωρηθεί πως οι διαδικασίες και οι μέθοδοι επίτευξης των εκπαιδευτικών 

στόχων είναι που ενδιαφέρουν περισσότερο, τότε ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην 

ηθική διαπαιδαγώγηση, όπως και στους υπόλοιπους τομείς του εκπαιδευτικού έργου, 

θα πρέπει να είναι καθοδηγητικός- συμβουλευτικός, να βοηθήσουν τον μαθητή να 

ανακαλύψει το προσωπικό του σύστημα αξιών και να ανακαλύψει, με απόλυτη 

ελευθερία σκέψης, το νόημα της ζωής του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι 

δυνατόν να αναδειχθεί τόσο η πολυπλοκότητα και πολυμορφία των αξιακών 

συστημάτων, στο βαθμό που αυτά απεικονίζουν την ιδεολογία και τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, όσο και την ύπαρξη κάποιων 

πανανθρώπινων και καθολικών αξιών, η ύπαρξη των οποίων υφίσταται ανεξαρτήτως 

των πολιτισμικών αλλαγών. 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τόσο τους σκοπούς της εκπαίδευσης, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος της εργασίας, όσο και τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, σύμφωνα με τα οποία το σύγχρονο σχολείο δεν είναι δυνατόν να 

στηρίζεται στις προδιαγραφές ενός γνωσιοκεντρικού σχολείου, παρά είναι ανάγκη να 

μετουσιωθεί, με τη συμμετοχή όλων των συντελεστών του (εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόμενων) σε μαθητοκεντρικό, βιωματικό και δημιουργικό, καλλιεργώντας 

παράλληλα τόσο την εθνική ταυτότητα του ατόμου όσο και την ταυτότητα του 

ευρωπαίου πολίτη, το επαγγελματικό περίγραμμα του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η σύγχρονη, άλλωστε, 

πολυπολιτισμική πραγματικότητα, απαιτεί τη διαμόρφωση ενός σχολικού 

περιβάλλοντος ικανού να συμβάλλει στην ικανοποίηση διαφορετικών πολιτισμικών 

αναγκών και την ομαλή κοινωνική συνύπαρξη ετερώνυμων πολιτισμικών στοιχείων. 

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, αποδοχή και όχι ανοχή της διαφορετικότητας, 

αίσθημα δικαίου και ισότητας, αποτελούν κάποιες από τις αξίες – προκλήσεις που 

καλείται η εκπαίδευση μέσω του εκπαιδευτικού και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, 

να επιτύχει. Η αριστοτελική προσέγγιση της έννοιας της ηθικής μπορεί να δώσει το 

περίγραμμα αλλά και το περιεχόμενο της ηθικής αγωγής στα σχολεία. Τα ηθικά 

διλήμματα του Kohlberg, ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 

προκειμένου να εντοπιστεί, αφενός, το ηθικό στάδιο ανάπτυξης του ατόμου και να 

επιτευχθεί, αφετέρου, η άνοδός του σε ανώτερα, μπορούν να μας οδηγήσουν στη 



 

 173 

χρήση των κατάλληλων διδακτικών τεχνικών και μέσων για την επίτευξη του 

περιεχομένου της ηθικής αγωγής.  

Καθώς η διαμόρφωση ενός καθολικά αποδεκτού συστήματος αξιών δεν είναι 

σίγουρο ότι μπορεί να επιτευχθεί ή τουλάχιστον είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

επιτευχθεί, θεωρούμε πως μπορεί η εκπαίδευση να επιτύχει τους στόχους της μέσα 

από τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών, ικανών να αντιμετωπίζουν τους γρήγορους 

ρυθμούς των κοινωνικών δομών, μέσα από την προσωπική τους, αρχικά, αλλαγή και 

προσαρμογή. Εκπαιδευτικών-ηγετών οι οποίοι ηγούνται μέσω της διεύρυνσης και 

αναπροσαρμογής των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αντιλήψεων τόσο των ίδιων όσο 

και των μαθητών τους. Επιδιώκουν την καινοτομία (στην πραγματική της έννοια), 

αφού, βεβαίως, πρώτα, γνωρίσουν σε τι πραγματικά αναφέρεται ο όρος, χωρίς να 

φοβούνται την αλλαγή αλλά επιζητώντας την. Η αλλαγή πρέπει να έρθει από μέσα 

από την εκπαιδευτική κοινότητα και να μη της επιβληθεί απ΄ έξω, ως μια ετερόνομη 

ηθική, που εξυπηρετεί σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της εκπαίδευσης. 

Ο/η εκπαιδευτικός που καλείται να συμμετέχει στην ηθική διαπαιδαγώγηση των 

νέων, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι ανάγκη, να έχει 

διαμορφωμένο ένα ηθικό κώδικα, ο οποίος θα του επιτρέπει να ενεργεί βάσει αρχών 

και αξιών που στοχεύουν τόσο στην ατομική όσο και στην κοινωνική ευδαιμονία. 

Είναι απαραίτητο ο/η εκπαιδευτικός να είναι προσανατολισμένος στις αρχές της 

συνεργασίας και της συμμετοχής, της ισότητας και των δημοκρατικών διαδικασιών 

και αυτό να είναι σε θέση να το αποδείξει με τη διδακτική του πρακτική. Μόνο έτσι 

θα μπορέσει να λειτουργήσει ως πρότυπο ικανό να μεταβάλει τη συμπεριφορά 

του/της μαθητή/τριας προς μια ηθική δράση που μπορεί να αναγνωρίσει και να 

σεβαστεί τη σύγκρουση των αξιακών συστημάτων σε διαφορετικές ηθικές 

καταστάσεις. 

 

3.9. Μορφές ηγεσίας και επιτευξιμότητα των σκοπών της εκπαίδευσης 

Το ιδανικό πρότυπο ηγεσίας κάθε οργανισμού διαφοροποιείται αναλόγως των 

βασικών επιδιώξεων του ίδιου του οργανισμού και των ιδιαιτεροτήτων του 

προσωπικού του. Στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που στοχεύει στην 

γνωστική, ηθική, θρησκευτική, πολιτική και εθνική ανάπτυξη των νέων, θα 

τολμούσαμε, αρχικά και κατά κύριο λόγο, να ισχυριστούμε πως δεν είναι δυνατό να 
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μιλάμε για την άσκηση ηγεσίας διαφορετικής της ηθικής ηγεσίας. Κατά κάποιον 

τρόπο, στον όρο εκπαιδευτικός-ηγέτης εμπεριέχεται ο όρος «ηθικός» εκπαιδευτικός-

ηγέτης.  

Όταν ο/η εκπαιδευτικός καλείται, τόσο βάση των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών όσο και βάση των συνταγματικά κατοχυρωμένων σκοπών της εκπαίδευσης, 

να οδηγήσει τους μαθητές του στην διαμόρφωση ατομικών αξιακών συστημάτων, τα 

οποία στηρίζονται και ενισχύουν τις αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας και της 

ελευθερίας, δεν είναι δυνατό ο ίδιος να προάγει, με το προσωπικό του παράδειγμα, 

την ανισότητα και την ανελευθερία. Στην περίπτωση αυτή έχουμε απόκλιση λόγων 

και πράξεων, που το μόνο που είναι δυνατόν να επιφέρει στους μαθητές είναι 

συναισθηματική και λογική σύγχυση και σίγουρα αναποτελεσματικότητα στο 

εκπαιδευτικό έργο.  

Εάν το ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν μόνο η 

αποτελεσματικότητα στο γνωστικό τομέα, τότε, ίσως, και να μπορούσαμε να 

μιλήσουμε και για ηγεσία ανεξάρτητη της ηθικής. Τη στιγμή, όμως, που τόσο το 

προσωπικό παράδειγμα του/της εκπαιδευτικού όσο και ο τρόπος άσκησης του 

διδακτικού του/της έργου, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των σκοπών, 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικότητας των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών σκοπών (ηθικών, πολιτικών, θρησκευτικών), θεωρούμε πως η ηθική 

εμπεριέχεται στον όρο «εκπαιδευτική ηγεσία».  

Οι Leithwood & Duke (1999),όπ. αν. Θεοφιλίδης, (2012), αναφερόμενοι στις 

βασικές αξίες που θα πρέπει να διέπουν τους ηγέτες της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

κάνουν λόγο για αφοσίωση στις αρχές της συμμετοχής, της συνεργασίας και της 

δημοκρατίας. Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν, όπως αναφέρει ο 

Κατσαρός (2007), τους ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα της ηγεσίας, αφορά 

τις αξίες και τους ηθικούς κώδικες που αξιοποιούν οι ηγέτες κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και κυρίως ο τρόπος που διευθετούνται οι συγκρούσεις που 

οφείλονται στην ύπαρξη διαφορετικών αξιακών συστημάτων.  

Ο/η εκπαιδευτικός ηγέτης τάξης καλείται καθημερινά να διαχειριστεί τέτοιου 

είδους συγκρούσεις, και μάλιστα να τις διαχειριστεί, μέσω της ενίσχυσης της πλήρους 

αποδοχής του δικαιώματος ύπαρξης διαφορετικών αξιακών συστημάτων και 

ταυτόχρονα προώθησης και ανάπτυξης ενός νέου, κοινά αποδεκτού αξιακού 

συστήματος, το οποίο θα ενσωματώνει τη διαφορετικότητα, μετασχηματίζοντας το 

αξιακό «αδιέξοδο» σε νέα πλουραλιστική πραγματικότητα. Αυτή η ικανότητα 
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μετασχηματισμού δεν είναι δυνατόν να επέλθει με την άσκηση μόνο της ηθικής 

ηγεσίας. Ο/η εκπαιδευτικός ηγέτης θα πρέπει να είναι σε θέση να εμπλέκεται στις 

ταχύτατες διαδικασίες αλλαγών, που επιτάσσει η σύγχρονη κοινωνία, με τέτοιο τρόπο 

ώστε τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές να ανέρχονται σε ανώτερα επίπεδα ηθικής. 

Μέσα από την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών και την άμεση και 

πραγματική εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, επέρχεται η δέσμευση για 

την υλοποίηση των σκοπών, τόσο των ατομικών όσο και του συνόλου, 

μετατρέποντας τη σχολική μονάδα σε κοινότητα μάθησης. 

Ο/η εκπαιδευτικός ηγέτης, όπως προέκυψε και από την ερευνητική διαδικασία, 

εντοπίζει τις ανάγκες των μαθητών/τριών, ενδιαφέρεται και παρεμβαίνει, όπου 

χρειάζεται, διαμορφώνει διαφορετικές προσδοκίες για τον καθένα (αναλόγως των 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο κάθε μαθητής), τροποποιεί τη διδακτική πρακτική, 

αναλόγως των αναγκών και ταυτόχρονα αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και στάσης 

ζωής. Αναγκάζεται, ακόμη και εάν δεν το επιθυμεί ή δεν το επιδιώκει συνειδητά, να 

μετασχηματίζει την εκπαιδευτική του καθημερινότητα οδηγώντας σε έμμεσο 

μετασχηματισμό τόσο του ίδιου όσο και των μαθητών του.  

Η μετασχηματιστική ηγεσία φαίνεται να είναι συνυφασμένη με την έννοια της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας καθώς στην προαναφερθείσα περιγραφή του/της 

εκπαιδευτικού ηγέτη παραπέμπει και η περιγραφή της έννοιας της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας από τον Leithwood και τους συνεργάτες του, η οποία στηρίζεται στην 

ύπαρξη οκτώ βασικών τομέων: «εξατομικευμένη στήριξη, κοινοί στόχοι, όραμα, 

νοητική παρώθηση, οικοδόμηση κουλτούρας, αμοιβές, υψηλές προσδοκίες, 

παράδειγμα προς μίμηση» (Θεοφιλίδης, 2012, σ. 210). Στο εννοιολογικό μοντέλο της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας, που προτείνει ο Leithwood,                           (όπ. αν. 

Θεοφιλίδης, 2012) η ηγεσία δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας αλλά είναι δυνατό να προέλθει και από τους εκπαιδευτικούς. 

Δίνεται έμφαση στην επισήμανση, καταγραφή και κάλυψη των ατομικών αναγκών 

της ομάδας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Το μοντέλο της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας επιχειρεί να «επηρεάσει τα άτομα με την προσέγγιση από 

τη βάση-προς-την κορυφή παρά από την κορυφή-προς-τη βάση» (Θεοφιλίδης, 2012, 

σ. 211). Πρόκειται για μια συμμετοχική μορφή ηγεσίας μέσω της οποίας επιχειρείται 

η αλλαγή από τη βάση προς την κορυφή. Μέσα από τη συμμετοχή αντιμετωπίζεται η 

ηγεσία ως συλλογική ευθύνη και όχι ως ευθύνη ενός και μόνο ανθρώπου. Ο 

Leithwood και οι συνεργάτες του, προσαρμόζοντας τη γενική έννοια της 
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μετασχηματιστικής ηγεσίας στα δεδομένα της εκπαίδευσης, αναφέρονται στην 

αναδόμηση της σχολικής κουλτούρας, μέσα από την υιοθέτηση νέων διδακτικών 

τεχνικών, στρατηγικών προγραμμάτων σπουδών και γενικότερης αλλαγής 

συμπεριφοράς από το σύνολο των εκπαιδευτικών (Θεοφιλίδης, 2012). Τονίζεται, 

επίσης, η σπουδαιότητα του προσωπικού παραδείγματος και της ομαδικής εργασίας. 

Το μοντέλο της μεγασχηματιστικής ηγεσίας είναι ευέλικτο, ικανό να προσαρμόζεται 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε σχολικής μονάδας ενώ ταυτόχρονα 

επιτρέπει και προωθεί τη δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης νέων ιδεών. Αυτό είναι που 

επιζητά και η πολυπολιτισμική σχολική πραγματικότητα. Δυνατότητα ανάπτυξης και 

προώθησης νέων ιδεών, αντιλήψεων και κουλτούρας αποδοχής του διαφορετικού. Ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα και τις αξίες των 

μελών της ομάδας του, με τα οποία και συνεργάζεται προκειμένου να εντοπίσουν το 

νόημα στα γεγονότα. 

Ο μετασχηματιστικός εκπαιδευτικός-ηγέτης βοηθάει ώστε οι μαθητές να 

διαμορφώσουν τη δική τους κουλτούρα και το προσωπικό τους αξιακό σύστημα, 

αποδεχόμενοι το διαφορετικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς της σχολικής 

ομάδας. Αναλαμβάνει καινοτόμες δράσεις, με τη συμμετοχή όλων, «ξεπαγώνοντας» 

παγιωμένες αντιλήψεις και προετοιμάζοντας την αλλαγή, αλλαγή που θα περάσει από 

το στάδιο της αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού και θα οδηγήσει τους μαθητές 

στην εκμάθηση διαδικασιών και στρατηγικών ανάπτυξης κριτικής σκέψης, η οποία, 

με τη σειρά της, είναι δυνατό να οδηγήσει στη διαμόρφωση αυτόνομης ηθικής 

συνείδησης. 

Τα ερευνητικά δεδομένα, έτσι όπως αυτά αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες, αναδεικνύουν μία πρόθεση υιοθέτησης μετασχηματιστικής – 

ηθικής ηγεσίας, από μέρους των εκπαιδευτικών (όσων συμμετείχαν στην ερευνητική 

διαδικασία), ωστόσο η μορφή ηγεσίας που τελικά υιοθετείται από αυτούς απέχει πολύ 

από το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας. Πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί η διαμόρφωση 

εκπαιδευτικών μετασχηματιστικών ηγετών;  

3.10. Το μοντέλο της μετασχηματιστικής - ηθικής ηγεσίας στην εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση για να επιτύχει τους σκοπούς της χρειάζεται μετασχηματιστικούς-

ηθικούς ηγέτες σε όλες τις βαθμίδες εξουσίας της, από τους εκπαιδευτικούς-ηγέτες 

τάξεων (δασκάλους τάξης) έως και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της. Άλλωστε, ας 
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μη ξεχνάμε πως η επιλογή των διοικητικών εκπαιδευτικών στελεχών γίνεται από τη 

«δεξαμενή» των εκπαιδευτικών-ηγετών τάξης.  

Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης περιλαμβάνουν στοιχεία τα 

οποία έχουν από μικρή έως και καμία ουσιαστική σχέση με τις απαιτήσεις των 

διοικητικών θέσεων που καλούνται να αναλάβουν. Για την επιλογή π.χ. των 

διευθυντών σχολείων προσμετρούνται τα χρόνια προϋπηρεσίας, η ύπαρξη 

οποιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου ή δεύτερου πτυχίου, η γνώση Η/Υ και ξένων 

γλωσσών ενώ πουθενά δεν διατυπώνονται κριτήρια ικανά να αξιολογήσουν την 

ικανότητα του διευθυντή στη διαχείριση και οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού, στη 

διαχείριση συγκρούσεων, στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν αρκετές 

πληροφορίες για την ηγετική φυσιογνωμία του/της εκπαιδευτικού. 

Μέσα από την παρούσα ερευνητική διαδικασία προκύπτει το ερώτημα εάν η 

σημερινή εκπαιδευτική ηγεσία γνωρίζει την ηγετική φυσιογνωμία των 

εκπαιδευτικών-υπαλλήλων της. Αναζητά ηγετικά στελέχη ικανά να μετασχηματίσουν 

την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, να δώσουν νέα πνοή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και να συμβάλουν δυναμικά στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής 

συνείδησης ικανής να αποδεχτεί τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της σύγχρονης 

κοινωνικής πραγματικότητας, χωρίς, ωστόσο, να δραστηριοποιείται προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ποια είναι τα εφόδια που προσφέρει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς 

ηγέτες; Είναι λογικό, φρόνιμο και αποτελεσματικό η όποια μορφή βραχυχρόνιας 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ηγετών να ακολουθεί την επιλογή του στελέχους 

εκπαίδευσης;  

Οι δύο βασικές συνιστώσες του ηγέτη, σύμφωνα με τον Μπουραντά, (2005) είναι 

η διάθεση για άσκηση ηγεσίας και η ικανότητα άσκησής της. Η πρώτη συνιστώσα (η 

διάθεση) περιλαμβάνει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηγέτη (αξίες, 

πιστεύω κίνητρα κτλ.), η δεύτερη αφορά τις ικανότητες και μετα - ικανότητες που 

έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει το άτομο (λήψη αποφάσεων, συστημική 

σκέψη, επικοινωνία, ενσυναίσθηση κτλ.). Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

αναπτύσσονται, κυρίως, στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και της 

επαγγελματικής του καριέρας, προσδιορίζοντας το χαρακτήρα της ηγετικής του 

συμπεριφοράς. Οι ικανότητες και μετα - ικανότητες εξελίσσονται διαρκώς, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, μετασχηματίζοντας έμμεσα και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν συνδέονται μεταξύ τους γραμμικά αλλά 

έχουν μια αμφίδρομη, θα τολμούσαμε να πούμε, σχέση. 
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Οι εκπαιδευτικοί, είτε βρέθηκαν τυχαία στο συγκεκριμένο επάγγελμα, είτε από 

προσωπική επιλογή, καλούνται να ασκήσουν ηγεσία, ακόμη και όταν τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους δεν σκιαγραφούν την ύπαρξη ηγετικής 

φυσιογνωμίας. Είναι ανάγκη, προκειμένου να γίνουν εκπαιδευτικά αποτελεσματικοί, 

να αναπτύξουν ικανότητες και μετα - ικανότητες ικανές να τροποποιήσουν την 

προσωπικότητά τους και να τη μετασχηματίσουν σε ηγετική. Διαφορετικά δε θα 

καταφέρουν να διαμορφώσουν προσωπικό εκπαιδευτικό όραμα, να εμπνεύσουν και 

να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους, να διαμορφώσουν μια ενεργή κοινότητα 

μάθησης με αυτόνομους, ηθικά και γνωστικά, μαθητές. Επίσης, εάν οι εκπαιδευτικοί 

κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πρακτικής, ως δάσκαλοι τάξης, δεν 

αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες και μετα - ικανότητες, δε θα καταφέρουν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των διοικητικών θέσεων που κάποια στιγμή θα 

αναλάβουν. Θέσεις που απαιτούν την ύπαρξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, που δεν 

«διδάσκονται» με βραχυχρόνια προγράμματα επιμόρφωσης παρά είναι απόσταγμα 

μακροχρόνιας εμπειρίας και προσπάθειας; 

Έχοντας, λοιπόν, τα εξής δεδομένα:  

§ Κάθε εκπαιδευτικός είναι σημαντικότατος, καθώς επηρεάζει και διαμορφώνει 

συνειδήσεις χιλιάδων μαθητών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του 

σταδιοδρομίας.  

§ Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν ηγετική θέση και να λειτουργήσουν 

ως ηγέτες, είτε μέσα στις τάξεις τους είτε ως στελέχη εκπαίδευσης. 

§  Οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν δυναμικά, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο 

ασκούν το επάγγελμά τους, στον κοινωνικό μετασχηματισμό. 

§ Επηρεάζουν κυρίως με την εκπαιδευτική προσωπικότητα που έχουν 

διαμορφώσει και το κύρος τους. 

Τίθενται τα εξής ερωτήματα: (α) πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών της εκπαίδευσης; (β) πώς μπορούμε να έχουμε ηθικούς ηγέτες 

εκπαιδευτικούς, ικανούς να διαμορφώσουν ηθικές μαθητικές προσωπικότητες; 

Το βάρος της απάντησης του παραπάνω ερωτήματος πέφτει, κυρίως, στους ώμους 

της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στους πραγματικούς ηγέτες του εκπαιδευτικού 

συστήματος που έχουν τις γνώσεις αλλά και τις ικανότητες να διαμορφώσουν 

εκπαιδευτικούς ηθικούς – μετασχηματιστικούς ηγέτες. Μπορούν να παρέμβουν τόσο 

μέσω της διαμόρφωσης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών όσο και μέσω 

της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της 
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τη διεξαγωγή οργανωμένων και 

επιστημονικά άρτιων επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι δυνατόν να παράσχουν τη 

δυνατότητα στους μάχιμους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν και να 

επαναπροσδιορίσουν τη διδακτική τους δράση. Η ηθική αγωγή, το περιεχόμενο που 

είναι δυνατό να δοθεί σε αυτή και οι αξιοποιήσιμες εκπαιδευτικά διδακτικές τεχνικές 

είναι ανάγκη να αποτελέσουν διδακτικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών σπουδών. Η 

προσέγγισή της όμως πρέπει να έχει βιωματική μορφή. Η ηθική δεν είναι δυνατό να 

προσεγγιστεί μόνο μέσα από διδακτικά εγχειρίδια, καθώς σχετίζεται με την 

ευδαιμονία (ατομική και κοινωνική) και η ευδαιμονία, για να ξαναθυμηθούμε τον 

Αριστοτέλη, είναι «ενέργεια της ψυχής που καθοδηγείται από την αρετή» (Ηθικά 

Νικομάχεια) και η ενέργεια περικλείεται στην πράξη, επί προκειμένου, στην ενάρετη 

πράξη. Οι αρετές που οδηγούν στην ευδαιμονία δε προσφέρονται ως φυσικό αγαθό 

στην ανθρώπινη ύπαρξη αλλά «…έχουμε πλαστεί από τη φύση μας επιδεκτικοί γι΄ 

αυτές, αλλά τελειοποιούμεθα μέσα από τη συνήθεια» (Ηθικά Νικομάχεια, II, i). Η 

συνήθεια αποκτάται με την εξάσκηση, την πράξη «Τις αρετές όμως τις αποκτούμε, 

αφού δουλέψουμε προηγουμένως, όπως συμβαίνει και για τις άλλες τέχνες. Γιατί, όσα 

πρέπει να εκτελούμε αφού προηγουμένως τα μάθαμε, τα μαθαίνουμε με πρακτική 

άσκηση.» (Ηθικά Νικομάχεια, II, i). Το περιεχόμενο, κατά συνέπεια, της ηθικής 

αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθεί από την 

ίδια τη ζωή και την πράξη. Τα ερευνητικά αποτελέσματα της εξελικτικής ψυχολογίας 

στον τομέα αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν τις φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις της ηθικής. Το περιεχόμενο της ηθικής αγωγής, θα τολμούσαμε να 

υποστηρίξουμε, πως θα πρέπει να προσδιοριστεί με τη συνδρομή πολλών 

επιστημονικών κλάδων, της κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης, θεολογίας, 

φιλοσοφίας, εξελικτικής ψυχολογίας, νομικής και πιθανά αρκετών ακόμη που τη 

δεδομένη στιγμή, πιθανά, διαφεύγουν της προσοχής μας.  

Σύμφωνα με τους Donley & Walker, (2011) η γνωστική διαδικασία, η οποία 

προωθεί την εις βάθος κατανόηση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος προκειμένου 

το άτομο να οδηγηθεί στην επιλογή μιας ηθικής απόφασης, είναι αποτέλεσμα 

διδασκαλίας και εξάσκησης με την αξιοποίηση ποικίλων διδακτικών τεχνικών. Όπως 

γίνεται με όλες τις επιστήμες, ιατρική, νομική κτλ., έτσι και στην εκπαίδευση είναι 

δυνατό να αναπτυχθούν εργαλεία προώθησης της αναλυτικο - συνθετικής και 

κριτικής σκέψης. Ο/η μελλοντικός/η εκπαιδευτικός, πολύ πριν εξασκήσει το 

επάγγελμά του/της, θα πρέπει να έχει στη φαρέτρα του τέτοια εργαλεία που από τη 
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μία μεριά θα τον/την βοηθήσουν στη λήψη σωστών και ηθικών αποφάσεων κατά την 

άσκηση του επαγγέλματός του και από την άλλη θα αποτελέσουν τη «μήτρα» μέσα 

στην οποία θα γεννηθούν και θα αναπτυχθούν οι ικανότητες, δεξιότητες και μετα -

ικανότητες που είναι απαραίτητες για μία ηγετική εκπαιδευτική φυσιογνωμία.  

Οι εκπαιδευτικοί, πριν μπουν στην τάξη, θα πρέπει να είναι «ηθικά εγγράμματοι», 

δηλαδή να γνωρίζουν τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να 

οδηγήσουν τους μαθητές στην απόκτηση συμπεριφορών, γνώσεων, ικανοτήτων, 

απόψεων, δεξιοτήτων, ικανών να διαμορφώσουν μια αυτόνομη, ηθική 

προσωπικότητα, η οποία δεσμεύεται να συμπεριφέρεται ως τέτοια. Αυτό προϋποθέτει 

τη διαμόρφωση αξιών ικανών να «στηρίξουν» μια ηθική αγωγή. Η εκπαίδευση αξιών 

καθώς και η ηθική εκπαίδευση (όπως αν. Kirschenboum,1995), αποτελούν ένα κοινό 

εγχείρημα που στοχεύει τόσο στην κοινωνική όσο και στην ατομική ευδαιμονία. 

Σύμφωνα με τον Κirschemboum (1995) όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις, σχετικά 

με την εκπαίδευση αξιών, μπορούν να ενσωματωθούν σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες, την πραγμάτωση αξιών, την αγωγή χαρακτήρα, την πολιτική αγωγή και 

την ηθική εκπαίδευση, οι οποίες εντασσόμενες σε ένα ευρύ πρόγραμμα ηθικής 

εκπαίδευσης είναι δυνατό να οδηγήσει στη διαμόρφωση ηθικά αυτόνομων ατόμων. 

Ίσως, κατά συνέπεια, στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών θα ήταν χρήσιμο 

να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα ηθικής εκπαίδευσης, το οποίο να στοχεύει στη 

διαμόρφωση ηθικών ηγετικών εκπαιδευτικών. Το περιεχόμενο και η μορφή ενός 

τέτοιου προγράμματος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής 

ερευνητικής διαδικασίας. 

Καμία προσπάθεια, ωστόσο, δε θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα εάν η 

εκπαίδευση δεν αποδεσμευτεί από την κρατική «επιρροή». Η συγκεντρωτική 

εκπαιδευτική πολιτική είναι ανάγκη να αντικατασταθεί από μια εκπαιδευτική 

πολιτική «πρόνοιας», ικανή να παρέχει στις εκπαιδευτικές μονάδες, όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης, τα θεσμικά πλαίσια δράσης, μέσα στα οποία θα είναι δυνατό 

να διαμορφωθούν τα ιδιαίτερα, κατά περίσταση, προγράμματα σπουδών. 

Προγράμματα σπουδών που θα κινούνται με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, τις 

δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αρχές και θα τις υπηρετούν λαμβάνοντας, ωστόσο, 

υπ΄ όψη τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της εκάστοτε εκπαιδευτικής κοινότητας και 

θα προσαρμόζονται, ευέλικτα και καινοτόμα, σ΄ αυτές. Αυτόνομες εκπαιδευτικές 

μονάδες, οι οποίες, ωστόσο, θα πρέπει να παρουσιάζουν ένα αιτιολογημένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο δράση, στηριζόμενο στις συνθήκες και τα οικονομικά, 
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πολιτιστικά και κοινωνικά δεδομένα του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ένα πλαίσιο 

δράσης το οποίο θα αξιολογείται και βάση των αποτελεσμάτων του θα 

επαναπροσδιορίζεται.  

Ως μετρήσιμες μονάδες, μιας εκπαιδευτικής αξιολόγησης, δε θα πρέπει να 

λαμβάνονται μόνο οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών, η γνωστική τους, δηλαδή, 

εξέλιξη, αλλά και η ηθική, πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική αλλαγή και εξέλιξη όλων 

των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας. Σ΄ αυτό το σημείο ίσως κρύβεται και το 

μεγαλύτερο «στοίχημα» της εκπαιδευτικής αλλαγής. Δε χρειάζεται να αναζητούμε 

μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ηγέτες, ικανούς να υπηρετήσουν σ΄ ένα απόλυτα 

συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μηχανισμό και να γίνουν αποτελεσματικοί, αλλά να 

αναζητήσουμε τους μηχανισμούς αυτοελέγχου αυτόνομων εκπαιδευτικών μονάδων 

ικανών να διαμορφώνουν αυτόνομες ηγετικές φυσιογνωμίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 182 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
 
Αθανασόπουλος, Κ. Γ. (2002). Η ηθική φύση και η ελευθερία του 

προσώπου :προβλήματα και προσωπικότητες της νεώτερης ηθικής φιλοσοφίας 

/. Τυπωθήτω,. 

ΑΠΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. (χ.χ.). Ανακτήθηκε 18 Φεβρουάριος 2017, από 

zotero://attachment/39/ 

Αριστοτέλης, & Βασίλης. (1993). Ηθικά Νικομαχεία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Βασσαλα, Π. (2011). Η Μέθοδος Project στην Εκπαίδευση. 

Βεντνούρα, Λ. (χ.χ.). Βεντούρα Λ. η νομοθεσία περί διδακτικών βιβλίων. Μία εστία 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών δημοτικισμού - Αναζήτηση Google. 

Ανακτήθηκε 17 Φεβρουάριος 2017, από  

Γκαϊντατζής, Σ. (2007). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ. Ανακτήθηκε 

18 Φεβρουάριος 2017, από 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/1697/P0001697.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Δεσποτόπουλος, Κ. Ι. (1976). Μελετήματα ηθικής. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Ευαγγέλου, Ι. (1996). Ανθρωπιστική ηθική: δοκίμια και μελέτες. Αθήνα: Σαββάλας. 

Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ν. (2006). Εισαγωγή στη φιλοσοφία (3η έκδ). Αθήνα: 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 

Θεοφιλίδης, Χ. (2012). Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση (2η έκδοση). ΓΡΗΓΟΡΗ. 

Ιωσηφίδης, Θ. (2003). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 

Κακαβούλης, Α. Κ. (1994). Ηθική ανάπτυξη και αγωγή. χ.τ.: χ.ό. 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/1697/P0001697.pdf?sequence=1&is


 

 183 

Κανταρτζή, Ε. (1994). Ιστορία των ελληνικών αναγνωστικών βιβλίων 1ο μέρος. 

Σύγχρονη εκπαίδευση. 

Καραβάκου, Β. (2009). Δοκίμια στην Εγελιανή φιλοσοφία της παιδείας /. Gutenberg,. 

Καραβάκου, Β. (2015, 2016). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. 

Καραφύλλης, Γ. (2005). Η φιλοσοφία της παιδείας: γνωσιολογικά και ηθικά 

ζητήματα (3η έκδ). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

Καψάλης, Α. Γ. (1996). Παιδαγωγική ψυχολογία (4η έκδ). Θεσσαλονίκη: Αφοί 

Κυριακίδη. 

Κυριαζή, Ν. (1998). Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των μεθόδων και 

των τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικές Επιστημονικές Εκδόσεις. 

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Η σχολική τάξη: χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος (2η 

έκδ. βελτ). Αθήνα: χ.ό. 

Μαυροπούλου, Ε. (2012). Διατριβή: Η επίδραση γνώσης της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσης στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη των παιδιών της Α’ βάθμιας 

εκπαίδευσης - Κωδικός: 29106 [Διδακτορική διατριβή]. Ανακτήθηκε 18 

Φεβρουάριος 2017, από 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/29106#page/1/mode/2up 

Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική. 

Μπρίνια, Β. (c2008.). Management εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαίδευσης. Αθ. 

Σταμούλης,. 

ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985 - n_1566_1985_0.pdf. (χ.χ.). Ανακτήθηκε 25 Φεβρουάριος 

2017, από https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-

legacy/n_1566_1985_0.pdf 

Παγκάκης, Γ. Λ. (2006). Νεοελληνική εκπαιδευτική πολιτική (2η έκδ. αναθ). Αθήνα: 

Αντ. Ν. Σάκκουλας. 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/29106#page/1/mode/2up
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles


 

 184 

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία : απο την περίοδο της ευμενούς 

αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή / (1η εκδ.). Μεταίχμιο,. 

Πουρκός, Μ. Α. (1990). Η ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας : μεθοδολογική 

προσέγγιση του L. Kohlberg (γνωστικό - ανάπτυξη προσέγγιση) /. Μ.Α. 

Πούρκος,. 

Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Κανάκης, Ι. Ν., & Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Επιμ.). 

(1991). Παγκόσμια κρίση στην εκπαίδευση: μύθος ή πραγματικότητα. Αθήνα: 

Γρηγόρης. 

Ράπτης, Ν., & Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Ηγεσία και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: η 

ταυτότητα του διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί 

Κυριακίδη. 

Σαΐτη, Ά. Χ., & Σαΐτης, Χ. Α. (2011). Εισαγωγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

[χ.ό.],. 

Σαΐτης, Χ. Α. (2000). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης :θεωρία και πράξη /. 

Ατραπός,. 

Σαΐτης, Χ. Α. (2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης :θεωρία και πράξη /. 

[χ.ό],. 

Σακελλαρίου, Μ., Zεμπύλας, Μ., & Πέτρου, Α. (2010). Ηθική και εκπαίδευση : 

διλήμματα και προοπτικές / (1η έκδ.). Κριτική,. 

Σκουρής, Β., & Τάχος, Α. (1995). Δίκαιο της παιδείας /. Σάκκουλας,. 

Συνταγματική Ιστορία. (χ.χ.). Ανακτήθηκε 16 Φεβρουάριος 2017, από 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-

Politevma/Syntagmatiki-Istoria/ 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To


 

 185 

Τότσικας, Α. (2015, Δεκέμβριος 16). Η ιστορία του σχολικού βιβλίου – Σχολικά 

βιβλία και κοινωνικός έλεγχος. Ανακτήθηκε 17 Φεβρουάριος 2017, από 

https://argolikivivliothiki.gr/2015/12/16/school-books/ 

Τριανταφυλλίδης. (χ.χ.). Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Ανακτήθηκε 18 

Φεβρουάριος 2017, από http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 

Φραγκουδάκη, Ά. (1978). Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου : 

ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία /. Θεμέλιο,. 

Donley, J., & Walker, K. (2011). Working Through Ethics in Education and 

Leadership, Theory, Analysis, Prays, Cases, Poems, Prose, and Speeches. 

Sense. 

Driver, J. (2010). Ηθική φιλοσοφία : οι βασικές της αρχές / (1η εκδ.). University 

Studio Press,. 

Gould, J., Kolb, W. L., Τεγόπουλος, Χ., & Unesco (Επιμ.). (1972). Λεξικό 

κοινωνικών επιστημών (Ελληνική έκδ). Αθήναι: Ελληνική Παιδεία. 

Hoy, W., & Miskel, C. (2008). Educational Administration, Theory, Research, and 

Practice. Ανακτήθηκε 18 Φεβρουάριος 2017, από 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40954417/Educational_Ad

ministration_Theory-Wayne.pdf 

 Jevtic, B. (χ.χ.). Τόμος 2 - Τεύχος 1 2014 - teuxos1_11.pdf. Ανακτήθηκε 25 

Φεβρουάριος 2017, από 

http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2014/teuxos1/teuxos1_11.pd

f 

Kant, I. (1984). Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών /μτφ Τζαβάρα. Δωδώνη,. 

https://argolikivivliothiki.gr/2015/12/16/school-books/
http://www.greek
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40954417/Educational_Ad
http://www.educircle.gr/periodiko/images/teuxos/2014/teuxos1/teuxos1_11.pd


 

 186 

Kirschenboum, H. (1995). 100 Ways to Enhande Values and Morality in schools and 

youth settings. Boston: Allyn and Bacon. 

Koontz, H., & O’Donnell, C. (1980). Οργάνωση και διοίκηση: μια συστηματική και 

ενδεχομενική ανάλυσητων διοικητικών λειτουργιών. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Marples, R. (Επιμ.). (2003). Οι σκοποί της εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Ross, W. D. (1993). Αριστοτέλης (2η εκδ). Αθήνα: Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης. 

Savater, F. (2004). Η αξία του εκπαιδεύειν. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Vardy, P., & Grosch, P. (2013). Το αίνιγμα της ηθικής, μτφ. Θοδωρής Δρίτσας. 

εκδόσεις Αρσενίδη. 

Wagner, C. (2006). The School Leader’s Tool for Assessing and Improving School 

Culture - School_culture_triage.pdf. Ανακτήθηκε 27 Φεβρουάριος 2017, από 

http://www.mssaa.org/gen/mssaa_generated_bin/documents/basic_module/Sc

hool_culture_triage.pdf 

White, J. (2003). Five Critical Stances Towards Liberal Philosophy of Education in 

Britain. Journal of Philosophy of Education, 37(1), 147–184. 

https://doi.org/10.1111/1467-9752.3701010 

Yukl, G. A., & Αντωνίου, Α.-Σ. (2009). Η ηγεσία στους οργανισμούς. Αθήνα: 

Κλειδάριθμος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mssaa.org/gen/mssaa_generated_bin/documents/basic_module/Sc
https://doi.org/10.1111/1467-9752.3701010


 

 187 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Φύλλο συμμετοχικής παρατήρησης 

 

Άξονες παρατήρησης 

 

Α. Η μορφή άσκησης της ηγεσίας 

1. Λήψη αποφάσεων ως προς τα διδακτικά αντικείμενα και τις δραστηριότητες που 

υλοποιούνται. 

2. Διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

3. Ύπαρξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών των τάξεων. 

4. Διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας, αποδοχής, συνυπευθυνότητας μέσα στις 

τάξεις. 

5. Συνέπεια λόγων και πράξεων του/της εκπαιδευτικού; 

6. Βαθμός οικειότητας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών  

7. Τρόπος αντιμετώπισης των ιδιαίτερων συναισθηματικών εκφράσεων των 

μαθητών. 

8. Ενεργητική ακρόαση εκ μέρους των δασκάλων, στην οποία υποδηλώνεται 

κάποιος βαθμός ενσυναίσθησης. 

9. Δυνατότητα και διάθεση τροποποίησης και αναπροσαρμογής της διδακτικής 

διαδικασίας, αναλόγως των ιδιαίτερων μαθησιακών συνθηκών 

10. Ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της καινοτομίας. 

11. Διαδικασίες εξαγωγής συμπερασμάτων ως προς την «ανάρμοστη» 

συμπεριφορά των μαθητών.  

12. Το περίγραμμα της «ανάρμοστης» συμπεριφοράς. 

13.Τρόποι διαχείρισης προσωπικών λαθών ή παραλήψεων (εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών) 

14. Παροχή ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και εξέλιξης στους μαθητές. 

Εξατομικευμένη συμπεριφορά και επικοινωνία 

15. Ύπαρξη υψηλών προσδοκιών από τους εκπαιδευτικούς.  
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Β. Διερεύνηση των μορφών ηθικής αγωγής, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

στοχεύουν συνειδητά 

1. Υλοποίηση και τρόποι υλοποίησης περιβαλλοντικών ή πολιτιστικών 

προγραμμάτων 

2. Εμβάθυνση σε κοινωνικοπολιτιστικά θέματα της εποχής μας. Σύνδεση σχολείου 

– κοινωνίας. 

3. Διδακτικές μέθοδοι προσέγγισης κοινωνικοπολιτιστικών θεμάτων. 

4. Αξιοποίηση ηθικών διλημμάτων στην επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων ή 

διαφωνιών. 

5. Η συμπεριφορά ως μαθησιακό αντικείμενο 

6. Η λειτουργικότητα των κανόνων της τάξης. 

7. Τρόποι αντιμετώπισης των παραβιάσεων των κανονισμών. 

8. Αποδοχή ή ανοχή των μειονοτήτων; 

9. Ο βαθμός ενίσχυσης των στοιχείων/αξιών που ενώνουν τους ανθρώπους με 

ταυτόχρονη υποβάθμιση αυτών που τους διαχωρίζουν (Θρησκεία, ιστορία, 

πολιτισμός, δικαιώματα, ανάπτυξη, εξέλιξη, ζωή κτλ.). 
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2. Ερωτηματολόγιο : (Σχολικής Κουλτούρας) 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας 

Η παρούσα ερευνητική διαδικασία αποβλέπει στη συνεργασία σας προκειμένου να 

επιτευχθεί η καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας 

για την έννοια της σχολικής κουλτούρας και τη σπουδαιότητα του παράγοντα της 

συνεργασίας. 

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας 

Η συνέντευξη διεξάγεται κάτω από συνθήκες ανωνυμίας και οι πληροφορίες είναι 

αυστηρά εμπιστευτικές. Για τον λόγο αυτό ζητάμε να δηλώσετε μόνο το εάν 

διδάσκεται μάθημα ειδικότητας ή όχι στο σχολείο και όχι ποιο μάθημα. 

Προσδοκώντας η μικρή αυτή έρευνα να αποτελέσει αφετηρία αληθινής συνεργασίας 

και επαναπροσδιορισμού του εκπαιδευτικού μας ρόλου, προσβλέπουμε στη 

συνεργασία σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Μαυρίδου Ελένη 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Ειδικότητα                           Ναι                           Όχι 

Δάσκαλος/α                           Ναι                           Όχι 

Α. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια της σχολικής κουλτούρας. 

Σημειώστε με έναν κύκλο τον βαθμό που κάθε πρόταση σας αντιπροσωπεύει με βάση 

την παρακάτω κλίμακα: (1:καθόλου, 2:λίγο, 3:αρκετά, 4:πολύ, 5: πάρα πολύ) 

1. Η κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί είναι δημιουργικοί………………………………….1 2 3 4 5 

2. Η κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται από τη σταθερότητα λειτουργίας 

του σχολείου. Στη σχολική μονάδα δεν προκαλούνται ανατρεπτικές 

αλλαγές………………………………………………………………..1 2 3 4 5 

3. Από το βαθμό στον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον για την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια 

………………………………………………………………………....1 2 3 4 5 

4. Από το βαθμό στον οποίο η διοίκηση ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα των 

δραστηριοτήτων και δράσεων της σχολικής μονάδας………………...1 2 3 4 5 

5. Από το βαθμό στον οποίο οι αποφάσεις των ηγετικών στελεχών λαμβάνουν υπόψη 

τον ανθρώπινο παράγοντα……………………………………………..1 2 3 4 5 

6. Από το βαθμό συνεργασίας και ομαδικότητας των μελών…………1 2 3 4 5 

 

                           B. H ύπαρξη κουλτούρας γνήσιας συνεργασίας  

1. Συζητάτε με τους συναδέλφους σας θέματα της δουλειάς σας που σας 

προβληματίζουν, αναζητώντας από κοινού κάποιες λύσεις σ΄ αυτά.…1 2 3 4 5  

2. Σχεδιάζετε, με τους συναδέλφους του άλλου τμήματος της ίδιας τάξης, κοινά 

προγράμματα δράσεων……………………………………………….1 2 3 4 5  

3. Προγραμματίζετε, με τους συναδέλφους του άλλου τμήματος της ίδιας τάξης, την 

διδακτική πορεία της σχολικής χρονιάς………………………………1 2 3 4 5 

4.Υπάρχει συνοχή στην ομάδα του διδακτικού προσωπικού της σχολικής σας 

μονάδας;………………………………………………………………1 2 3 4 5 

5. Θεωρείτε πως είναι σημαντική η συνεργασία με τους συναδέλφους 

σας;……………………………………………………………………1 2 3 4 5 

6. Θα μπαίνατε σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης συνεργασίας με τους συναδέλφους σας; 

Ναι                           Όχι 
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3. Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 
 

Ο ρόλος και η συμβολή του ηγέτη – εκπαιδευτικού 
 στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης 

 
 
 
 

Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης 
 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα χρησιμοποιηθούνε σε μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία με θέμα: «Ο ρόλος και η συμβολή του ηγέτη – εκπαιδευτικού στη 

διαμόρφωση ηθικής συνείδησης», η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια 

Βίου Μάθησης». 
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Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας. 

Η παρούσα ερευνητική διαδικασία αποβλέπει στη συνεργασία σας προκειμένου να 

επιτευχθεί η καταγραφή των αντιλήψεων των δασκάλων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της ηθικής, της ηθικής διαπαιδαγώγησης των 

μαθητών καθώς και τον ρόλο των ίδιων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

διαμόρφωσης ηθικής συνείδησης. Τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν για την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας. (ΜΔΕ) 

 

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας. 

Η συνέντευξη διεξάγεται κάτω από συνθήκες ανωνυμίας και οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από τη διαδικασία είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Τα μόνα προσωπικά 

στοιχεία που ζητούνται είναι το φύλλο σας, η ηλικία σας, η προϋπηρεσία, ο 

πανεπιστημιακός σας τίτλος (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος ) , 

επιμορφώσεις στις οποίες συμμετείχατε, τομείς ενδιαφερόντων σας (περιβάλλον, 

έρευνα – τεχνολογία, δικαιοσύνη, δικαιώματα ζώων, ανισότητες, διακρίσεις ανάμεσα 

στα φύλα κτλ.) 

Οδηγίες για τη διεξαγωγή της συνέντευξης 

Η διαδικασία της συνέντευξης θα διεξαχθεί πρόσωπο με πρόσωπο και δε θα 

διαρκέσει περισσότερο από 30 λεπτά. Οι ερωτήσεις θα είναι ανοιχτού τύπου, χωρίς 

περιορισμούς στις απαντήσεις σας και φυσικά χωρίς να υπάρχουν λανθασμένες 

απαντήσεις. Θα υπάρχουν και κάποιες διαβαθμισμένες ερωτήσεις, οι οποίες θα 

λειτουργούν επεξηγηματικά σε αρχικές, ανοιχτού τύπου. Σε περίπτωση που κάποια 

ερώτηση θεωρηθεί πως δεν είναι απολύτως κατανοητή, θα υπάρχουν ενδιάμεσες 

ερωτήσεις που θα βοηθούν στην αποσαφήνιση του αρχικού ερωτήματος. Η 

διαδικασία της συνέντευξης προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια μιας φιλικής 

συζήτησης, η οποία θα λειτουργήσει ανατροφοδοτικά τόσο για την ερευνήτρια όσο 

και για τον/την ερωτώμενο/τούμενη.  

Προσδοκώντας η διαδικασία της συνέντευξης να αποτελέσει σημείο 

προβληματισμού και αφορμή επαναπροσδιορισμού του εκπαιδευτικού μας ρόλου, 

προσβλέπουμε στη συνεργασία σας. 

Με εκτίμηση 

Μαυρίδου Ελένη 
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Ξεκινώντας τη γνωριμία μας… 
 
Δημογραφικά στοιχεία 
Φύλο: 
 
Άνδρας 
 
Γυναίκα 
 
Ηλικία: 
 
Χρόνια προϋπηρεσίας  
 
Πανεπιστημιακός Τίτλος: 
 
1ο πτυχίο  
 
2ο πτυχίο                            
 
Μεταπτυχιακός Τίτλος                            
 
Διδακτορικός τίτλος                            
 
Συμμετοχή σε επιμορφώσεις 
                            
ναι                           όχι 
 
συχνότητα ανά έτος :………………………………………………………………… 
                            
Τομείς ενδιαφερόντων 
 
Περιβάλλον  
 
 
Έρευνα – τεχνολογία 
 
 
 Εκπαιδευτικές ανισότητες  
 
 
Δικαιώματα ζώων 
 
 
Ευκαιρίες μάθησης και 
Προσωπικής ανάπτυξης 
 
Κοινωνικά θέματα  
 
Άλλο …………………………………………………………………………………                            
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Α. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την κατανόηση της 
έννοιας της ηθικής και της ηθικής συνείδησης 
 
1. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ηθικής; 
 
2. Παρακαλούμε να σημειώσετε σε τι ποσοστό σας εκφράζει κάθε ένας από τους 

παρακάτω ορισμούς της ηθικής, χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 
  1(καθόλου), 2(λίγο), 3(αρκετά),  4 (πολύ), 5 (πάρα πολύ) 
 
«Ηθική είναι το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν 
τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το καλό και το κακό» 
(λεξ.της κοινής νεοελληνικής, Τριανταφυλλίδη)    1  2  3  4  5    
     
«Η ηθική είναι η υποκειμενική αντίληψη και ατομική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη 
κοινωνική ηθική» (λεξ. της κοινής νεοελληνικής, Τριανταφυλλίδη)      

1   2  3  4   5    
       

3. Παρακαλούμε να σημειώσετε  σε τι ποσοστό σας εκφράζουν οι παρακάτω 
προτάσεις, χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 

  1(καθόλου), 2(λίγο), 3(αρκετά),  4 (πολύ), 5 (πάρα πολύ) 
 
Η ηθική συνδέεται κυρίως με τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και των 
καθηκόντων του ατόμου – πολίτη. Σχετίζεται με τα κοινωνικά πρότυπα που υιοθετεί 
η κοινωνία θέλοντας να διαχωρίσει το σωστό από το λάθος (διατύπωση της 
ερευνήτριας).   
                                                                                                                        1   2  3  4   
5    
    Η ηθική αφορά, κυρίως, μια εσωτερική διεργασία του ατόμου. Σχετίζεται με τους 
κανόνες που το άτομο έχει επιλέξει να καθορίσουν τη ζωή και τη συμπεριφορά του. 
Αφορά την ελεύθερη επιλογή του καλού ή του κακού από το άτομο, μέσω διεργασιών 
λήψης αποφάσεων, στις οποίες ελεύθερα καταλήγει το άτομο κατόπιν διαδικασιών 
μάθησης και σκέψης. Και ενώ πρόκειται για μια ατομική και ελεύθερη διαδικασία 
επιλογής του καλού ή του κακού, εμπλέκεται με την ύπαρξη του Άλλου (διατύπωση 
της ερευνήτριας).   

1   2  3  4   5 
Η «ηθική» αφορά τη βιωμένη αρετή  και την επιδίωξη της συλλογικής ευδαιμονίας. 

 1   2  3  4   5 
«Ο αληθινά μορφωμένος άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις 
αποφάσεις και τις επιλογές του στηριγμένος σε ορθολογικά και ηθικά 
κριτήρια.»(Καραβάκου, 2015-16) 

1   2  3  4   5 
«…αρχές της ηθικής δεν καθορίζουν τη σκέψη των ανθρώπων σε κάθε λεπτομέρεια και 
για κάθε θέμα. Αντιθέτως, αυτές αποτελούν ένα αντικειμενικό σύστημα αναφοράς με 
δικά του κριτήρια, αρχές και επιχειρήματα που καθορίζουν τη μορφή του ηθικού 
συλλογισμού μας και μόνο, όχι δηλαδή το περιεχόμενο.» .»(Καραβάκου, 2015-16)  

1   2  3  4   5 
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4. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της συνείδησης; 
 
5. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της «ηθικής συνείδησης»; 
 
6. Σας παρακαλούμε να σημειώσετε το βαθμό με τον οποίο συνδέετε την «ηθική 
συνείδηση» με τις παρακάτω έννοιες, χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 
1(καθόλου), 2(λίγο), 3(αρκετά),  4 (πολύ), 5 (πάρα πολύ) 
 
Θρησκεία     1   2  3  4   5 
Εσωτερική ικανότητα του ανθρώπου να αξιολογεί τις πράξεις του   1   2  3  4   5 
Τήρηση/υπακοή νόμων     1   2  3  4   5 
 
7.Θεωρείτε πως η «ηθική»  αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει διδακτικό αντικείμενο; 
 
8. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της «ηθικής αγωγής» 
 
9.Θεωρείτε πως ο/η εκπαιδευτικός συμβάλει στην ηθική διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών; 
 
Β. Οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως αυτοί γίνονται αντιληπτοί από 
τους εκπαιδευτικούς 
 
1.Ποιους θα αναφέρατε ως βασικούς σκοπούς του εκπαιδευτικού σας έργου; 
 
2.Θα μπορούσατε να τους ιεραρχήσετε από τον περισσότερο προς τον λιγότερο 
σημαντικό; 
 
3. Πώς διαμορφώσατε την άποψη για τους σκοπούς της εκπαίδευσης; 
 
4. Θεωρείτε πως οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι σταθεροί ή μεταβάλλονται; Και εάν 
υπάρχουν κάποιοι σταθεροί, ποιους θα αναφέρατε; 
 
5. Η δομή και η οργάνωση των διδακτικών αντικειμένων καθώς και η οργάνωση των 
Α.Π.Σ., στην υλοποίηση ποιων σκοπών θεωρείτε πως στοχεύουν; 
 
6. Εάν ενσωματώναμε όλους τους σκοπούς της εκπαίδευσης στους παρακάτω  τομείς: 
γνωστικός, ηθικός, θρησκευτικός, εθνικός, πολιτικός, ποιον ή ποιους θεωρείτε πως 
υλοποιείτε περισσότερο και ποιον ή ποιους δυσκολεύεστε ή αδυνατείτε να 
υλοποιήσετε; (Παρακαλούμε να επισημάνετε τον πρώτο και τον τελευταίο που 
επιτυγχάνετε και να προσπαθήσετε να το αιτιολογήσετε) 
 
7. Θεωρείτε πως το σχολείο πρέπει ή μπορεί να συμβάλει και με ποιον/ους τρόπους 
στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης των παιδιών;  
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8. Παρακαλούμε να βαθμολογήσετε  τη σπουδαιότητα που θεωρείτε πως 
παρουσιάζουν οι παρακάτω παράγοντες στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης, 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 1(καθόλου σημαντική), 2(λιγότερο σημαντική), 
3(αδιάφορο), 4(αρκετά σημαντική), 5(πολύ σημαντική) 
 
α. φόβος επικείμενης τιμωρίας                                                              1   2  3  4   5 
β. Προσωπική πεποίθηση αναγκαιότητας υπακοής σε ο,τιδήποτε ορίζεται από τους 
νόμους κράτους                                                                                    1   2  3  4   5 
γ. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας των μαθητών                                  1   2  3  4   5 
δ. Ικανότητα αυτοξιολόγησης των προθέσεων και πράξεών του        1   2  3  4   5 
 
9. Ποια χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας κάνουν επιτακτική την ηθική 
αγωγή στα σχολεία; 
 
10. Ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα επισημάνατε στη σχολική σας 
μονάδα;  
 
 
Γ. Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για τη διαμόρφωση 
ηθικής συνείδησης 
 
1. Υλοποιείται προγράμματα/project κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Αν ναι, 
με τι περιεχόμενο και γιατί επιλέγετε τα συγκεκριμένα (πού στοχεύετε); 
 
2. Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των θεμάτων που θα διαπραγματευτείτε κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Τι ρόλο παίζουν, στην επιλογή, οι μαθητές, τα 
ενδιαφέροντα, τα βιώματά τους, τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους;  
 
3. Πώς δουλεύουν οι μαθητές κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων; Ποιες 
διδακτικές τεχνικές χρησιμοποιείτε και ποιες μεθόδους διδασκαλίας; Ποιος ο ρόλος 
σας και ποιος ο ρόλος των  μαθητών; 
 
4. Τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας (βία, ρατσισμός, περιβάλλον 
κτλ.) γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην τάξη σας και με ποιον τρόπο; 
(προγραμματισμένα, και πώς προγραμματίζονται, ή περιστασιακά, και τι μπορεί να 
προκαλέσει τη συζήτηση γύρω από τα συγκεκριμένα θέματα) 
 
5. Κάνετε χρήση ηθικών διλημμάτων3 για την επίλυση ηθικών προβλημάτων που 
ανακύπτουν στην καθημερινότητά σας; Τι είδους προβλήματα ηθικής και κοινωνικής 
πολιτικής έχετε κλιθεί να διαπραγματευτείτε και με ποιον τρόπο τα επιλύσατε; 
 
6. Πώς επιλύονται οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών; Ποιος ο ρόλος των μαθητών 
στην επίλυση των συγκρούσεων και ποιος ο δικός σας; Επιβάλλονται ποινές και τι 
μορφή έχουν αυτές; Πώς γίνονται αποδεκτές από τους μαθητές; 
 

 

 
                                                 
3 Ηθικά διλήμματα: Διλήμματα ηθικού περιεχομένου που δίνονται στους μαθητές υπό τη μορφή 
ιστοριών και για τα οποία οι μαθητές πρέπει να διατυπώσουν τεκμηριωμένη άποψη. 
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7. Υπάρχει κανονισμός τάξης και πώς αυτός διαμορφώθηκε; Ποια η συμβολή των 
μαθητών στη διαμόρφωσή του; Με ποιον τρόπο οδηγήθηκαν οι μαθητές στην 
διατύπωση των κανόνων της τάξης; Πώς λειτουργούν οι κανόνες στους μαθητές;  
 
8. Για ποια θέματα καλούνται οι μαθητές να λάβουν αποφάσεις, κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς (εκδρομές, οικονομική διαχείριση ταμείου τάξης, πρόγραμμα 
μαθημάτων κτλ); Με ποιον τρόπο λαμβάνετε η απόφαση; 
 
9. Θεωρείτε πως η εκπαιδευτική πρακτική συντελεί στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης 
και αν ναι με ποιον τρόπο, αν όχι γιατί; 
 
10. Ποιος είναι για σας ο  «καλός» μαθητής; Τι χαρακτηριστικά έχει; Μπορείτε να 
τον σκιαγραφήσετε;  
 
11. Υπάρχει σύστημα επιβράβευσης των μαθητών και τι μορφή έχει αυτό; Πώς 
διαμορφώθηκε και τι ακριβώς επιβραβεύει; 
 
 
 Δ. Σε ποιο βαθμό ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ηγέτης 
 
 1. Έχετε προσωπικό όραμα ως εκπαιδευτικός; Θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας;  
Το μοιράζεστε με τους μαθητές σας και με ποιον τρόπο; 
 
 2. Θέτετε στόχους για τη σχολική χρονιά; Με ποιον τρόπο; Ποιοι παράγοντες 
καθορίζουν τους στόχους που θέτετε; 
 
 3. Οι μαθητές σας είναι ενήμεροι για τους στόχους που έχετε θέσει; Και με ποιον 
τρόπο ενημερώνονται γι΄ αυτούς;  
 
 4. Έχουν οι μαθητές σας προσωπικούς στόχους που διατυπώνουν στην τάξη και με 
ποιον τρόπο προσδιορίζονται, διατυπώνονται και ελέγχονται αυτοί; 
 
5. Έχετε κοινές προσδοκίες για όλους τους μαθητές σας ή οι προσδοκίες σας 
τροποποιούνται για τον καθένα χωριστά και με ποιον τρόπο διαμορφώνονται αυτές; 
 
6. Με ποιους τρόπους κερδίζετε την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών σας;  
 
7. Εάν η κατάσταση στην τάξη «ξεφύγει» από τον έλεγχό σας πως επαναφέρετε τους 
μαθητές σας; (χρήση εξουσίας, συζήτηση αποτελεσμάτων αναρχίας, η ησυχία 
αντιμετωπίζεται ως δικαίωμα του εκπαιδευτικού να κάνει τη δουλειά του και των 
μαθητών που θέλουν να προσέξουν;) 
 
8. Η τάξη σας παρουσιάζει την εικόνα ομάδας υψηλής, μέτριας ή χαμηλής συνοχής; 
Πώς το γνωρίζετε; (χρήση κοινωνιομετρικού τεστ, παρατήρηση, διαίσθηση …) Και 
πώς θα το αιτιολογούσατε; 
 
9. Ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε την λειτουργία της σχολική 
σας ομάδας; 
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Ε. Ποια μορφή ηγεσίας ασκεί ο/η εκπαιδευτικός 
 
1. Με ποιον τρόπο καταρτίζεται το ωρολόγιο διδακτικό σας πρόγραμμα; Ποιους 
παράγοντες λαμβάνετε υπ΄ όψη σας για την κατάρτησή του; 
 
 2. Συμμετέχετε σε καινοτόμες δράσεις και πόσο εύκολα αποφασίζετε τη συμμετοχή 
σας σ΄ αυτές; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη συμμετοχή σας; 
 
3. Τι σημαίνει για σας καινοτομία και σε ποιους τομείς του διδακτικού σας έργου θα 
καινοτομούσατε; 
 
4. Συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης και πόσο συχνά; Πόσο σημαντική 
είναι για σας η επιμόρφωσή σας πάνω στη δουλειά σας;  
 
5. Συνεργάζεστε με τους συναδέλφους σας σε διδακτικά θέματα, με ποιον τρόπο και 
πόσο συχνά; 
 
6. Πώς δουλεύουν οι μαθητές σας στην τάξη; (ατομικά – ομαδικά – εναλλακτικά;)  
 
7. Ποιον τρόπο διδασκαλίας θεωρείτε αποτελεσματικότερο και ως προς ποιο τομέα 
θεωρείτε πως αποδίδει; 
 
8. Με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άγνοια που μπορεί να 
έχετε σε κάποιο θέμα; 
 
9. Πώς θα χαρακτηρίζατε  τον ρόλο σας στη διδακτική πορεία; Αν ο εκπαιδευτικός 
δεν είναι αυθεντία, τι θα μπορούσε να είναι; Ή μήπως τελικά είναι αυθεντία; 
 
10. Θεωρείτε πως ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές του και ως 
προς ποιους τομείς της ζωής των μαθητών μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο; 
 
 
 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας 
Μαυρίδου Ελένη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


