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Επιστηµονική επιτροπή

Τιµητική Επιστηµονική Επιτροπή
Ηλιού Μαρία, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Λάµνιας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Μυλωνάς Θεόδωρος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Πυργιωτάκης Ιωάννης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας 

Πρόεδρος Επιστηµονικής Επιτροπής
Θάνος Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων

Μέλη Επιστηµονικής Επιτροπής
Αλεξίου Θανάσης, Καθηγητής Π. Αιγαίου
Ανδρεαδάκης Νίκος, Αναπλ. Καθηγητής Π. Αιγαίου
Αρβανίτη Ευαγγελία, Λέκτορας Π. Πατρών
Αρτινοπούλου Βάσω, Καθηγήτρια Παντείου Π.
Ασηµάκη Άννα, Λέκτορας Π. Πατρών
Βεργέτη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια ∆ηµοκρίτειου Π. Θράκης
Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια Π. Αιγαίου
Γεωργούλας Στράτος, Αναπλ. Καθηγητής Π. Αιγαίου
Γουβιάς ∆ιονύσιος, Επίκ. Καθηγητής Π. Αιγαίου
Γώγου Λέλα, Καθηγήτρια ∆ηµοκρίτειου Π. Θράκης
∆αρόπουλος Απόστολος, ∆ιδάσκων (407) Π. Θεσσαλίας
Ελευθεράκης Θεόδωρος, Λέκτορας Π. Κρήτης
Εµβαλωτής Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Καλογιαννάκη Πέλλα, Καθηγήτρια Π. Κρήτης
Καλτσούνη-Νόβα Χριστίνα, Καθηγήτρια Εθν. Καποδιστριακού Π. Αθηνών
Καµαριανός Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Π. Πατρών
Κιµουρτζής Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Π. Αιγαίου
Καντζάρα Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια Παντείου Π.
Καραφύλλης Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Π. Θράκης
Κουστουράκης Γεράσιµος, Επίκ. Καθηγητής Π. Πατρών
Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Π. Κύπρου
Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής Π. Πατρών
Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής Αριστοτέλειου Π. Θεσσαλονίκης
Μακρυνιώτη ∆ήµητρα, Καθηγήτρια Εθν. Καποδιστριακού Π. Αθηνών
Μαραγκουδάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Μπάκας Θωµάς, Επίκ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Νικολάου Σουζάνα, Επίκ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Παναγιωτόπουλος Νίκος, Καθηγητής Π. Κρήτης
Παληός Ζαχαρίας, Επίκ. Καθηγητής ΕΑΠ
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Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Εθν. Καποδιστριακού Π. Αθηνών
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Πεχτελίδης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Π. Θεσσαλίας
Σακελλαρίου Μαριγούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Σιάνου-Κύργιου Ελένη, Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Σταµέλος Γεώργιος, Καθηγητής Π. Πατρών
Στεργίου Αµαρυλλίς, Επίκ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια Π. Πελοποννήσου
Φώκιαλη Περσεφόνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Αιγαίου
Φωτόπουλος Νίκος, Επίκ. Καθηγητής Π. ∆υτικής Μακεδονίας

Οργανωτική Επιτροπή 

Πρόεδρος επί τιµή
Σακελλαρίου Μαριγούλα, Πρόεδρος ΠΤΝ, Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Θάνος Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων

Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Κονιόρδος Σωκράτης, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Καθηγητής
Π. Κρήτης

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
Αναστασοπούλου Παρασκευή, Μέλος ΕΜΑΕ∆Ε ΠΤ∆Ε Π. Ιωαννίνων
Αρβανίτη Ευαγγελία, Λέκτορας Π. Πατρών
Ασλάνη Γεωργία, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Βαµβακούση Ξένια, Επίκ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Βεργέτη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια ∆ηµοκρίτειου Π. Θράκης
Γουβιάς ∆ιονύσιος, Επίκ. Καθηγητής Π. Αιγαίου
Γρανίτσας Βασίλειος, Φοιτητής ΦΠΨ Π. Ιωαννίνων
∆αρόπουλος Απόστολος, Σχ. Σύµβουλος Π.Ε., ∆ιδάσκων Π. Θεσσαλίας
Ευαγγέλου Φίλιππος, Αιρετό ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου
Ζάραγκας Χαρίλαος, Επίκ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Θάνου Σοφία, Φοιτήτρια Τµ. Μαθηµατικού Π. Ιωαννίνων
Καινούργιου Ελένη, Καθηγήτρια ΤΕΙ Ηπείρου
Καµαριανός Γιάννης, Επίκ. Καθηγητής Π. Πατρών
Καντζάρα Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια Πάντειου Π.
Καλτσάς Κωνσταντίνος, Πτυχιούχος ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Καρατζά Αθηνά, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Π. Κρήτης
Κατσιούλας Κωνσταντίνος, Φιλόλογος
Κεφάλας Κωνσταντίνος, Φοιτητής Τµ. Πληροφορικής Π. Ιωαννίνων
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Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής Αριστοτέλειου Π. Θεσσαλονίκης
Μαραγκουδάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Μπάκας Θωµάς, Επίκ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Μπούνα Ανδροµάχη, Υποψ. ∆ιδάκτωρ ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Νταλάκας Χαράλαµπος, ∆άσκαλος, Φοιτητής ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Παπαδόπουλος Σταύρος, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Π. Ιωαννίνων
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Π. Κρήτης
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Πεχτελίδης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Π. Θεσσαλίας
Ράπτης Χάρης, Επίκ. Καθηγητής Π. Ιωαννίνων
Σαρρής ∆ηµήτριος, Λέκτορας Π. Ιωαννίνων
Σιάνου-Κύργιου Ελένη, Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Σίντος Στέφανος, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων, ∆άσκαλος
Σταθά Παρασκευή, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Στεφάνου Χρήστος, Φοιτητής ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Τζαφέα Όλγα, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Π. Ιωαννίνων
Τόλιος Ευθύµιος, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Π. Ιωαννίνων
Τσατσάκης Αντώνης, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Π.Τ.Ν. Π. Ιωαννίνων
Τσιπλακίδης Ιάκωβος, ∆ρ, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας ∆.Ε.
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέτα, Επίκ. Καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
Φωτόπουλος Νίκος, Επίκ. Καθηγητής Π. ∆υτικής Μακεδονίας

Γραµµατεία Συνεδρίου

Συντονιστές Γραµµατείας
Μπούνα Ανδροµάχη, Υποψ. ∆ιδάκτωρ ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Σταθά Παρασκευή, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Στεφάνου Χρήστος, Φοιτητής ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Τόλιος Ευθύµιος, Υποψ. ∆ιδάκτωρ ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων

Μέλη Γραµµατείας
Αγουρίδη Σοφία, Φοιτήτρια ΦΠΨ Π. Ιωαννίνων
Αλµασίδου Μαρία, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Ασλανίδου Ευαγγελία, Πτυχιούχος ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Βαρθαλίτου Βερονίκη-Μαρία, Φοιτήτρια Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου.
Γεωργίου Άννα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Ζαµπίτογλου ∆έσποινα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Ζαχαράκη Νικολέττα, Φοιτήτρια Τµ. Φυσικού Π. Ιωαννίνων
Ζήνδρος Βασίλης, Μέλος ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Κάββουρα Μαρία-Ελένη, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Καπάκη ∆ήµητρα, Φοιτήτρια ΦΠΨ Π. Ιωαννίνων
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Κοντογεωργάκης Παναγιώτης, Φοιτητής ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Κυρατζή ∆ήµητρα, Φοιτήτρια ΦΠΨ Π. Ιωαννίνων
Λάγγη Βιολέττα, Φοιτήτρια Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου
Λέκκα Όλγα, Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Π. Ιωαννίνων
Λεπίδου Στέλλα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Λυκίδου Ανδριάννα- Μαργαρίτα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Λώλης ∆ηµήτριος, Ειδ. Γραµµατέας ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Λώλου Αθανασία, Φοιτήτρια Π.Τ.∆.Ε. Π. Ιωαννίνων
Μαλιώτα Γιώτα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Μερεκούλια Ευσταθία, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Μερεκούλια Καλλιόπη, Φοιτήτρια ΠΤ∆Ε Π. Ιωαννίνων
Μοσχίδου Μαίρη, Μέλος ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Μπαλαµάτσια Μαρίνα, Μέλος ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Νάτσια Ελευθερία, Γεν. Γραµµατέας ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν.
Ιωαννίνων
Παπουτσής Ευάγγελος, Μέλος ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Πρόντη Αφροδίτη, Φοιτήτρια ΦΠΨ Π. Ιωαννίνων
Ρουβάκη Ασηµίνα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Σκαρτσιάρη Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια ΦΠΨ Π. Ιωαννίνων
Στέφος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Στουγιάννος Χρήστος,Ταµίας ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Τερζάκη Γεσθηµανή, Φοιτήτρια Τµ. Φιλολογίας Π. Ιωαννίνων
Τσιώκου Ελευθερία, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Τσουµελέκα Μαρία, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων
Φραγκουλίδου Ντορίνα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Π. Ιωαννίνων
Χρόνη Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Τµ. Φιλολογίας Π. Ιωαννίνων
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Εισαγωγή
Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε συνεργασία
µε την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης µε θέµα «Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές» υπό την αιγίδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση ερευνών στο επι-
στηµονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, η οποία θα συµβάλλει αφε-
νός στην καταγραφή και την αξιολόγηση των ερευνών και των όρων παραγωγής
τους και αφετέρου στον προβληµατισµό για τις προοπτικές της έρευνας στο εν
λόγω επιστηµονικό πεδίο. 

Στο παρόν Βιβλίο Περιλήψεων περιλαµβάνονται οι περιλήψεις των εισηγήσε-
ων του Συνεδρίου ώστε οι σύνεδροι να έχουν µία εποπτεία των θεµάτων που δο-
µούν το ενδιαφέρον των ερευνών αυτήν την περίοδο. Από τις εισηγήσεις προκύ-
πτει ότι η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ασχολείται µε επίκαιρα
θέµατα όπως η κρίση, η βία, οι ανισότητες, η ετερότητα, οι εκπαιδευτικές πρα-
κτικές και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων
παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά. Προηγούνται, προς τιµή, οι περιλήψεις των
εισηγήσεων των προσκεκληµένων οµιλητών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκληµένους οµιλητές, τους εισηγητές,
την οργανωτική και επιστηµονική επιτροπή και τη γραµµατεία του Συνεδρίου για
τη σηµαντική συµβολή τους στην οργάνωση και πραγµατοποίηση του Συνεδρίου.
Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τµήµατος
Νηπιαγωγών κ. Μαρία Σακελλαρίου για την παρότρυνση και στηριξη της όλης
προσπάθειας. 

Επίσης, ευχαριστώ τους χορηγούς του Συνεδρίου για την οικονοµική στήριξη:
Bruno Coffee Stories (Ιωάννινα), Εκδ. Αλεξάνδρεια, Εκδ. Gutenberg, Εκδ.
Επίκεντρο, Εκδ. Μεταίχµιο, Εκδ. Πεδίο, Εκδ. Τόπος, Aegean airlines, Hotel Grand
Serai (Ιωάννινα) Hotel Du Lac (Ιωάννινα), Νερά Κορπή, Αρτοποιεία Τζιµογιάννη
(Ιωάννινα), και Οινοποιείο Κυρ-Γιάννη και τους χορηγούς επικοινωνίας: Ήπειρος
TV1 και Ηπειρωτικό Αγώνα.

Επιπλέον, ευχαριστώ τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ήταν οι βασικοί
υποστηρικτές του Συνεδρίου. Τέλος, ευχαριστώ τους Καθηγητές Αργύρη Κυρίδη
και Νίκο Παναγιωτόπουλο για τις συµβουλές τους και τους υποψήφιους διδά-
κτορες Ανδροµάχη Μπούνα και Αντώνη Τσατσάκη για τη βοήθεια στη σύνταξη
του Βιβλίου Περιλήψεων.

Εκ µέρους της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής

Θεόδωρος Β. Θάνος
Επίκ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
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Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Για την κοινωνιολογία στην Ελλάδα. 
Αναδροµές και αναµονές

Ηλιού Μαρία
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

«Ισότητα στην ελληνική εκπαίδευση; Ας γελάσω…»
Οι κοινωνικές και οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα

σύµφωνα µε τις απόψεις φοιτητριών και φοιτητών ελληνικών

Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Κυρίδης Αργύρης
Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Το ζήτηµα των κοινωνικών και ακόµα πιο ειδικά των εκπαιδευτικών ανισο-
τήτων στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική εκπαίδευση µοιάζει στις µέ-
ρες µας να απασχολεί την ελληνική κοινωνία όλο και λιγότερο. Η επιστηµο-
νική έρευνα και η σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία έχουν επικεντρωθεί σε
συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφέροντος του φαινοµένου παραµελώντας το
ζήτηµα στην µακροκοινωνιολογική του διάσταση, χωρίς αυτό, βέβαια, να ση-
µαίνει ότι τα πλαίσια και τα πεδία ανάλυσης που έχουν αναδυθεί είναι ήσσο-
νος σηµασίας. Το κεντρικό ερώτηµα που απασχολεί την παρούσα έρευνα
είναι εάν αναγνωρίζονται σήµερα κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισό-
τητες από το ελληνικό κοινωνικό σώµα και σε ποια πεδία επικεντρώ-
νονται. Υφίστανται κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες στην
Ελλάδα; Είναι αναγνωρίσιµες και πώς εκδηλώνονται; Η έρευνά µας
πραγµατοποιήθηκε µε δύο ερευνητικά εργαλεία: ένα ερωτηµατο-
λόγιο το οποίο περιλαµβάνει δύο κλίµακες στάσεων (κοινωνικές και
εκπαιδευτικές ανισότητες) (Ν= 200) και µε ένα ακόµα ερωτηµατο-
λόγιο το οποίο περιλαµβάνει µια και µόνη ερώτηση, η οποία αφορά
στην διατύπωση γραπτής άποψης για το εάν το δείγµα θεωρεί ότι υπάρ-
χουν ανισότητες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και να δικαιολογή-
σει την άποψή του (Ν=90). Στα ερωτηµατολόγια απάντησαν φοιτήτριες και
φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Επιλέξαµε την φοιτητική ιδιότητα στο δείγ-
µα ώστε να καταγράψουµε στάσεις και απόψεις νέων που θεωρούνται «ευ-
νοηµένοι» από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η ανάλυση έδειξε ότι το δείγµα θε-
ωρεί ότι όντως υφίστανται ανισότητες τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και
στην ελληνική εκπαίδευση και είναι σε θέση να αναγνωρίσει ένα σηµαντικό εύ-
ρος των ενδείξεων του φαινοµένου. 
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Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Απόπειρα προσέγγισης όψεων της σηµερινής πολυ-επίπεδης και

πολύµορφης κρίσης

Λάµνιας Κωνσταντίνος
Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Με την έκρηξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τα κοινωνικά υποσυστήµατα απο-
συνδέονται από το βιόκοσµο και, σε πολλές περιπτώσεις, τον περιθωριοποιούν.
Με βάση την υπόθεση αυτή, η αύξηση της πολυπλοκότητας του διοικητικού και
του οικονοµικού υποσυστήµατος ενισχύει τις διαδικασίες αποσύνδεσής τους από
τον βιόκοσµο και, σε συνδυασµό µε τις σκόπιµες συστηµικές επιβολές πάνω σ’
αυτόν, συµβάλλει στη δηµιουργία της σηµερινής πολύµορφης κρίσης, η οποία
δεν είναι µόνο οικονοµική. Η σηµερινή κρίση είναι κρίση αξιών, κρίση εξορθολο-
γισµού κοινωνικών κανόνων, κρίση αναπαραγωγής προκαταλήψεων και δια-
στρεβλωµένων µορφών γνώσης, κρίση γενίκευσης του ατοµισµού, κρίση υπο-
βάθµισης της ατοµικής και της κοινωνικής ευθύνης, κρίση καταστροφής των δο-
µών του βιόκοσµου και, τελικά, κρίση περιορισµού της έλλογης επικοινωνίας.

Εδώ αναδεικνύεται η ευθύνη του πολιτικού υποσυστήµατος, το οποίο θα µπο-
ρούσε να συµβάλει στον εξορθολογισµό του βιόκοσµου, µέσα από την ενεργο-
ποίηση των θεσµών του συµβολικού ελέγχου (της εκπαίδευσης, της οικογένειας,
των ΜΜΕ κ.λπ.). Ο εξορθολογισµός του βιόκοσµου δηµιουργεί προϋποθέσεις για
την άσκηση αποτελεσµατικού κοινωνικού ελέγχου στην ασυδοσία των σκόπιµων
δράσεων των υποσυστηµάτων. Εκτιµούµε ότι κάποιες οργανωµένες παρεµβά-
σεις του εκπαιδευτικού υποσυστήµατος για τον εκσυγχρονισµό κοινωνικών κα-
νόνων, όψεων των αξιών, πεποιθήσεων, προκαταλήψεων κ.λπ., µολονότι επίπο-
νες και µακρόχρονες, µπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές.

Άτυπες µορφές εκπαίδευσης και θεσµοθετηµένες
εκπαιδευτικές πρακτικές: συγκλίσεις και αντιφάσεις

Μακρυνιώτη ∆ήµητρα
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι το µαζικό σχολείο προσφέρει ένα µικρό µό-
νο µέρος από τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών, και αυτές µάλιστα τις
περισσότερες φορές προκαλούν µάλλον αρνητικά παρά θετικά σχόλια. Οι οµά-
δες οµηλίκων, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε επίκεντρο την τηλεόραση και κυ-
ρίως το διαδίκτυο έχουν αναδειχτεί σε κατεξοχήν πόλους άντλησης γνώσης και
πληροφορίας, σε κατεξοχήν πεδία που διαµορφώνουν όχι µόνο στάσεις αντιλή-
ψεις και αξίες αλλά και σταδιακά εγκαθιστούν συγκεκριµένους τρόπους µε τους
οποίους οι νεαροί χρήστες σχετίζονται µε τη γνώση. Με την παραδοχή αυτή θε-
ωρώ όπως ό, τι εµφανίζεται ως άτυπη εκπαίδευση ούτε κοινωνικά ουδέτερη εί-
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ναι, ούτε χωρίς στοχοθεσία. Φέρει ένα φάσµα παιδαγωγικών λόγων και πρα-
κτικών που συγκροτούν µια ιδιότυπη µορφή βιο-παιδαγωγικής, η οποία περιο-
ρίζει, υπαγορεύει, ρυθµίζει, ταξινοµεί, κανονικοποιεί και συµβάλλει στη δια-
µόρφωση ενός ορισµένου τύπου υποκειµένου. 

Στην ανακοίνωση αυτή θα επικεντρωθώ σε ένα τέτοιο εξωσχολικό
εκπαιδευτικό πλαίσιο, και συγκεκριµένα σε ένα τηλεοπτικό διαγωνιστικό
παιχνίδι µαγειρικής για παιδιά ηλικίας από 8-12 ετών, το Τζούνιορ µάστερ
σεφ, προκειµένου: α) να αναλύσω κριτικά τους υιοθετούµενους παιδαγωγι-
κούς λόγους και τις παιδαγωγικές πρακτικές της εκποµπής υπογραµµίζον-
τας ότι τα θεωρούµενα σε πρώτη ανάγνωση αντιφατικά τους στοιχεία (όπως
είναι η δηµιουργικότητα και η φαντασία από τη µια και η µίµηση και ανα-
παραγωγή από την άλλη), συνυπάρχουν αρµονικά και ουσιαστικά υπηρε-
τούν και εξυπηρετούν τον ίδιο κοινό σκοπό και β) να προτείνω, υπό µορφή
συµπεράσµατος, πιθανές συσχετίσεις µε µαθησιακές-γνωσιακές διαδικα-
σίες που χαρακτηρίζουν τις παιδαγωγικές πρακτικές του µαζικού σχολείου.

Γυναίκες και σταδιοδροµίες στον ακαδηµαϊκό χώρο:
δυσκολίες και στρατηγικές υπέρβασης

Μαραγκουδάκη Ελένη
Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η παρουσία και η θέση των γυναικών στο διδακτικό και ερευνητικό προσω-
πικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη
φεµινιστική προβληµατική και έρευνα την τελευταία 15ετία. Από τη σχετι-
κή έρευνα αναδεικνύονται οι δυσκολίες που βιώνουν και τα εµπόδια που
αντιµετωπίζουν οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί στο χώρο εργασίας τους
καθώς και οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν για την υπέρβασή τους.
Οι περισσότερες από τις δυσκολίες/εµπόδια συνδέονται µε την αν-
δροκεντρική δοµή και κουλτούρα των Πανεπιστη µιακών Ιδρυµάτων
στα οποία οι γυναίκες ακαδηµαϊκοί, παρά τα θετικά βήµατα που
έχουν σηµειωθεί, εξακολουθούν να είναι, ως ένα µεγάλο βαθµό οι
“ξένες” και οι “παρείσακτες”.

Η σχετική έρευνα στην Ελλάδα είναι περιορισµένη συγκριτικά µε
άλλες χώρες Το εµπειρικό αυτό “έλλειµµα” επιχειρήσαµε να καλύψου-
µε µε τη διεξαγωγή µιας έρευνας κατά την οποία έγινε συλλογή και επε-
ξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων. Η έρευνα θεµελιώνεται θεω-
ρητικά στην κριτική φεµινιστική πολιτική προσέγγιση η οποία αναγνωρίζει τη
σηµασία των σχέσεων µεταξύ φύλου, εξουσίας, οργανωσιακής κουλτούρας
και πολιτικής. Στο πλαίσιο της εισήγησης θα παρουσιαστούν κυρίως τα ποι-
οτικά ευρήµατα της έρευνας, έτσι όπως προέκυψαν από την επεξεργασία συ-
νεντεύξεων µε γυναίκες πανεπιστηµιακούς των δύο ανώτερων ιεραρχικά βαθ-
µίδων, Καθηγήτριες και Αναπληρώτριες Καθηγήτριες, από διάφορα ΑΕΙ της
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χώρας, αναφορικά µε: α) το κοινωνικό τους προφίλ, β) τις συνθήκες και τις δια-
δικασίες πρόσβασης τους στο επάγγελµα γ) τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν
στις αλλεπάλληλες διαδικασίες κρίσης εξέλιξης από τις χαµηλότερες βαθµίδες
στις υψηλότερες, στη διεκπεραίωση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόν-
των τους και το βαθµό στον οποίο εκτιµούν ότι οι δυσκολίες αυτές συνδέονται µε
το φύλο τους, δ) το κόστος της εξέλιξης τους στις ανώτερες ιεραρχικά βαθµί-
δες, και ε) την τοποθέτησή τους αναφορικά µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή
πολιτικών θετικής διάκρισης των γυναικών. 

Η έρευνα που έχει τίτλο «Σταδιοδροµίες Γυναικών στην Εκπαίδευση: κοινωνι-
κοί επικαθορισµοί και κοινωνικές στρατηγικές» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ και συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από το ΥΠΕΠΘ.

Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: παραγωγή
θεωρίας και εµπειρικής έρευνας (στοχασµοί και
προβληµατισµοί)

Μυλωνάς Θεόδωρος
Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών

Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι από τη δεκαετία του 1970 (απαρχές) µέχρι σή-
µερα η Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης εξακολουθεί να «είναι µια επι-
στήµη που διαµορφώνεται»; (Άννα Φραγκουδάκη). Τι έχει παραχθεί στο διάστη-
µα αυτό ως ποσότητα και ποιότητα θεωρίας και έρευνας (και όχι µόνο ως δια-
τύπωση ‘ερευνητικών υποθέσεων’);

Εξακολουθούµε να διαπιστώνουµε και σήµερα οτι η παραγωγή θεωρίας και
έρευνας «είναι ποσοτικά περιορισµένη και ακόµα, µε αξιόλογες εξαιρέσεις, είναι
και ποιοτικά µέτρια» (Μαρία Ηλιού).

Ποιοί όροι και προϋποθέσεις µας λείπουν, ή δεν είναι επαρκείς, για να εισέλ-
θει και ο δικός µας επιστηµονικός κλάδος σε τροχιά επιστηµονικής συστηµατο-
ποίησης και σε δυναµική γοργότερης ανάπτυξης και διάχυσης;

Τι χρειάζεται ακόµα η Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης για να επη-
ρεάζει όχι µόνο την εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαιδευτική πράξη αλλά και
την «όραση» και την «απαίτηση» γενικότερα της κοινωνίας για την εκπαίδευσή
της ώστε να βελτιώνεται η «ευηµερία» της;

Ταξικές διαστάσεις της πολιτισµικής ετερότητας

Νικολάου Γιώργος
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η συζήτηση περί την πολιτισµική ετερότητα και τη διαπολιτισµική διαχείρισή της
επικεντρώνει – όσον αφορά τους παράγοντες που συνιστούν τον πολιτισµικό πλου-
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ραλισµό – σε θέµατα όπως η εθνική ή η εθνοτική καταγωγή, η διαφορετική
γλώσσα και η διαφορετική θρησκεία. Αναµφίβολα, οι παραπάνω παράγοντες
θα µπορούσαν να θεωρηθούν παραπάνω από προφανείς στη συγκρότη-
ση των πολυπολιτισµικών κοινωνιών. Είναι, ωστόσο, από µόνοι τους ικα-
νοί να δηµιουργούν κρίσεις και εντάσεις; Μήπως σ’ αυτούς θα πρέπει να
συνεκτιµηθεί και η συµβολική δύναµη, που απορρέει από το κοινωνικό
στάτους κάθε «εθνοπολιτισµικά διαφορετικής» οµάδας, προκειµένου να
αποκτήσουν νόηµα ως γενεσιουργοί παράγοντες κρίσεων και εντάσεων στο
πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών;

Ακαδηµαϊκή λογοκρισία και επιστηµονική
αναστοχαστικότητα

Παναγιωτόπουλος Νίκος
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης

Η εισήγηση θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τα βασικά εµπόδια µιας συ-
στηµατικής αναστοχαστικότητας πάνω στους όρους της σύγχρονης κοινω-
νιολογικής εργασίας αντικειµενοποίησης της εκπαίδευσης, θεµελιώδης προ-
ϋπόθεση της ανάπτυξης του συγκεκριµένου, όπως και κάθε άλλου, κοινω-
νιολογικού κλάδου.

Οι τέσσερις «εποχές» της σχολικής αποτυχίας

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Παρά τον αµφιλεγόµενο αλλά και εµβληµατικό χαρακτήρα του όρου
«σχολική αποτυχία» (echec scolaire), δύσκολα αµφισβητείται ότι αυ-
τός, αφού εµπειρικά αποτυπώθηκε και στοιχειοθετήθηκε µε συγ-
κεκριµένους εµπειρικούς δείκτες, περιγράφει τη διαχρονική προ-
βληµατική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Με αναγνωρισµένες, ως θεσµικές, τις κοινωνικές του λειτουργίες,
δηλαδή την επιλογή (selection) και τη νοµιµοποίηση (legitimation), το
σχολείο εξακολουθεί να επιτελεί το ανειληµµένο έργο του.

Εστιάζοντας στην επιλεκτική του λειτουργία, η σχετικά εµπειρική έρευνα
τεκµηρίωσε ότι η σχολική αποτυχία δεν αφορά τόσο τους µαθητές, όσο, κυ-
ρίως, το σχολείο που αδυνατεί να διασφαλίσει σε όλους αδιακρίτως τα προ-
βλεπόµενα µορφωτικά αγαθά. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του όρου «σχο-
λική αποτυχία» έχει µέχρι σήµερα διανύσει τέσσερις «εποχές» θεωρητικής πλαι-
σίωσης, που επικαλούνται διαδοχικά ατοµικές-προσωπικές, κοινωνικές-πολιτι-
σµικές, θεσµικές-εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές-διδακτικές «παθογένειες». 
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Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η αναζήτηση της πορείας
της στον κόσµο της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας

Πυργιωτάκης Ιωάννης
Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, ως επιστηµονικός κλάδος απέκτησε ιδιαίτερη
αξία και γνώρισε µεγάλη εξέλιξη, σε εποχές που χαρακτηρίζονταν κυρίως από
αυξηµένη κοινωνική ευαισθησία. Στις περιόδους εκείνες για παράδειγµα το µε-
ταρρυθµιστικό λεξιλόγιο για την εκπαίδευση περιείχε όρους όπως κοινωνική δι-
καιοσύνη, ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, αντισταθµιστική αγωγή κ.ο.κ.
Ανάλογα υπήρξαν και τα θέµατα µε τα οποία καταπιάστηκε η έρευνα στην
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, η οποία µε την αντίστοιχη θεµατολογία γνώρι-
σε µεγάλη άνθιση. 

Από την δεκαετία όµως του 1980 και ιδιαίτερα από την περίοδο διακυβέρ-
νησης της Μάργκαρετ Θάτσερ και εντεύθεν, η κοινωνική ευαισθησία υποχώρη-
σε στις περισσότερες χώρες και αντίστοιχα µεταβλήθηκε το µεταρρυθµιστικό λε-
ξιλόγιο της εκπαίδευσης. Αντί των παραπάνω όρων ακούγονται περισσότερο οι
όροι ανταγωνιστικότητα, αποτελεσµατικότητα, αξιολόγηση αξιοκρατία κλπ.
Σήµερα στην ακµή της παγκοσµιοποίησης θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή έχει επι-
δεινωθεί. Με την παγκοσµιοποίηση των συµφερόντων και τον ασυγκράτητο αν-
ταγωνισµό οι ανθρωπιστικές αξίες έχουν περίπου εξαφανισθεί, ο homo econo-
micus δεσπόζει παντού, η καινοτοµία προτείνεται ως η µαγική λύση στο αντα-
γωνιστικό περιβάλλον και η διαβόητη κοινωνία της γνώσης οδήγησε στην κοι-
νωνία της απόγνωσης. 

Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίµα τίθεται το ερώτηµα: Τι µέλει γενέσθαι; Ποια
πορεία αναµένεται να επιλέξουν οι Κοινωνιολόγοι της Εκπαίδευσης; Θα συνεπι-
κουρήσουν µε την έρευνα και τη συγγραφή τους τις τάσεις αυτές ή θα δοκιµά-
σουν να προτάξουν ξανά τις ανθρώπινες αξίες και την κοινωνική ευαισθησία;

Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα:
πραγµατικότητα και προοπτικές

Σιάνου-Κύργιου Ελένη
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Στην εισήγηση γίνεται προσπάθεια να αποτιµηθεί η τρέχουσα πραγµατικότητα
της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σχέση µε την πρόσφατη
ιστορία της και τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Υποστηρίζεται ότι η κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης διέρχεται σήµερα µια κρίσιµη για το µέλλον της καµπή. Οι κοινω-
νιολόγοι της εκπαίδευσης εστιάζουν συχνά το ερευνητικό ενδιαφέρον τους σε άλ-
λα πεδία, ενώ ζητήµατα που παραδοσιακά ήταν στο επίκεντρο της έρευνας στην
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης εξετάζονται από ερευνητές άλλων επιστηµονικών
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κλάδων. Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης έχει, επίσης, απολέσει µέρος της
επιρροής της στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και τους εκπαιδευτι-
κούς, µε συνέπεια να περιορίζεται η συµβολή της στην εκπαίδευση και τη
σχέση της µε την οικονοµία και την κοινωνία. Συµπεραίνεται ότι σε µια
περίοδο κρίσης και όξυνσης των ανισοτήτων, που είναι ανοιχτό το ενδε-
χόµενο ριζικών αλλαγών, είναι αναγκαία η έναρξη του διαλόγου, µε σκο-
πό την ανάκτηση της επιρροή της και την ενίσχυση της έρευνας για τα νέα
ζητήµατα της εκπαίδευσης που αναδύονται υπό την επίδραση των ευρύτε-
ρων οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων. 

Η θεωρία του συµβολικού ελέγχου και η συµβολή της
στην κατανόηση της απόλυτα παιδαγωγηµένης κοινωνίας
και τη µελέτη των εκπαιδευτικών πολιτικών

Τσατσαρώνη Άννα
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Η εισήγηση αφορά κυρίως σε µια θεωρητική διερεύνηση του πεδίου του συµ-
βολικού ελέγχου, ενός όρου ο οποίος δεν χρησιµοποιείται πολύ συχνά στο
χώρο των κριτικών µελετών της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η επισκόπηση των
κριτικών µελετών για την ανάλυση και την κατανόηση των πολιτικών, που τα
«µοντέρνα» εθνικά κράτη εφαρµόζουν για να «διαχειριστούν τις αλλαγές» αλ-
λά και να «πραγµατώσουν» τα µηνύµατα του παγκοσµιοποιηµένου περιβάλ-
λοντος στα συστήµατά τους, αναδεικνύει ως κυριάρχους τρεις όρους: τον
«Εκσυγχρονισµό», τη «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» και τη «∆ια-κυβέρνηση». Οι ση-
µασίες που αυτοί οι τρεις όροι φέρνουν υποδεικνύουν την ανάγκη απάν-
τησης σε δύο κοµβικά ερωτήµατα: Πρώτον, ποιο είναι το διακύβευµα
των σύγχρονων εκσυγχρονιστικών προγραµµάτων πολιτικής στην επο-
χή της παγκοσµιοποίησης; και δεύτερον, ποιο είναι το διακύβευµα για
την κριτική έρευνα στην προσπάθειά της να τα φωτίσει; Για τους
Μπερνσταϊνικούς ερευνητές, η προσέγγιση αυτών των ερωτηµάτων
γίνεται εφικτή µέσα από τη θεωρία του Συµβολικού Ελέγχου και την
ιδέα της Καθολικά Παιδαγωγηµένης Κοινωνίας (“totally pedagogi-
sed society”) που βοηθάνε στην υπέρβαση των ακραία πεσιµιστικών
αναλύσεων και ντετερµινιστικών προσεγγίσεων, µε κύρια αναφορά στην
έννοια του ‘νεοφιλελευθερισµού’ για την κατανόηση των σύγχρονων ρα-
γδαίων αλλαγών στο πεδίο της εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα στις δοµές του
αποδυναµωµένου κράτους πρόνοιας. Αυτό βασικά σηµαίνει ότι η θεωρία δεν
επικεντρώνεται στην παραγωγή αµετάθετων «επιστηµονικών αληθειών» αλλά
στην ανάπτυξη «γλωσσών περιγραφής», ικανών να αναλύσουν τις διαδικασίες
συγκρότησης των υποκειµένων σε κάθε συνθήκη κοινωνικής ρύθµισης. Στόχος
µου είναι να αναδείξω τη δυναµική που παρέχει η θεωρία του συµβολικού ελέγ-
χου στην προσπάθεια αναµόρφωσης της εκπαιδευτικής έρευνας προς µια
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«ανοιχτή» αναζήτηση, µε επίκεντρο τη µελέτη των σχέσεων εξουσίας και των αρ-
χών άσκησης κοινωνικού ελέγχου µέσω της γνώσης και της παιδαγωγικής επι-
κοινώνησής της. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιάσω απεικονίσεις δυο ερευνών
που εστιάζουν σε (εκσυγχρονιστικές) αλλαγές αφενός στο πλαίσιο και τις αρχές
της διοίκησης στη σχολική εκπαίδευση και αφετέρου στα προγράµµατα σπουδών
της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Υπάρχει Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης σήµερα;

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Καθηγητής Κοινωνιολογίας
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ΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η επαγγελµατική ικανοποίηση των σχολικών
συµβούλων στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κεντρικής
Μακεδονίας

Αδαµόπουλος Ιωάννης
Σχολικός Σύµβουλος

Η ικανοποίηση από το επάγγελµα αποτελεί µια σηµαντική διάσταση στη
ζωή κάθε εργαζόµενου συναρτάται µε τη φύση και την ένταση των προ-
βληµάτων και, κατά συνέπεια, µε την αποτελεσµατικότητα και την αποδο-
τικότητά του στο αντικείµενο της εργασίας του. Επιπλέον, τα προβλήµατα
που σχετίζονται µε την εργασία ασκούν επίδραση στην προσωπική και ψυ-
χική υγεία του εργαζόµενου και, κατά συνέπεια, στην εν γένει οικογενειακή
ζωή του. Ειδικότερα, τα παραπάνω ισχύουν, και για τους απασχολούµενους
στον χώρο της εκπαίδευσης, είτε µε την ιδιότητα των απλών εκπαιδευτικών,
είτε µε την ιδιότητα των στελεχών της εκπαίδευσης, και είναι αυτονόητο ότι
η ικανοποίηση που αισθάνονται από το επάγγελµά τους, επηρεάζει και την
συµπεριφορά τους στις σχέσεις που αναπτύσσουν κάθε φορά µε τους µα-
θητές, τους συναδέλφους, τους γονείς, την τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι ενώ η επαγγελµατική ικανοποίηση αποτελεί αντικείµενο έρευ-
νας των κοινωνικών επιστηµών, ιδιαίτερα της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας
και της Κοινωνικής Ψυχολογίας, εν τούτοις στη χώρα µας δεν έχουν γίνει ιδι-
αίτερα εκτεταµένες έρευνες γύρω από αυτή τη θεµατική.

O «αποτελεσµατικός ηγέτης» και η δράση του 
ως προς την κοινωνιολογική προσέγγιση της
σχολικής βίας

Αλεξίου Στέλλα
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστήµιο Κύπρου

Σύµφωνα µε την έρευνα, η εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία κατέχει ση-
µαντική θέση, όσον αφορά την ορθή λειτουργία των σχολικών µονάδων. Το
έργο του διευθυντή, είναι πολυσύνθετο και βαρύνουσας σηµασίας, µιας και
το πρόσωπο αυτό, βρίσκεται στην υψηλότερη µονάδα ιεραρχίας και οφείλει
να ασκήσει το ρόλο του ηγέτη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα
του εκπαιδευτικού οργανισµού που διευθύνει, και στο τέλος της σχολικής χρο-
νιάς να επιτευχθούν οι επιθυµητοί στόχοι. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί κλί-
νονται να αντιµετωπίσουν καθηµερινά κρούσµατα βίας στα σχολεία, ειδικό-
τερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η εργασία αυτή πρόκειται να παρου-
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σιάσει τη δράση του «αποτελεσµατικού ηγέτη» ως προς την θετική αντιµετώπιση
της βίας, στα πλαίσια του «κοινωνικοποιητικού» ρόλου του σχολείου. 

Ο Γλωσσικός Σεξισµός στα Εγχειρίδια Γλώσσας 
της Γ’ ∆ηµοτικού: Μία Ποσοτική Ανάλυση Περιεχοµένου

Αλεξόπουλος Χρήστος 
∆άσκαλος, Μ∆Ε

Χαρβούρος Ευάγγελος 
∆άσκαλος, Μ∆Ε

Γουβιάς ∆ιονύσης 
Μόνιµος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι το βασικότερο µέσο διδασκαλίας, το οποίο οι εκπαι-
δευτικοί χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο στη διδακτική πράξη, ενώ οι µαθητές
και οι µαθήτριες έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε αυτά, εντός αλλά και εκτός σχο-
λικής τάξης λαµβάνοντας πολλαπλές επιδράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο των µεταδι-
δόµενων µηνυµάτων έχουµε µέσα από τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα των εγχει-
ριδίων την αναπαράσταση ανδρών και γυναικών, σε συγκεκριµένους τοµείς µε
βάση τα στερεότυπα των δύο φύλων. Στην παρούσα έρευνα µελετώνται τα έµ-
φυλα πρότυπα µέσα στα υφιστάµενα σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας της Γ’ ∆ηµοτικού,
τα οποία διδάσκονται από το σχολικό έτος 2006-2007. Αναλυτικότερα, µε την
ερευνητική µέθοδο της ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου, εξετάζεται ο προ-
ωθούµενος σεξισµός µέσα από τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα του διδακτικού αυ-
τού υλικού.

Η εκπαίδευση µέσα από το κινηµατογραφικό είδος των
School Movies - ένα µοντέλο σύγκρισης της θεσµοθετηµένης
εκπαίδευσης µε τη δηµόσια παιδαγωγική του
κινηµατογράφου

Αλέτρας Νικόλαος
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτικός
ΠΕ14, Κριτικός Κινηµατογράφου

Γερασάκη Σταυρούλα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ06

Το κινηµατογραφικό είδος των SchoolMovies καταγράφει εικόνες, ιδέες και επι-
κοινωνεί µηνύµατα στους θεατές σχετικά µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα,
την οποία πολλές φορές «µεταµορφώνει». Οι ταινίες αυτού του κινηµατογραφι-
κού είδους χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένα µοτίβα και στερεότυπα, τα οποία
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αφορούν τις θεµατικές, τους χώρους και τα πρόσωπα των µυθοπλασιών που κα-
λούνται να δουν οι θεατές. Στα πλαίσια της καταγραφής αυτών των µοτίβων και
των στερεοτύπων, γίνεται προσπάθεια από τους συγγραφείς να τεκµηριώ-
σουν ένα µοντέλο σύγκρισης και ταύτισης µεταξύ της τυπικής εκπαί-
δευσης (σχολείο) και της δηµόσιας παιδαγωγικής (κινηµατογράφος).

Αντιλήψεις των γυναικών µελών ∆ΕΠ για το εργασιακό
περιβάλλον τους

Αναστασάκη Αναστασία
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed., Υποψ. ∆ιδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα
επιστηµονικής µελέτης για τις αντιλήψεις που εκφράζουν οι γυναίκες µέλη
∆ΕΠ της ελληνικής πανεπιστηµιακής κοινότητας για τη ζώσα πραγµατικό-
τητα του εργασιακού περιβάλλοντός τους. Τα ερωτήµατα που διερευνών-
ται αφορούν στην αξιολόγηση του εργασιακού κλίµατος, στη διερεύνηση της
επαγγελµατικής ικανοποίησης και αφοσίωσης, καθώς και στην επίδραση των
µεταβλητών της βαθµίδας εξέλιξης και του επιστηµονικού πεδίου απασχό-
λησης των συµµετεχουσών στην έρευνα. Από τα αποτελέσµατα της µελέτης
προκύπτει ότι οι επιστηµόνισσες βιώνουν και αναφέρουν την ύπαρξη ενός
ψυχρού κλίµατος στον εργασιακό χώρο, ενώ παράλληλα βιώνουν υψηλά επί-
πεδα επαγγελµατικής ικανοποίησης και αφοσίωσης σε αυτόν. 

Καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
ερευνητική παραγωγικότητα των γυναικών µελών ∆ΕΠ

Αναστασάκη Αναστασία
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα παρουσιάσουµε τα αποτελέ-
σµατα επιστηµονικής µελέτης για τους παράγοντες που επηρεάζουν
την ερευνητική παραγωγικότητα των γυναικών µελών ∆ΕΠ της ελλη-
νικής πανεπιστηµιακής κοινότητας. Οι µεταβλητές, η επίδραση των οποί-
ων θα παρουσιαστεί, αφορούν στην ηλικία, τη βαθµίδα εξέλιξης, το επι-
στηµονικό πεδίο απασχόλησης και το δηµογραφικό προφίλ των συµµετεχουσών.
Από τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτει ότι οι µεταβλητές αυτές επιδρούν
και σε µεγάλο βαθµό προβλέπουν την ερευνητική δραστηριότητα των γυναικών
µελών ∆ΕΠ. Η εργασιακή κατάσταση, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται
µε το προσωπικό προφίλ των επιστηµονισσών καθορίζει και την ερευνητική κι-
νητικότητά τους στο επίπεδο των δηµοσιεύσεων.
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∆ιαπολιτισµικότητα και µετασχηµατισµός στην εκπαίδευση:
µια αναστοχαστική καταγραφή στο πλαίσιο της νέας µάθησης

Αρβανίτη Ευγενία 
Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πατρών 

Στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί (οι επαγγελµατίες
της γνώσης) αναζητούν µια αναβαθµισµένη αποστολή για την εκπαίδευση µε στό-
χο τον µετασχηµατισµό. Οι αρχές και οι έννοιες της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
δύναται να διαµορφώσουν ένα πλαίσιο ‘διαπολιτισµικού διαλόγου’ µεταξύ των
κοινωνικών πρωταγωνιστών που αποφασίζουν για τη φυσιογνωµία και τον προ-
σανατολισµό της εκπαίδευσης και µάλιστα σε περιόδους σοβαρής κοινωνικο-οι-
κονοµική κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εισήγηση εξετάζει την κοινωνική
σηµασία της εκπαίδευσης που σε περιόδους κοινωνικοοικονοµικής µετάβασης
καθιστά τη γνώση ως ένα «κοινωνικό θεµελιώδες». Επιπλέον εξετάζει την ισορ-
ροπία ισχύος και ρόλων µεταξύ των µετόχων µιας διαφοροποιηµένης εκπαιδευ-
τικής κοινότητας µέσα από τη διαπολιτισµικότητα, την συµπερίληψη της διαφο-
ρετικότητας και την πολυπρισµατική θέαση. Τέλος, δίνεται έµφαση στο ρόλων
των εκπαιδευτικών ως _φορέων αλλαγής_ µέσα από µια αποτελεσµατική επαγ-
γελµατική διαπολιτισµική µάθηση.

Κοινωνικές ανισότητες και θετικές διακρίσεις: η πρόσβαση
στο πανεπιστήµιο των µελών της µειονότητα της Θράκης

Ασκούνη Νέλλη
Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο δρόµος της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανοίγει για τα µέλη της µει-
ονότητας της Θράκης το 1996 µε το µέτρο της «ποσόστωσης» του 0,5%, που
υλοποιεί µια πολιτική θετικής διάκρισης. Η εισήγηση παρουσιάζει τα δεδοµένα
που προκύπτουν από την εφαρµογή του µέτρου σε µια περίοδο δεκαπέντε χρόνων.
Βασίζεται σε πανελλαδική έρευνα (µε ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία) µε αντι-
κείµενο τους µειονοτικούς φοιτητές στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, τις
εκπαιδευτικές τους πορείες και τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουν αυτή τη νέα κοι-
νωνική εµπειρία. Τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου µέτρου θετικής διάκρισης
αναλύονται σε δύο επίπεδα α) σε σχέση µε τον ρητό του στόχο, δηλαδή σε ποιο
βαθµό επιτυγχάνεται η διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση, αλλά και η ολοκλήρωση των σπουδών β) σε σχέση µε την ευρύτερη πολιτική
και κοινωνική του σηµασία, ως καταλύτη δηλαδή των µεγάλων εκπαιδευτικών αλ-
λαγών που χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση της µειονότητας αυτή την περίοδο.
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Αποκλίνουσα συµπεριφορά –Σχολική παραβατικότητα.
Οικογένεια. Σχέσεις διαρκούς αλληλεπίδρασης;

Ατσαλή Άννα
Εκπαιδευτικός, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Κρήτης

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σύγχρονη κοινωνία κατά τη µετάβαση της
από παραδοσιακή σε βιοµηχανοποιηµένη διέρχεται µια πολύπλευρη κρίση
(οικονοµική κοινωνική, πολιτισµική), που διεισδύει σε όλους τους επιµέρους
κοινωνικούς θεσµούς. Τα παιδιά συχνά γίνονται θύµατα αυτής της κοινω-
νίας, καθώς µεγαλώνουν σε αυτή, χωρίς να λαµβάνουν καµία κοινωνική
και ψυχολογική προστασία. Είναι εκτεθειµένα σε όλες τις κοινωνικές, πολι-
τικές και οικονοµικές ανακατατάξεις, και καθώς στερούνται των µηχανι-
σµών επεξεργασίας των ενηλίκων αδυνατούν να αντιµετωπίσουν δύσκολες
καταστάσεις, καταλήγοντας έτσι στην εκδήλωση παρεκκλίνουσας ή ακόµη
και παραβατικής συµπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο το εκπαιδευτικό
σύστηµα και οι υποδοµές του, όσο και η οικογένεια, δεν ανταποκρίνονται
απόλυτα στο ρόλο τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να διαθέτουν κάποια στοι-
χεία, τα οποία υποδηλώνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, το ρατσισµό και
τη βία που σε αρκετές περιπτώσεις υφίστανται τα παιδιά, τα οποία τα εσω-
τερικεύουν και συχνά τα εκδηλώνουν µε παραβατική συµπεριφορά.
Εντοπίζοντας, λοιπόν, εµείς από την πλευρά µας, στοιχεία παραβατικής συµ-
περιφοράς στις ανθρώπινες σχέσεις και γνωρίζοντας ότι η ανθρώπινη προ-
σωπικότητα διαµορφώνεται και εκδηλώνεται στις πρώιµες ηλικίες, διενεργή-
σαµε µια έρευνα στα νηπιαγωγεία του Ν. Ρεθύµνου, για να εξετάσουµε, αφε-
νός τα επίπεδά της σχολικής παραβατικότητας και αφετέρου τη σύνδεση
της µε την οικογένεια. 

Κοινωνικές ανισότητες και πολιτιστικές δράσεις 
στο σχολείο

Βακάλη Άννα
Φιλόλογος

Γεωργιάδης Γεώργιος
Φιλόλογος

Ξανθόπουλος ∆αµιανός
Μαθηµατικός

H εκπόνηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων στην Εκπαίδευση στοχεύει, ανάµε-
σα σε άλλα, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια αξιών
στην κοινωνική ζωή των ατόµων και στον ρόλο τους ως ενεργών πολιτών. Το σχο-
λικό έτος 2013-14 στο Λύκειο Φιλώτα Φλώρινας εκπονήθηκαν δύο πολιτιστι-
κά Προγράµµατα µε θέµατα “Μαθηµατικά και Τέχνες” και “Παραστατικές
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Τέχνες και ΜΜΕ”. Μετά την ολοκλήρωση των Προγραµµάτων διερευνήσαµε µε
ερωτηµατολόγια τις απόψεις των µαθητών για την εφαρµογή και την υλοποίησή
τους και τη λειτουργικότητά τους στη µαθησιακή διαδικασία και ένταξη και τις
συσχετίσαµε µε τα δηµογραφικά δεδοµένα του υπό διερεύνηση µαθητικού πλη-
θυσµού. Στην εισήγησή µας θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της εκπόνησης
των Προγραµµάτων αυτών σε σχέση µε την κοινωνική προέλευση των µαθητών και
την οικογενειακή τους κατάσταση.

Συγκρουσιακά θέµατα τοπικής ιστορίας: το µνηµείο του
ολοκαυτώµατος στα Γιάννενα

Βαµβακίδου Ιφιγένεια 
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστορίας και Πολιτισµού, Πρόεδρος Τµ. Νηπιαγωγών
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Κουκούδης Αστέριος 
Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός

Σολάκη Ανδροµάχη 
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Ιστορίας

Στην µελέτη αυτή αναζητούµε καινοφανείς τρόπους διδασκαλίας της δηµόσιας
ιστορίας, όπως αυτή αναπαρίσταται στα δηµόσια µνηµεία της πόλης στο πεδίο
της πολεο-ιστορίας. Η ∆ηµόσια Ιστορία (Public History) αφορά σε «τόπους», όπως
ένας µουσειακός ή αρχαιολογικός χώρος, µια δηµόσια έκθεση, ένα µνηµείο, επε-
τειακές εκδηλώσεις αλλά και ο,τιδήποτε προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. και σχετί-
ζεται µε τη Μνήµη. Το ερευνητικό και διδακτικό ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται
στην «ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 1850 ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
1944 ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡ/∆Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ…”, όπως αυ-
τή αναπαρίσταται στο έργο του Γιώργου Χουλιαρά µε ποµπό τον ∆ήµο και δέκτες
τους πολίτες και επισκέπτες της πόλης.

Η µελέτη της ετερότητας στη σχολική τάξη: µια ανάλυση
υπαγωγής µελών

Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα
Λέκτορας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η εισήγηση έχει ως αντικείµενο την εθνοµεθοδολογική µελέτη κατηγοριών εθνι-
κής/πολιτισµικής ταυτότητας και ετερότητας όπως αναδύεται συνοµιλιακά στη
σχολική τάξη µέσα από την οπτική της Ανάλυσης Υπαγωγής Μελών (ΑΥΜ,
Membership Categorization Analysis) (Sacks 1972, Schegloff 2007, Stokoe
2012). Εξετάζεται η διαχείριση κατηγοριών από παιδιά και εκπαιδευτικούς
(«εµείς»/«άλλοι») σε δραστηριότητες µε θέµα διαφορετικούς πολιτισµούς µέσα
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από ανάλυση ηχογραφηµένων διεπιδράσεων σε δηµόσια νηπιαγωγεία της
Αττικής. Τα παιδιά συνδέουν κατηγορίες ετερότητας µε στοιχεία και συµπερι-
φορές του οικείου πολιτισµού, σε συνεχή διάλογο και σύγκριση µε την κα-
τηγορία «εµείς». Αν και οι εκπαιδευτικοί προτείνουν εναλλακτικές οπτι-
κές του «άλλου», δύσκολα αποµακρύνονται από απλουστευτικά σχήµατα
αναγνώρισης της διαφορετικότητας. 

Η κοινωνική και πολιτική αγωγή στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση στην Ελλάδα και η διαµόρφωση του πολίτη
της νέας εποχής της παγκοσµιοποίησης

Βατσίτση Ασηµίνα
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πάντειου Πανεπιστηµίου

Εν µέσω πολλών και σηµαντικών αλλαγών στις κοινωνικές συνθήκες δια-
µορφώνεται το τοπίο της νέας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Σαφώς ο µελ-
λοντικός πολίτης χρειάζεται να προετοιµαστεί κατάλληλα για τη νέα κατά-
σταση στην οποία καλείται να ζήσει. Στην παρούσα εργασία, που αποτελεί
µέρος διδακτορικής διατριβής µελετήθηκε η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
σφαιρικά ως το σύνολο των αξιών και των στάσεων που καλλιεργούνται µέ-
σα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδασκαλία όλων των µαθηµά-
των. Έγινε επίσης µια προσπάθεια ανίχνευσης των τάσεων και των αξιών που
αναπτύσσονται στους µαθητές που ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση, µέσα από ερωτηµατολόγια τα οποία απαντήθηκαν από τους ίδι-
ους ανώνυµα και ελεύθερα. Σε αυτή τη φάση µπορούν να παρουσιασθούν τα
αποτελέσµατα από τα ερωτηµατολόγια των Ελλήνων µαθητών. Η έρευνα
πραγµατοποιήθηκε και στην Φινλανδία και στην ολοκληρωµένη µορφή
της διατριβής θα παρουσιαστεί η σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµά-
των στις 2 χώρες.

Συλλογική ταυτότητα σε παιδιά και εκπαιδευτική
διαδικασία

Βεργέτη Μαρία
Επίκ. Καθηγήτρια ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Χαραλαµπίδου Ευφροσύνη
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει αναλυ-
τικά και κριτικά τη σχέση συλλογικής ταυτότητας και εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. Ειδικότερα, µελετώνται οι συµπεριφορές παιδιών σχολικής ηλικίας και
επιδιώκεται να αξιολογηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία ως παράγοντας δια-
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µόρφωσης και ισχυροποίησης µορφών συλλογικής ταυτότητας. Ταυτοχρόνως, µε-
λετάται και η αντίστροφη πορεία, δηλαδή η επίδραση του βαθµού και του είδους
της συλλογικής ταυτότητας στην αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της εκ-
παίδευσης. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 µε δείγµα το 100%
µαθητών/-τριών δηµοτικών σχολείων του Νοµού ∆ράµας. Χρησιµοποιήθηκε η
συµµετοχική παρατήρηση και γραπτά ερωτηµατολόγια. Τα παιδιά υιοθετούν τη
συλλογική ταυτότητα της οικογένειας. Όµως προβαίνουν και τα ίδια σε ενέργει-
ες που εδραιώνουν και ισχυροποιούν την υπάρχουσα συλλογική ταυτότητα. Ένδειξη
δράσης προς την κατεύθυνση διατήρησης της ταυτότητας είναι η ενεργή συµ-
µετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων και σε πο-
λιτιστικά δρώµενα του σχολείου και της κοινότητας. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι εί-
ναι φορείς που παρέχουν παιδεία και ταυτόχρονα αποτελούν οργανωµένες µορ-
φές διατήρησης και ισχυροποίησης µορφών συλλογικής ταυτότητας. Υπάρχει σχέ-
ση αλληλεπίδρασης µεταξύ συλλογικής ταυτότητας και εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας: όσο ισχυρότερη είναι η συλλογική ταυτότητα τόσο µεγαλύτερη ωφέλεια
υπάρχει από το περιεχόµενο της εκπαίδευσης και όσο περισσότερη κοινωνικο-
ποίηση παρέχει η εκπαίδευση τόσο ισχυροποιείται η ταυτότητα.

Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και κοινωνική
δικαιοσύνη

Βέρδης Αθανάσιος
Επίκ. Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η παρούσα µελέτη συνδέει πρόσφατα απογραφικά δεδοµένα της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής µε τις επιδόσεις των µαθητών λυκείου (ανά σχολείο και γειτο-
νιά) µε σκοπό να διερευνηθούν ανισότητες κατά τη διαδικασία πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επισκέψεις σε συγκεκριµένα λύκεια και συνεντεύξεις
µε µαθητές και εκπαιδευτικούς αναδεικνύουν στρατηγικές που ακολουθούν οι
τελευταίοι µε σκοπό την εξοµάλυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Σε θεωρητικό επί-
πεδο η παρούσα µελέτη συνεισφέρει στην τρέχουσα διεθνή συζήτηση περί «δι-
καιοσύνης» (fairness) στην πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και σχετίζε-
ται µε σχετικές εκπαιδευτικές πολιτικές σε πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Η κατανόηση και η ανάδειξη του ισότιµου ρόλου των
εκπαιδευοµένων, από τους εκπαιδευτές, σε περιβάλλον
ανοικτής κι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βλάχος Ηλίας
Κοινωνιολόγος-Εκπαιδευτικός

Αντικείµενο του άρθρου αυτού, είναι η ανάδειξη των τρόπων µε τους οποίους οι
εκπαιδευτές προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της Γενικής Γραµµατείας
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∆ια βίου Μάθησης, επιδιώκουν να διαµορφώσουν ένα κοινωνικό κι εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο όπου ο εκπαιδευόµενος αναγνωρίζεται ως ισότιµη οντότητα και
ως ενεργό µέλος στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα εστιάζου-
µε την προσοχή µας στον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτή, ο οποίος µπο-
ρεί να αποτελέσει το αντίβαρο απέναντι στις υπαρκτές παθογένειες των
φορέων παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες δοκιµάζουν τις
αντοχές των εκπαιδευόµενων, και σε αρκετές περιπτώσεις τους οδηγούν
στην έξοδο από την εκπαιδευτική διαδικασία, αναδεικνύοντας µε αυτό τον
τρόπο την υπαρκτή κοινωνική ανισορροπία µεταξύ των µελών ενός κοινω-
νικού συστήµατος.

Ζητήµατα µεθοδολογίας στην έρευνα για τη σχολική βία

Γεωργούλας Στράτος
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Ο επιστηµονικός λόγος και η παρεµβατικότητα του σε κοινωνικά ζητήµατα που
έχουν οριοθετηθεί ως προβλήµατα συνήθως προϋποθέτουν ερευνητική τεκ-
µηρίωση. Ο λόγος περί µεθόδου της ερευνητικής αυτής στήριξης αποτελεί
ένα σηµαντικό κοµµάτι επιστηµονικού αναστοχασµού καθώς η διαδικασία
συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων δεν υφίσταται ως ουδέτερος παρα-
τηρητής, αλλά επιδρά καθοριστικά στον επιστηµονικό λόγο και στις πολιτικές
που απορρέουν από αυτόν. Η ανάγκη να ξεφύγουµε από µονοσήµαντες και
ιδεολογικά κατευθυνόµενες ερευνητικές προσπάθειες και στο θέµα της σχο-
λικής βίας που κυριαρχούν στο διεθνή επιστηµονικό χώρο, κατευθύνει τις
διαστάσεις του παρόντος, καταλήγοντας σε µια κριτική πρόταση.

Μικροί, µεγάλοι µαζί στην πρόληψη της βίας

Γιώτσα Άρτεµις
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνική και οικονοµική κρίση σε ευρωπαϊ-
κό και διεθνές επίπεδο επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη ζωή παι-
διών και ενηλίκων µε την συνεχή αύξηση φαινοµένων της βίας παγκο-
σµίως, µε πρωταγωνιστές κυρίως µικρά παιδιά ως θύµατα ή ως θύτες. Η χώ-
ρα µας αντιµετωπίζει και αυτή ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων βίας σε διά-
φορα πλαίσια (κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό). Ο Σύλλογος Ελλήνων
Ψυχολόγων (ΣΕΨ), σε συνεργασία µε τον Αµερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο
(ΑΡΑ), έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση των φαινοµένων της
Βίας µε τη δηµιουργία του Προγράµµατος ACT/ΜΜΜΕ-Βίας. Το Πρόγραµµα
αποσκοπεί στην Πρόληψη της βίας µέσω της βιωµατικής εκπαίδευσης γονέ-
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ων, εκπαιδευτικών και ενηλίκων που ασχολούνται µε τη διαπαιδαγώγηση και τη
φροντίδα µικρών παιδιών, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Σκοπός της πα-
ρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των στόχων, της µεθοδολογίας και των
πρώτων αποτελεσµάτων από την εφαρµογή του προγράµµατος «ACT/ ΜΜΜΕ-
Βίας : Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας στη χώρα µας. 

Ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση των καταγεγραµµένων
περιστατικών της σχολικής βίας/εκφοβισµού στους µαθητές
της Περιφέρειας Ηπείρου

Γκάτσα Τατιανή 
Συντονίστρια ∆ράσεων Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισµού ΠΕ∆ΙΕΚ Ηπείρου

Στην ετήσια καταγραφή των περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού σε όλες
τις σχολικές µονάδες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης Ηπείρου (εκτός της προσχολικής εκπαίδευσης), παρατηρήθηκαν
χαµηλά ποσοστά περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισµού κατά το χρονικό διά-
στηµα του σχολικού έτους 2013-14. Συγκεκριµένα αναφέρθηκαν πως σηµει-
ώθηκαν σαράντα (40) περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισµού στο σύνολο
όλων των σχολείων της Ηπείρου. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των ∆/ντων των
σχολείων και των Υπευθύνων σχολικής βίας στη συµπλήρωση των ερευνητικών
στοιχείων στις φόρµες καταγραφής των περιστατικών. Πέντε στις έξι σχολικές
µονάδες υλοποίησαν προγράµµατα πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφο-
βισµού. 

Ο πόλεµος των ερµηνειών για τα αίτια της κρίσης χρέους στην
Ελλάδα: η εσωτερίκευση του κυρίαρχου ευρωπαϊκού
αφηγήµατος από τους νέους

Γκότοβος Αθανάσιος
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Για λόγους που δεν είναι ακόµη πλήρως διακριβωµένοι, προς τα τέλη του 2009
οι παγκόσµιες «αγορές» χρήµατος κατέστησαν απαγορευτικό τον δανεισµό στον
οποίο κατέφευγαν συστηµατικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, προκειµένου να εξυ-
πηρετηθούν προηγούµενες δανειακές υποχρεώσεις και, µεταξύ άλλων, να δια-
τηρηθεί σε λειτουργία ο δηµόσιος τοµέας. Για λόγους που επίσης δεν γνωρίζου-
µε ακριβώς σήµερα, οι νέοι δανειστές της ελληνικής κυβέρνησης (η «τρόικα») συ-
νέδεσαν τον ειδικό δανεισµό της χώρας µε συγκεκριµένες πολιτικές παρεµβάσεις
(«Μνηµόνια»), τις οποίες ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας τρεις διαδοχικές ελληνι-
κές κυβερνήσεις από το 2010 µέχρι σήµερα.

Εκτός, όµως, από το επίπεδο των αποφάσεων των «αγορών» και των αποφά-
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σεων των ευρωπαϊκών ελίτ για τις ελληνικές οικονοµικές και πολιτικές υποθέ-
σεις, την ίδια περίοδο παρατηρείται και µια πολύ έντονη δραστηριότητα σε
επίπεδο λόγου γύρω από την ελληνική κρίση. Αντικείµενο του λόγου αυτού,
του οποίου το επίκεντρο ανιχνεύεται αρχικά στη Γερµανία και αφορά τα
εκεί µέσα µαζικής επικοινωνίας και την πολιτική τάξη της χώρας αυτής,
είναι η ευθύνη των Ελλήνων ως συλλογικότητας ως κεντρικού παράγον-
τα στη δηµιουργία της κρίσης. Ο λόγος αυτός σταδιακά αναπαράγεται από
τα εγχώρια µέσα, είτε αυτούσιος είτε µε κάποιες διαφοροποιήσεις σε δευ-
τερεύουσες πτυχές.

∆εδοµένου ότι µια από πολιτικής πλευράς επιτυχής (για τον φορέα δια-
χείρισης) διαχείριση της κρίσης προϋποθέτει κοινωνική και πολιτική σταθε-
ρότητα και οµαλότητα – ιδιαίτερα όταν οι πολιτικές αποφάσεις που σχετί-
ζονται µε την εν λόγω διαχείριση είναι οδυνηρές για µεγάλο τµήµα του πλη-
θυσµού – έπρεπε να περιθωριοποιηθούν όλες εκείνες οι πολιτικά ανεπιθύ-
µητες αφηγήσεις της κρίσης οι οποίες ενοχοποιούν δοµικά στοιχεία της εγ-
χώριας, ευρωπαϊκής και παγκόσµιας σκηνής και να διαχυθεί η ευθύνη σε
µια ευρύτερη συλλογικότητα (τους Έλληνες εν γένει). 

Στοιχεία από µια εµπειρική έρευνα σε µεγάλο δείγµα φοιτητών από έξι
ελληνικά ΑΕΙ δείχνουν ότι το πολιτικό καθεστώς στην Ελλάδα, κυρίως µέσω της
βοήθειας που παρέχεται από τα φίλια µέσα µαζικής επικοινωνίας, πέτυχε σε
µεγάλο βαθµό την εσωτερίκευση του κυρίαρχου αφηγήµατος των γερµανικών
ελίτ για τα αίτια της κρίσης εκ µέρους των νέων. Για την κοινωνιολογία ως
κριτική επιστήµη η εξέλιξη αυτή δεν είναι ευχάριστη και θέτει εκ νέου το ζή-
τηµα της κοινωνικής της ταυτότητας ως χειραφετητικής επιστήµης.

Κριτική παρουσίαση του αναλυτικού προγράµµατος του
International Baccalaureate

Γόγαλης Κωνσταντίνος
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Στην εργασία αυτή επιλέχθηκε να παρουσιαστεί µε συνοπτικό τρόπο
το αναλυτικό πρόγραµµα του International Baccalaureate. Η προ-
σέγγιση του θέµατος βασίστηκε στα θεωρητικά κείµενα που προσδιο-
ρίζουν τη φιλοσοφία των αναλυτικών προγραµµάτων του ΙΒ µέσω της
ανάλυσης του Bourdieu για το ρόλο της επίσηµης σχολικής εκπαίδευσης
στην παραγωγή και νοµιµοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου, του Bernstein
για την αναπαραγωγή µέσω του σχολικού πλέγµατος των σχέσεων κυριαρχίας
και του Hardt & Negri για την άυλη εργασία. Στόχος είναι να διαφανεί η ασφυ-
κτική πίεση που έχει υποστεί το πρόγραµµα σπουδών του ΙΒ για την αποτελε-
σµατικότητά του από τους θετικιστικούς δείκτες απόδοσης, η οποία, εν µέρει,
αναιρεί τη θεωρητική θεµελίωση του προγράµµατος. 
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Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας:
Σύνοψη Καλών Πρακτικών και Προτάσεις Πολιτικής που προέκυψαν

από την υλοποίηση της ∆ράσης 7, της Πράξης «Εκπαίδευση

Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», κατά το διάστηµα

2010-13

Γουβιάς ∆ιονύσης
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Γκασούκα Μαρία
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Βιτσιλάκη Χρυσή
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Με βάση τα πορίσµατα της θεωρίας και της έρευνας πάνω στη «διαπολιτισµική εκ-
παίδευση», θα παρουσιάσουµε µια σειρά καλών πρακτικών και συναφών προτά-
σεων πολιτικής οι οποίες προέκυψαν από την υλοποίηση της ∆ράσης 7 («Σύνδεση
Σχολείου και Κοινότητας») του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η οποία υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο
Αιγαίου την περίοδο 2010-13, µε τη συνεργασία µελών ∆.Ε.Π. άλλων πανεπιστη-
µίων της χώρας, αλλά και ερευνητών/τριών και εκπαιδευτικών α’θµιας και β’θµιας
εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Στη διάρκεια της τριετούς εφαρµογής της, πα-
ρήχθη ένας πλούτος λαογραφικού & µαθησιακού υλικού, µεθοδολογίας υλοποί-
ησης καινοτόµων ενεργειών (όπως οι θεσµοί του «Θετού Γονέα» και του
«∆ιαπολιτισµικού ∆ιαµεσολαβητή»), αλλά και δικτύωσης σχολικών µονάδων, αφε-
νός µεταξύ τους, αφετέρου µεταξύ αυτών µε τις Τοπικές Κοινωνίες. 

Η εκπαιδευτική έρευνα στο καθρέφτη της
χρηµατοοικονοµικής κρίσης: προς µια βιοπολιτική 
της εκπαιδευτικής έρευνας

Γούγα Γεωργία
∆ρ. Κοινωνιολογίας

Καµαριανός, Ιωάννης
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών

Το επίκεντρο αυτής της µελέτης αποτελεί η ανάδειξη της σηµασίας θέασης της βιο-
πολιτικής της εκπαιδευτικής έρευνας, θέαση που επιτρέπει την ανίχνευση των
εξουσιαστικών συνιστωσών παραγωγής δεδοµένων και κατά την άποψή µας νοη-
µατοδοτεί το περιεχόµενο της άσκησης εκπαιδευτικής και συνεπώς της άσκησης
κοινωνικής πολιτικής. Υπό αυτό το θεωρητικό πρίσµα το επίκεντρο της µεταβο-
λής που επέφεραν οι µετανεωτερικές αποκοµµένες αφηγήσεις στο πεδίο των εκ-
παιδευτικών ερευνών δεν αφορά µόνο την αδυναµία σχεδιασµού των ερευνητικών
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δράσεων µε κοινωνικό προσανατολισµό λόγω της µείωσης των χρηµατοδοτή-
σεων, αλλά αφορά ουσιαστικά τον εργαλειακό χαρακτήρα της έρευνας µε
πρώτο χαρακτηριστικό επιφαινόµενο την εργαλειοποίηση της ερευνητικής
διαδικασίας και του παραγόµενου δεδοµένου σε ένα απο-ιδεολογικο-
ποιηµένο πλαίσιο. Μέσα από αυτές τις ερευνητικές πρακτικές η πίστη
στην επιστήµη διαπλέκεται µε το management και την πίστη στη συνε-
χή οικονοµική ανάπτυξη, η επιστηµονική εγκυρότητα και η πίστη στον ορ-
θό λόγο µε τον γραφειοκρατικό ορθολογισµό, παράγοντας τελικά οργανω-
τική κουλτούρα.

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και ∆υσµενές Κοινωνικό
Πλαίσιο: Η Περίπτωση των Γυναικών Ροµά

Γράµψας Λάµπρος
Κοινωνιολόγος - Μ.∆.Ε.

Γιακουµάκης Γεώργιος
Εκπαιδευτικός - Μ.∆.Ε.

Ο αριθµός των Ροµά που ζουν στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 265.000 άτο-
µα. Μολονότι η προβληµατική τους σχέση µε το ελληνικό σχολείο καθιστά
επιτακτική τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα κατάρτισης ενηλίκων, το κοι-
νωνικό πλαίσιο κάτω από το οποίο διαβιούν δυσχεραίνει την εδραίωση των
νέων µορφών εκπαίδευσης στη συνείδησή τους. Ο συνακόλουθος αποκλει-
σµός των Ροµά από αυτές ή η αποτυχία επίτευξης των στόχων κατά την υλο-
ποίηση των σχετικών προγραµµάτων, επιδεινώνει, είτε άµεσα είτε έµµεσα,
τους ήδη δυσµενείς όρους του κοινωνικού πλαισίου. Όπως θα επιχειρή-
σουµε να δείξουµε µε το παράδειγµα των γυναικών Ροµά, το πρόβλη-
µα δεν αφορά µόνο στην προαναφερθείσα διαλεκτική σχέση αλλά
και σε έναν άλλο κρίσιµο όρο: τη σχεδίαση και την εφαρµογή των
ίδιων των προγραµµάτων.

«Από την ισότητα ευκαιριών στο µύθο 
της αξιοκρατίας»
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την

ανισότητα των φύλων

Γρίνου ∆ήµητρα 
Msc, Εκπαιδευτικός 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής
για τις ανισότητες των φύλων. Με ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις έγινε µια προ-
σπάθεια ανίχνευσης των απόψεών τους αναφορικά µε τον παραδοσιακό κα-
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ταµερισµό ρόλων στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας, καθώς και µε τον οριζόν-
τιο και κάθετο διαχωρισµό των θέσεων εργασίας µε βάση το φύλο. Συνεξετάζονται,
κριτικά, τα στερεότυπα που συντηρούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και αφο-
ρούν στην ύπαρξη ανδρικών και γυναικείων νοητικών κλίσεων και ικανοτήτων,
ώστε έµµεσα να εκτιµηθούν και οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής από την
πόλη των Ιωαννίνων, που δίδασκαν σε σχολεία της µέσης εκπαίδευσης (γυµνά-
σιο, λύκειο, ΤΕΕ) κατά το σχολικό έτος 2004-2005.

Κοινωνιολογικές όψεις της ένταξης και χρήσης των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
στην εκπαίδευση

∆αρόπουλος Απόστολος
Σχολικός Σύµβουλος ∆.Ε., ∆ρ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, M. Ed.

Η παρούσα µελέτη περιγράφει και ερµηνεύει κοινωνιολογικές όψεις σχετικά µε
την ένταξη και χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, υιοθετώντας το εννοιολογικό
σύστηµα του Basil Bernstein. ∆ιαφαίνεται ότι οι µαθητές που προέρχονται από το
πεδίο του συµβολικού ελέγχου έχουν, λόγω κοινωνικής προέλευσης, τις απαιτού-
µενες ικανότητες και δεξιότητες που είναι αναγκαίες σε ένα περιβάλλον χρήσης
νέων τεχνολογιών. Αυτό προσδίδει ένα ακόµη πλεονέκτηµα στα παιδιά αυτού του
τµήµατος της µεσαίας τάξης έναντι των άλλων συνοµήλικων τους. Επιπροσθέτως,
επισηµαίνονται αρνητικές παράµετροι δύο παρεµβάσεων: του προγράµµατος ει-
σαγωγής φορητών υπολογιστών στην πρώτη τάξη Γυµνασίου την περίοδο 2009-
2010 και της απόφασης ένταξης του διαδραστικού πίνακα στην έκτη τάξη των δη-
µοτικών σχολείων (Ε.Α.Ε.Π.) της χώρας το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο αλληλοσυµπληρωµατικός χαρακτήρας δια βίου µάθησης
και κοινωνικής-αλληλέγγυας οικονοµίας για µια κοινωνία
χωρίς αποκλεισµούς. Εµπειρική ∆ιερεύνηση

∆εβετζίδης Κ. Αθανάσιος 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Σκοπός της µελέτης µας είναι η αποτύπωση της συµβολής δύο ανοικτών δοµών
∆ια Βίου Μάθησης για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική δικαιο-
σύνη, αειφόρο ανάπτυξη, ευηµερία και πρόοδο. Με τη χρήση ενός µεικτού µον-
τέλου έρευνας περιγράφονται τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα των δύο φορέων,
αναλύεται η συνεισφορά τους στην εκπαίδευση ενηλίκων γενικά και στην υπέρ-
βαση της κρίσης ειδικότερα, ενώ αναφέρονται οι δυνατότητες για τη σύνδεση
της άτυπης µε την τυπική εκπαίδευση. Στη µελέτη µας χρησιµοποιούµε στοιχεία
από διάφορους στοχαστές της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, µε σκοπό να κα-
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ταδείξουµε την αµφίδροµη κίνηση ανοιχτών δοµών δια βίου µάθησης, άτυπου
χαρακτήρα, από και προς την κοινωνία και ιδιαίτερα για την κοινωνική οικονοµία
– επιχειρηµατικότητα, επισηµαίνοντας νέα πεδία έρευνας. 

Θεσµοθετηµένες διακρίσεις. Η «διανοµή των
δικαιωµάτων σπουδής» από τους φορείς του Κόµµατος
– Κράτους, στους νέους Έλληνες της περιοχής
Αργυροκάστρου, κατά τη διάρκεια του καθεστώτος 
Ραµίζ Αλία

∆ηµητρόπουλος Κωνσταντίνος
Κοινωνιολόγος

Η Αλβανία της εποχής Ραµίζ Αλία είναι ένα «αυταρχικό καθεστώς που κυ-
βερνά µέσω µιας συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας». Η εκπαίδευση υπηρε-
τεί απόλυτα της αρχές της εξουσίας του Κόµµατος Εργασίας Αλβανίας και
γίνεται το όχηµα για να εµπεδωθούν οι φοβίες και οι αξίες του. Τα εκπαι-
δευτήρια προσφέρουν µερικώς, εγκυκλοπαιδική µόρφωση, κυρίως όµως παί-
ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην «διαδικασία κατασκευής ανθρώπων». Στα
αναγνωρισµένα ως «µειονοτικά» χωριά», οι ελληνικής καταγωγής νέοι, θα δι-
δαχθούν στη γλώσσα τους, τα θέσφατα του Κόµµατος - Κράτους. Η εκπαι-
δευτική πολιτική και σε ότι αφορά το δικαίωµα εισόδου στη δευτεροβάθµια
και τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα δυσµε-
νούς διάκρισης, σε ατοµικό αλλά και σε συλλογικό – εθνικό επίπεδο.

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη ∆ιασπορά. 
Παρόν και µέλλον

∆ήµου Πασχάλης
∆άσκαλος, Μ∆Ε, Υποψ. ∆ιδάκτωρ ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης

Βίτσου Μαγδαληνή
Υποψ. ∆ιδάκτωρ ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Στην παρούσα έρευνα θα διερευνηθούν ζητήµατα που αφορούν τη δοµή
και λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη ∆ιασπορά στο παρόν αλ-
λά και προβλέψεις για το µέλλον. Μετά από την παρουσίαση της νοµοθεσίας,
του σκοπού, των εκπαιδευτικών µορφών και των φορέων της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, θα γίνει αναφορά σε ζητήµατα που χαρακτηρί-
ζουν την ελληνική οµογένεια. Στη συνέχεια επανεξετάζονται προοπτικές ανα-
βάθµισης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, έτσι ώστε να είναι
αποτελεσµατική τόσο για την ελληνική διασπορά όσο και για την ελληνική κοι-
νωνία στο σύνολό της.
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∆ιερεύνηση της έµφυλης αναλογίας των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης

∆ουλγερίδου ∆άφνη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Παπαδηµητρίου Αναστάσιος
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Τσιούλης Αλέξιος
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Η συγκεκριµένη έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει την έµφυλη αναλογία των ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ανάµεσα σε 15 ειδικότητες. Το δείγµα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περι-
λαµβάνονται σε αντίστοιχους πίνακες κατάταξης για το σχολικό έτος 2013-2014,
σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων.
Ειδικότερα, η παρούσα µελέτη στοχεύει να αναλύσει στατιστικά τις συχνότητες
και σχετικές συχνότητες της αναλογίας των εκπαιδευτικών ανά φύλο και να δια-
πιστώσει παράλληλα το κυρίαρχο φύλο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την
προτίµηση εκπαιδευτικής ειδικότητας ανδρών και γυναικών.

Ιχνηλατώντας την πορεία των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων: Μετάβαση και ένταξη σε περίοδο κρίσης

Εµβαλωτής Αναστάσιος
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Στην εισήγηση επιχειρείται η ιχνηλασία (tracking) των επαγγελµατικών και εργα-
σιακών διαδροµών αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Παρουσιάζονται
και τεκµηριώνονται οι µεθοδολογικές επιλογές και η ερευνητική διαδικασία. Με τη
βοήθεια υλικού από τρία επαναληπτικά κύµατα συλλογής ερευνητικών δεδοµέ-
νων (απόφοιτοι 1997-2000, 2000-2004, 2004-2008), προτείνονται παράγον-
τες οι οποίοι εκτιµώνται ως κρίσιµοι στην ανάπτυξη ενός µοντέλου πρόβλεψης
εργασιακών και ακαδηµαϊκών διαδροµών.

Κινητικές δυσκολίες και κοινωνική περιθωριοποίηση 
στο σχολείο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ζάραγκας, Κ. Χαρίλαος 
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Θάνος Θεόδωρος 
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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Ο βαθµός κινητικής συµπεριφοράς κατέχει σηµαντική θέση για την προσωπι-
κή και κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού. Η συγκρότηση του εαυτού εξελίσσεται
µέσα από τις σωµατικές – κινητικές εµπειρίες από τα πρώτα κιόλας χρόνια
ζωής του παιδιού. Οι εµπειρίες αυτές βοηθάνε στην ανάπτυξη του κοι-
νωνικού εαυτού του παιδιού. Η εκτίµηση των σωµατικών –κινητικών ικα-
νοτήτων µας από τα σηµαντικά πρόσωπα (γονείς, αδέρφια, δάσκαλοι, φί-
λοι) έχει καθοριστική σηµασία για την ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού. Το
παιδί βλέπει τον εαυτό του µέσα από τη συµπεριφορά των σηµαντικών άλ-
λων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ανιχνεύσει, να περιγράψει και
να αξιολογήσει την κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών στο παιχνίδι, την
κινητική συµπεριφορά καθώς επίσης και τη σχέση µεταξύ τους. Χρησιµο -
ποιήθηκαν κλίµακες καταγραφής τόσο της κοινωνικής όσο και της κινητι-
κής συµπεριφοράς. Το δείγµα αποτελούνταν από 186 παιδιά (94 αγόρια
και 92 κορίτσια) ηλικίας 11 ετών και 3 µηνών έως 12 ετών και 4 µηνών,
από τέσσερα δηµόσια δηµοτικά σχολεία των Ιωαννίνων που επιλέγησαν τυ-
χαία. Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, κα-
θώς και ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson για το είδος της σχέσης της
κοινωνικής και κινητικής συµπεριφοράς των παιδιών. Τα αποτελέσµατα έδει-
ξαν για το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών καλή κινητική και κοινωνική συµ-
περιφορά, αλλά όµως ένα µικρό ποσοστό το οποίο εµφάνισε χαµηλό βαθµό
κινητικής συµπεριφοράς εµφάνισε µεγάλο βαθµό αυτιστικής/µοναχικής κοι-
νωνικής συµπεριφοράς στο παιχνίδι. Η γνώση της/του παιδαγωγού για το στό-
χο των κινητικών δραστηριοτήτων (απόλυτη ελευθερία, κοινωνική ενσωµά-
τωση, κινητική απόδοση, κινητική εξισορρόπηση) καθορίζει τη συµπεριφορά
της και διαµορφώνει την παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Το σχολείο µαζί µε την
οικογένεια διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του οµα-
δικοκινητικού παιχνιδιού δίνουν τις ευκαιρίες στα παιδιά για διαπρο-
σωπική µάθηση βασικών κοινωνικών κανόνων συµπεριφοράς.

Η ενασχόληση των νηπίων µε αθλητικές
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο και 
η κοινωνική τους προέλευση

Ζάραγκας, Κ. Χαρίλαος 
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Παππά Αικατερίνη 
Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Τσιολάκη Αλεξάνδρα
Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Φώτογλου Ελένη
Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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Ο ελεύθερος χρόνος έχει οριστεί σε σχέση µε την εργασία ή µε άλλες ενασχολή-
σεις, αλλά και ως µια κατάσταση του νου η οποία προκύπτει από την ελευθερία
επιλογής και από ένα αίσθηµα προσωπικής ικανοποίησης. Η παιδαγωγική λει-
τουργία του ελεύθερου χρόνου επεκτείνεται στις εξωσχολικές αθλητικές δρα-
στηριότητες κατά τις οποίες επιδίδονται όλοι όσοι επιθυµούν να απασχολήσουν το
χρόνο της σχόλης τους µε ένα ευχάριστο και ταυτόχρονα ωφέλιµο τρόπο, µε µέ-
σο τις αθλητικές δραστηριότητες, έχοντας ως σκοπό την ψυχαγωγία ή τη βελ-
τίωση της φυσικής τους κατάστασης. Η παρούσα έρευνα µελετά την εµπλοκή
των νηπίων µε αθλητικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και
τη σχέση των αθλητικών αυτών δραστηριοτήτων µε το κοινωνικοοικονοµικό επί-
πεδο των γονέων και τις τυχόν διαφοροποιήσεις τους ως προς το φύλο, την ηλικία
και την περιοχή. Με τη µέθοδο της συνέντευξης εφόσον πρώτα συστάθηκε και
δοµήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο στη συνέχεια χορηγήθηκε σε γονείς 580 νηπίων
στις πόλεις των Ιωαννίνων, Άρτας, Κοζάνης, Πτολεµαΐδας, Σιάτιστας, Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, διερευνήθηκε (291 αγόρια, 289 κορίτσια) ηλικίας 3,6 έως 6 ετών
το είδος της αθλητικής δραστηριότητας που επιδίδονταν τα παιδιά τους καθώς και
τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά. Η αξιοπιστία άλφα των ερωτήσεων της
συνέντευξης είναι 0,81, γεγονός που καταδεικνύει ότι το ερωτηµατολόγιο της
έρευνας διαθέτει καλή αξιοπιστία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι
υπάρχει διαφοροποίηση στην επιλογή των αθληµάτων των νηπίων ανάλογα µε
την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας. Φάνηκε από τα αποτελέ-
σµατα ότι το είδος άθλησης από την µικρή αυτή εξοπλιστική ηλικία όσο και η χρη-
σιµοποίηση του ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται από το φύλο, την περιοχή, την
ηλικία και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων. 

Τα δηµόσια σχολεία λένε STOP στη βία. Μαθαίνοντας 
τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να αποδοκιµάζουν τη βία 
στην καθηµερινότητά τους

Ζεργιώτης. Ν. Ανδρέας
Σχολικός Σύµβουλος 

Μετά την εγωκεντρική επαναστατική περίοδο της νηπιακής ηλικίας, η πρώτη σχο-
λική ηλικία είναι ίσως η πιο κατάλληλη ηλικία µέσα στην πορεία της ανάπτυξης του
παιδιού για να εγγραφούν µέσα του, µε βιωµατικό και συνάµα ενσυνείδητο τρό-
πο, συµπεριφορές διαχείρισης της επιθετικότητας. Μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνι-
κοποίησης και υγιούς ένταξης όλων των παιδιών στην οµάδα των συνοµηλίκων, η
αποτελεσµατική διαµεσολάβηση και καθοδήγηση των ενηλίκων θα διευκολύνει τα
παιδιά στην επίλυση των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη µοντέλων καλής δια-
χείρισης του εαυτού µέσα στην οµάδα αναφοράς τους. Η βιωµατική κυρίως εκ-
µάθηση καλών συµπεριφορών και η συναισθηµατική εκπαίδευση, θα δώσουν τη δυ-
νατότητα σε όλα τα παιδιά του δηµοτικού να αναπτύξουν σταδιακά υγιείς προ-
σωπικότητες και το δικό τους, κατά το δυνατόν αυτόνοµο, κώδικα ηθικής. Είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό ο ηθικός αυτός κώδικας των παιδιών να στηρίζεται σε ευρύ-
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τερα αποδεκτές αξίες, οι οποίες θα µπορούν να ευθυγραµµίζονται µε το κοι-
νωνικά πρότυπα και ιδεώδη της κάθε κοινωνίας. Η ατοµική αυτή πορεία αυτή
του κάθε παιδιού που συντελείται µέσα σε κοινωνικά σύνολα που αποτε-
λούν τις οµάδες αναφοράς του (π.χ. τάξη, σχολείο, οικογένεια κ.λπ.) ανα-
µένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά, προς το τέλος αυτής της παιδικής ηλι-
κίας. Αν και οι συγκρούσεις µεταξύ των µαθητών στο δηµοτικό σχολείο εί-
ναι µια πραγµατικότητα που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει, το είδος,
η ένταση και το µέγεθος των συγκρούσεων αυτών συνιστούν ένα κρίσιµο µέ-
γεθος στην πορεία κοινωνικοποίησης των παιδιών. Στην παρούσα ανακοί-
νωση θα αναφερθούµε και θα παρουσιάσουµε συστηµατοποιηµένες δρά-
σεις για την διαχείριση της παιδικής επιθετικότητας των παιδιών του δηµο-
τικού και την ανάπτυξη υγιών συµπεριφορών µέσα στην τάξη, στο σχολείο
και στην οµάδα των συνοµηλίκων γενικότερα, στο πλαίσιο της 49ης

Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, µε έδρα τη βορειοδυτική Αττική. 

Η θεωρία του πολιτισµικού κεφαλαίου στην εκπαίδευση:
ζητήµατα αγωγής, σχολικής αποτυχίας και κοινωνικής
διαστρωµάτωσης στα χρόνια της κρίσης

Ζιωντάκη Ζωή 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Σακκάς Αθανάσιος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η εξέταση του κοινωνικού αντίκτυπου
της οικονοµικής κρίσης στην εκπαίδευση και κυρίως του τρόπου µε τον
οποίο η οικονοµική ένδεια αλληλεπιδρά µε ζητήµατα, όπως είναι η επί-
δοση και η σχολική επιτυχία των µαθητών. Τα παραπάνω ζητήµατα
έχουν τεκµηριωθεί θεωρητικά από πολυάριθµες κοινωνιολογικές
προσεγγίσεις, όπως είναι η θεωρία του πολιτισµικού κεφαλαίου του
Bourdieu. Το κυρίαρχο ερώτηµα που τίθεται, ωστόσο, στα πλαίσια
της δηµοσιονοµικής κρίσης είναι αν και κατά πόσο το σχολείο δύ-
ναται να επιτελέσει επιτυχώς το ρόλο του ως φορέα ουσιαστικής ισό-
τητας ευκαιριών για τους µαθητές που προέρχονται από περιβάλλοντα
οικονοµικής παθογένειας. 

Οικογενειακό περιβάλλον και σχολική επίδοση

Θεοδοσιάδου Κυριακή
M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Πλήθος ερευνών έχει καταδείξει τη στενή σχέση του κοινωνικο-οικονοµικού
υπόβαθρου των µαθητών και των σχολικών τους επιδόσεων· σχέση τόσο πα-
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λιά όσο και το ίδιο το σχολείο. Ανάµεσα στους παράγοντες που φαίνεται να επη-
ρεάζουν σηµαντικά τις επιδόσεις των µαθητών είναι το κοινωνικό, οικονοµικό,
πολιτισµικό επίπεδο της οικογένειας, το επάγγελµα και η µόρφωση των γονέων, οι
προσδοκίες τους, το ενδιαφέρον που δείχνουν για τις σχολικές επιδόσεις του παι-
διού, τα κίνητρα µάθησης που του παρέχουν, η ποιότητα των σχέσεων µεταξύ
των µελών της οικογένειας, ο βαθµός στον οποίο οι γονείς βοηθούν και στηρί-
ζουν το παιδί στις σχολικές εργασίες κ.ά.. Αυτό εξηγεί τους λόγους για τους οποί-
ους µαθητές από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα παρουσιάζουν χαµηλότερες
σχολικές επιδόσεις από αυτούς που προέρχονται από κοινωνικο-µορφωτικά πλού-
σιο οικογενειακό περιβάλλον. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει τη µελέτη των οικο-
γενειακών παραγόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της σχολικής επίδο-
σης 393 µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου στην περιοχή της Πέλλας µέσα από τη
χρήση ερωτηµατολογίου.

Οι προωθούµενες από τη διαπολιτισµική εκπαίδευση
κοινωνικές αξίες ως ασπίδα στην ετερότητα

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Καραβίδα Μαρία
MSc στις Παιδαγωγικές Επιστήµες

Οι κοινωνικές αξίες επιδρούν θετικά στη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου συ-
νεισφέροντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών του. Από την
άλλη, η διαπολιτισµική εκπαίδευση συνιστά αναγκαιότητα για το σύγχρονο εκ-
παιδευτικό σύστηµα, καθώς απαντά σε ποικίλα προβλήµατα, όπως αυτό της ετε-
ρότητας, συµβάλλοντας, µε αυτόν τον τρόπο, στην εκπαιδευτική και κοινωνική
οµαλότητα. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου των προωθού-
µενων από τη διαπολιτισµική εκπαίδευση κοινωνικών αξιών ως ασπίδα της ετε-
ρότητας. Ως κύριο συµπέρασµα προκύπτει ο σηµαίνων ρόλος των προωθούµε-
νων από τη διαπολιτισµική εκπαίδευση κοινωνικών αξιών στην προστασία της ετε-
ρότητας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των “διαφορετικών” ανθρώπων.

Η γυναίκα διευθύντρια και η διαχείριση της σχολικής τάξης 

Καζέπη Κωνσταντίνα 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι έµφυλες διαφορές
των διευθυντικών στελεχών των σχολικών µονάδων στο τρόπο προσέγγισης ζη-
τηµάτων διαχείρισης της τάξης. Ειδικότερα, θα µελετηθεί ο πολυπρισµατικός
ρόλος του διευθυντή και οι πολλαπλές αρµοδιότητες του, µια εκ των οποίων συ-
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νιστά και η διαχείριση της σχολικής τάξης. Στη συνέχεια, θα αναφερθούν οι
στρατηγικές που ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη ανεξαρτήτως φύλου
για την αντιµετώπιση της απειθαρχίας και την αποκατάσταση της ευτα-
ξίας στους κόλπους των σχολικών µονάδων. Τέλος, θα γίνει µια ανα-
φορά στην υποεκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στην εκπαιδευτι-
κή διοικητική ιεραρχία αλλά και µια προσπάθεια προσδιορισµού των
σχέσεων ανάµεσα στο φύλο και το στυλ ηγεσίας, καθώς και του τρόπου
που οι µεταβλητές αυτές επιδρούν στη διαχείριση της σχολικής τάξης.

Γυναίκες ερευνήτριες τη δεκαετία του ΄60: 
Η αποδιαφοροποίηση ή η µετα-διεπιστηµονικότητα 
στο κοινωνιολογικό παίγνιο

Καλεράντε Ευαγγελία 
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

Στην εισήγηση µας εξετάζεται το πεδίο των κοινωνικών ερευνών στο οποίο
συµµετέχουν γυναίκες ερευνήτριες τη δεκαετία του ΄60. ∆ίνεται έµφαση στον
κοινωνιολογικό λόγο που διαµορφώνεται και στις συναθρωτικές πρακτικές,
που ορίζουν επιστηµονικές θέσεις και δηµιουργούν ιδεολογικές εγκλίσεις στην
ερµηνεία των διαστάσεων του κοινωνικού. ∆ιερευνάται το περιεχόµενο των
ερευνών συνδέοντας τη γνώση µε τη σύζευξη διαφορετικών ιδεολογηµάτων
και για τον ρόλο των γυναικών στα «καθεστώτα γνώσης». Ο κειµενικός λόγος
και οι τάξεις λόγου που παράγονται προσδιορίζονται µέσα στο ευρύτερο πε-
δίο της κοινωνικής και πολιτικής πρακτικής, έτσι ώστε να αναδειχθεί η δια-ρη-
µατικότητα ως συνάρθρωση διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών λόγων,
που λειτουργούν και καθορίζουν το ρόλο των γυναικών στην κοινωνική έρευ-
να, την οργάνωση των ερευνητικών εργαλείων, την επιλογή των θεµάτων
και την κατασκευή νοηµατοδοτήσεων σε µια διαδικασία αποδιαφο-
ροποίησης ή µετα-διεπιστηµονικότητας

Εκπαίδευση, στερεότυπα και ‘Λόγοι’ περί φύλου:
µια ανθρωπολογική προσέγγιση

Κάλφα Μαρία
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, θα επιχειρήσω να προσεγγίσω το φύλο, την
εκπαίδευση καθώς και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει ώστε να αποδυνα-
µωθεί ο σεξισµός και οι έµφυλες προκαταλήψεις. Πιο αναλυτικά, θα ήθελα να
αναφερθώ στον τρόπο µε τον οποίο συνδέθηκε η γυναίκα µε τους ρόλους και
τις αρµοδιότητες της, καθώς και τις συνέπειες που είχε η σύνδεση αυτή στην
εκπαίδευση. Παράλληλα, θα επιθυµούσα να προσεγγίσω τις δυσκολίες που συ-
νάντησαν οι γυναίκες στην επίτευξη της πρόσβαση τους στο εκπαιδευτικό σύ-
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στηµα, όχι µόνο σε πρακτικό αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο. Και αδροµερώς, θα
αναφερθώ στο πρώτο επάγγελµα που κατέκτησαν οι γυναίκες αλλά και τις προ-
εκτάσεις που έδωσε στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Η έµφυλη διάσταση της αλληλεπίδρασης στο ∆ηµοτικό
Σχολείο: η παρατήρηση στην τάξη

Κάντα Βασιλική
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παν. Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε.

Η εισήγησή µας εξετάζει τους τρόπους αλληλεπίδρασης και διαντίδρασης των εκ-
παιδευτικών της Α/θµιας εκπαίδευσης µε τους µαθητές και τις µαθήτριες τόσο από
άποψης συχνότητας όσο και περιεχοµένου και σχολιάζουµε αν και σε ποιο βαθµό
σηµειώνεται διαφοροποίηση. Ειδικότερα, αναφερόµαστε στα συµπεράσµατα που
µας οδήγησε η παρακολούθηση, µέσω της µεθόδου της συµµετοχικής παρατήρη-
σης, της διδασκαλίας των µαθηµάτων της Γλώσσας και των Μαθηµατικών 8 εκπαι-
δευτικών (3 άνδρες και 5 γυναίκες) της Α/θµιας Εκπαίδευσης σε σχέση µε τις ευ-
καιρίες για συµµετοχή στο µάθηµα που δίνονται στα παιδιά, την παροχή επιβρά-
βευσης και ψόγου τόσο αναφορικά µε το έργο τους όσο και σε σχέση µε τη συµπε-
ριφορά τους στη σχολική τάξη. Η αναλυτική διερεύνηση των παραπάνω παραµέ-
τρων σκιαγραφεί την καθηµερινότητα της σχολικής τάξης καθώς και τις πρακτικές
των εκπαιδευτικών του δείγµατος και αναδεικνύει αν και σε ποιο βαθµό οι εκπαι-
δευτικοί διαφοροποιούν τη συµπεριφορά τους απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια
ως βασικοί διεκπεραιωτές της σχολικής διαδικασίας στο δηµοτικό σχολείο και αν
συντηρούν και αναπαράγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις στη σχολική τάξη. 

Η έκφραση αλληλεγγύης στην εκπαίδευση σε εποχή κρίσης:
µορφωτική και κοινωνική συµβολή

Καντζάρα Βασιλική
Επίκ. Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστηµίου

Η εκπαίδευση πλήττεται από την κρίση, την οποία βιώνει η ελληνική κοινωνία από
το 2009, µε πολλούς τρόπους. Η µείωση της χρηµατοδότησης για την παιδεία
επιφέρει ελλείψεις, που έχουν επιπτώσεις στη µόρφωση. Η µείωση των εισοδη-
µάτων και το υψηλό ποσοστό ανεργίας συνεπάγονται προβλήµατα επιβίωσης για
µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Η εικόνα των µαθητών που λόγω ασιτίας λιποθυ-
µούν εν ώρα µαθήµατος έχει συνταράξει τους διδάσκοντες, τον Τύπο και την κοι-
νωνία ολόκληρη. 

Στην κατάσταση ανάγκης αυτή, οι πολίτες αντέδρασαν άµεσα στήνοντας ‘δο-
µές’ και αναλαµβάνοντας δράσεις αλληλεγγύης, οι οποίες στοχεύουν στην παρο-
χή βοήθειας σε πολλά επίπεδα: συσσίτιο, φροντιστηριακά µαθήµατα, συλλογή ρου-
χισµού και σχολικών ειδών και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η παροχή βοήθειας

36

synedrio:������ 1  2/10/2014  1:50 ��  ������ 36



στηρίζεται σε ένα εκτεταµένο δίκτυο, στο οποίο συµµετέχει σύσσωµη η οργα-
νωµένη κοινωνία, όπως και η κοινωνία των πολιτών. 

Τα ερωτήµατα, που τίθενται προς διερεύνηση είναι τα ακόλουθα: Ποιες
µορφές και δράσεις αλληλεγγύης έχουν αναπτυχθεί; Ποια µπορεί να
είναι η συµβολή τους στη µόρφωση και παράλληλα στην κοινωνική συ-
νοχή; 

Η απάντηση στις προαναφερθείσες ερωτήσεις στηρίζεται στο θεωρητικό
πλαίσιο της έννοιας της αλληλεγγύης και σε πραγµατολογικό υλικό από την
έρευνα που έχουµε ξεκινήσει εδώ και δυο χρόνια περίπου και αφορά την
κρίση και τις εκφράσεις αλληλεγγύης, συµπεριλαµβανοµένης και της εκ-
παίδευσης, στην Ελλάδα. 

Ο ρόλος της οµάδας των συνοµηλίκων στο φαινόµενο 
του σχολικού εκφοβισµού

Κάπαρη ∆. Κωνσταντίνα
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η παρούσα ποιοτική έρευνα εστιάζεται στον τρόπο αντιµετώπισης των πε-
ριστατικών σχολικού εκφοβισµού από την οµάδα των συνοµηλίκων σύµφωνα
µε τις αντιλήψεις 25 µαθητών της Β’ Γυµνασίου από 16 γυµνάσια της Αττικής,
οι οποίοι εµπλέκονται συχνά σε επεισόδια εκφοβισµού ως θύτες, θύµατα ή
θύτες-θύµατα. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα µελέτη διερευνά: α) τις υπο-
κειµενικές αντιλήψεις των µαθητών σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης της
εκφοβιστικής συµπεριφοράς από τους συνοµηλίκους τους, και β) τον τρόπο
µε τον οποίο οι ανωτέρω αντιλήψεις των µαθητών είναι πιθανό να επηρε-
άζουν τη συχνότητα εκδήλωσης των συµπεριφορών εκφοβισµού.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο σχολικός εκφοβισµός
αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα το οποίο απορρέει από τις περί-
πλοκες κοινωνικές δυναµικές και αλληλεπιδράσεις των µαθητών µέ-
σα στην οµάδα των συνοµηλίκων.

Το Εργατικό Κέντρο Βόλου από την ίδρυσή του 
ως τη δίκη του Ναυπλίου: δράσεις, ο ιδεολογικός και
παιδευτικός του ρόλος

Καπραβέλου Αλεξία
Μ.Εd., Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πάντειου Πανεπιστηµίου

Η ίδρυση του πρώτου Εργατικού Κέντρου στην Ελλάδα, το 1908 στον Βόλο,
συµπίπτει µε τον ελληνικό παλαιοκοµµατισµό, τις απαρχές της εκβιοµηχάνι-
σης στον Βόλο και την έλλειψη εργατικής προστασίας. Συστάθηκε δε µε τη
µορφή λέσχης και χωρίς διοίκηση. Οι ιδεολογικές τάσεις των µελών απηχούν
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τον χριστιανοσοσιαλισµό, τον µεταρρυθµιστικό προοδευτισµό, τον σοσιαλισµό,
την αναρχία. Στις δραστηριότητες του ΕΚΒ περιλαµβάνονται η οργάνωση απερ-
γιών, συλλαλητηρίων, επετείων, µποϋκοτάζ και σαµποτάζ, η διεκδίκηση υψηλό-
τερων αµοιβών, παροχών και δικαιωµάτων, η ταξική αλληλεγγύη και νοµική υπο-
στήριξη, η λειτουργία ταµείου και ιατρείου, οι συνελεύσεις, η έκδοση της εφηµε-
ρίδας Εργάτης, η σύνδεση του ΕΚΒ µε το ιστορικό Παρθεναγωγείο, η ίδρυση
Νυχτερινής Σχολής. Η αστική τάξη αντιδρά αρχικά µε πιέσεις και κατόπιν µε βία
και δικαστικές διώξεις κατά των πρωταγωνιστών του ΕΚΒ, όµως οι ιδέες του επη-
ρεάζουν την ταξική συνείδηση πανελλαδικά.

Οι απόφοιτοι της Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
Αλεξανδρούπολης και του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Καραφύλλης, Τ. Αθανάσιος
Αναπλ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Στην εισήγηση επιχειρείται να παρουσιαστεί το προφίλ των πρώτων αποφοίτων
της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Αλεξ/πολης (1945-53), των πρώτων απο-
φοίτων του ΠΤ∆Ε του ∆ΠΘ (1990-95) και των αποφοίτων των τελευταίων τριών
ετών (20012-2014). Μελετώνται η κοινωνικοοικονοµική προέλευση, η γεωγρα-
φική προέλευση, το φύλο, ο βαθµός πτυχίου και το θρήσκευµα. Τα στοιχεία προ-
έρχονται από το Αρχείο της ΖΠΑ και του ΠΤ∆Ε. Η µεθοδολογία που ακολουθή-
θηκε είναι η ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου. Το δείγµα αποτέλεσαν 635 σπου-
δαστές, 615 φοιτητές του ΠΤ∆Ε της πρώτης περιόδου και 735 φοιτητές της τε-
λευταίας περιόδου, ώστε να υπάρχει αριθµητική προσέγγιση. Συνοπτικά από τη µε-
λέτη των στοιχείων συµπεραίνουµε ότι παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση στα
ποσοστά ορισµένων αξόνων στο πέρασµα των δεκαετιών, όπως η κοινωνικοοι-
κονοµική και γεωγραφική προέλευση, το θρήσκευµα και το φύλο. Αυτό που φαί-
νεται ότι διατηρείται σχετικά σταθερό είναι η βαθµολογία των πτυχίων. Μέσα
από τη µελέτη διακρίνεται σαφέστατα ότι οι σπουδές των δασκάλων συνδέονται
µε την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.

Εναλλακτικές Ψυχοκοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στο
φαινόµενο του Σχολικού Εκφοβισµού

Καστραντά Αναστασία
Ψυχολόγος, Ειδίκευση στη Θεραπεία Gestalt, Μεταπτ. Φοιτήτρια Παν. Ιωαννίνων

Καραθανάση Ζαχαρένια
Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. / Msc, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Η έρευνα για το σχολικό εκφοβισµό έχει τα τελευταία χρόνια κατηγοριοποιήσει
τα προφίλ των µαθητών/τριών που εµπλέκονται στο φαινόµενο, προσδίδοντας
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τόσο στους εκφοβιστές όσο και στα θύµατα συγκεκριµένα σταθερά χαρακτη-
ριστικά προσωπικότητας. Συχνά, ωστόσο, δε λαµβάνουµε υπόψη πως το σχο-
λείο συνιστά ένα κοινωνικό σύστηµα, οργανωµένο ιεραρχικά, και για αυτό
το λόγο κάθε προσπάθεια ανάλυσης των σχέσεων που το διέπουν καλό
είναι να συµπεριλαµβάνει συστηµικές και πολιτικές παραµέτρους.
Εναλλακτικές ψυχολογικές προσεγγίσεις, που αποπαθολογικοποιούν
τους/τις µαθητές/τριες καθώς και ένα “κοινωνικό µοντέλο” ανάλυσης µπο-
ρούν να φωτίσουν τις κρυφές πτυχές του φαινοµένου και να µας οδηγήσουν
σε καινούργια συµπεράσµατα.

Οµοφυλόφιλα παιδιά και οµοφυλόφιλοι εκπαιδευτικοί:
Πόσο έτοιµο είναι το σχολείο µας να αποδεχτεί 
αυτή τη µορφή διαφορετικότητας;

Καστραντά Αναστασία
Ψυχολόγος, Ειδίκευση στη Θεραπεία Gestalt, Μεταπτ. Φοιτήτρια Παν.
Ιωαννίνων

Καραθανάση Ζαχαρένια
Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. / Msc - Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Tο σχολείο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο εντός του οποίου κατασκευάζον-
ται οι σεξουαλικές ταυτότητες των παιδιών. Ταυτόχρονα όµως λειτουργεί και
ως ένα αυστηρά ετεροκανονιστικό ίδρυµα, όπου η ετεροσεξουαλική ταυτό-
τητα είναι ο άγραφος κανόνας µε τον οποίο αναµένεται να συµµορφωθούν
οι µαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί και η οµοφυλοφιλία αποτελεί θέµα – ταµ-
πού. Ο οµοφοβικός σχολικός εκφοβισµός αποτελεί στις µέρες µας το µε-
γάλο µυστικό στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης και κρίνεται ανα-
γκαία η αναζήτηση, επιλογή και υιοθέτηση, από την πλευρά της
Πολιτείας, των καταλληλότερων, για τα ελληνικά δεδοµένα, προ-
γραµµάτων, µέτρων και πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η ιδέα του
«Ενός Σχολείου για Όλους». 

Τελετουργική επικοινωνία στο νηπιαγωγείο

Κάτσενου Ρένα 
Νηπιαγωγός, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

Στην παρουσιαζόµενη εισήγηση θα παρουσιάσω µέρος των ευρηµάτων της
έρευνας που διεξάγω µε θέµα το ρόλο της τελετουργίας στο χώρο του νηπια-
γωγείου. Επιχειρώ να παρατηρήσω, να αναλύσω και να ερµηνεύσω τις τελε-
τουργικές πρακτικές που λαµβάνουν χώρα καθηµερινά στο νηπιαγωγείο και να
τις εντάξω σε ένα ευρύτερο ερµηνευτικό πλαίσιο. Η προσέγγιση που χρησιµο-
ποιώ για τη διερεύνηση του θέµατος είναι η ερµηνευτική προσέγγιση, η οποία
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έχει ως στόχο την ανάδειξη της πραγµατικότητας από την πλευρά των δρώντων
υποκειµένων. Ως εργαλείο έρευνας χρησιµοποιώ την ηµιδοµηµένη συνέντευξη και
την παρατήρηση. Στα πλαίσια των συνεντεύξεων αναδύθηκε ο ρόλος της τελε-
τουργίας ως βασικού άξονα χειραγώγησης της συµπεριφοράς των νηπίων.

Στερεοτυπικές αντιλήψεις και διακρίσεις φύλου στο σχολικό
εγχειρίδιο της Αντιγόνης Σοφοκλέους: ποσοτική παρουσίαση
των ευρηµάτων της έρευνας 

Κατσίβελος Βασίλης
Φιλόλογος, Μ∆Ε 

∆ιονύσης Γουβιάς
Επίκ. Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αλεξόπουλος Χρήστος
∆άσκαλος, Μ∆Ε

Η εκπαίδευση, αφ’ ενός ως ένας από τους πρωτογενείς θεσµούς κοινωνικοποί-
ησης του ατόµου και αφ’ ετέρου ως θεσµός, που συµβάλλει στην ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή, συνιστά βασική προϋπόθεση για την προώθηση της ισότητας
ανάµεσα στα φύλα. Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελώντας µια από τις διαστάσεις
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι άµεσα συσχετιζόµενη µε τη διαµόρ-
φωση του φύλου δε φαίνεται να βοηθούν προς την κατεύθυνση της ισότητας των
φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρά τις υφιστάµενες αλλαγές, που έχουν
πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο περιεχόµενο των εγχειριδίων, αυτά
εξακολουθούν να προβάλλουν παραδοσιακά στερεότυπα, συµβάλλοντας στην
αποδοχή και συναίνεση εκ µέρους των µαθητών/τριων κυρίαρχων στάσεων, αν-
τιλήψεων και προτύπων, κάτι που έρχεται σε αντίφαση µε τη σύγχρονη κοινωνι-
κή πραγµατικότητα. 

Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάλυση του σχολικού εγχειριδίου της Αντιγόνης
Σοφοκλέους, που διδάσκεται στη Β΄ τάξη του Λυκείου, στοχεύοντας στην εξέτα-
ση των υφιστάµενων στερεοτύπων και διακρίσεων φύλου, που παρουσιάζονται
τόσο στο πρωτότυπο κείµενο (αναλύθηκαν επίσης η εισαγωγή, τα γλωσσικά και
ερµηνευτικά σχόλια) όσο και στην εικονογράφηση. Η ποσοτική ανάλυση περιε-
χοµένου ανέδειξε την ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων και διακρίσεων φύλου
στο αναλυθέν εγχειρίδιο. Πιο συγκεκριµένα, καταγράφηκε η ανδρική κυριαρχία σε
όλες τις κατηγορίες της ποσοτικής ανάλυσης (οµάδα εκπόνησης, συχνότητα εµ-
φάνισης εικονιζόµενων προσώπων, καλλιτεχνών, συγγραφέων παράλληλων κει-
µένων, πρωταγωνιστών/πρωταγωνιστριών, επώνυµων προσώπων, γενικότερων
αναφορών, γενικευτικής χρήσης του αρσενικού και ουδετέρων γενετικά λέξεων µε
σηµασία αρσενικού). Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως παρά το ότι η ισότητα ανά-
µεσα στα φύλα είναι θεσµοθετηµένη, στο σχολικό περιβάλλον πλήθος παραγόν-
των συνεχίζουν να διαιωνίζουν αντιλήψεις σεξιστικού χαρακτήρα, αφού αυτό απο-
τελεί µια µικρογραφία της κοινωνίας.
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Επίδραση κοινωνικών συνθηκών στη µάθηση 
των µαθηµατικών: τρεις µαθηµατικές ιστορίες

Κέµος Απόστολος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών

Κοττεάκος Χαράλαµπος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Τζέλιου Κωνσταντίνα
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η παρούσα έρευνα, η οποία διεξήχθη στα πλαίσια της ∆ιδακτικής των
Μαθηµατικών, επιχειρεί να αναδείξει κάποιες πτυχές της επίδρασης του
κοινωνικού πλαισίου στη µαθησιακή πορεία τριών µαθητών, των οποίων οι
ιστορίες έχουν ως κοινό παρονοµαστή το ζήτηµα των ναρκωτικών. Για το
σκοπό αυτό αξιοποιείται υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο από έρευνες γύρω από
κοινωνικά ζητήµατα που υπεισέρχονται στην εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, έµ-
φαση δίνεται στην οργάνωση της θεωρίας για τη µελέτη του φαινοµένου σε
δύο κεντρικούς άξονες: ο πρώτος προσεγγίζει το φαινόµενο ως απόρροια
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων. Ο δεύτερος εστιάζει περισσότερο
στον ψυχισµό του ατόµου και µελετά την επίδραση των κοινωνικών συνθη-
κών στη µάθηση των Μαθηµατικών υπό τη σκοπιά των συναισθηµάτων. Μέσα
από τις αφηγήσεις των µαθητών υπογραµµίζεται η σηµαντικότητα αυτών των
παραγόντων στη µάθηση.

Πανεπιστήµια και κρίση στην Ελλάδα: επιδόσεις και
νεο-φιλελευθερισµός

Κονιόρδος Σωκράτης
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης

Αφετηρία αποτελεί ο προσδιορισµός της σχηµατοµόρφωσης των νε-
οφιλελεύθερων ιδεών στην Ελλάδα. Ακολούθως, ισχυρίζοµαι ότι µε-
γάλο µέρος αυτού που περνά ως νεο-φιλελεύθερη επίθεση κατά του
πανεπιστηµίου στην Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητα τέτοια, ή ότι χρειάζεται
να ειδωθεί σε σχέση µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις, το πλαίσιο, ή το σύνο-
λο των ρυθµίσεων που είναι προγενέστερες της έλευση του νεοφιλελευθερι-
σµού ή συνυπήρχαν µε αυτόν. Συνεξεταζόµενα οδηγούν στην τροποποίηση
των ισχυρισµών σχετικά µε της αρνητικές επιπτώσεις του νεοφιλελευθερισµού
στο πανεπιστήµιο.
Στην εισήγησή µου θα αναφερθώ σε ορισµένες όψεις της νεοφιλελεύθερης δι-
είσδυσης στην χώρα, πριν και µετά την έκρηξη της κρίσης και θα εξετάσω το
ζήτηµα της περιορισµένης επιτυχίας της. Ως προς σχέση του νεο-φιλευθερι-
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σµού µε τα πανεπιστήµια, θα υποστηρίξω ότι ενώ στα χαρτιά η έλευσή του εµ-
φανίζεται σηµαντική, στην πράξη υπήρξε αρκετά περιορισµένη. Στην πραγµατι-
κότητα, ισχυρίζοµαι, ένα µεγάλο µέρος της καταδίκης της τρέχουσας κατάστα-
σης στα ελληνικά πανεπιστήµια, θεωρούµενο ως το αποτέλεσµα νεο-φιλελεύθε-
ρων επιβολών σ‘ αυτά, είναι εσφαλµένη και αστοχεί. Έτσι, παρόλο που δεν στε-
ρείται ευθυνών, ο νεοφιλελευθερισµός δεν µπορεί ειδικά να χρεωθεί τη σηµερι-
νή θλιβερή κατάσταση των πανεπιστηµίων.

Εκπαιδευτικές στρατηγικές µεταναστών γονέων µαθητών
∆ηµοτικών Σχολείων εργατικών συνοικιών της Πάτρας

Κουστουράκης Γεράσιµος
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών

Σπηλιοπούλου Γεωργία
Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστηµίου Πατρών

Ασηµάκη Άννα
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πατρών

H εργασία αυτή, βασισµένη στις έννοιες «στρατηγική», «πεδίο» και «θεσµοποιηµέ-
νο πολιτισµικό κεφάλαιο» από τη θεωρία του P. Bourdieu, απο-σκοπεί στη διερεύ-
νηση οµοιοτήτων και διαφορών στις εκπαιδευτικές στρατη-γικές που αναπτύσ-
σουν µετανάστες γονείς στο σπίτι και στο σχολείο σε συ-νάρτηση µε το εκπαιδευ-
τικό µέλλον των παιδιών τους. Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2014 µε τη χρή-
ση ηµιδοµηµένης συνέντευξης στην οποία συµµε-τείχαν 5 µετανάστες γονείς µα-
θητών δηµοτικών σχολείων της πόλης της Πά-τρας. Τα αποτελέσµατα της έρευ-
νας αυτής έδειξαν ότι οι µετανάστες γονείς: α) αναπτύσσουν κυρίως όµοιες εκ-
παιδευτικές στρατηγικές στο σπίτι και στο σχολείο και β) χρησιµοποιούν «ανα-
στρέψιµες στρατηγικές» για να ενισχύ-σουν τις εκπαιδευτικές προοπτικές των παι-
διών τους.

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και ολιγοθέσια σχολεία. Μία
προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των Προϊσταµένων
των σχολικών µονάδων

Κουτίβα Αναστασία
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Παπαδηµητροπούλου Παναγούλα
Εκπαιδευτικός ΠΕ 60

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδειχθούν οι απόψεις των Προϊσταµένων
των Ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών σχολείων σχετικά µε τις προκλήσεις που αντιµετω -
πίζουν στην προσπάθεια ένταξης µαθητών από διαφορετικά πολιτισµικά περι-
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βάλλοντα. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 10 δάσκαλοι που υπηρετούν σε
θέσεις Προϊσταµένων σε ολιγοθέσια σχολεία της Αχαΐας. Ως µεθοδολογικό ερ-
γαλείο υιοθετήθηκε η ποιοτική προσέγγιση µε εργαλείο συλλογής δεδοµένων
τη δοµηµένη συνέντευξη. Τα αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν
ότι ο διττός τους ρόλος, ο οποίος περιλαµβάνει την υποχρέωση ταυτό-
χρονης ανταπόκρισης σε διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα, σε συν-
δυασµό µε την απουσία στοχευµένης επιµόρφωσης δυσχεραίνει την απο-
τελεσµατική ένταξη µαθητών από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα
στις πολυ-ηλικιακές τάξεις. Ως θετικό στοιχείο στην προσπάθεια επίλυσης
των ανωτέρω αναδεικνύεται το καλό κλίµα ανάµεσα στα µέλη της σχολι-
κής µονάδας αλλά και µε την τοπική κοινωνία.

Αναλύοντας το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης και 
τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και στην εκπαίδευση

Κρέκης ∆ηµήτριος
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μεταπτυχιακό στην «Εκπαιδευτική Ηγεσία και
Πολιτική» στο ΑΠΚΥ

Η παρούσα δηµοσίευση ασχολείται µε το πολύπλοκο φαινόµενο της παγκο-
σµιοποίησης όπως το βιώνουµε σήµερα.. Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης και
των δύο σηµαντικών εννοιών που αναδύθηκαν µέσα από τη συζήτηση για
την παγκοσµιοποίηση, του παγκοσµιοτισµού και του κοσµοπολιτισµού.
Μελετήθηκαν ακόµη οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης πάνω σε διάφο-
ρους τοµείς οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών και καταγράφονται οι θε-
τικές ή αρνητικές της επιδράσεις, όπως προκύπτουν µέσα από την αν-
ταλλαγή απόψεων στα πλαίσια του παγκοσµιοτικού διαλόγου. Έγινε ξε-
χωριστή λεπτοµερής ανάλυση του συστήµατος σχέσεων και επιρροών
που συνδέει την παγκοσµιοποίηση µε την εκπαίδευση και αναλύθη-
κε το ιδεώδες του κοσµοπολιτισµού. 

Λέξη και περιεχόµενο. Η συνεργασία γονέων –
εκπαιδευτικών 

Κυπριανός Παντελής
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών

Σταυροπούλου Αφροδίτη
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών

Η εισήγηση πραγµατεύεται τη συνεργασία και τις µορφές της που αυτή παίρ-
νει ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής και τους γονείς.
Στηρίζεται σε έρευνα µε είκοσι (20) ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις και στις δύο
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οµάδες πληθυσµού στην περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας. Τόσο η λογική της έρευ-
νας όσο και η συγκρότηση των συνεντεύξεων διαπνέεται από την οπτική της gro-
unded theory. Βασικό µας ερώτηµα είναι να δούµε πώς νοηµατοδοτεί η κάθε
πλευρά την έννοια συνεργασία και ποιες συνακόλουθα πρακτικές ενεργοποιεί.
Από την έρευνα προκύπτει η έννοια συνεργασία προσλαµβάνεται διαφορετικά
και τροφοδοτεί διαφορετικές πρακτικές. Πέρα από τη θέση στο σχολικό πλαίσιο,
υποστηρίζουµε ότι η διαφορετική πρόσληψη συναρτάται κατά βάση µε το πολι-
τισµικό κεφάλαιο των ερωτωµένων.

Η Λαϊκή Εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα: Αναπαραστάσεις της
Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής ∆ικαιοσύνης στα αναγνωστικά
βιβλία της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης
(1944)

Κυριάκης Κωνσταντίνος
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξετάσω τους τρόπους µε τους οποίους συγκρο-
τείται η θεµατική της Αυτοδιοίκησης (Λ.Α.) και της Λαϊκής ∆ικαιοσύνης (Λ.∆.) στα
αναγνωστικά βιβλία της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ),
1944, µε στόχο να καταγράψω τις αναπαραστάσεις, ερµηνείες και αιτήµατα της
κατοχικής περιόδου για την οργάνωση του κοινωνι(α)κού και πολιτικού βίου, του-
λάχιστον όπως αυτά αποτυπώνονται στα δεδοµένα αναγνωστικά βιβλία. Για να
το πετύχω αυτό, θα χρησιµοποιήσω τη µεθοδολογία της θεωρίας λόγου, ώστε να
εντοπίσω την ιδεολογική λειτουργία του λόγου γύρω από τις σηµαίνουσες έννοιες
της Λ.Α. και της Λ.∆. Έτσι, η ανακοίνωση θα καταδείξει τους µηχανισµούς µε τους
οποίους οι κειµενικές στρατηγικές των αναγνωστικών συγκροτούν και νοηµατο-
δοτούν συγκεκριµένες αναπαραστάσεις για µια επιµέρους διάσταση της κοινω-
νικής αντικειµενικότητας, προβάλλοντας, παράλληλα, συγκεκριµένες υποκειµε-
νικές θέσεις. 

Κοινωνιολογικοί, Παιδαγωγικοί και Θεσµικοί Λόγοι
∆υσλειτουργίας του Ελληνικού Σχολείου: αίτια, συνέπειες και
αντιµετώπιση

Κωνσταντίνου Χαράλαµπος
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Με τη συγκεκριµένη εισήγηση επιδιώκουµε να αναδείξουµε τα παιδαγωγικά χα-
ρακτηριστικά και, γενικά, την κοινωνική και παιδαγωγική αποστολή του σχολεί-
ου στη βάση σύγκλισης των σχετικών θεωριών. Ακολούθως, και από µια κοινω-
νιολογική, παιδαγωγική και θεσµική οπτική, θα αναδείξουµε τα σηµεία απόκλι-
σης του ελληνικού σχολείου από την παιδαγωγική - θεσµική του αποστολή και τη
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µορφή µε την οποία εµφανίζονται, καθώς και τα αίτια που την προκαλούν. Στο
τέλος, και µε βάση την ανάδειξη των προβληµάτων και των αιτίων που τα προ-
καλούν, θα προτείνουµε συγκεκριµένες λύσεις για την αντιµετώπιση και δι-
ευθέτηση των «κακώς κειµένων».

Σηµειολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση 
των εξωφύλλων των σχολικών αναγνωστικών κατά 
την περίοδο 1903-1952

Λαµπίρης Φώτιος
Κοινωνιολόγος- Θεολόγος

Μελετώντας τα εξώφυλλα των σχολικών αναγνωστικών από το 1903 έως
το 1952, µπορούµε να τα προσεγγίσουµε σηµειολογικά. Μέσω της εικονο-
γράφησης, προσπαθούµε να µεταφέρουµε ένα µήνυµα έµµεσα ή άµεσα,
πάντα εµπλουτισµένο µε την πολιτικοϊστορική στιγµή και την ανάγκη που
αναγνώριζε κάθε φορά η κοινωνία.

Θεωρίες του Tolman και του Vygotsky και άλλων θεωριών για την εκ-
παίδευση βρίσκουν την πρακτική τους εφαρµογή. Η εικονογράφηση των
εξωφύλλων περιλαµβάνει δεκάδες κοινωνιολογικά στοιχεία που προσδιορί-
ζουν την επιθυµητή κοινωνική πρακτική για την έννοια της εκπαίδευσης
προς τα µέλη της προσδοκώντας να καθοδηγήσει µε τα σωστά ερεθίσµατα,
όπως πιστεύει, για τις σωστές συµπεριφορές από την παιδική ηλικία που εί-
ναι η βάση του ενήλικου βίου. Βλέπουµε ότι πολλές φορές χρησιµοποιούνται
στοιχεία τέτοια που καθοδηγούν το δέκτη να αποκτήσει µια συγκεκριµένη
κοινωνική συµπεριφορά. Άλλες φορές βλέπουµε παιδικά µοτίβα που µε
έµµεσο ή άµεσο τρόπο µιλούν στα παιδιά για τη χαρά της εργασίας.
Επίσης, επηρεασµένοι από το οποιοδήποτε καθεστώς που προσπα-
θούσε να πραγµατοποιήσει προπαγάνδα µέσω του εξωφύλλου των
αναγνωστικών, όπως εποχή Μεταξά που χρησιµοποιεί κατά κόρον
την ενδυµασία της νεολαίας του πραξικοπήµατος θέλοντας να κα-
τευθύνει όλα τα παιδιά να γίνουν µέλη της εν λόγω νεολαίας. Μέσα
από την προσεκτική µελέτη των κοινωνιολογικών συµβόλων, µπο-
ρούµε να παρατηρήσουµε το πνεύµα της κάθε εποχής που ανα-
πτύσσεται αλλά και τα πρότυπα αυτά που κάθε φορά η εξουσία επιθυ-
µούσε να περάσει στα παιδιά.
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Χωράνε οι µητρικές γλώσσες των αλλόφωνων µαθητών στο
ελληνικό δηµοτικό σχολείο; Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Λάµπρος Ιωάννης
∆άσκαλος, Μ∆Ε

Νικολάου Γιώργος
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η πολυγλωσσία και ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας είναι
πια πραγµατικότητα. Το δηµοτικό σχολείο, ως οργανωµένος θεσµός αλλά και ως
χώρος υποδοχής σήµερα του µεγαλύτερου αριθµού αλλοδαπών-αλλόφωνων µα-
θητών, όπως και ο εκπαιδευτικός, ως οργανωτής όλων των παιδαγωγικών διαδι-
κασιών αλληλεπίδρασης, είναι οι βασικοί παράγοντες για τη µετέπειτα οµαλή και
σωστή πορεία αυτών των µαθητών. Στην παρούσα εργασία, µέσα από την έρευ-
να, επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας σε αλλοδα-
πούς µαθητές, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί, σύµφωνα και µε τις κοινωνικές-
οικονοµικές εξελίξεις που βιώνει η χώρα µας την τελευταία πενταετία.

Η θεωρία του Andy Green για τη δηµιουργία 
των εκπαιδευτικών συστηµάτων και η εφαρµογή της 
στην περίπτωση της Ελλάδας

Λιοδάκη Νεκταρία 
∆ιδάκτωρ Επιστηµών Αγωγής, Επιστηµονική Συνεργάτις Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στις σύγχρονες κοινωνίες
αναφέρονται συνήθως ως «εθνικά ή δηµόσια εκπαιδευτικά συστήµατα» ή ως «κρα-
τικά εκπαιδευτικά συστήµατα» και νοούνται ως συστήµατα τυπικής εκπαίδευσης,
τα οποία έχουν τουλάχιστον µερική χρηµατοδότηση και επίβλεψη από την πολι-
τεία και προσφέρουν καθολική εκπαίδευση στα παιδιά σχολικής ηλικίας της εκά-
στοτε χώρας. Η θεωρία του Andy Green περί της ανάδυσης των εκπαιδευτικών
συστηµάτων και της διαµόρφωσης εθνικών κρατών προσφέρει µία ερµηνεία για
τη διαδικασία δηµιουργίας και ανάπτυξης των εθνικών εκπαιδευτικών συστηµά-
των. Άλλες θεωρίες δίνουν έµφαση στην ευθεία σχέση µεταξύ καπιταλισµού και δη-
µιουργίας των εκπαιδευτικών συστηµάτων, αλλά αποδεικνύονται ακατάλληλες
για την ερµηνεία της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήµατος σε µη καπιταλι-
στικές χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα κατά τη δηµιουργία του εκπαιδευτικού συ-
στήµατός της. 
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∆υνατότητες και περιορισµοί του συνδυασµού ποσοτικών
και ποιοτικών µεθόδων έρευνας

Λιοδάκη Νεκταρία 
∆ιδάκτωρ Επιστηµών Αγωγής, Επιστηµονική Συνεργάτις Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κατά την κοινωνική ανάλυση συχνά µελετούνται είτε οι δοµές ή οι διαδι-
κασίες, δηλαδή είτε το µακρο- ή το µικρο- επίπεδο της κοινωνικής οργάνω-
σης αντιστοίχως. Η ποσοτική µέθοδος έρευνας έχει συνήθως χρησιµοποι-
ηθεί για τη µελέτη θεµάτων που σχετίζονται µε το µακρο-επίπεδο και η ποι-
οτική µέθοδος για τη διερεύνηση του µικρο-επιπέδου. Οι δύο ερευνητικές
«παραδόσεις» χρησιµοποιούνται επίσης συνδυαστικά όλο και περισσότερο.
Παρακάτω θα αναπτύξουµε τις δυνατότητες που µας παρέχονται, αλλά και
τους περιορισµούς που ενέχει ένας τέτοιος συνδυασµός. Υπάρχουν σίγουρα
πλεονεκτήµατα από το συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών έρευ-
νας εφόσον µπορούν να δράσουν συµπληρωµατικά, αλλά υπάρχουν και πε-
ριορισµοί, τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουµε. Ο συνδυασµός των δύο µε-
θόδων δεν αποτελεί πανάκεια για τη διεξαγωγή αξιόπιστης έρευνας, αλλά η
ενδεχόµενη επιλογή να συνδυαστούν οι δύο µέθοδοι θα πρέπει να εξαρτά-
ται από τη φύση και το χαρακτήρα της εκάστοτε έρευνας.

Έµφυλες κοινωνικές αναπαραστάσεις στα γλωσσικά
εγχειρίδια 1955 και 2006

Λόζγκα Ευαγγελία
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Το σχολείο ενισχύει την κοινωνική ταυτότητα των µαθητών διαιωνί-
ζοντας τα έµφυλα στερεότυπα και µέσω των αναλυτικών προγραµ-
µάτων και σχολικών βιβλίων. (Φρειδερίκου-Φολερού, 2004) Στόχος
της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθούν οι έµφυλες κοινωνικές
αναπαραστάσεις του σχολικού εγχειριδίου του 1955 των Γιαννέλη Ι.Κ
και Σακκά Γ. και του 2006 των Καραντζόλα, Ε., Κύρδη, Κ., Σπανέλλη,
Τ., Τσιαγκάνη Θ. και κατόπιν να συγκριθούν. Μετά την ανάλυση πε-
ριεχοµένου τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το αναγνωστικό του 1955 πα-
ρουσίαζε ακραίο σεξισµό. Παρά τις πολλές και σηµαντικές κοινωνικές αλ-
λαγές, το εγχειρίδιο του 2006 ενέχει στερεότυπα για το ρόλο των φύλων πα-
ρουσιάζοντας τη γυναίκα υποδεέστερη.
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Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Κοινωνικές ανισότητες 
στην Αθήνα 2001-2010

Μαλούτας Θωµάς
Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου

Η εισήγηση αναφέρεται στην κοινωνικά άνιση πρόσβαση στην εκπαίδευση για τις
ηλικίες 15 έως 29 ετών και στην εξέλιξή της κατά τη δεκαετία του 2000, όπως
προκύπτουν από επεξεργασία των αναλυτικών δεδοµένων των Απογραφών
Πληθυσµού 2001 και 2011 για την Αττική. Αφορά ειδικότερα τις διαφορές στη
διάρκεια εκπαίδευσης των παιδιών που προέρχονται από διακριτές κοινωνικές
οµάδες (βάσει ενδεικτικών αναλυτικών επαγγελµατικών κατηγοριών: γιατροί, νο-
µικοί, καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, νοσοκόµοι, πωλητές, χειριστές
βιοµηχανικών µηχανηµάτων, υδραυλικοί, ανειδίκευτοι εργάτες βιοµηχανίας, οι-
κιακές βοηθοί, πλανόδιοι πωλητές). Επίσης, ελέγχεται ο βαθµός εσωτερικής ανα-
παραγωγής των επαγγελµατικών αυτών κατηγοριών καθώς και ο ενδεχόµενος
ρόλος της κοινωνικής φυσιογνωµίας της γειτονιάς κατοικίας στην πρόσβαση στην
εκπαίδευση.

ΤΠΕ και οι διαφορές στη µάθηση ανάµεσα στα σχολεία
αγροτικών και αστικών περιοχών: έρευνα για την εξέλιξη 
του φαινοµένου στο νοµό Αργυροκάστρου Αλβανίας

Μαµάνι Λορέτα
(Μα.) Παν/µίου «Εκρέµ Τσαµπέι», Σχ. Αγωγής και Κοινωνικών Επιστηµών,
Αργυρόκαστρο, Αλβανία

Οι διαφορές στην ποιότητα της µάθησης ανάµεσα στους µαθητές αστικών και
αγροτικών σχολείων αντίστοιχα αποτελούν φαινόµενο, το οποίο έχει παρατηρη-
θεί από διάφορους ερευνητές. Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές που αποδίδουν
στις ΤΠΕ θετικό ρόλο και επίδραση στην ποιότητα της µάθησης, θεωρούν ότι οι ΤΠΕ
δεν περιορίζονται απλά σ’ αυτό τον ρόλο, αλλά συµβάλλουν ταυτόχρονα στην
εξάλειψη των διαφορών στην ποιότητα µάθησης ανάµεσα στα σχολεία αστικών
και αγροτικών περιοχών. Αυτό αφήνει ανοιχτή την έρευνα του θέµατος ως προς
το κατά πόσον η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διαδικασία της µάθησης συµβάλλει στην
εξάλειψη των διαφορών στην ποιότητα της µάθησης ανάµεσα στα εν λόγω σχο-
λεία. Η µελέτη αυτή ερευνά τη σχέση µεταξύ ΤΠΕ και διαφορών στην ποιότητα
της µάθησης σε σχολεία αστικών και αγροτικών περιοχών, παίρνοντας αφορµή
από την εξέλιξη αυτού του φαινοµένου στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου
Αλβανίας. Βασισµένη στα στοιχεία περί της ποιότητας της µάθησης στην
Περιφέρεια Αργυροκάστρου Αλβανίας, η µελέτη καταπιάνεται µε την εξέλιξη της
µάθησης πριν και µετά την εισαγωγή των ΤΠΕ στη συγκεκριµένη περιοχή. Εξετάζει
συνάµα κατά πόσον οι διαφορές ανάµεσα σ’ αυτά τα σχολεία είναι στάσιµες, αυ-

48

synedrio:������ 1  2/10/2014  1:50 ��  ������ 48



ξάνονται ή µειώνονται µετά την εισαγωγή των ΤΠΕ και προσπαθεί να ερµη-
νεύσει τα ευρήµατα βάσει της πραγµατικότητας που παρατηρείται. Η εξέταση
των στοιχείων αποδεικνύει ότι, ανεξάρτητα από την εισαγωγή των ΤΠΕ, οι
διαφορές ανάµεσα στα σχολεία αστικών και αγροτικών περιοχών δεν
εξαλείφονται, όπως άλλωστε αναµενόταν. Αντιθέτως, παραµένουν ίδιες
και. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυξάνονται. 

Η εξωσχολική εκπαίδευση των παιδιών 
στην προεφηβική ηλικία

Μανιού Μ.
∆ρ. ΕΜΠ, Κοινωνιολόγος- Φιλόλογος

Οι παγκόσµιες εξελίξεις αλλάζουν τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσµο, µε-
τασχηµατίζοντας δραστικά και τη ζωή των παιδιών και εφήβων. Η παρούσα
εργασία στηρίζεται στα αποτελέσµατα πρωτογενούς έρευνας, που αφορά
στις αλλαγές που η παγκοσµιοποίηση επιφέρει στις σύγχρονες πόλεις και µέ-
σω αυτών στις ζωές των παιδιών από 12-15 χρόνων. Πιο συγκεκριµένα, πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν στον εξωσχολικό χρόνο των
παιδιών της συγκεκριµένης ηλικιακής κατηγορίας. Αποδεικνύεται ότι το κλί-
µα του ατοµικισµού και ενός ανταγωνισµού χωρίς όρια, το οποίο κυριαρχεί διε-
θνώς, ωθεί τα παιδιά σε ένα διαρκές «κυνήγι προσόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η
εξωσχολική εκπαίδευση απορροφά, ακόµη και από αυτή τη νεαρή ηλικία, το
σηµαντικότερο τµήµα του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

Η εθνοπολιτισµική ετερότητα ως γενεσιουργός αιτία
του εκφοβισµού στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

Μαντέλη Αννέτα
Εκπαιδευτικός, Μ∆Ε

Νικολάου Γεώργιος
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η βία και ο εκφοβισµός είναι ανησυχητικά φαινόµενα τα οποία έχουν
κάνει τα τελευταία χρόνια, έντονη την εµφάνισή τους µέσα στο ελληνικό
σχολείο. Εντείνονται δε από τις τρέχουσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η αναφορά στα φαινόµενα της σχολικής
βίας και του εκφοβισµού, τις µορφές, που λαµβάνει και την καταγραφή των
γενικών χαρακτηριστικών του φαινοµένου, σε σχέση µε την εθνοπολιτισµική
προέλευση των µαθητών. Γίνεται αναφορά στην πανευρωπαϊκή έρευνα, που
έχει διεξαχθεί στο πρόγραµµα ∆άφνη ΙΙΙ, του υποπρογράµµατος MABE, σχε-
τικά µε το σχολικό εκφοβισµό, και σχολιάζονται τα αποτελέσµατά της. 
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Σχολική ζωή και πρακτική ιδεολογία στο Νηπιαγωγείο

Μαυρογιώργου Άννα-Καλλιόπη
Νηπιαγωγός

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε ορισµένες βασικές εκ-
φάνσεις της κυρίαρχης πρακτικής ιδεολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται και
εγγράφονται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην εν γένει σχολική ζωή
του νηπιαγωγείου. Θα υποστηρίξουµε την άποψη ότι στις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες και πρακτικές του νηπιαγωγείου αποτυπώνονται συγκεκριµένες µορφές
της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας για τον κανόνα και τη συµµόρφωση, την απο-
δοχή και αναγνώριση της ιεραρχίας, τον ατοµικισµό και την εργασία, που στο µα-
κροεπίπεδο της σχέσης σχολείου-κοινωνίας, ευνοούν την αναπαραγωγή και νο-
µιµοποίηση της κρατικής εξουσίας και των υφιστάµενων κοινωνικών σχέσεων κυ-
ριαρχίας/υποταγής.

Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών λογισµικών για το µάθηµα 
των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Mήττα Αγορίτσα 
Εκπαιδευτικός, ΠΕ70

Μήτση Πολυξένη 
Εκπαιδευτικός, ΠΕ70

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες επιτάσσουν τον τεχνολογικό εγγραµµατισµό
και τη δυναµική αξιοποίηση πολυµεσικών εφαρµογών, στοχεύοντας στην ποιοτι-
κή βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. ∆υναµική συνιστώσα προς την κατεύ-
θυνση αυτή αποτελούν τα εκπαιδευτικά λογισµικά για το µάθηµα των
Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρηθεί η
αξιολογική προσέγγιση αυτών των λογισµικών, προκειµένου να αναδειχθούν οι
δυναµικές συνιστώσες της εφαρµοστικότητάς τους. Κύρια κριτήρια της αξιολο-
γικής αυτής προσπάθειας είναι τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των υπερµέσων,
η διεπαφή και αλληλεπίδραση του χρήστη µε το κατάλληλα σχεδιασµένο εκπαι-
δευτικό λογισµικό, το περιεχόµενο, και η διδακτική εφαρµογή τους. Εξίσου ση-
µαντικό κριτήριο αποτελούν αντίστοιχα και οι κοινωνιολογικές εφαρµογές. Η βα-
σική αξιολογική προσέγγιση των λογισµικών αφορά το µάθηµα των Θρησκευτικών
των Γ´, ∆´, Έ και Στ´ τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου. Από αυτή την πρωτόλειου
χαρακτήρα ερευνητική-αξιολογική προσέγγιση, προκύπτει ως βασικό εξαγόµενο
ότι τα εκπαιδευτικά λογισµικά ανταποκρίνονται σε σηµαντικό βαθµό στις απαι-
τήσεις της διδακτικής διαδικασίας στο συγκεκριµένο µάθηµα, ενώ δύναται να
επιτύχουν περαιτέρω πολυεπίπεδη βελτίωση.
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Ο ρόλος της γλώσσας στα σχήµατα αντίληψης 
των εκπαιδευτικών: µια ιστορία παραγνώρισης

Μικρογιαννάκη Ιωάννα
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ∆/ντρια στο 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της αναγκαιότητας να συζη-
τηθεί εκ νέου, και µε όρους που αφορούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
στην Ελλάδα, η συµβολή της γλώσσας στη διατήρηση και αναπαραγωγή των
κοινωνικών ανισοτήτων µέσω του σχολικού θεσµού. Είναι ένα θέµα που ενώ
έχει ερευνηθεί και µελετηθεί εκτενώς από την Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης και την Κοινωνιογλωσσολογία εδώ και πέντε δεκαετίες, εν-
τούτοις όλα δείχνουν ότι τα πορίσµατα αυτών των επιστηµονικών κλάδων,
όχι µόνο δε διαχέονται στους άµεσους και βασικούς αποδέκτες, τους εκ-
παιδευτικούς, αλλά ούτε φαίνεται να λαµβάνονται υπόψη από τους υπεύ-
θυνους για το σχεδιασµό και τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στη
χώρα µας, συµβάλλοντας ή/και εξασφαλίζοντας έτσι στη διαιώνιση κάθε εί-
δους κοινωνικής ανισότητας.

Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού

Μπάκας Θωµάς 
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Καινούργιου Ελένη 
Καθηγήτρια Εφαρµογών, Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου

∆ηµητριάδη Ελένη 
∆ρ. Επιστηµών Αγωγής, ∆ιευθύντρια 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Ο εκπαιδευτικός κατά την άσκηση του έργου του υποδύεται πολ-
λούς και σηµαντικούς ρόλους προκειµένου να ανταποκριθεί µε επάρ-
κεια στα καθήκοντά του. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπά-
θεια να διερευνηθεί ένας από τους σηµαντικούς αυτούς ρόλους του,
ο κοινωνικός ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ανάλυση που ακολουθεί επιζητεί να δώσει απάντηση στα παρα-
κάτω ερευνητικά ερωτήµατα: α) σε τι συνίσταται ο κοινωνικός ρόλος του
εκπαιδευτικού, β) ποιες είναι οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις άσκησής
του, και γ) πως συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση του νέων και την οικειοποί-
ηση αξιών και προτύπων από αυτούς;

Στο εισαγωγικό µέρος γίνονται ορισµένες διασαφηνίσεις των εννοιών οι
οποίες συνδέονται µε τον γενικότερο ρόλο του εκπαιδευτικού, στη συνέχεια
παρουσιάζεται ο πολλαπλός ρόλος του και τέλος αναλύεται ο κοινωνικός ρόλος
του στις διάφορες διαστάσεις του.
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Ως υλικό χρησιµοποιήθηκαν τα νοµοθετικά κείµενα για τα καθήκοντα των εκ-
παιδευτικών καθώς και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία µε παιδαγωγικό
και κοινωνιολογικό περιεχόµενο.

Η µελέτη γίνεται µε τη µέθοδο της ιστορικοερµηνευτικής ανάλυσης και στο
τέλος διατυπώνονται οι επισηµάνσεις των βασικών προϋποθέσεων και παραµέ-
τρων του κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Η κατασκευή στερεοτύπων για την ανώτατη εκπαίδευση 
από τον ηµερήσιο Τύπο

Μπαλτζής Αλέξης
Επίκ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Αγγελόπουλος Γεώργιος
Επίκ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Οι διεθνείς κατατάξεις των ΑΕΙ παρουσιάζονται στο δηµόσιο λόγο τροφοδοτών-
τας την επιχειρηµατολογία για τη λήψη αποφάσεων για την ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει την ανακατασκευή των διεθνών συστηµάτων
κατάταξης στα ΜΜΕ. Χρησιµοποιώντας τις µεθόδους της κριτικής ανάλυσης λό-
γου, της µέτρησης στοιχείων της ενηµερωδιασκεδαστικής σύγκλισης, καθώς και
δεικτών αµεροληψίας και πληρότητας, εξετάζονται σε δείγµα αρθρογραφίας από
τις εφηµερίδες, οι τρόποι µε τους οποίους τα πορίσµατά των διεθνών κατατάξε-
ων συγκροτούν µια αρνητική εικόνα για τα ΑΕΙ και προωθούν στερεότυπα για το
τι θεωρείται ως «επιτυχία» στον πανεπιστηµιακό χώρο.

Η κοινωνική προσφορά του ολοήµερου σχολείου 
στην ολοκλήρωση των κατ’ οίκων εργασιών: Μια ερευνητική
προσέγγιση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών

Μπάρµπα Μαρία
∆ασκάλα, Μ∆Ε 

Γαβριήλογλου Σταµατία
Ψυχολόγος, Μ∆Ε

Το σχολείο σήµερα αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς και θεµελιώδεις κοινω-
νικούς θεσµούς. Ο βαθµιαίος µετασχηµατισµός της ελληνικής κοινωνίας σε σύγ-
χρονη βιοµηχανική κοινωνία οδήγησε στην ανάληψη από την Ελληνίδα µητέρα
ενεργού ρόλου στην παραγωγή, µε αποτέλεσµα να λείπει αρκετές ώρες από το
σπίτι. Το δηµοτικό σχολείο έρχεται να συµπληρώσει αυτό το κενό και τις υπάρ-
χουσες κοινωνικές ανισότητες µε την ίδρυση των ολοήµερων τµηµάτων, όπου τα
παιδιά ολοκληρώνουν τις κατ’ οίκον εργασίες, κοινωνικοποιούνται αλλά και επι-
βλέπονται. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας
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που διενεργήθηκε σε δηµοτικά σχολεία του νοµού Ιωαννίνων σχετικά µε τον
κοινωνικό ρόλο του ολοήµερου σχολείου.

Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για το φαινόµενο 
του σχολικού εκφοβισµού

Μπάρµπα Μαρία
∆ασκάλα, Μ∆Ε 

Γαβριήλογλου Σταµατία
Ψυχολόγος, Μ∆Ε

Ο σχολικός εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο νεανικής παραβατικότητας
που εµφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσµου και αναφέρεται στη χρήση
βίας κάθε µορφής µεταξύ µαθητών ή συνοµήλικων παιδιών, στο χώρο του
σχολείου. Στην παρούσα µελέτη, διερευνήθηκαν οι στάσεις και οι αντιλή-
ψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας δηµοτικής εκπαίδευσης για το φαι-
νόµενο του σχολικού εκφοβισµού. Αρχικά, γίνεται µια προσπάθεια αποσα-
φήνισης του όρου, των µορφών που προσλαµβάνει το φαινόµενο, µια προ-
σπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των θυτών και των θυµάτων, καθώς και
η σύντοµη παρουσίαση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε σε δηµο-
τικά σχολεία της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. 

Μορφές βίας στα ∆ηµοτικά σχολεία και Γυµνάσια 
της πόλης του Αργυροκάστρου

Μπαρούτα Ευανθία
(Μα.) Παν/µιο «Εκρέµ Τσαµπέι» Σχ. Αγωγής και Κοινωνικών
Επιστηµών Αργυρόκαστρο, Αλβανία

Μαµάνι Λορέτα
(Μα.) Παν/µιο «Εκρέµ Τσαµπέι» Σχ. Αγωγής και Κοινωνικών Επιστηµών
Αργυρόκαστρο, Αλβανία

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα εµφάνισης της βίας και της παραβία-
σης των κανόνων συµπεριφοράς µεταξύ ανηλίκων ήταν πάντα ένα κυρίαρχο
φαινόµενο στα σχολεία της περιοχής του Αργυροκάστρου όµως πρόσφατα
έχουν γίνει αντικείµενο προσοχής, συζήτησης και µελέτης. Πολλοί µελετητές
δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό το φαινόµενο δεδοµένου ότι έχει να κάνει
µε τη διαδικασία µάθησης. Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να αναδεί-
ξει και να καταγράψει τις µορφές και τα φαινόµενα της βίας στα σχολεία στην
περιοχή του Αργυροκάστρου. Ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις συλλέχθηκαν
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σε σχολεία των αστικών και αγροτικών περιοχών. Με τη στατιστική ανάλυση των
δεδοµένων η µελέτη αυτή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα είδη και οι µορφές
βίας υπάρχουν µε διαφορετικούς τρόπους. Στο τέλος της εισήγησής µας θα προ-
τείνουµε ενδεικτικά κάποιες λύσεις για την πρόληψη των φαινοµένων αυτών.

Η κρίση του Νεοελληνικού Σχολείου και η διδασκαλία 
της Μουσικής στη Γενική Εκπαίδευση: απόψεις εκπαιδευτικών
της Μουσικής

Μπεκιάρη Καλλιόπη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 16 Μ.∆.Ε. στις Επιστήµες της Αγωγής

Παρουσιάζεται, µέσω ερευνητικών δεδοµένων, το πώς αντιλαµβάνονται οι εκ-
παιδευτικοί της Μουσικής στη Γενική Υποχρεωτική Εκπαίδευση το ρόλο τους, τη
σχέση τους µε το µάθηµα που διδάσκουν, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
διδακτική πράξη καθώς και τα προβλήµατα, που ανακύπτουν. Το µάθηµα της
Μουσικής, παρ’ ότι έχει από τη φύση του µια διαφορετική και ιδιαίτερη δυνα-
µική, ικανή να «απογειώσει» τους µαθητές, να τους µυήσει σε άλλα µονοπάτια
και να τους «ανοίξει» νέους ορίζοντες, τεκµηριώθηκε ότι παραπαίει. Όλα είναι
αµφίβολα: το θεσµικό πλαίσιο, η υπόστασή του, ο τρόπος που αυτό διδάσκεται,
οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται, ο τρόπος αξιολόγησης… Γίνεται, λοιπόν, κι αυ-
τό ένα ακόµη µάθηµα για την αναπαραγωγή και αποδεικνύεται για µια ακόµη
φορά η κρίση του Νεοελληνικού Σχολείου.

Έµφυλες αναπαραστάσεις της βίας στα σχολεία

Μπούνα Ανδροµάχη
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Θάνος Θεόδωρος
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η σχολική βία βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστηµονικού και κοινωνικού ενδια-
φέροντος τα τελευταία χρόνια διεθνώς αλλά και στη χώρα µας. Η µελέτη του φαι-
νοµένου επικεντρώνεται στην έκταση, τις µορφές, τους παράγοντες και τους τρό-
πους αντιµετώπισής του. Στο πλαίσιο αυτό έχει διερευνηθεί αλλά µε αποσπα-
σµατικό τρόπο η έµφυλη διάσταση της σχολικής βίας. Ωστόσο το φύλο διαδρα-
µατίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση σχολικής βίας εξαιτίας των κοινωνικών
στερεοτύπων, σύµφωνα µε τα οποία τα κορίτσια συµπεριφέρονται πιο «στοργι-
κά» και «ήπια». Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η επίδραση του φύλου ως πα-
ράγοντα εκδήλωσης σχολικής βίας. Το δείγµα της έρευνας αποτελούν 79 µαθη-
τές δύο ∆ηµοτικών Σχολείων των Ιωαννίνων. Για τη συλλογή των στοιχείων πραγ-
µατοποιήθηκε συµµετοχική παρατήρηση τόσο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων
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όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος για ένα µήνα και συµπληρωµατικά
έγιναν δέκα άτυπες συνεντεύξεις µε µαθητές. Παρά τα κοινωνικά στερεότυ-
πα τα κορίτσια εκδηλώνουν στον ίδιο βαθµό µε τα αγόρια σχολική βία αλ-
λά διαφοροποιούνται ως προς τις µορφές. Τα κορίτσια εµφανίζουν πιο
συχνά λεκτική και συναισθηµατική βία ενώ τα αγόρια σωµατική βία.

Η οικονοµική κρίση και η έξαρση της κοινωνικής
ανισότητας: Οι συνέπειες για τα παιδιά (έρευνα)

Νικολάου Σουζάννα Μαρία
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η παιδική ηλικία έφθασε κατά γενική οµολογία στο απόγειό της στον 20ο

αι. Αναγνωρίστηκε ως διακριτή από τον κόσµο των ενηλίκων, θεσµοθετή-
θηκε µέσω ρυθµίσεων που καθόρισαν τα δικαιώµατα του παιδιού και δια-
σφάλισαν την επιβίωση, προστασία, ανάπτυξη και εξέλιξή τους σε συνδυα-
σµό µε την ανάπτυξη και ευηµερία των κοινωνιών. Ωστόσο η περίοδος που
διανύουµε δεν αποτελεί γνώµονα κοινωνικής ευηµερίας, ιδιαίτερα στην
Ελλάδα που η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει δύσκολες συνθήκες δια-
βίωσης, τις οποίες η παιδική ηλικία υποχρεούται να βιώσει. Εξετάζοντας µε
την έρευνά µας τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στα παιδιά, µέσω των
θεµάτων που απασχολούν τον Τύπο στη διάρκεια ενός έτους, διαπιστώνουµε
πώς επηρεάζει η οικονοµική κρίση την παιδική ηλικία ως κοινωνική κατηγο-
ρία, πώς οι κοινωνικές ανισότητες µεταξύ των προνοµιούχων και µη κοινωνι-
κών στρωµάτων γίνονται περισσότερο διακριτές µέσω των συνεπειών της
κρίσης όχι µόνο στην πνευµατική αλλά και ψυχική και σωµατική ανάπτυξη
των παιδιών. Ο προβληµατισµός ως προς τις νέες συνθήκες που δια-
µορφώνονται για την παιδική ηλικία εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης
αποτελεί µείζον ζήτηµα δηµοκρατίας, δυναµικής των συνειδητοποι-
ήσεων αλλά και της κατά κεφαλήν καλλιέργειας και συνείδησης, το
εναργέστερο σηµάδι συλλογικότητας, συνεργασίας πολιτών και
Πολιτείας.

Εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης

Ντακούµης Βασίλης
∆ρ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Με το παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης ορισµένων πλευρών του
πεδίου της εκπαίδευσης σε συνθήκες κρίσης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο ιδε-
ολογικό περιεχόµενο και τους ρόλους που καλείται να επιτελέσει η εκπαίδευση
στις σηµερινές συνθήκες παγκοσµιοποίησης. Επίσης, γίνεται αναφορά στην
κυρίαρχη τάση σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την παραγωγή προκειµένου να
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αντιµετωπισθεί η ανεργία. Ακόµη, επιχειρείται να αναδειχθεί ο χαρακτήρας της εκ-
παίδευσης ως πεδίου, όπου αντιπαρατίθενται διαφοροποιηµένες αξίες και συµ-
φέροντα, που δεν έχουν πάντα εµφανή µορφή, ενώ, τέλος, επισηµαίνεται η ανα-
γκαιότητα συγκρότησης µιας ριζοσπαστικής παιδαγωγικής, τα θεµελιακά χαρα-
κτηριστικά του περιεχοµένου της οποίας, θα διαπερνώνται από τις αρχές της κρι-
τικής σκέψης και του ανθρωπισµού.

Αντιλήψεις, στάσεις και εµπειρίες των µαθητών της ΣΤ
∆ηµοτικού σχετικά µε επιλεγµένες πτυχές της σχολικής ζωής

Νταλάκας Χαράλαµπος
PhD, MEd ∆ιευθυντής 5ου ∆.Σ.Ιωαννίνων

Στα τελευταία χρόνια οι δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης έχουν διαµορφώσει ένα
νέο πεδίο στην οικονοµία, την πολιτική και τον πολιτισµό. Το σχολείο καλείται να
προπαρασκευάσει τον αυριανό πολίτη για µια δηµοκρατική και πολυπολιτισµική
κοινωνία που θα συνεργάζεται µε διαφορετικούς “άλλους” σε τοπικό, εθνικό και
υπερεθνικό επίπεδο. Οι εµπειρίες των µαθητών από τη σχολική ζωή επιβεβαι-
ώνουν ότι υπάρχουν αρκετά ελλείµµατα προς την κατεύθυνση αυτή. Επισηµαίνεται,
λοιπόν, η ανάγκη για αλλαγή του πολιτισµού του σχολείου αλλά και των αντιλή-
ψεων και των στάσεων της ίδιας της κοινωνίας προς τα παιδιά. Η αλληλεπίδραση
στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας έχει τεράστιες δυνατότητες για το µετασχη-
µατισµό του τρόπου µε τον οποίο ο µαθητής σκέπτεται για τον εαυτό του και τις
ικανότητές του.

Αντιλήψεις των γονέων για το Πρόγραµµα Σπουδών 
του Νηπιαγωγείου

Παπαδηµητροπούλου Παναγούλα 
Med, ΠΕ 60

Καραλή Μαρία 
Med, ΠΕ 60

Μάνεσης Νικόλαος 
∆ρ Πανεπιστηµίου Πατρών, Σχολικός Σύµβουλος, ΠΕ 70

Οι έρευνες δείχνουν ότι η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από την ποιότητα της συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και την
οικογένεια. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν συχνά από τους γονείς να εµπλακούν σε δρα-
στηριότητες του Προγράµµατος Σπουδών. Παρά ταύτα, όλοι οι γονείς δεν αντι-
λαµβάνονται ούτε αναπαριστούν το σχολείο µε όµοιο τρόπο. Στόχος της παρού-
σας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των γονέων των διαφορετικών κοι-
νωνικών κατηγοριών για το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Από την
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ανάλυση των δεδοµένων διαπιστώνουµε ότι το µορφωτικό κεφάλαιο της οι-
κογένειας, προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις γνώσεις, τις αναπαραστάσεις
και τις προσδοκίες τους για το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου,
για το οποίο, ωστόσο, η ενηµέρωση της πλειοψηφίας των γονέων φαί-
νεται να είναι ανεπαρκής και αποσπασµατική, γεγονός που οφείλεται
και στη λειτουργία του ίδιου του νηπιαγωγείου, καθώς δεν έχει καταστή-
σει σαφή τον ρόλο.

Σχολικές επιδόσεις µαθητών δηµοτικού της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας: η επίδραση κοινωνικοοικονοµικών
δεικτών και εθνικής προέλευσης

Παπαδοπούλου Ανδριανή
∆ασκάλα, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Στεργίου Λήδα
Επίκ.Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο διαχρονικής έρευνας για τη διαφορική σχολική αποτελεσµατικό-
τητα προσπαθούµε να διερευνήσουµε την επίδραση κάποιων κοινωνικοοικο-
νοµικών δεικτών και της εθνικής προέλευσης στις επιδόσεις µαθητών των τεσ-
σάρων νοµών της ∆υτικής Μακεδονίας. Οι µαθητές Α’ και Β’ δηµοτικού εξε-
τάστηκαν στην ανάγνωση και τα µαθηµατικά σε δοκιµασίες που συµβαδίζουν
απόλυτα µε το Α.Π κάθε τάξης. ∆ιαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-
ρές στις επιδόσεις µεταξύ γηγενών µαθητών και µαθητών µε µεταναστευτικό
υπόβαθρο κυρίως στον χρόνο και τα λάθη ανάγνωσης. Επίσης θετικά συ-
σχετίζονται οι επιδόσεις των µαθητών µε το µορφωτικό επίπεδο των γο-
νέων και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες. Για την επεξεργασία
των δεδοµένων έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυ-
ση µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS19 for Windows.

Η µαθησιακή διαδικασία και οι µαρτυρούµενες
ποινές στη Ζωσιµαία Σχολή Ιωαννίνων (1887-1910)

Παπαδοπούλου Μάρθα
∆ιδάκτωρ, ∆ιευθύντρια ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου

Η ειδικότερη ενασχόλησή µας µε το κεφάλαιο των ποινών αποσκοπεί στην κοι-
νωνιολογική προσέγγιση µε την επισήµανση των ειδών της τιµωρίας, του τρόπου
επιβολής τους, των αιτίων, αλλά και των συνεπειών τους. Ειδικότερα, η επιβο-
λή τιµωριών σχετίζεται στα πλαίσια των κλασσικών αντιλήψεων µε την εσωτερική
δοµή του διοικητικού και εκπαιδευτικού συστήµατος, τη θεωρία του «κοινωνι-
κού συµβολαίου» την υπόσχεση δηλ. που υπογράφουν οι γονείς των µαθητών και
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την ευρύτερη συνεργασία µε τους κοινοτικούς θεσµούς. Όπως απαιτείται η συµ-
µόρφωση των πολιτών στους όρους της κοινωνικής σύµβασης την οποία ελεύθε-
ρα σύναψαν µε το κράτος ανάλογη είναι και η συµµόρφωση των µαθητών στους
κανόνες τους σχολείου καθώς και η υποχρέωσή του να µην είναι αυθαιρετεί, αλ-
λά να επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τους νόµους ποινές, οι οποίες είναι δί-
καιες, ακριβείς και ανάλογες της βαρύτητας του διαπραχθέντος αδικήµατος.
Όπως επισηµαίνεται από την πρώτη κιόλας ανάγνωση των κειµένων, κατά την
επιβολή των τιµωριών, ο µαθητής θεωρείται ότι διέθετε τις ικανότητες της βού-
λησης, της ευθύνης και της λογικής, άρα ήταν ποινικά υπεύθυνος για τις πράξεις
του. Στη συνέχεια και µε την εµφάνιση της θετικιστικής σχολής, η έννοια της ποι-
νικής ευθύνης αντικαθίσταται από αυτήν της επικινδυνότητας και ο µαθητής κα-
θίσταται αντικείµενο όχι µόνον τιµωρίας αλλά – κυρίως - γνώσης και έχει ως στό-
χο τον παραδειγµατισµό των µαθητών και τον εθισµό του τιµωρούµενου µαθητή
στους κανόνες του συνόλου. Η ενότητα αυτή στηρίχθηκε στην καταγραφή και
ανάλυση των µαθητικών παραπτωµάτων και των επιβαλλόµενων από τα αρµό-
δια όργανα (διευθυντές, εκπαιδευτικό προσωπικό και εφορία) ποινών.
Είναι γεγονός, βέβαια, ότι οι επιβαλλόµενες ποινές από το προσωπικό ή τον
Γυµνασιάρχη της Ζωσιµαίας Σχολής στους µαθητές αποβλέπουν, µε ορισµένες
πάντοτε αποκλίσεις, στο να γίνουν οι µαθητές συνετοί και δηµιουργικοί µε την
κοινωνική έννοια του όρου, ώστε να διευκολυνθεί καλύτερα το εκπαιδευτικό έρ-
γο. Οι βαριές τιµωρίες (αποβολές, κράτηση ηµερών και αποκλεισµός από τις εξε-
τάσεις) είναι ποινές που καταγράφονταν στα πρακτικά του συλλόγου των καθη-
γητών. Ο σκοπός της επιβολής ποινών, τα είδη τους και η διάρκειά τους καθορί-
ζονται από τους εσωτερικούς κανονισµούς της σχολής των ετών 1878, 1892,
1895 και 1897.
Οι τιµωρίες που επιβάλλονταν εκάστοτε στους µαθητές, αναγράφονται στο συγ-
κεκριµένο βιβλίο ως «αµαρτήµατα». Ο όρος, οπωσδήποτε, προδίδει µια κοινωνι-
κή και ηθική αντίληψη της εποχής. Κι ήταν ποινές που οφείλονταν στη συµπερι-
φορά των µαθητών προς το σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό
: προς τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους Γυµνασιάρχες και επιστάτες, προς
τους συµµαθητές τους, προς άτοµα εκτός του σχολείου. Αλλά ακόµη έχουν ως
αίτιο την προσβολή των θείων, την παραβίαση των µαθητικών κανόνων και τον εθι-
σµό των µαθητών στην χαρτοπαιξία, την οπλοφορία και την οπλοχρησία. 

Οι γονείς των µαθητών στην κοινωνιολογική έρευνα: 
ένα θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο

Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλµπα
Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο

Η εισήγηση αυτή επιχειρεί να αναδείξει το κοινό σηµείο της κοινωνιολογίας της
εκπαίδευσης, της κοινωνιολογίας της οικογένειας και της εκπαίδευσης στην οι-
κογένεια (education familiale), τοποθετώντας στο κέντρο της εµπειρικής έρευ-
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νας τους γονείς των µαθητών. Σε ένα πρώτο, θεωρητικό άξονα, θα αναδειχ-
θεί η ανάγκη αποσαφήνισης λειτουργικών όρων, θα πραγµατοποιηθεί µία σύν-
τοµη παρουσίαση της θέσης των γονέων των µαθητών στην έρευνα της
κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και θα γίνει µια προσπάθεια προσ-
διορισµού των γονέων ως ερευνητικών υποκειµένων. Στη συνέχεια θα
προσεγγίσουµε το θέµα µεθοδολογικά, παρουσιάζοντας τις δυσκολίες
διενέργειας εµπειρικών ερευνών µε κέντρο τους γονείς των µαθητών και
προτείνοντας τακτικές και στρατηγικές υπέρβασης των δυσκολιών αυτών. 

Εκπαίδευση και κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη:
Η περίπτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Παπακωνσταντίνου Γιώργος 
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήµιου Αθηνών

Η ανάπτυξη της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα τελευταία 30 χρόνια στη χώ-
ρα µας είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην ελληνική περιφέρεια και χρησιµο-
ποιήθηκε πολλές φορές ως µηχανισµός ανάπτυξης. Το ΤΕΙ των Ιονίων Νήσων
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα και ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης
όπου η φοίτηση µακριά από την οικογένεια καθίσταται προβληµατική. Στόχος
αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοι-
τητών στα νησιά των Ιονίων Νήσων και τις κοινωνικές και οικονοµικές επι-
πτώσεις της παρουσίας τους στην τοπική κοινωνία. Η προσέγγιση του θέµατος
στηρίζεται στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2012 στα νησιά και ανέδειξε
τις συνέπειες και τη συµβολή του ιδρύµατος στην οικονοµία αλλά και την
κοινωνία των νησιών. 

Συµπεριληπτική Εκπαίδευση και Μετανάστευση

Παππά Λαµπρινή
Κοινωνική Λειτουργός

Η συµπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) απορρέει από το
σχεδιασµό και την εφαρµογή κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής
που αποσκοπεί στην πλήρη, λειτουργική και αδιάκριτη συµµετοχή όλων
ανεξαιρέτως των ατόµων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Εκφράζει το αν-
θρώπινο δικαίωµα για µόρφωση και για ισότιµη ενεργή παρουσία στη σύγχρο-
νη κοινωνική και εκπαιδευτική πολυπολιτισµική πραγµατικότητα. Αποτελέσµατα
ερευνών σχετικά µε την εκπαίδευση των µεταναστών µαθητών, όπως αποτυ-
πώνονται σε ανεξάρτητη ευρωπαϊκή έκθεση, συγκλίνουν στη χάραξη συµπερι-
ληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής µε επίκεντρο το µαθητή και µε παρεµβάσεις
σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, σχολικού συστήµατος και οικογενειακού περι-
βάλλοντος.
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∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις της διαχείρισης 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των µαθητών/τριών Ροµά,
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος: «Εκπαίδευση 
των παιδιών Ροµά»

Παρθένης Χρήστος
Λέκτορας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Χαϊνάς Ι. Ευάγγελος 
Κοινωνιολόγος, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Παντείου Πανεπιστηµίου

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που υλοποιεί-
ται από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Τµήµατος Φιλοσοφίας-Παιδα -
γωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών επιχειρείται µία διεπιστηµονική
προσέγγιση της διαχείρισης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των µαθητών-ριών
Ροµά µέσα από τη διενέργεια στοχευµένων προσπαθειών για την οµαλή ένταξη,
προσαρµογή και παραµονή των µαθητών/τριών Ροµά και των παιδιών προσχολικής
ηλικίας στις σχολικές µονάδες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύ-
πωση των δράσεων και παρεµβάσεων του προγράµµατος: «Εκπαίδευση των παι-
διών Ροµά», η διασύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων µε τα ερευνητικά ευ-
ρήµατα και τη γενικότερη αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων
και παρεµβάσεων του προγράµµατος. 

Κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της
εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Η περίπτωση 
των Ροµά του Νοµού Ευβοίας

Παρθένης Χρήστος
Λέκτορας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Χαϊνάς Ι. Ευάγγελος 
Κοινωνιολόγος, Υποψ. ∆ιδάκτωρ. Παντείου Πανεπιστηµίου,

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών
διαστάσεων της εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και ειδικότερα των
Ροµά (ανηλίκων και ενηλίκων) του Νοµού Ευβοίας. Αναλυτικότερα, θα επιχειρη-
θεί η διασύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων και δεδοµένων της κοινωνιολο-
γίας, της παιδαγωγικής και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο πεδίο της εκ-
παίδευσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε σχέση µε τα επιστηµονικά ευρήµα-
τα που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος: «Εκπαίδευση
των παιδιών Ροµά» στο Νοµό Ευβοίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι καλές πρα-
κτικές που αναδείχθηκαν µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος και θα κα-
τατεθούν προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση του θεσµού της εκπαίδευσης των
παιδιών Ροµά.
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Το αντικείµενο της Κοινωνιολογίας στην Εκπαίδευση
Στελεχών της Εµπορικής Ναυτιλίας

Παχουνδάκης Ισίδωρος 
Καθηγητής Σχολής Πλοιάρχων Κέντρου Επιµορφώσεως Στελεχών
Εµπορικού Ναυτικού

Το γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας ήδη έχει υιοθετηθεί από τη
Ναυτιλιακή αγορά για την εκπαίδευση των Αξιωµατικών του Εµπορικού
Ναυτικού υπό τη διδακτική µορφή του MRM (Maritime Resources
Management) «∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των Πολυπολιτισµικών και
Πολυθρησκευτικών Πληρωµάτων στην Εµπορική Ναυτιλία». το οποίο έχει
ως βάση του τις Κοινωνικές Επιστήµες (επικεντρώνεται στις αρχές και τη
µεθοδολογία της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) και
ειδικά στα αντικείµενα της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας και του Πολιτισµού
και της Ανθρωπολογίας της Θρησκείας και του Πολιτισµού. Η Ναυτιλιακή
αγορά επένδυσε και επενδύει µε κόστος για την εκπαίδευση του προσωπι-
κού της στο συγκεκριµένο αντικείµενο, προκειµένου να µειώσει δραστικά
το κόστος το οποίο προκαλείται από την κακή διαχείριση του υφιστάµενου πο-
λυθρησκευτικού και πολυπολιτισµικού προσωπικού, που υπάρχει αυτή τη
στιγµή στην Εµπορική Ναυτιλία. Το αντικείµενο της ∆ιαχείρισης της θρη-
σκευτικής και πολιτισµικής ετερότητας στην Εµπορική Ναυτιλία ήδη διδά-
σκεται σε µετεκπαιδευτικό επίπεδο και συνεχίζεται η επέκτασή του. Οι σηµε-
ρινοί αξιωµατικοί του Εµπορικού Ναυτικού δεν πρέπει µόνο να γνωρίζουν τις
θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των πληρωµάτων τους και να
συµβαδίζουν σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς που επιβάλει υποχρε-
ωτικά πλέον ο IMO (International Maritime Organisation) και ILO
(International Labour Organisation), αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν την
κουλτούρα και τη θρησκεία, της χώρας που υποδέχεται το πλοίο. Το εν
λόγω γνωστικό αντικείµενο ήδη διδάσκεται σε Πανεπιστήµια του εξω-
τερικού και της Ελλάδος, ως αυτόνοµο αντικείµενο ή ως µεγάλο µέ-
ρος ενός αντικειµένου, π.χ. Κοινωνιολογία της Θρησκείας και του
Πολιτι σµού/Ανθρω πολογία της Θρησκείας και του Πολιτι σµού/Ιστορία
της Θρησκείας και του Πολιτισµού.

Πέρα από την ιδιωτική και κρατική εκπαίδευση:
Η εκπαίδευση ως ένας θεσµός των “κοινών”

Πεχτελίδης Γιάννης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Κιουπκιολής Αλέξανδρος
Λέκτορας Πολιτικών Επιστηµών Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∆αµοπούλου Ελένη
Φοιτήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
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Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η εξερεύνηση ενός εναλλακτικού εκ-
παιδευτικού πεδίου, πέρα από το ιδιωτικό και κρατικό, το οποίο θεµελιώνεται
στην ιδέα των “κοινών”. Tο τελευταίο διάστηµα έχει παρατηρηθεί η µετατόπιση
του ενδιαφέροντος, κυρίως των νέων, από την έννοια του “δηµόσιου” και “κρα-
τικού” στην έννοια των “κοινών”, ή αλλιώς στην κοινή ιδιοκτησία των κοινωνικών
πόρων, όπως είναι η γνώση και η εκπαίδευση. Σε αυτό πλαίσιο, δηµιουργήθηκαν
ορισµένοι κοινωνικοί χώροι που έχουν στόχο µια εναλλακτική εκπαίδευση στην
οποία συµµετέχουν όλοι (εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς) από κοινού. Εµείς θα ανα-
φερθούµε κριτικά σε µία περίπτωση της καθηµερινής ζωής ενός σχολείου των
κοινών, προκειµένου να αναδείξουµε τις παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η λει-
τουργία του, να εξετάσουµε κριτικά τη δυναµική αλλά και τους περιορισµούς ενός
τέτοιου κοινωνικού εγχειρήµατος, τις συνέπειες πάνω στους µετέχοντες, τις σχέ-
σεις εξουσίας που δρουν, αναπαράγονται και αµφισβητούνται στην εκπαιδευτική
κοινότητα, τις µορφές υποκειµενικότητας που παράγονται από αυτή την εναλ-
λακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ένα βασικό ερώτηµα αφορά το κατά πόσον
η πραγµατική λειτουργία του συγκεκριµένου σχολείου το καθιστά όχι µόνο «σχο-
λείο σύµφωνα µε τη λογική των κοινών» αλλά και «σχολείο για την ανάπτυξη των
κοινών» µε τη διαµόρφωση ανάλογων κοινωνικών σχέσεων και υποκειµένων, αλ-
λά και την προώθηση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών πέρα από
τον οριοθετηµένο χώρου του ιδρύµατος.

Αναπαραστάσεις των δασκάλων για τη φοίτηση 
των Ροµά µαθητών τους

Πίλουρης Παναγιώτης
∆ρ., Σχολικός Σύµβουλος

Παπαγεωργίου Γεώργιος
Σχολικός Σύµβουλος 

Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία η κοινωνική και µορφωτική καταγωγή των µα-
θητών αναδεικνύεται ως ο αποφασιστικά προσδιοριστικός παράγοντας της φοί-
τησής τους, ο ρόλος του δασκάλου αποδεικνύεται σηµαντικός. Το ενδιαφέρον
µας εστιάσθηκε στο χώρο του σχολείου και στη σχολική πραγµατικότητα όπως
αυτή δοµείται µέσα από τις καθηµερινές πρακτικές των προσώπων που λειτουρ-
γούν σε αυτόν. Επιχειρήσαµε να αναλύσουµε λογικές και πρακτικές που προσ-
διορίζουν τη φοίτηση των Ροµά µαθητών, όπως αυτές γίνονται κατανοητές από
τους εκπαιδευτικούς, µέσα από τις περιγραφές των βιωµάτων τους, την απόπει-
ρα ερµηνείας και αιτιολόγησης τους και τέλος τις προτάσεις – λύσεις που οι ίδιοι
προκρίνουν ώστε η διδακτική διαδικασία να µην αποβαίνει παράγοντας ανά-
σχεσης της φοίτησης των Ροµά µαθητών.
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Το νέο πρόγραµµα σπουδών φυσικών επιστηµών για 
την υποχρεωτική εκπαίδευση ως εργαλείο διαµεσολάβησης
υπό το πρίσµα της κοινωνικο-πολιτισµικής θεωρίας

Πλακίτση Κατερίνα
Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

To Νέο Πρόγραµµα Σπουδών Φυσικών Επιστηµών για την Υποχρεωτική
Εκπαίδευση βασίζεται στην καινοτοµική προσέγγιση και στη σύγχρονη έρευ-
να στα Προγράµµατα Σπουδών και προωθεί τη συγκρότηση επιστηµονικής
επιχειρηµατολογίας και την ανάπτυξη διαλόγου, στο πλαίσιο της διαθεµα-
τικότητας. Οι Φυσικές Επιστήµες αποτελούν κοινό σώµα µε την Τεχνολογία
από την Α΄ ∆ηµοτικού έως την Γ΄ Γυµνασίου. Στην παρούσα εισήγηση ανα-
πτύσσεται το σκεπτικό αυτής της ενσωµάτωσης, το πλαίσιο µάθησης – δι-
δασκαλίας, η ενσυνείδητη εµπλοκή σε διαδικασίες επιστηµονικής και τε-
χνολογικής έρευνας, η διαφορετικότητα στην εµπλοκή των διαδικασιών επι-
στηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, η ιστορική αίσθηση και αισθητική θε-
ώρηση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας και τέλος η πρότασή
µας για ανάπτυξη της αίσθησης της «ηχητικής οµορφιάς» του φυσικού και
τεχνολογικού κόσµου. Το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών πλαισιώνεται από τον
Οδηγό του εκπαιδευτικού όπου αναλύονται τα χαρακτηριστικά του περιεχο-
µένου, ο ρόλος των Σχολικών Εγχειριδίων, η βιωµατική διδασκαλία, οι θεµα-
τικές ενότητες, η πλοκή περιεχοµένου Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας
και, τέλος, ο ρόλος και το προφίλ του/της εκπαιδευτικού. Τα προηγούµενα
ερµηνεύονται υπό το πρίσµα της κοινωνικο-πολιτισµικής θεωρίας της δρα-
στηριότητας. Για παράδειγµα, οι επτά απλές µηχανές και τα µεγάλα θαύ-
µατα της επιστήµης ανάγονται σε ισχυρά πολιτισµικά εργαλεία που δια-
µεσολαβούν στη µάθηση στις φυσικές επιστήµες ως µιας φυσικής και
λογικής διαδικασίας για την εκπαίδευση του πολίτη. 

Η µουσική πράξη ως δηµιουργία και παράσταση
σχέσεων: Ο Christopher Small και 
η µουσικοπαιδαγωγική κληρονοµιά του

Ράπτης Θεοχάρης
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η κοινωνική διάσταση της µουσικής αποτελεί ένα θέµα που κεντρίζει συχνά
το ενδιαφέρον πολλών διανοητών. Στην εισήγηση θα επικεντρωθούµε στο έρ-
γο του µουσικοπαιδαγωγού Christopher Small, o οποίος τονίζει µεταξύ άλλων
ότι η µουσική είναι πρωτίστως κοινωνικό γεγονός και ο οποίος αναζητά τις σχέ-
σεις που δηµιουργούνται και παριστάνονται σε κάθε µουσική πράξη. Το έργο
του υπήρξε πρωτοποριακό, καθώς µε τη διεισδυτική του µατιά, από τη δε-
καετία του 80 και µετά, κλόνισε βεβαιότητες πολλών χρόνων και οδήγησε σε
µια νέα θεώρηση για τη θέση της µουσικής στην κοινωνία. Οι απόψεις του εί-
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χαν ιδιαίτερη απήχηση και στο χώρο των µουσικοπαιδαγωγών. Θα σταθούµε σε
κάποιες ιδέες που θα µπορούσαν να είναι εξαιρετικά γόνιµες για την ανανέωση
της µουσικοπαιδαγωγικής πράξης στις µικρές ηλικίες. 

Το φαινόµενο του Σχολικού Εκφοβισµού στην Ελληνική
Εκπαίδευση: Οι τύποι, οι αιτίες και οι συνέπειες 
του φαινοµένου

Ροµπόρας Αναστάσιος
∆ιδάκτωρ Παντείου Παν/µίου Αθηνών, Msc Εθνικού Καποδιστριακού Παν/µίου
Αθηνών

Η κατάσταση της ευρείας συναισθηµατικής δυσφορίας και η αυξηµένη επιθετι-
κότητα είναι εµφανείς και στο χώρο του σχολείου, όπου τα παιδιά πρέπει να µοι-
ραστούν τον καθηµερινό χώρο, το χρόνο και τις εµπειρίες τους, καθώς δηµιουρ-
γούν σχέσεις µεταξύ τους και συχνά εκφράζουν τις δυσκολίες τους µε συγκρου-
σιακή συµπεριφορά και εκφοβισµό. Η ιδιαιτερότητα, η συχνότητα και η σοβα-
ρότητα του φαινοµένου αυτού, το οποίο ονοµάζεται «εκφοβισµός», έχει προσελ-
κύσει την προσοχή πολλών ερευνητών και µελετητών, οι οποίοι, κατά τα τελευ-
ταία 40 χρόνια, έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν και να βρουν αποτελεσµα-
τικές στρατηγικές παρέµβασης για την καταπολέµησή του.

Στο φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού εδράζεται η παρουσίαση της εισή-
γησής µου η οποία θα περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία και µελέτες σχετικά µε την
έξαρση του φαινοµένου. Στη συνέχεια σας παραθέτω µια µικρή αναφορά στο
όρο εκφοβισµό και τις µορφές του. Ο όρος εκφοβισµός, ο οποίος προέρχεται από
τον αγγλικό όρο bullying, που στην κυριολεξία σηµαίνει «παρενόχληση, κακοποί-
ηση», χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του ‘70 για να καθορίσει το
φαινόµενο του εκφοβισµού µεταξύ των παιδιών που ανήκουν σε µία οµάδα.

Ο όρος έχει εισέλθει πλέον στην καθηµερινή γλώσσα για να περιγράψει τις εκ-
φοβιστικές πράξεις παιδιών και εφήβων εναντίον συνοµήλικών τους, που εκδη-
λώνονταν ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σχολείου.

Παράλληλα, ο σχολικός εκφοβισµός ορίζεται ως η χρήση βίας µεταξύ µαθη-
τών ή συνοµήλικων, µε σκοπό να προκαλέσει στο θύµα πόνο και αναστάτωση. Οι
µορφές εκφοβισµού είναι πολλές και ποικίλλουν ανάλογα µε τους τρόπους εκδή-
λωσης και τα εµπλεκόµενα άτοµα. Τα επεισόδια µπορούν να εκδηλώνονται από
έναν θύτη προς ένα ή προς πολλά θύµατα, από περισσότερους θύτες προς ένα ή
πολλά θύµατα. Η βία αυτή µπορεί να λάβει ποικίλες µορφές και να εκδηλωθεί µε
διάφορους τρόπους από ένα µεµονωµένο άτοµο προς ένα άλλο ή προς ένα σύ-
νολο ατόµων, αλλά και από πολλά άτοµα προς ένα µεµονωµένο ή προς ένα σύ-
νολο ατόµων. Ο εκφοβισµός µπορεί να περιλαµβάνει την άµεση σωµατική και λε-
κτική επιθετικότητα ή µπορεί να εκδηλώνεται µε πιο ύπουλες µορφές της έµµε-
σης επιθετικότητας, όπως η διάδοση φηµών. Για παράδειγµα τα αγόρια τείνουν
να εκφοβίζουν τους συνοµήλικους τους σωµατικά και λεκτικά, ενώ τα κορίτσια
έχουν την τάση να χρησιµοποιούν περισσότερο κοινωνικές µορφές εκφοβισµού,
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αλλά τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλες
τις µορφές του εκφοβισµού. Επίσης θα αναφερθούµε και σε µια σχετικά νέα
µορφή επιθετικότητας που ονοµάζεται ηλεκτρονική παρενόχληση (cyber-
bullying) και περιλαµβάνει τη χρήση της τεχνολογίας όπως τα µηνύµα-
τα κειµένου, τα άµεσα µηνύµατα, τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
µε στόχο την παρενόχληση και τον κοινωνικό αποκλεισµό.

Επαγγελµατική µάθηση των Νηπιαγωγών ως παράγοντας
επιτυχηµένης µετάβασης στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Σακελλαρίου Μαρία
Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Αναγνωστοπούλου Ροδόκλεια
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Νηπιαγωγός

Στράτη Παναγιώτα 
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Νηπιαγωγός-Φιλόλογος

Στον τοµέα της πρώιµης παιδικής ηλικίας και στην ειδική εκπαίδευση υπήρξαν
προσπάθειες να εντοπιστούν νέες πρακτικές και να προσδιοριστούν στρατη-
γικές για την οµαλή µετάβαση των παιδιών από την οικογένεια στο Νηπιαγωγείο
και το ∆ηµοτικό Σχολείο. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η οποία διεξήχ-
θη κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 διερευνήθηκαν χαρακτηριστικά επαγ-
γελµατικής µάθησης των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σε σχέση µε τις
απόψεις τους για την εφαρµογή στρατηγικών οµαλής µετάβασης των παιδιών
από την Οικογένεια στο Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό Σχολείο. Στη µεθοδο-
λογία της έρευνας αξιοποιήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών διότι θε-
ωρούνται ένα αξιόπιστο εργαλείο προκειµένου να διερευνήσουµε τις
πρακτικές οµαλής µετάβασης (Faour, 2003· OECD, 2009· Sakellariou
& Rentzou, 2010), ενώ καταδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο δι-
δάσκουν, αλλά και τις αποφάσεις που λαµβάνουν αναφορικά µε τις
πρακτικές και στρατηγικές που υιοθετούν στην τάξη τους (Ruto-Korir,
2010· OECD, 2009· Lara-Cinisomo et al., 2009· Wang et al., 2008·

Phillips, 2004). ∆είγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσαν οι από-
ψεις 122 εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο της οποίας
στόχος ήταν η διερεύνηση των απόψεων τους για τις διεθνείς πρακτικές
που εφαρµόζονται για την οµαλή µετάβαση παιδιών µε τυπική και µη τυ-
πική ανάπτυξη από την Οικογένεια στο Νηπιαγωγείο και στη συνέχεια στο
∆ηµοτικό Σχολείο σε τρεις τοµείς: α. πριν την είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο
2.κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 3.τη συµβολή της Κοινότητας. Τα
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν συσχετισµό της επαγγελµατικής
µάθησης (εκπαίδευσης, κατάρτισης και εµπειρίας) των νηπιαγωγών µε τις δια-
µορφωµένες απόψεις τους, οι οποίες και επηρεάζουν τις πρακτικές τους για
την οµαλή µετάβαση των παιδιών (Palenzuela, 2004· Bullough & Gitlin, 2001·

Raths, 2001). 
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H θέση της γυναίκας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική πραγµατικότητα

Σιαφάκα Ελένη
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει την πραγµατική εικόνα της
θέσης της γυναίκας σήµερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης.
Παρουσιάζονται συγκεκριµένα δεδοµένα σύγχρονων ερευνών που αφορούν τη
συµµετοχή των γυναικών στα πανεπιστήµια τόσο ως φοιτήτριες όσο και ως δι-
δάσκουσες, εγείροντας προβληµατισµό για τη διάκριση των φύλων στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Εκτός από την καταγραφή της γυναικείας διάστασης στα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ευρώπης, περιγράφεται το φοιτητικό και ακαδη-
µαϊκό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται οι Ελληνίδες τα τελευταία χρόνια σε σύγ-
κριση µε τον ανδρικό πληθυσµό. Τέλος, παρουσιάζονται µέτρα και πολιτικές που
υιοθετούνται από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες µε στόχο την αύξηση της συµµε-
τοχής των γυναικών στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα.

Γνώση και Εξουσία στη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης: 
Οι Μετατοπίσεις στο Πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
ως ανταπόκριση της Ελλάδας στις Κατευθύνσεις 
της Παγκοσµιοποίησης και του Εξευρωπαϊσµού

Σιφακάκης Πολυχρόνης
Σχολικός Σύµβουλος, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Σκοπός της εισήγησής µας είναι να παρουσιάσουµε την αναπλαισίωση του παγ-
κόσµιου και του ευρωπαϊκού λόγου για τη διακυβέρνηση της εκπαίδευσης στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µέσω των αλλαγών που εισήχθησαν στο χώρο
της διοίκησης της εκπαίδευσης το 2010 από το Υπουργείο Παιδείας. Η έρευνα,
από την οποία αντλούµε στοιχεία και δεδοµένα, στοχεύει να συµβάλει στην κρι-
τική κοινωνιολογική προσέγγιση, η οποία επισηµαίνει ότι η διακυβέρνηση της εκ-
παίδευσης διεθνώς ενσωµατώνει αρχές, µεθόδους και τεχνικές από το χώρο της
αγοράς και των επιχειρήσεων. Υποστηρίζουµε ότι οι νέες µορφές γνώσης και
εξουσίας που προωθούνται διαµορφώνουν νέους όρους που µπορεί να επηρε-
άζουν την καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη και τις υποκειµενικότητες των εκ-
παιδευτικών.

Παιχνίδι: εργαλείο κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού; 
Μία κριτική θεώρηση στις θεωρίες των Piaget - Vygotsky

Σκαγιάς Ιωάννης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, ∆άσκαλος
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Το παιχνίδι είναι ένα εργαλείο κοινωνικοποίησης και διασκέδασης του ατόµου.
Το παιχνίδι αποτελεί αντικείµενο ενασχόλησης πολλών επιστηµόνων. ∆ύο από
αυτούς είναι ο Piaget και ο Vygotsky. Έχει πολλά οφέλη για το άτοµο στην
ανάπτυξη, την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευσή του. Οι απόψεις των
δύο παραπάνω επιστηµόνων έθεσαν τις βάσεις για τη µετέπειτα έρευνα της
συµβολής του παιχνιδιού στο άτοµο. Το παιχνίδι είναι κυρίως συµβολικό
κατά τον Piaget και εργαλείο αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων κατά τον
Vygotsky. Οι παραπάνω απόψεις παρουσιάζουν τη λογική των εκφραστών
τους να διαφέρει. Και όµως υπάρχουν σηµεία σύγκλισης µεταξύ τους.

Οι αντιλήψεις των µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών
για τη θέση και τη στάση του ερευνητή στο πεδίο 
της βιογραφικής προσέγγισης

Σολωµού Άννα
Ψυχολόγος, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών

Ασηµάκη Άννα
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πατρών

Η παρούσα εργασία αφορά στη σκιαγράφηση των αντιλήψεων των µελών
∆ΕΠ του πανεπιστηµίου Πατρών, για την επίδραση που ασκεί κατά τη διάρ-
κεια διεξαγωγής της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης η θέση και η
στάση της ερευνήτριας στο επιστηµονικό πεδίο του πανεπιστηµίου Πατρών. Τα
κυριότερα αποτελέσµατα έδειξαν πως η διαδικασία αφήγησης των πληρο-
φορητών επηρεάστηκε θετικά και διευκολύνθηκε από τη θέση της ερευνή-
τριας στο υπό διερεύνηση πεδίο. Ακόµη φάνηκε ότι η ενηµερότητα της
ερευνήτριας πάνω στα διακυβεύµατα του πεδίου, η γνώση του παίγνι-
ου που διαµείβεται εντός αυτού, καθώς και η στάση και σχέση που
ανέπτυξε µε τους πληροφορητές, κατέστησαν την επικοινωνία της µε
αυτούς αποδοτικότερη.

Μορφές βίας στα γυµνάσια του 19ου και 
του πρώτου µισού του 20ού αιώνα: από το 1836
έως το 1950

Σπάλα Γεωργία
∆ρ. Κοινωνιολογίας
Σήµερα µιλάµε για την τάση αύξησης των βίαιων και επιθετικών συµπεριφο-
ρών στο σχολείο, όµως ποιες ήταν οι συχνότερες µορφές βίας στη µέση εκ-
παίδευση στην Ελλάδα στο παρελθόν; Τα βιβλία πράξεων των σχολείων, στα
οποία είναι καταχωρηµένες οι τιµωρίες των µαθητών και το σκεπτικό που τις
διέπει, αποτελούν σηµαντικό πρωτογενές υλικό απ’ όπου µπορούν να εξαχ-
θούν πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα σε παιδαγωγικό και κοινωνιολογικό επίπε-
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δο. Βασική επίσης επιδίωξη της έρευνας είναι η συσχέτιση της σχολικής βίας µε
το ιστορικό και το κοινωνικοπολιτικό της πλαίσιο.

Νόρµες και ρόλοι στην οµάδα κατά τη λήψη αποφάσεων

Συµεωνίδης Νικόλαος
∆άσκαλος

Η επίδοση του ρόλου ενός µαθητή, επηρεάζεται από τη διαµόρφωση του κοινω-
νικού γοήτρου του µέσα στην οµάδα (Biddle and Thomas, 1966b). Οι Τάτσης
και Κολέζα (2006) σε σχετική έρευνα διέκριναν τουλάχιστον τέσσερα είδη ρόλων
σύµφωνα µε τις επικρατούσες κοινωνικές και κοινωνικοµαθηµατικές νόρµες της
τάξης (Cobb and Yackel, 1996). Οι ρόλοι, οι νόρµες, οι συµπεριφορές, οι πολιτι-
σµικές και κοινωνικές καταβολές, αναµένεται να επηρεάζουν θετικά ή και αρ-
νητικά στη συλλογική λήψη και διαµόρφωση αποφάσεων στο µάθηµα των µα-
θηµατικών. Αυτή η υπόθεση ελέγχθηκε σε έρευνα µε µαθητές της ∆’ ∆ηµοτικού,
επιλέγοντας γνωστικό αντικείµενο τα µαθηµατικά και διδακτική ενότητα τη δια-
χείριση προβληµάτων µε µεγάλους αριθµούς.

Κοινωνιολογία των ΤΠΕ- Έµφυλη διάσταση

Τάσση Όλγα
Καθηγήτρια Πληροφορικής 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει ως αποτέλεσµα
τη µαζική εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλο
και περισσότερους τοµείς της ανθρώπινης δράσης. ∆εν άφησε εποµένως ανε-
πηρέαστη την εκπαιδευτική διαδικασία η οποία συµβαδίζει πάντοτε µε τις εκά-
στοτε κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές αλλαγές. Αν και υπάρχει η προσδοκία
από πολλούς επιστήµονες ότι οι νέες τεχνολογίες θα είναι ένα µέσο για την ικα-
νοποίηση των υφιστάµενων τεράστιων εκπαιδευτικών αναγκών, η εισαγωγή τους
στην εκπαίδευση δεν είναι απλή διαδικασία. Έχει συνδεθεί µε την πλέον βιοµη-
χανοποιηµένη µορφή της εκπαίδευσης µε όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που
συνεπάγεται η βιοµηχανοποίηση. 
Στη συγκεκριµένη εργασία εξετάζεται αν το ψηφιακό σχολείο και η ηλεκτρονική
µάθηση µπορούν να θεωρηθούν ως µέσο επίτευξης της κοινωνικής ισότητας ή µή-
πως εµβαθύνουν περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες. Από κοινωνιολογική σκο-
πιά, το σχολείο είναι ένας κοινωνικός θεσµός που αναπαράγει και συντηρεί το
υπάρχον κοινωνικό σύστηµα γι’ αυτό και αντιστέκεται σε οποιαδήποτε αλλαγή.
∆ιερευνάται αν οι καθηγητές/τριες είναι απαλλαγµένοι από κοινωνικά στερεότυ-
πα, αντιλήψεις και τάσεις για τις νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης κι αν η ύπαρξη και
µόνο, του Η/Υ στη τάξη, µπορεί να µεταβάλλει τους παραδοσιακούς ρόλους των
καθηγητών/τριών και των µαθητών. Εξετάζονται επίσης οι έµφυλες διαφορές στον
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τοµέα της τεχνολογίας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις φοβίες που αντιµε-
τωπίζουν οι γυναίκες απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για
µια βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία µας δείχνει ότι η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών τάσσεται θετικά ως προς το ρόλο που µπορούν να δια-
δραµατίσουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όµως τείνουν να είναι λιγότερο θε-
τικοί ως προς την εκτεταµένη χρήση τους στην τάξη και πολύ λιγότερο πε-
πεισµένοι για τις δυνατότητές τους στη βελτίωση της διδασκαλίας. Λέξεις
κλειδιά : καθηγητές/τριες, ΤΠΕ, σχέσεις, στάσεις, ψηφιακό σχολείο.

Η LGBT Κοινότητα στην Αλβανία, προβληµατισµοί 
στη διαπαιδαγώγηση

Teliti Adisa
Λέκτορας Πανεπιστηµίου “Aleksandёr Moisiu” ∆υρραχίου, Αλβανία

Teliti Ersida
Λέκτορας, Τµ. Αστικού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Τιράνων

Η ύπαρξη µιας προτίµησης, διαφορετικής από τις κοινά αποδεκτούς κανόνες
της κοινωνίας, προτίµηση συναισθηµατική και συνάµα σεξουαλική προς το ίδιο
φύλο ή και προς τα δύο φύλα ταυτόχρονα, οδηγεί το άτοµο προς µια δια-
φορετική αντιµετώπιση και προσέγγιση. Οι χαρακτηρισµοί «λεσβία», «γκέι»,
«αµφιφυλόφιλος», «τρανσέξουαλ» είναι χαρακτηρισµοί που διαµορφώνουν
στα ετεροφυλοφιλικά άτοµα µια αρνητική προς αυτούς εικόνα και σκέψη, η
οποία φτάνει µέχρι και τον αποκλεισµό τους από τον κοινωνικό περίγυρο. Η
συµµετοχή σε µια τέτοια κοινότητα κάνει τον άτοµο να πολεµά µε τον εαυ-
τό του προκειµένου να αποδεχθεί αυτό που είναι και να εκδηλώσει ανοιχτά
τον σεξουαλικό του προσανατολισµό. Η οµοφοβία, ο αδικαιολόγητος
φόβος λοιπόν και η εχθρική ή αρνητική προς αυτά τα άτοµα στάση,
συνιστούν ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εν λόγω κοι-
νότητα στην αλβανική κοινωνία. Η ανά χείρας εργασία στοχεύει στο
να προσφέρει µια γενικότερη άποψη των ανωτέρω ζητηµάτων ανα-
φορικά µε την LGBT κοινότητα…. Στο τέλος γίνονται συστάσεις µε
στόχο την παρέµβαση, προκειµένου τέτοιες συµπεριφορές να προ-
καταλαµβάνονται εγκαίρως.

Πρώτης γενιάς φοιτητές, πολιτισµικό κεφάλαιο και
εµπειρίες από τις σπουδές στο πανεπιστήµιο

Τζαφέα Όλγα
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η εισήγηση εστιάζεται στις εµπειρίες των φοιτητών πρώτης γενιάς, στις οποίες
επικεντρώνεται, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ένας διαρκώς αυξανόµενος
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αριθµός ερευνών διεθνώς. Βασίζεται στα αρχικά δεδοµένα µιας έρευνας και εξε-
τάζει τη σχέση ανάµεσα στο πολιτισµικό κεφάλαιο και τις εµπειρίες των φοιτη-
τών πρώτης γενιάς από τις σπουδές στο πανεπιστήµιο, αξιοποιώντας τη θεωρία
του Bourdieu και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα το πο-
λιτισµικό κεφάλαιο, σε συνδυασµό µε το οικονοµικό κεφάλαιο, είναι «αόρατοι»
µεν, αλλά σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν τις εµπειρίες από τις σπουδές
και ερµηνεύουν τα προβλήµατα των φοιτητών πρώτης γενιάς. Συµπεραίνεται ότι
χρειάζεται να ενισχυθεί η κοινωνιολογική έρευνα για τη συµµετοχή στο πανεπι-
στήµιο, ειδικά των φοιτητών πρώτης γενιάς, ώστε να γίνουν κατανοητές οι εµ-
πειρίες τους και να βοηθηθούν τα πανεπιστήµια στην ανάληψη πρωτοβουλιών
για την υποστήριξή τους.

ΕΑΝ-Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Σχολικής Βίας. Καλές
πρακτικές κατά του σχολικού εκφοβισµού στις ευρωπαϊκές
χώρες

Το Χαµόγελο του Παιδιού 
Γαβριήλογου Σταµατία, Ψυχολόγος Μa

Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται ένα έντονο επιστηµονικό - και όχι µόνο -
ενδιαφέρον για το φαινόµενο της σχολικής βίας και εκφοβισµού. Το ενδιαφέρον
αυτό είναι άµεσα συνδεδεµένο και µε την καθηµερινότητα της σχολικής ζωής
όπως µαρτυράτε από την εκπαιδευτική κοινότητα η οποία συχνά ζητά συµβου-
λές και λύσεις για την ασύµµετρη βία που εκδηλώνεται µεταξύ µαθητών / µαθη-
τριών στα σχολεία. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδήγησε
στην δηµιουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισµού
(European Antibullying Network) µε επίτιµους επιστηµονικούς συµβούλους τον
καθηγητή Dan Olweus και την καθηγήτρια Αρτινοπούλου Βάσω και στο οποίο µε-
τέχουν 17 φορείς και οργανώσεις από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Τα µέλη του ∆ικτύου
αφού µελέτησαν την βιβλιογραφία, τα ερευνητικά δεδοµένα και τις εφαρµοσµέ-
νες πρακτικές κατά του σχολικού εκφοβισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέληξαν
σε µια επιστηµονική θέση για το φαινόµενο και πραγµατοποίησαν δράσεις για
την ουσιαστική κατανόηση και αντιµετώπιση του φαινοµένου, την στήριξη της
εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας αλλά και την ενηµέρωση και ευαι-
σθητοποίηση του κοινού. Μερικά από αυτά ήταν:
● Χαρτογράφηση των εθνικών πολιτικών για τον σχολικό εκφοβισµό σε ευρω-

παϊκό επίπεδο
● Χαρτογράφηση των καλών πρακτικών κατά του σχολικού εκφοβισµού σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο
● ∆ηµιουργία ενηµερωτικής ταινίας (documentary) για την ενηµέρωση και ευαι-

σθητοποίηση του κοινού
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά του Σχολικού
Εκφοβισµού, η επιστηµονική του θέση για το φαινόµενο και οι καλές πρακτικές που
έχουν εφαρµοστεί σε όλη την Ευρώπη.
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Πολιτισµικές πρακτικές των γονέων και κοινωνική
προέλευση

Τόλιος Ευθύµιος
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Θάνος Θεόδωρος
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Σύµφωνα µε τη θεωρία του P. Bourdieu, η ελεύθερη κουλτούρα αποτελεί βα-
σική έκφανση του πολιτισµικού κεφαλαίου, την οποία το σχολείο προϋποθέ-
τει και αξιολογεί, χωρίς, όµως, να τη διδάσκει. Η ελεύθερη κουλτούρα δια-
µορφώνεται στην οικογένεια, κυρίως, διαµέσου των πολιτισµικών πρακτικών
των γονέων, όπως επισκέψεις σε µουσεία, παρακολούθηση θεατρικών επι-
σκέψεων και µουσικών συναυλιών, κ.λπ. Οι πολιτισµικές πρακτικές διαφο-
ροποιούνται µεταξύ των οικογενειών ανάλογα µε την κοινωνική του ένταξη.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι πολιτισµικές πρακτικές των γονέ-
ων ανάλογα µε την κοινωνική τους προέλευση. Η έρευνα πραγµατοποιήθη-
κε σε δείγµα 150 µαθητών πέµπτης και έκτης δηµοτικού. Η συλλογή των δε-
δοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµα-
τα της έρευνας τα παιδιά που οι γονείς τους εντάσσονται στα «µεσαία» και
«ανώτερα» κοινωνικά στρώµατα εµφανίζουν περισσότερες πολιτισµικές εµ-
πειρίες σε σχέση µε τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες των «χαµη-
λότερων» κοινωνικών στρωµάτων. 

Κριτική θεώρηση της κοινωνιολογίας του σχολικού
εκφοβισµού

Τουρτούρας ∆. Χρήστος
Λέκτορας Παιδαγωγικής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Μπαλή Ελευθερία
Ερευνήτρια - Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Τελευταία, παρατηρείται στη χώρα µας έντονο επιστηµονικό ενδια-
φέρον σχετικά µε το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού στις διάφο-
ρες διαστάσεις του. Ενδιαφέρον, που εκδηλώνεται µε την ανάληψη δρά-
σεων και την εκπόνηση δεκάδων προγραµµάτων, από διάφορους εµπλεκό-
µενους φορείς, για την καταπολέµησή του. Η παρούσα εργασία δεν αποβλέ-
πει τόσο στην αµφισβήτηση της, ούτως ή άλλως, υπερβολικά προβαλλόµενης
κλιµάκωσης του φαινοµένου, όσο σε ένα γόνιµο προβληµατισµό σχετικά µε τα
πραγµατικά αίτια παραγωγής, συντήρησης και διαιώνισής του (στην όποια κλί-
µακα κι αν υφίσταται αυτό). Η δική µας ένσταση στοιχειοθετείται στη βάση
µιας προσφιλούς πλέον για το σύστηµα τάσης ψυχολογικοποίησης και ποινι-
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κοποίησης φαινοµένων, όπως το συγκεκριµένο, µε σαφή ωστόσο κοινωνικοοικο-
νοµικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που αποκρύπτονται ή αγνο-
ούνται συστηµατικά στο δηµόσιο διάλογο. 

Εκφάνσεις της σχολικής βίας: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Τσατσάκης Αντώνης
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Θάνος Θεόδωρος
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η σχολική βία και παραβατικότητα είναι ένα φαινόµενο που απασχολεί έντονα
του εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι αφιερώνουν αρκετό χρόνο για την αν-
τιµετώπιση σε βάρος πολλές φορές της διδασκαλίας. Η διερεύνηση των απόψεων
των εκπαιδευτικών για τη σχολική βία και παραβατικότητα είναι ιδιαίτερα ση-
µαντική εφόσον οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους βασικούς θεσµικούς φορείς
πρόληψης και αντιµετώπισής της. Παρόλα αυτά, όµως, οι έρευνες προς αυτήν
την κατεύθυνση είναι ελάχιστες. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι από-
ψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη συχνότητα, τις µορ-
φές και τους παράγοντες εµφάνισης της σχολικής βίας και παραβατικότητας. Η
έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 498 εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης. Ως µέσο συλλογής των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατο-
λόγιο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί του δείγµα-
τος θεωρούν ότι η σχολική βία και παραβατικότητα είναι λίγο συχνό φαινόµενο στο
σχολείο και οι συχνότερες µορφές εκδήλωσης αφορούν τη διδακτική διαδικασία.
Ως προς τους παράγοντες πιστεύουν ότι οφείλεται στην οικογένεια, τα ΜΜΕ, την
παρέα και τις χαµηλές επιδόσεις του µαθητή. 

Άτυπες µορφές γνώσεις στην τυπική εκπαίδευση: 
Ένα παράδειγµα

Τσαφταρίδης Νικόλας
(MA, PhD), ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ

Μία από τις βασικές κριτικές που ασκείται στην ελληνική εκπαίδευση, ακόµη και
στην τριτοβάθµια, αφορά την εµµονή στην αποµνηµόνευση και την αναπαραγω-
γή των προσφερόµενων γνώσεων, στην υπερτίµηση µε άλλα λόγια, της γνώσης του
ότι και την υποτίµηση της γνώσης του πώς. Με την ανακοίνωση αυτή γίνεται µια
προσπάθεια να αµφισβητηθεί στη πράξη αυτό το µάλλον αδιαµφισβήτητο δεδοµένο.
Η ανακοίνωση αντλεί από εµπειρικό υλικό το οποίο προέρχεται από το µάθηµα
Αυτοσχέδιες Κατασκευές Μουσικών Οργάνων, που διδάσκεται στο ΤΕΑΠΗ, και
έχει σκοπό: α) να διερευνήσει ζητήµατα που αφορούν τις δυνατότητες αλληλεπί-

72

synedrio:������ 1  2/10/2014  1:50 ��  ������ 72



δρασης της γνώσης του πώς µε τη γνώση του ότι σε ένα τυπικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον, β) να παρακολουθήσει κριτικά την ευµετάβλητη σχέση των διδα-
σκοµένων µε τον κάθε τύπο γνώσης και τους µετασχηµατισµούς αυτής της
σχέσης που κάθε φορά παράγονται και δοκιµάζονται επί τόπου, και γ) να
φέρει στο προσκήνιο τις διαδικασίες µέσω των οποίων η γνώση του πώς
γίνεται η δεξαµενή, όχι πια για µίµηση ή αναπαραγωγή, αλλά για δοκιµή
και αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισής της.
Οι θεωρητικές αφετηρίες αντλούν από το έργο του G. Ryle και από µια ανα-
θεωρηµένη χρήση της έννοιας της µαθητείας, έτσι ώστε στην εκπαιδευτική
της εφαρµογή να αναβιώνει στοιχεία της παράδοσης και ταυτόχρονα να
εναρµονίζεται µε τους µαθησιακούς/γνωσιακούς στόχους του µαθήµατος.
Αυτή η ιδιότυπη µορφή µαθητείας και οι δυνατότητες που προσφέρει, όπως
θα υποστηριχθεί, µπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγµα-πρόταση για εναλ-
λακτικούς τρόπους διδασκαλίας, για τη συµφιλίωση της γνώσης του πώς µε
τη γνώση του ότι και για την αναγνώριση των παιδαγωγικών πλεονεκτηµά-
των που προκύπτουν από τη συµπερίληψη «αποκλεισµένης» γνώσης από
την τυπική εκπαίδευση. 

Επιλογή σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση 
και κοινωνική τάξη στην εποχή της κρίσης

Τσιπλακίδης Ιάκωβος
∆ρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικός ∆.Ε.

Η επιλογή σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό αντικεί-
µενο έρευνας στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα µετά από τη
διεύρυνση της συµµετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση. Από την επι-
σκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι η συζήτηση επικεν-
τρώνεται σε δύο κύριες ερµηνευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται
στη θεωρία της λογικής επιλογής και στη θεωρία του πολιτισµικού κε-
φαλαίου του Bourdieu. Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στα δεδο-
µένα µιας ποιοτικής έρευνας σε πρωτοετείς φοιτητές, µε σκοπό να
διερευνήσει τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επι-
λογή σπουδών σήµερα. Από τα ευρήµατα συµπεραίνεται ότι η επιλο-
γή σπουδών είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προσδιορίζεται σε
µεγάλο βαθµό από την κοινωνική τάξη, αλλά και από το ευρύτερο οικονο-
µικό και κοινωνικό πλαίσιο στην εποχή της κρίσης.
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Η συµβολή της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην καταπολέµηση
του Κοινωνικού Αποκλεισµού στο σχολείο: Μια προσέγγιση 
στο πλαίσιο της σύγχρονης Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Θεωρίας

Τσιρώνης Ν. Χ. 
Επίκ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Ο Κοινωνικός Αποκλεισµός είναι ένας όρος που απασχολεί ολοένα και περισσό-
τερο ερευνητές και θεωρητικούς που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην εκπαι-
δευτική πραγµατικότητα. Σήµερα είναι πλέον σαφές ότι τα φαινόµενα που σχε-
τίζονται µε τις διαδικασίες περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµού είναι πο-
λυπαραγοντικά, δυναµικά και ευµετάβλητα. Συνεπώς η αντιµετώπιση και υπέρ-
βασή τους δεν µπορεί να επιτευχθεί (µόνο) µε στατικές και ανελαστικές µεταβο-
λές του αναλυτικού προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο, ούτε µε την αφαιρετική
προβολή ιδεών και αρετών. Η παρούσα ανάλυση επιχειρεί να προσεγγίσει τα φαι-
νόµενα κοινωνικού αποκλεισµού µέσα από το πρίσµα της σχολικής πράξης και
να αναδείξει ως πρόταση τη συνέργεια διαφόρων µεθόδων και πρακτικών κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, ορίζει και διακρίνει τις προοπτι-
κές της τυπικής και της µη - τυπικής εκπαίδευσης και αναλύει τους όρους και τις
προϋποθέσεις πολυεπίπεδων παρεµβάσεων και προσαρµογών στη σχολική κοι-
νότητα ώστε η συνύπαρξη και ο συνδυασµός των µεθοδεύσεων τόσο της Τυπικής
όσο και της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης να καλλιεργούν συνθήκες υπέρβασης των
παραγόντων Κοινωνικού Αποκλεισµού και καλλιέργειας της δηµοκρατικής κουλ-
τούρας στο σχολείο.

Γλωσσικές δοµές του πόνου σε σύγχρονα δηµοσιογραφικά και
διαφηµιστικά κείµενα – Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Τσιτσανούδη Νικολέττα
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Θεοδωρόπουλος Εµίλ
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Μαλλίδης Αντώνης
Φοιτητής Νοµικής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Η εργασία εντάσσεται στη θεµατική των διεπιστηµονικών προσεγγίσεων της κοι-
νωνιολογίας της εκπαίδευσης. Εξετάζει τις γλωσσικές διαστάσεις του ανθρώπι-
νου πόνου που «ανεβαίνει» στη δηµόσια σφαίρα και τον ρόλο της εκπαίδευσης
ως προς την καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσής του. Το πρώτο µέρος αφιερώ-
νεται στη µελέτη των γλωσσικών δοµών που περιγράφουν την ελληνική οικονο-
µική κρίση σε κείµενα των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Το δεύτερο µέρος συνδέε-
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ται µε τον διαφηµιστικό λόγο, ο οποίος λειτουργεί ως πεδίο προβολής της ανα-
σφάλειας των πολιτών. Οι πρακτικές ενίσχυσης του δέκτη ως συν-δηµιουργού
της επικοινωνίας δεν µπορούν παρά να σχετίζονται µε δυναµικούς τρό-
πους διδασκαλίας στην τάξη και να βρίσκονται σε συνάρτηση µε την
ενίσχυση των συνεργατικών σχέσεων. 

Μη τυπικές και άτυπες µορφές εκπαίδευσης 
στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση 
του υπολογιστή

Τσώνη Ροδάνθη
Φυσικός, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Παγγέ Τζένη
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Η συµβολή της µη τυπικής και άτυπης µάθησης είναι σηµαντική στον κα-
θορισµό του επιπέδου τόσο της προϋπάρχουσας γνώσης όσο και των δεξιο-
τήτων των φοιτητών στις ΤΠΕ. Στην παρούσα εργασία ερευνάται η συσχέτι-
ση του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας, καθώς και η πρόσβαση των φοι-
τητών παιδαγωγικών τµηµάτων, σε πηγές άτυπης και µη τυπικής µάθησης
µε τον τρόπο απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστή. Φαίνεται
ότι οι φοιτητές µε µητέρες χαµηλού µορφωτικού επιπέδου βασίζονται περισ-
σότερο στις τυπικές µορφές εκπαίδευσης ενώ για φοιτητές µε µητέρες υψη-
λότερου µορφωτικού επιπέδου φαίνεται ότι βασίζονται περισσότερο στις µη
τυπικές και άτυπες µορφές εκπαίδευσης. Επίσης φοιτητές, οι οποίοι κατά
τη διάρκεια των µαθητικών τους χρόνων διέµεναν σε περιοχές µε περιο-
ρισµένη πρόσβαση σε άτυπες µορφές εκπαίδευσης (Θέατρο, δανει-
στική βιβλιοθήκη, πολιτιστικές εκδηλώσεις), βασίστηκαν στο σχολείο
για να αποκοµίσουν γνώσεις σε σχέση µε τους υπολογιστές. 

Κοινωνικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής:
Η περίπτωση του Ολοήµερου Σχολείου

Φλουρής Π. Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός, Υποψ. ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Το Ολοήµερο Σχολείο, όπως και οι περισσότερες αλλαγές στο χώρο της εκπαί-
δευσης, επινοήθηκε και σχεδιάστηκε κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές, πο-
λιτιστικές και οικονοµικές συνθήκες. Είναι µια αλλαγή, αποτέλεσµα της στενής
σχέσης αλληλεπίδρασης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου µε την εκπαίδευ-
ση, αφού τα σχολεία καλούνται να παρακολουθούν τις όποιες κοινωνικές αλ-
λαγές να τις µελετούν και να τις αντιµετωπίζουν. Η ελληνική πολιτεία επιδιώ-
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κοντας µια συνολική αναθεώρηση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δηµιούργησε
το Ολοήµερο Σχολείο ως µια καινοτόµο εφαρµογή στη σύγχρονη εκπαίδευση µε
έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιεχόµενο που σχεδιάστηκε µε υψηλούς
παιδαγωγικούς στόχους.

Το 2010 έγινε µία αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των ολοήµερων σχο-
λείων µε την λειτουργία ενός µεγάλου αριθµού ολοήµερων σχολείων σε όλη την επι-
κράτεια. Η εργασία θέλησε να διερευνήσει το ποιες µπορεί να είναι οι αντιλήψεις
και οι γνώµες των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό έγινε έρευνα σε δείγµα εκ-
παιδευτικών από ολοήµερα σχολεία της περιοχής Ρεθύµνου Κρήτης. Από τα απο-
τελέσµατα προέκυψε ότι στοιχεία όπως η οικονοµική κρίση αλλά και η έλλειψη
κινήτρων µπορεί να λειτουργούν αρνητικά προς την βιωσιµότητα των ολοήµερων
σχολείων.

∆υνατότητες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων 
µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο µάθηµα των Θρησκευτικών 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Φύκαρης Ιωάννης
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Πολυξένη Μήτση
Εκπαιδευτικός, Med Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η δυναµική αλλά και δοµική συνιστώσα της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική διαδικασία είναι δυνατόν να
αναδείξουν την πολυτροπική ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών κα-
τά τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Η εφαρµοστική λειτουργι-
κότητα διαφοροποιηµένων και εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων µε την
εξοικείωση των ΤΠΕ, κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών, ενι-
σχύουν την ικανότητα αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης του µαθητή τόσο µε το
περιεχόµενο του µαθήµατος όσο και στην ανάπτυξη αγαστών διαπροσωπικών
σχέσεων. Οι ψηφιακές απεικονιστικές εκδοχές, υπό το πρίσµα της διδασκαλίας
του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, αποτελούν ενεργητι-
κούς φορείς πολυαισθητηριακής δραστηριοποίησης του µαθητή στη διαδικασία
πρόσληψης της γνώσης, οικοδόµησης αξιακού κώδικα και διαµόρφωσης πεδίου
αλληλεπιδραστικών δυνατοτήτων ενεργούς συµµετοχικής δράσης και επικοινω-
νίας. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών µε τη συµβολή των προγραµ-
µατιστικών, αλληλεπιδραστικών, πολυµεσικών, υπερµεσικών, προσοµοιωτικών και
µοντελοποιητικών δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία του
µαθήµατος των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
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Επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση: 
από την ανεργία των νέων στην πολιτική των Vouchers 
Ερευνητικά δεδοµένα & κοινωνιολογικές προεκτάσεις

Φωτόπουλος Νίκος
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Στην Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας των νέων το ζήτηµα της επαγγελ-
µατικής κατάρτισης επανέρχεται µε σθένος ως «εργαλείο πολιτικής» µε στό-
χο την ενδυνάµωση του εργατικού δυναµικού της χώρας και την ενίσχυση
της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, σε κάθε «µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα», δια-
κρίνουµε τη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωµάτων και την αποδόµηση
των κοινωνικών κατακτήσεων την ίδια στιγµή που οι ραγδαίες µεταβολές
στον προσανατολισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής θέτουν νέα ερωτήµατα
που απαιτούν δραστικές απαντήσεις και συνεχείς επαναπροσδιορισµούς. Η
παρούσα ανακοίνωση στοχεύει: α) να παρουσιάσει πρόσφατα ερευνητικά
δεδοµένα για τη σχέση επαγγελµατικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζό-
µενης) και απασχόλησης στην Ελλάδα β) να συνδυάσει τα δεδοµένα αυτά µε
την εισαγωγή του πρόσφατου θεσµού των Vouchers καθώς και των επιπτώ-
σεων που συνεπάγεται η εφαρµογή του γ) να θέσει το πλαίσιο ενός κριτικού
προβληµατισµού, µε τους όρους της κοινωνιολογίας, για τις τάσεις που δια-
µορφώνουν οι κυρίαρχες πολιτικές για την εκπαίδευση-κατάρτιση και την απα-
σχόληση στο πλαίσιο της Ε.Ε. 

Οι συνέπειες της φτώχειας στο ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο

Χρήστου Μελποµένη
Εκπαιδευτικός

Το κοινωνικό φαινόµενο της φτώχειας αποτελεί ένα µόνιµο πρό-
βληµα που απασχολεί την υφήλιο και που τα αποτελέσµατά του εί-
ναι ορατά στο βιοτικό επίπεδο των οικογενειών και των παιδιών τους.
Το θέµα της φτώχειας σε σχέση µε τα παιδιά και τις επιπτώσεις που
έχει για τη ζωή τους, έχει απασχολήσει ένα πλήθος µελετητών εδώ και
πολλές δεκαετίες, καθώς οι περισσότερες έρευνες µελετούν τα ποσοστά
φτώχειας τα οποία υπάρχουν ανά οικογένεια. Ωστόσο οι έρευνες που έχουν
ασχοληθεί µε τις διαδικασίες βάσει των οποίων η φτώχεια επιδρά στην εκπαί-
δευση των παιδιών είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Αυτή η έλλειψη στην έρευ-
να πιθανότατα να οφείλεται στην ελάχιστη σηµασία που δόθηκε στις έµµεσες
επιδράσεις που µπορεί να έχει η φτώχεια για την εκπαίδευση και τη ζωή των παι-
διών. Παρουσιάζονται η εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας της φτώχειας
και η φτώχεια ως κοινωνικό φαινόµενο, οι λόγοι για τους οποίους η φτώχεια
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επηρεάζει όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής, µεταξύ των οποίων και την
εκπαίδευση. Ακολουθεί η σχέση της εκπαίδευσης µε τον κοινωνικό αποκλεισµό
και τη φτώχεια. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι διαστάσεις της παιδικής φτώχει-
ας έτσι όπως έχουν καταγραφεί από τους διεθνείς οργανισµούς και οι συνέπειές
της στην εκπαίδευση.

«Κοινωνιοσηµειωτική ανάλυση της παιδικής εργασίας σε σποτ
της ∆ιεθνούς Αµνηστίας»

Χριστοδούλου Αναστασία
Αναπλ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Παπουτζής Λάζαρος
Υποψ. ∆ιδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Σολάκη Ελένη
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

Κυρίδης Αργύρης
Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

H παρούσα ανακοίνωση αφορά σε µια κοινωνιοσηµειωτική ανάλυση ενός τηλεο-
πτικού σποτ µε τίτλο «Σούπερ – Μάρκετ», του ελληνικού τµήµατος της ∆ιεθνούς
Αµνηστίας, µε πρωταγωνιστές παιδιά. Η θεµατική του συγκεκριµένου σποτ αφο-
ρά σε σηµαντικές κοινωνιολογικές παραµέτρους της σύγχρονης κοινωνίας, την
παιδική εργασία και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του παιδιού. Σκοπός της ερ-
γασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο η ∆ιεθνής Αµνηστία κωδικο-
ποιεί τα ιδεολογικά µηνύµατα της ‘παιδικότητας’ και των ‘δικαιωµάτων του παι-
διού’, σε γλωσσικά και εικονικά µηνύµατα, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού. Η έρευνά µας βασίζεται σε µια κοινωνιοσηµειωτική προσέγγιση, η οποία δεν
περιορί-ζεται σε µια φορµαλιστική προσέγγιση των κειµένων, αλλά εξετάζει τα κεί-
µενα ως αναπόσπαστο µέρος ενός υλικού κοινωνικο-οικονοµικού και πολιτικού
πλαισίου, όπου τα κείµενα έχουν απορροφήσει αξίες και ιδέες από τον ευρύτερο
κοινωνικό χώρο. Στόχος µια σηµειωτικής ανάλυσης είναι η διερεύνηση της σηµα-
σίας εκείνων των σηµείων που βρίσκονται ‘εν παρουσία’ µε σκοπό την ανάδυση
των κρυµµένων µηνυµάτων. H ανάλυση οδήγησε σε µια σειρά σηµαντικών δεδο-
µένων αναφορικά µε τη σχέση και τους συσχετισµούς παιδιού, εργασίας και δι-
καιωµάτων, αλλά και τη σχέση τους µε τους στόχους και τους σκοπούς της ∆ιεθνούς
Αµνηστίας. 
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Ανοδικά κινούµενοι έφηβοι της εργατικής τάξης: 
Μια βιογραφική προσέγγιση για το σχηµατισµό 
του habitus τους

Χριστοδούλου Μιχάλης
Κοινωνιολόγος, PhD, Εκπαιδευτικός ∆.Ε.

Στην παρούσα εισήγηση, µε σηµείο εκκίνησης την παρουσίαση και ανάλυση
δεδοµένων που αντλήθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατρι-
βής, στόχος µας είναι να διατυπώσουµε ένα θεωρητικό επιχείρηµα για τον
τρόπο σχηµατισµού του habitus εφήβων εργατικής προέλευσης οι οποίοι
επενδύουν στη σχολική γνώση και στις επαγγελµατικές προοπτικές που τα
ακαδηµαϊκά διαπιστευτήρια υπόσχονται ότι µπορούν να προσφέρουν.
Ειδικότερα, θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο το γενέθλιο habitus των
εφήβων αυτών αναδοµείται κατά τα χρόνια του περάσµατός τους από τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πώς αυτή η αναδόµηση εγγράφεται στις
αφηγηµατικές θεµατοποιήσεις που παράγουν για να ανασυγκροτήσουν τον
παρελθοντικό εαυτό τους, να χαράξουν τα όρια της ταυτότητάς τους και να
οργανώσουν τα βιογραφικά σχήµατα δράσης τους. 

Κοινωνιολογικές διαστάσεις της ντιουϊανής 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας

Ψαριανός Ερµόλαος 
M.ed., Υποψ. ∆ιδάκτωρ

O John Dewey θεώρησε πως το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρο κοι-
νοτικής ζωής που να στοχεύει, ως επί το πλείστον, στη µάθηση µέσω του
πειράµατος, αντίθετα µε το παραδοσιακό σχολείο, όπου ο µαθητής
απλά και µόνο ακούει και υπακούει στο δάσκαλο. Πρόκειται για ένα
κύτταρο εµβρυικής κοινοτικής ζωής που θα ανακλά τη ζωή της ευ-
ρύτερης κοινωνίας. Μια από τις βασικές ενέργειες του Dewey ήταν
η καθιέρωση της ∆ηµοκρατικής εκπαίδευσης. Στόχος της εκπαίδευ-
σης αυτής πρέπει να είναι αυτό που θέλει ο πιο συνετός γονιός για το
παιδί του, αυτό και η κοινωνία, να προσπαθεί να πετύχει, για όλα τα παι-
διά της µέσω της εκπαίδευσής της. Έτσι, ο δάσκαλος αποτελεί κι αυτός µέ-
λος της κοινότητας και παύει να επιβάλλει ιδέες και στάσεις στους µαθητές και
να τους χειραγωγεί. ∆ίνεται πλέον ελευθερία στα παιδιά να ενεργήσουν και να
εκφραστούν και η εκπαίδευση πλησιάζει πιο κοντά στις ζωές των µαθητών.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των κοινωνιολογικών διαστά-
σεων της εκπαιδευτικής θεωρίας του Dewey, τονίζοντας τη δηµοκρατική διά-
σταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Ριζοσπαστικός εποικοδοµητισµός: γνώση, µάθηση και
εκπαίδευση

Ψαριανός Ερµόλαος 
M.ed., Υποψ. ∆ιδάκτωρ

Ο ριζοσπαστικός εποικοδοµητισµός αποτελεί µια θεωρία οι ρίζες της οποίας βρί-
σκονται στην απόρριψη των φιλόδοξων ισχυρισµών για επιστηµολογική βεβαι-
ότητα. Συνελήφθη ως µια προσπάθεια να ανατρέψει το παράδοξο ή την υπόθε-
ση της παραδοσιακής επιστηµολογίας ότι, δηλαδή, η γνώση µπορεί να καλείται
έγκυρη και αξιόπιστη στο βαθµό που προσφέρει την ακριβή αντιπροσώπευση ενός
κόσµου που υπάρχει καθαυτός ή ανεξάρτητα από το γνωστικό υποκείµενο.
Αφετηρία του είναι η αντίληψη ότι η γνώση δεν αναπαριστά την πραγµατικότητα
µε εικονικό τρόπο και αποδέχεται, κατά συνέπεια, ότι η γνώση της πραγµατικό-
τητας είναι υποκειµενική κατασκευή, δίνοντας έτσι ιδιαίτερη έµφαση στον ενερ-
γητικό γνωστικό ρόλο του υποκειµένου. Ο Ernst von Glasersfeld είναι ένας από
τους ηγετικούς υποστηρικτές της ριζοσπαστικής εκδοχής του σύγχρονου εποικο-
δοµητισµού, τόσο ως µίας θεωρίας της γνώσης, όσο και ως οδηγού για την εκ-
παιδευτική θεωρία και πράξη. Σύµφωνα µε τον von Glasersfeld η γνώση είναι απο-
τέλεσµα ατοµικής κατασκευής και όχι εξωτερικό προϊόν που µπορεί να µεταφερ-
θεί στο υποκείµενο ή να αναπτυχθεί σταδιακά µέσα από την αντίληψη ή/και τη
γλωσσική επικοινωνία. Στην συγκεκριµένη εργασία θα εστιάσουµε σε µία από τις πολ-
λαπλές διαστάσεις του εποικοδοµητισµού, την ριζοσπαστική εκδοχή του. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι: α) η κριτική αξιολόγηση αυτής της αντίληψης, η οποία
υποστηρίζει τη θέση ότι η γνώση κατασκευάζεται από το υποκείµενο µε ενεργη-
τικό τρόπο. β) Η εκτίµηση της συµβολής αυτής της αντίληψης στη σύγχρονη φι-
λοσοφία της εκπαίδευσης, τόσο στον τοµέα της εκπαιδευτικής θεωρίας όσο και
σε αυτόν της εκπαιδευτικής πράξης. 
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που βασίζεται σε εποικοδοµητικού τύπου διαδικα-
σίες ενθαρρύνει το άτοµο µέσω του κριτικού στοχασµού να αναδοµήσει την κοι-
νωνική πραγµατικότητα αποκτώντας ενεργητικό και δηµιουργικό ρόλο. Η µαθη-
σιακή διαδικασία αποκτά νέα διάσταση, εφόσον έµφαση αποδίδεται στο ρόλο του
εκπαιδευόµενου ως αποκλειστικού φορέα της γνώσης. Συνακόλουθα, ενθαρρύ-
νονται οι συνεργατικές µέθοδοι, οι πολλαπλές ερµηνείες της γνώσης και ενισχύε-
ται η έκφραση των διαφορετικών απόψεων. Η µάθηση εκλαµβάνεται ως µία αναµ-
φίβολα ολιστική και πλουραλιστική διαδικασία στην οποία το υποκείµενο γίνεται
αυτόνοµο και αυτοκατευθυνόµενο και του δίνονται ευκαιρίες µέσω της ανακάλυ-
ψης, µετατρέποντάς το από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε κριτικό κατασκευα-
στή και αξιολογητή της γνώσης. Παράλληλα, ο λειτουργικός ρόλος του υποκειµέ-
νου παραγκωνίζει τις καθοδηγητικού τύπου αρµοδιότητες που αποδίδονται στον
εκπαιδευτή, συρρικνώνοντας εντυπωσιακά το ρόλο του τελευταίου στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη µά-
θηση, σε αντιδιαστολή µε την παραδοσιακή επιστηµολογία της γνώσης, εστιάζονται
στην ανακατασκευή των ρόλων εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, ένα σηµείο άσκη-
σης εποικοδοµητικής κριτικής της ριζοσπαστικής δοµιστικής προσέγγισης. 
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