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Πεξίιεςε 

 Δ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηηθφ αληαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ λνεκαηνδνηήζεηο επεξεάδνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο.  Μέζα απφ απηή ηε δηεξεχλεζε επηρεηξείηαη λα εληνπηζηνχλ αλ θαη ζε πνην 

βαζκφ νη ελ ιφγσ αληηιήςεηο γηα ηνλ αληαγσληζκφ είλαη εθηθηφ λα ζπλππάξμνπλ κε 

θνηλσληθέο αμίεο, φπσο ε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ε αιιειεγγχε. ην πιαίζην ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθνχ ηχπνπ κεζνδνινγία κε εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν δείγκα αθνξνχζε νρηψ (8) εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (ΠΒ 70) πνπ ππεξεηνχλ ζε Αεκνηηθά ρνιεία ηνπ 

Ννκνχ Ώξθαδίαο. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ζε πνιιά ζεκεία ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμήρζεζαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ζρεηηθέο κε ην ππφ - δηεξεχλεζε ζέκα. 

εκείν ζχγθιηζεο ζπληζηά ε δηαπίζησζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αληαγσληζκφο 

απνδεηθλχεηαη σο ζπκθπέο ζηνηρείν ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ δηαπίζησζε απηή εδξάδεηαη σο επί ηνλ 

πιείζηνλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη εληφο ησλ ζρνιηθψλ 

αηζνπζψλ. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δηαθαίλεηαη φηη ν 

πξνηαγκαηηθφο ιφγνο ησλ Τπεξεζληθψλ ζεζκψλ απνηππψλεη έλα κείγκα ηδενινγηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο «αλάπηπμεο», ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο» 

θαη ηεο «πνηφηεηαο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, ηεο «αιιειεγγχεο» θαη ηεο 

«πνιηηεηφηεηαο». ΐαζηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπληζηά ε απφθαλζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ βαζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Αεκνηηθφ 

ρνιείν, κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ν αληηζηαζκηζηηθφο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ 

θαη λα απνζαξξχλνληαη νη «αδχλακνη» καζεηέο. πλάκα κέζα απφ ηε δηεξγαζία 

εθινγίθεπζεο ππνζηεξίδνπλ φηη, νη θνηλσληθέο αμίεο, φπσο ηζφηεηα, αιιειεγγχε θαη 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηνλ αληαγσληζκφ, αθνχ ζχκθσλα 

κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαδηακνξθψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Ωζηφζν, φηαλ ν αληαγσληζκφο ζπλδέεηαη κε ην επίθαηξν ζέκα ηεο ζεκαηνθνξίαο δηα 

ηεο θιεξψζεσο σο θίλεηξν ή αληηθίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο, ηφηε αλαδεηθλχνληαη 
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νξηζκέλεο ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο πεπνηζήζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νη νπνίνη 

αλαδχνπλ ηηο αληηθάζεηο ζηηο νπνίεο ππνπίπηνπλ θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ 

λα ηηο επεμεξγαζηνχλ θαη λα ηηο λνεκαηνδνηήζνπλ. 

Λέξεις κλειδιά: αληαγσληζκφο, απνηειεζκαηηθφηεηα, πνηφηεηα, παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο, πξνηαγκαηηθφο ιφγνο, θνηλσληθέο αμίεο, ηζφηεηα, αιιειεγγχε, θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε. 
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Εισαγωγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ην ΐ‟ Παγθφζκην Πφιεκν ε 

νηθνλνκηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο ηίζεληαη ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ, φπσο ε 

ζπκβνιή ησλ Βζληθψλ θξαηψλ θαζψο θαη ησλ Τπεξεζληθψλ νξγαληζκψλ κε ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ λέν επαγγεικαηηζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ, σο κέζν θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο επεκεξίαο (ΐεξγίδεο, 2001, ζ.40). Δ 

παξαδνρή απηή, εθθξάδεη θαη λνκηκνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ησλ Βπξσπατθψλ θαη 

κε θνηλσληψλ γηα «πεξηζζφηεξν» ζρνιείν, θαζψο επίζεο θαη γηα αέλαε πξνζπάζεηα 

απφθηεζεο πηπρίσλ πνπ λα αμηνινγνχλ θαη λα επηβεβαηψλνπλ ην θχξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ καζεηή θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Σζαθίξε, 2018, ζ. 11). «ε απηφ ην λέν Δθπαηδεπηηθφ - Κνηλσληθφ πιαίζην ε δξάζε 

ησλ Τπεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ, φπσο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ) θαη UNESCO, 

επηβεβαηψλεη ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

επξέσο γλσζηή σο «δηεζλήο δηαθπβέξλεζε ηεο εθπαίδεπζεο» (ΐξπληψηε, 2017, ζ.12).   

ηελ απγή ηνπ 21
ν
 αηψλα ηα εζληθά θξάηε βξίζθνληαη ππφ ηνλ απζηεξφ 

έιεγρν ησλ Τπεξεζληθψλ Απλάκεσλ κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ηεο ρξπζή ηνκήο, πνπ 

νδεγεί ζην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, ζηελ παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο, ζηελ απφθηεζε 

ηεο πνιππφζεηεο «πνιηηεηφηεηαο» (Citizenship) θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα (Γκάο, 2007, ζ.1). ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ είλαη πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πνηφηεηά ηεο (Σζαθίξε, 2018, ζ.19), γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ αληαγσληζηηθή ρξνηά ηνπ ελ ιφγσ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηελ Naidoo (2016), ν αληαγσληζκφο πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ είλαη έλα πνιπεπίπεδν θαηλφκελν θαη 

εξείδεηαη ζε αληηθξνπφκελα εμηδαληθεπκέλα πξφηππα. Υαξαθηεξηζηηθά, νη 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πξνζδνθνχλ ηε ζχγθιηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ κε βαζηθφ πξφζηαγκα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, ηελ πηνζέηεζε 

αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

θαη ηελ άκβιπλζε ησλ ζρνιηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. χκθσλα κε ηε 

ΐξπληψηε (2017), «ε δηάρπζε ζεζκηθψλ πξνηχπσλ, αξρψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδεψλ 

επηηπγράλεηαη επθνιφηεξα φηαλ νη θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ πνπ απαξηίδνπλ έλαλ 
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πνιηηηζκηθφ ρψξν είλαη νκνηνγελείο (ζ.125)». κσο, ελ αληηζέζεη κε ηελ ξεηνξηθή ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή ζην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζθεληθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλαο κεραληζκφο 

αλαπαξαγσγήο λνεκάησλ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εγράξαμε «εζψλ» 

(habitus) πνπ δηακνξθψλνπλ ην «πνιηηηζκηθφ» θαη «κνξθσηηθφ» θεθάιαην ην νπνίν 

«δηαησλίδεηαη» απφ ηνλ ζεζκφ (Bourdieu & Passeron, 2014). Βπίζεο, νη εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη, φπσο ε αμηνιφγεζε θαη νη εμεηάζεηο, είλαη κνξθέο 

«ζπκβνιηθήο βίαο» πξάγκα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ακθηιεγφκελε θαη δηθνξνχκελε 

ζηξαηεγηθή ηεο ζχγθιηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη Sheeran, Brown θαη 

Baker (2007) αλαθέξνπλ, πσο ν ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί θαηλνκεληθά λα 

ζεσξεζεί σο κηα δεκνθξαηηθή θαη απειεπζεξσηηθή πξνζπάζεηα αιιά κε πνιχ 

αληίζεηα απνηειέζκαηα.  

πλεπψο, ν φξνο παγθνζκηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε κηα 

πνιπδηάζηαηε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζην δίθηπν ησλ ρσξψλ - 

θνηλσληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Πνηθίια θνηλσληθά εξσηήκαηα εγείξνληαη κέζα απφ 

απηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα: α) «κπνξεί κφλν ε εθπαίδεπζε λα επεξεάδεηαη απφ απηή 

ηε «ζπλεξγαζία»; β) «κηιάκε γηα ηζφηεηα επθαηξηψλ ή γηα απιή αλαπαξαγσγή ησλ 

ππαξρνπζψλ ηαμηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ;», θαη γ) «ε παγθνζκηνπνηεκέλε 

εθπαίδεπζε επηδηψθεη ηε ζχγθιηζε ή ηελ απφθιηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ;». Πξνβιεκαηηζκνί πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

φπσο PISA θαη PIAAC, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο κηα 

ζπλερφκελε βαζκίδα. χκθσλα κε ηνπο Amos θαη ζπλ. (2013),  ε πξνζπάζεηα 

ζχγθιηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ νδήγεζε ζηα αληίζεηα απνηειέζκαηα 

απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ, δειαδή ζηε 

δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο, αληηζέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη κε ρψξεο. 

Μέζα ζηε δχλε φισλ απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ, ν εθπαηδεπηηθφο σο πνιίηεο θαη σο επαγγεικαηίαο βξίζθεηαη αληηκέησπνο 

κε ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ. Γεγνλφο πνπ ην επηβεβαηψλνπλ ηφζν νη 

αληηθάζεηο πνπ βηψλεη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ (Σζαθίξε, 2018, ζ.211), 

φζν θαη ε «κεηάιιαμε» ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ απφ θνηλσληθνπνηεηηθφο ζε 

απνδέθηε πνηθίισλ θνηλσληθψλ αηηεκάησλ. Ο εθπαηδεπηηθφο έρνληαο ην ξφιν ηνπ 

απνδέθηε απηψλ ησλ αηηεκάησλ θαιείηαη λα ηα θαηαλνήζεη θαη λα ηα πξνζαξκφζεη 
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ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (Van Zanten, 2001, φπ. αλαθ. Σζαθίξε, (2018), ζ.211). 

Βπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ νη ρψξεο ζην 

πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο ησλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΏΠ) θαη ηεο 

πηνζέηεζεο αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ, απνζθνπνχλ αθελφο ζηελ ηζφηηκε 

εθπαίδεπζε θαη πξνζβιέπνπλ αθεηέξνπ ζηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο επηηπρνχο 

επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ.  

Δ παξνχζα έξεπλα είλαη απνθχεκα ηνπ ακθηιεγφκελνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

θαη κε εθπαηδεπηηθνχ ζθεληθνχ. Πνιιψ δε κάιινλ ησλ αληηθαηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

θαζψο θαη ησλ «θαιψλ» πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ην παγθνζκηνπνηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θαη‟ επέθηαζε απφ ηελ ειιεληθή ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. ια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο θαιιηεξγνχλ ηνλ ζρνιηθφ 

αληαγσληζκφ, πξνθαιψληαο αληηθξνπφκελνπο ζεκαζηνδνηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο 

ζηνπο ζεζκνχο θαη ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα, θαζψο θαη πξαθηηθέο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (καζεηέο – εθπαηδεπηηθνχο – γνλείο). χλζεκα ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

νξηζκέλνπο είλαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε δεκηνπξγία ηεο ηαμηθήο ηζνξξνπίαο, 

θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ αμηψλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηδέεο φπσο ε 

πνηνηηθή Αεκνθξαηία, ε θνηλσληθή επεκεξία, ε αλζξψπηλε αιιειεγγχε θαη ν αγψλαο 

γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο (Μνιλαξ, 2000). ηνλ 

αληίπνδα, πνιινί ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε φηη ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο  

είλαη αλεχξεζε ηνπ «άξηζηνπ» ή ηνπ «ππέξνρνπ» κέζν ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ 

πξνηχπσλ επηηπρεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο ελίζρπζε ησλ 

εμεηαζηηθψλ δνθηκαζηψλ (Μπακπηληψηεο, 2017). πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί 

θαη νξγαληζκνί, πνπ έρνπλ σο βαζηθφ θίλεηξφ ηνπο ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε 

ζχγθξηζε, ζπληζηνχλ έλλνηεο «αθξαίεο» δηφηη ζπλδένληαη κε ηνλ απνθιεηζκφ θαζψο 

θαη κε ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο αηφκνπ, θαη‟ επέθηαζε ελφο ζπζηήκαηνο. 

πλνςίδνληαο, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηηθφ αληαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη ελ ιφγσ λνεκαηνδνηήζεηο επεξεάδνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο. Δ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο εξείδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε παξνπζία ηνπ 

αληαγσληζκνχ δηαπεξλά φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν, ελψ 

νπζηαζηηθά ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ δελ έρεη θπξσηηθφ 
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ραξαθηήξα ζην θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ δηαθχβεπκα. ην πιαίζην απηφ, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε θαη δηεξεπλάηαη ην εμήο δήηεκα: αλ θαη κε πνην ηξφπν νη ελ ιφγσ 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ζπλππάξρνπλ κε 

θνηλσληθέο αμίεο, φπσο θνηλσληθή δηθαηνζχλε, παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη 

αιιειεγγχε.  

Δ έξεπλα ζηνηρεηνζεηείηαη ζε ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα ζπλδέεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πνπ ν 

καζεηηθφο αληαγσληζκφο ζπληζηά θίλεηξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη 

κε πνην ηξφπν αλαπαξάγνληαη νη θνηλσληθέο ζεκαζίεο, φπσο ε ηεξάξρεζε θαη ε 

επηινγή. Ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα νη Wirth & Parsons (1939) έγξαθαλ φηη ε 

εθπαίδεπζε είλαη κέξνο ηεο αμηνθξαηίαο, θαζψο θαη ε γέθπξα αλάκεζα ζην δίπηπρν 

νηθνγέλεηα - θνηλσλία, ελψ ακθηηαιαληεχνληαλ κεηαμχ αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο θαη 

ηζφηεηαο. Δ δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ν αληαγσληζκφο κπνξεί λα απνηειεί 

θίλεηξν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ δηαθξίλνληαη ζε 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά γηα ηε απηνεηθφλα ηνπ καζεηή αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εθαξκφδεηαη εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο (Munonz-Merino, θαη ζπλ, 2014, ζ.2).  

Βπίζεο, ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα εμεηάδεη πνηεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο εθαξκφδνληαη ψζηε λα θαξπνθνξήζεη ν καζεηηθφο αληαγσληζκφο. 

Υαξαθηεξηζηηθά νη Cohen θαη ζπλ (2009) αλαθέξνπλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην 

ζρνιηθφ θιίκα γηα ηα κεηέπεηηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ηνπ καζεηή, πξάγκα πνπ 

επηβεβαηψλεη φηη νη θαιέο πξαθηηθέο, φπσο ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ην θιίκα 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο «αξηζηείαο». Ώληηζέησο, νη πξαθηηθέο φπσο ε επηβξάβεπζε θαη ε 

ελίζρπζε ηεο βαζκνζεξίαο είλαη αξλεηηθφ θίλεηξν γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή, 

ελψ απνηειεί αξλεηηθφ εληζρπηή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σέινο, ην ηξίην εξώηεκα δηεξεπλά ηελ αληίιεςε ησλ δαζθάισλ αλαθνξηθά 

κε ηε ζπλχπαξμε αληαγσληζκνχ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ. χκθσλα κε ηνλ Fullan 

(2001), νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο/πξαθηηθέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ 

πεπνηζήζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αξρψλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ, σο «βαζηθφο θξίθνο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ ζεκαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, 
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θαζψο θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζίεο φπσο ε δηαρείξηζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ζηνλ έιεγρν θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηε καζεζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα (Σζαθίξε, 2010; 

Σζαθίξε, 2007). Σέινο, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζθεληθφ θαη ηα απνηειέζκαηά απηψλ ζηελ εληφο ζπλφξσλ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Δ δνκή ηεο εξγαζίαο δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε. ην Ώ‟ κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ επηξξνψλ πνπ αζθεί ην 

παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Βιιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Εδηαηηέξσο, ππνγξακκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ θαη πσο 

απηή ζεκαηνδνηεί ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηφζν ζηελ Παγθφζκηα φζν θαη ζηελ 

εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Οη έλλνηεο πνπ αλαιχνληαη είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζε 

καθξφ - επίπεδν θαη ν αληαγσληζκφο ζε κηθξφ - επίπεδν φπσο απηφ ππαγνξεχεηαη 

κέζα απφ ηηο ζπγθιίζεηο θαη ηηο απνθιίζεηο ζηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί επηζεκαίλεηαη φηη ην ζρνιείν αλαπαξάγεη ελ 

ηέιεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, πξάγκα πνπ είλαη δηακεηξηθά αληίζεην κε ηελ 

αληηζηαζκηζηηθή πνιηηηθή πνπ ππεξεηεί. ην ηξίην θεθάιαην απνζαθελίδνληαη νη 

δηθνξνχκελεο έλλνηεο ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο αξηζηείαο σο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, 

εγείξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα κεγάιν εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηνλ ζθνπφ απηψλ 

ησλ πξαθηηθψλ. Σειηθά νη ελ ιφγσ έλλνηεο απνζθνπνχλ ζηελ άκβιπλζε ή ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην Αεκνηηθφ ρνιείν; Μέζα απφ ηελ επηθαηξφηεηα 

αληιήζεθαλ αξθεηά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζεκαία σο κέζν πξναγσγήο ηεο 

αξηζηείαο.  

ην ΐ‟ κέξνο παξαζέηνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ζθνπφο 

θαη ν ζηφρνο, ην δείγκα θαη ε δεηγκαηνιεςία, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη 

ηέινο ηα δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζην πιαίζην ηεο πνηφηεηαο έξεπλαο. 

ην Γ‟ κέξνο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξείο εξεπλεηηθνχο άμνλεο, φπσο απηνί πξνέθπςαλ απφ 

ηε δηάξζξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ έξεπλαο. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ 
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αληαγσληζκνχ πνπ εληζρχεηαη κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη πηνζεηείηαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Α. Θεσξεηηθό Μέξνο  

Κεθάιαην 1
ν
 :  Η Αληαγσληζηηθόηεηα σο Δπξσπατθό πξόηαγκα  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα 

ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια 

επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξν θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ. Γίλεηαη 

αλαθνξά, αξρηθά ζην καθξφ - επίπεδν δίλνληαο έκθαζε, ζην παγθνζκηνπνηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ηξφπνο επηξξνήο ηνπ ζε κηθξφ 

- επίπεδν, ζην ειιεληθφ Αεκνηηθφ ρνιείν.  

1.1 Αληαγσληζηηθόηεηα σο πξόηαγκα ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ 

Δ «επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο» αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ηδεψλ θαη 

αμηψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, φπσο απηφ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Κνκβηθά ζεκεία ζηελ εμειηθηηθή πνξεία 

απηήο ηεο ηδέαο ζηάζεθε ε δεθαεηία ηνπ ‟70 κε ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 γίλεηαη ε αλαζεψξεζε 

ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο θαη δεκηνπξγείηαη ε Βπξσπατθή Έλσζε (Β.Β), γεγνλφηα πνπ 

ζεκάδεςαλ ην ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα θαζψο επεξέαζαλ θαη ηνλ 

πνιηηηθφ ιφγν (Εσαθεηκίδεο, 1988). H πλζήθε Λεηηνπξγίαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΒΒ) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «ε Έλσζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παηδείαο 

πςεινχ επηπέδνπ, ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ – κειψλ, 

ππνζηεξίδνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε δξάζε ηνπο, ζεβφκελε ηαπηφρξνλα πιήξσο 

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο 

πνιπκνξθία» (ΛΒΒ, άξζξν 165).  

Ώθνινπζεί ην πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο (2000), φπνπ ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη 

πιένλ εδξαησζεί, πξάγκα πνπ πξνθαιεί αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ. Γίλεηαη 

πξψηε θνξά ιφγνο γηα ηε λέα νηθνλνκία ηεο γλψζεο, θαζνδεγψληαο ηε ράξαμε ελφο 

ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ. Ώθφκα επηζεκαίλεηαη φηη ε Β.Β απνζθνπεί ζην λα γίλεη πην 

αληαγσληζηηθή, πην δπλακηθή ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ηεο πθειίνπ, ηθαλή γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή 

ζπλνρή (Βπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο). Σν πξφγξακκα «Βθπαίδεπζε θαη 
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Καηάξηηζε, 2010» ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηά ηνπ ηελ εθπαίδεπζε, επηδηψθνληαο ην 

ηξίπηπρν «πνηφηεηα - πξνζβαζηκφηεηα - αλνηρηφηεηα» (Γκάο, 2007, ζ. 23). Δ πξψηε 

επίζεκε απφπεηξα ζρεδηαζκνχ κηαο θαηεπζπληήξηαο εληαίαο γξακκήο εξείδεηαη ζηελ 

πνιηηηθή ηεο «ζπγθιίλνπζαο ζηνρνζέηεζεο». «Σα εθπαηδεπηηθά πξνηάγκαηα, πνπ 

πξνσζνχληαη απφ ηελ Β.Β κεηά ην πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (2000), απνθηνχλ 

επηρεηξεζηαθή ππφζηαζε απφ ηε δεκηνπξγία ηεο «Ώλνηρηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ» 

(πλζήθε ηεο Μπνιφληαο, 1999). ε νπνία κε ηε ρξήζε ελφο εηδηθνχ ιεμηινγίνπ απφ 

ηνλ ρψξν ηνπ κάλαηδκελη εκπνηίδεη ηε ζρνιηθή θαη παλεπηζηεκηαθή δηαθπβέξλεζε 

(Παπαδάθεο, (2016). νπ. αλαθ. ζην Σζαθίξε, (2018).  

Βληνχηνηο, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο (2000) αιιά θαη ε πλζήθε ηεο 

Μπνιφληαο (1999) ζηνρεχνπλ ζηελ «νηθνλνκία ηεο Γλψζεο, αληαγσληζηηθήο θαη 

δπλακηθήο», ππαγνξεχνληαο ηε ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (E-learning), ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αλψηαηεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.  

Σν πξφγξακκα «Βπξψπε 2020» απνηειεί αθνινπζία ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο (2000),  ην νπνίν ζπληζηά ηε λέα δεθαεηή ζηξαηεγηθή ηεο Β.Β κε βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε, ηε 

λεφηεηα θαη ηελ θηλεηηθφηεηα (Van Zanten & Rayou, 2015. νπ. αλαθ. ζηε Σζαθίξε 

(2018). πλεπψο, ε «επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο» αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε κε ζθνπφ λα νηθνδνκεζεί ε Β.Β, πνιιψ δε κάιινλ θαη κε αμίεο 

φπσο ειεπζεξία, ηζφηεηα, δεκνθξαηία, δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε. Τπνζηεξίδνληαο 

έηζη, κηα πνιππνιηηηζκηθή Βπξψπε θαη κάιηζηα κηα Βπξψπε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο 

κε ίζεο επθαηξίεο θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία (Παληίδεο-Παζίαο, 2003, ζ.200).  

 

1.2 Η ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζληθώλ Οξγαληζκώλ  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

«Τπεξεζληθψλ ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο» θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζήκεξα αζθνχλ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε Παγθφζκηα εκβέιεηα (Μνχηζηνο, 2002). ην ζχγρξνλν 

παγθνζκηνπνηεκέλν ζπγθείκελν ε επηξξνή ησλ Τπεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ ζεσξείηαη 

σο δεδνκέλε κε επίθεληξν ηελ Β.Β θαη ηνλ ΟΟΏ. Οη νξγαληζκνί απηνί θαηέρνπλ 

ξπζκηζηηθφ ξφιν κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζηα 

θπξίαξρα εζληθά θξάηε, ψζηε λα εληαρζνχλ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζθεληθφ (Σζαθίξε, 2018, ζ.35).  Οη ελ ιφγσ Οξγαληζκνί δηαθνξνπνηνχληαη ζε πνιιά 
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ζεκεία ζρεηηθά κε ηηο επηδηψμεηο θαζψο θαη κε ηνπο ηξφπνπο πξαγκάησζεο ησλ 

πξνζέζεσλ ηνπο, παξφια απηά θνηλφο ηφπνο θαη ησλ δχν είλαη ν «α-ζπγρξνληζκφο» 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

«νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ηεο γλψζεο» (Γκάο, 2007, ζ.22). 

Οη παξαπάλσ Τπεξεζληθνί Οξγαληζκνί απνζθνπνχλ ζηε κέηξεζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο εμνπζηνδνηνχληαη λα 

ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα (ΐξπληψηε, 2017). Δ 

επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο 

Τπεξεζληθνχο Οξγαληζκνχο έρεη πνιιά νθέιε, ηφζν ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, φζν θαη ζηελ πηνζέηεζε επηηπρεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ (European Commission/ DGEAC 2014, ζ.3). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη νξγαληζκνί αζθνχλ κεγάιε επηξξνή ζηελ πηνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ψζηε φια 

ηα θξάηε-κέιε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα (benchmarking) ηνπ 

«παγθνζκηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθεληθνχ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δηεζλείο 

νξγαληζκνί θαηέρνπλ ην ξφιν ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ θξηηή ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ηα 

εζληθά θξάηε παξαρσξνχλ ηελ πςειή θπξηφηεηά ηνπο ζε απηνχο, ράλνληαο έηζη ηνλ 

απφιπην έιεγρν ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο (Κιεξίδεο & Ρνπζζάθεο, 2016). 

Βληνχηνηο, ε αμηνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ απφ ηα 

θξάηε-κέιε, αλέδεημε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαηαβνιψλ ηνπο (Σζαθίξε, 2012).  

 

1.3 Δθπαίδεπζε θαη αληαγσληζηηθόηεηα ζην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό 

ζπγθείκελν  

Δ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα κειεηεζεί αλεμάξηεηα 

απφ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (Globalization). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

έζλε-θξάηε «νθείινπλ» λα ελαξκνληζηνχλ ζηηο ππαγνξεχζεηο-πξνηάζεηο κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε πνηθίιισλ 

ππεξεζληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ (Αηεξσλίηνπ & Εσαλλίδνπ, 2014). χκθσλα κε ηελ 

ΐξπληψηε (2017), ε επξσπατθή ηζηνξία επηβεβαηψλεη ηελ αθφινπζε θξάζε «ε 

εθπαίδεπζε αλνίγεη ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ», ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δερηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο (ζ.48). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θαηαγεγξακκέλα νθέιε ηεο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
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ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, γεγνλφο πνπ 

είλαη δεισηηθφ ηεο εμέρνπζαο ζέζεο ηεο γηα ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

αλάπηπμε ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη κε θξαηψλ.  

Ώξθεηνί είλαη νη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί παγθφζκηα ζχγθιηζε αλαθνξηθά κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη αμίεο. Βληνχηνηο, ν εθπαηδεπηηθφο 

«δαλεηζκφο» θαη ε «κεηαβίβαζε» παξακέλνπλ ακέηνρνη, αθνχ νη εθπαηδεπηηθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο παξακέλνπλ αγεθχξσηεο αλάκεζα ζηα έζλε. 

Ώθφκα έλα αγθάζη ζε απηή ηε «ζχγθιηζε» παξακέλεη ν άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 

(επηδησθφκελνο ζηφρνο), ν νπνίνο είλαη ε ππεξεπέλδπζε ζηηο καζεηηθέο ηθαλφηεηεο 

έλαληη ηεο εζηθήο θαιιηέξγεηαο (Jackson, 2016). ε απηφ ην ζεκείν, εγείξεηαη ην 

αθφινπζν εξψηεκα: «ε παγθνζκηνπνίεζε εληζρχεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ή καδηθνπνηεί 

ηα πιήζε; Σν παξαπάλσ εξψηεκα πεγάδεη απφ δηθνξνχκελεο «ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ησλ 

ρσξψλ» (Γκάο, 2007, ζ.14). Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν δηεζλήο 

εθπαηδεπηηθφο ιφγνο κεηαιιάζζεηαη θαη κηιά πιένλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ βαζίδεηαη ζηελ εδξαίσζε ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο, ζηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Τπεξεζληθέο 

Οξγαλψζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πνιηηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Ππξγησηάθε (1999), «ε νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο έρεη 

εκπινπηηζηεί θαη κε επηρεηξεκαηηθνχο φξνπο, φπσο «αληαγσληζηηθφηεηα», «απφδνζε 

ιφγνπ», «απνηειεζκαηηθφηεηα», «έιεγρνο θφζηνπο-θέξδνπο», «απνδνηηθφηεηα» θαη 

«ξπζκηζηηθφηεηα» (ζ.62-63). 

ηελ πξνζπάζεηα λα εξκελεπηεί θαη λα δηεπζεηεζεί ην νηθνλνκηθφ ράζκα κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Παγθφζκηαο Ώγνξάο, δηεξεπλήζεθε θαη ν παξάγνληαο 

«αλζξψπηλν θεθάιαην». Δ ελ ιφγσ ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε βειηίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε πεξηζζφηεξν εθπαίδεπζε, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε επίδξαζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο (ΐξπληψηε, 2017). χκθσλα κε ηελ Σζαθίξε (2018), «ε 

επίθιεζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζπλαξηάηαη κε ηελ 

επηδίσμε ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο» ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ». Δπίζεο, ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πξνηχπσλ επηηπρίαο ή απνηπρίαο, επηθεληξψλνληαη ζην 

«απνηέιεζκα» θαη αδηαθνξνχλ γηα ηελ «ελεξγεηηθή δηαδηθαζία» (ζ.46). 
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Βληνχηνηο, «ηα ηδενινγηθά πξνηάγκαηα ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ιφγνπ ελέρνπλ ιέμεηο φπσο «θαηάξηηζε», «δεμηφηεηεο», «δηα βίνπ κάζεζε», 

«απφδνζε», «απνδνηηθφηεηα» θαη «πηζηνπνηεκέλεο επηδφζεηο». Παξάιιεια, ε 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πξνηαγκαηηθνχ ιφγνπ εκπνηίδεηαη απφ επηρεηξεζηαθνχο φξνπο, 

φπσο «αληαγσληζηηθφηεηα», «απνηειεζκαηηθφηεηα», «απνδνηηθφηεηα» θαη 

«ξπζκηζηηθφηεηα» (Ππξγησηάθε, 1999, ζζ. 62-63). Σν ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο «πηζηνπνηεκέλεο 

επηδφζεηο» ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ απξηαλψλ επαγγεικαηηψλ. Γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη, ηε ιαλζάλνπζα «αληαγσληζηηθή θχζε» ηνπ ηζρχνληνο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγψληαο αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα θαη αληηιήςεηο ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ε Σζαθίξε (2018) αλαθέξεη φηη «νη εμεηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη νη πξνθχπηνπζεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ αηρκή ηνπ δφξαηνο 

ησλ επαγγειφκελσλ, πξνηεηλφκελσλ, επηρεηξνχκελσλ θαη ελίνηε εθαξκνζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» (ζ.11).  

Βηδηθφηεξα, ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζθεληθφ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζρνιηθέο 

εμεηάζεηο θαζψο θαη ε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ απνηειεί θιέγνλ θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ δήηεκα, εληζρχνληαο ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ άδεινπ αληαγσληζκνχ, κε 

ηηο αθφινπζεο ιέμεηο-θιεηδηά φπσο «εμεηαζηναξρία», «βαζκνζεξία», «αξηζηεία», 

«ζεκαηνθνξία» θαη «πηπρηνιαγλεία». Ώπηέο νη έλλνηεο ππξνδνηνχλ πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο ηφζν ζηα πνιηηηθά πεπξαγκέλα, φζν θαη ζην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ 

ζπγθείκελν ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηρείξεκα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θνπ Γαβξφγινπ φηη «νη δειψζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ 

αξηζηεία κε ηε ζεκαία είλαη θάηη βαζηά αληηδεκνθξαηηθφ» (ΐΔΜΏ, 2017) εγείξεη έλαλ 

αληίινγν δηα ζηφκαηνο θνπ Μπακπηληψηε , ν νπνίνο επηζήκαλε φηη: « ε ππνθαηάζηαζε 

ηεο αξηζηείαο φρη κε κηα «ηζφηεηα επθαηξηψλ», πνπ είλαη ε βάζε ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά 

κε κηα «ηζφηεηα ηπραηφηεηαο», «ηζφηεηα δηά θιεξψζεσο», είλαη έλα κήλπκα 

παξαίηεζεο, ξαζηψλεο θαη εθεζπραζκνχ, κε γθξη απνρξψζεηο «ηδφγνπ». Η αξηζηεία δελ 

είλαη θαηάζηαζε είλαη θαηάθηεζε. Απηή θαη' εμνρήλ ρξεηάδεηαη αγψλα θαη πξνυπνζέζεηο 

(MADATA, 2017). 
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1.4 πγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κέζα από ην Πξόγξακκα PISA 

ην ζεκείν απηφ επηρεηξείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ησλ επξσπατθψλ 

επηηαγψλ, φπσο απηή εθαξκφδεηαη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Program of 

International Student Assessment (PISA) θαη ηνπ Program for International 

Assessment of Adult (PIAAC) κε ηελ έλλνηα ηεο κεηξήζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, παξά ην γεγνλφο φηη ε 

επίδνζε ηνπ καζεηή ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ δελ απνηειεί αληηθείκελν θαηαγξαθήο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ελδεηθηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ελφο καζεηή. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

ηνπ καζεηή ηνπ Αεκνηηθνχ κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξάγκα 

πνπ είλαη δεισηηθφ ησλ ππνζπλείδεησλ απαηηήζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην καζεηή. Δ «πζηεξνθεκία» ηνπ ζρνιείνπ ζε κηθξφ - επίπεδν 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε καθξφ - επίπεδν, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε θαη γηα αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ θαζηζηνχλ ηνλ ζεκεξηλφ καζεηή ζε απξηαλφ επξσπαίνπ πνιίηε θαη επαγγεικαηία. 

Δ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο είλαη ην PISA θαη 

ην PIAAC, αθήλνπλ αδήισηεο αηρκέο γηα ηε βάζε ησλ γλψζεσλ, δειαδή γηα ηε 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην Αεκνηηθφ ζρνιείνπ, πξνηείλνληαο «θαιέο 

πξαθηηθέο» γηα βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

Δ πινπνίεζε ηνπ Αηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Ώμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ  

(PISA) ηνπ ΟΟΏ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηε ρψξαο καο ην 2000 θαζψο επαλαιήθζεθε 

έμη θνξέο αθφκα (2003, 2006, 2009, 2012, 2015 θαη 2018) (Λαθάζαο, 2018). Ο 

ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο δηαηππψζεθε κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα απφ ηνπο 

Baumert et al. (2000), ζηελ πξψηε γεξκαληθή έθζεζε γηα ην PISA (2000). 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη, «Ο ΟΟΑ αληηιακβάλεηαη ην PISA σο έθθξαζε κηαο 

εζεινληηθά αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ λα ζρεκαηίζνπλ κηα 

εηθφλα ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο κε ηε κέηξεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα θνηλφ δηεζλέο πιαίζην 

αλάιπζεο…» (Baumert, θαη ζπλ, 2001, ζ. 16) (κηθ. Κ.ΐ). 

πλεπψο, ην PISA αμηνινγεί ηε βαζηθή θαηαλνκή ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Πξαγκαηνπνηεί ζπζρεηίζεηο αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθφ 



 
 

19 
 

πεδίν ησλ καζεηψλ θαη κεηαβιεηέο φπσο δεκνγξαθηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο. Ώλαδεηθλχεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο βειηίσζεο ησλ καζεηηθψλ 

επηδφζεσλ, θαζψο επίζεο ππνγξακκίδεη ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ επίπεδνπ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Βθηηκά ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζην λα επηιχνπλ δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ελψ 

ζπλππνινγίδεη ηε δπλαηφηεηα  ζπκκεηνρήο κε ηζνηηκία ζηελ πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ. Βπίζεο, ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ - κειψλ, κε ζθνπφ λα νξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ (π.ρ νηθνγέλεηα, 

επξχηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ). ηε ζπλέρεηα, εξεπλά γηα πξαθηηθέο 

αληηκεηψπηζεο εθπαηδεπηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο (OECD, 

2014). 

Μέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο απνθξπζηαιιψλνληαη πνιιά 

αληηθαηηθά λνήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά, δηαθαίλεηαη ε «εζεινληηθφηεηα» ηνπ 

εγρεηξήκαηνο θαζηζηά ην ζπγθξηηηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο σο θνηλψο απνδεθηή 

δέζκεπζε, ε νπνία ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο απφ ηηο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Βπηπιένλ, ην ακάγαικα πξνηχπσλ (benchmark), αμηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηνρεχνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, θαη θπξίσο ζηελ 

νκνηνγελνπνίεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ. Γεγνλφο πνπ απνθιίλεη αηζζεηά απφ ηα 

δηαθπβεχκαηα ηνπ «παγθνζκηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο», πεξί ίζσλ 

επθαηξηψλ, αιιειεγγχεο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο. χκθσλα κε ην Γκάο 

(2007), «Ο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο ζπζηεκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο 

«ζπγθιίλνπζαο ζηνρνζέηεζεο», θαζψο ηα εζληθά ζπζηήκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο 

θνηλνχο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα» (ζ.23).  

Τπφ ην πξίζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζπγθξνχνληαη «δχν εηθφλεο απφ ηε κηα ην 

παληνδχλακν θαη ζαδείδνλ θξάηνο θαη απφ ηελ άιιε έλα έζλνο ππνρείξην θαη 

εμαξηεκέλν απφ ηηο Δπξσπατθέο ππαγνξεχζεηο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηα θνηλψο απνδεθηά πξφηππα» (Σζαθίξε, 2018, ζ. 188). Ο Sahlberg (2013), 

ππνζηεξίδεη φηη «απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ην 2000, ην PISA έρεη ηεξάζηην αληίθηππν 

ζηηο παγθφζκηεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαζψο θαη ζηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ» (ζ. 128). Δ πνιηηηθή, ινηπφλ, ηεο 

«ζπγθιίλνπζαο ζηνρνζέηεζεο» επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ζχγθιηζεο σο πξνο ηνπο 
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θχξηνπο ζηφρνπο ηεο Β.Β, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξννδεπηηθή αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ 

θξαηψλ - κειψλ θαη ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

κε θνηλφ ηφπν ηελ επηδίσμε απηψλ ησλ ζηφρσλ (Eπξσπατθή Βπηηξνπή, 2002, ζ. 7).  

πκπεξαζκαηηθά, «ν ΟΟΑ κέζα απφ ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο επηρεηξεί λα 

λνκηκνπνηήζεη ακθηιεγφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, νη 

ζηφρνη ησλ νπνίσλ θαιχπηνπλ θπξίσο νηθνλνκηθέο αλάγθεο» (Wielemans,2000, ζ. 3). 

Μηα δεδνκέλε Βπξσπατθή πξαθηηθή είλαη ε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε 

αλάιπζε ηνπο. Σέηνηα ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη νη δείθηεο ηεο Βπξσπατθήο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο Eurostat, Eurydice, θαη Education at a Glance  (Γκάο, 2007, ζ. 

25). Δ Σζαθίξε (2018) αλαθέξεη φηη «ε ζχγρξνλε θνηλσλία δηέξρεηαη απφ πνιιέο 

αληηθάζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα αξηζκεηηθή, ςεθηαθή, κεηξήζηκε 

θαη ειέγμηκε, ζπλάκα ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα εχζξαπζηε θαη ζξπκκαηηζκέλε» (ζ. 190). 
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Κεθάιαην 2
ν
 : Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αληζόηεηεο 

ζην ζεζκό ηνπ ζρνιείνπ 

 

2.1 ρνιείν θαη θνηλσληθέο αληζόηεηεο  

Δ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο έρεη σο θχξην αληηθείκελν κειέηεο ην 

δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ (Πχξγνπ, 

2017). Με ηνλ πνιπζπδεηεκέλν φξν «θνηλσληθέο αληζφηεηεο» θαηαπηάζηεθαλ 

κεγάινη θνηλσληνιφγνη, φπσο ν Bourdieu, o Giddens (1984) θαη ν Boudon (1974), 

αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ καζεηή θαη ηε ζηεξενηππηθή 

αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ κέζα απφ έλα θνηλσληθφ ζεζκφ φπσο είλαη 

ην ζρνιείν. Ώθφκα ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bourdieu, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο  

αλαπαξάγνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ κε ηε κνξθή ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο νηθνγέλεηαο. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο κεηάδνζεο κνξθσηηθψλ 

πξνλνκηψλ, ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηέρλε θαη ηηο άηππεο κνξθέο θνπιηνχξαο, ζηνηρεία 

πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ησλ νηθνγελεηψλ αλψηεξνπ θνηλσληθνχ «status» (Πχξγνπ, 

2017). Οη Gouvias, Katsis θαη Limakopoulou (2012) ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

νηθνγελεηαθφ θεθάιαην ηνπ καζεηή απνηππψλεηαη κέζα απφ ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο ε ζρνιηθή επίδνζε, πνπ αμηνινγείηαη θαη κεηακθηέδεηαη 

κέζα απφ ηελ αξρή ηεο «αμηνθξαηίαο». πλεπψο, ην ζρνιείν δηδάζθεη θαη πξνσζεί ηε 

πξφηππε-θσδηθνπνηεκέλε γιψζζα πνπ νκηινχλ ηα αλψηεξα κνξθσηηθά ζηξψκαηα, 

θαζψο θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Φξαγθνπδάθε, 2007). Οη Powell & Greenhaus 

(2012), αλαθέξνπλ φηη νη δηαθπκάλζεηο ζηα απνηειέζκαηα ζπλδένληαη κε ηηο άληζεο 

ηθαλφηεηεο, ελψ απνξξένπλ απφ ην άληζν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν. 

 Βπηπιένλ, ζηε ζεσξία ηνπ Bernstein ππνγξακκίδνληαη νη δηαθνξέο ζην 

γισζζηθφ θψδηθα αλάκεζα ζηα αλψηεξα θαη ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ζηεξίδεηαη ζην ιφγν, δειαδή ηα παηδηά 

σζνχληαη ζην λα αλαπηχζζνπλ ζπιινγηζκνχο, λα εθθξάδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο 

επηζπκίεο ηνπο κέζα απφ απηφλ (Jones, 2013). «Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απαηηεί 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλαλ επεμεξγαζκέλν θψδηθα. Σα παηδηά πνπ ήδε 

έρνπλ απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζπκβνιηθήο αλάπηπμεο» 

(Bernstein 1973, ζ. 110). 

Οη Bourdieu & Passeron (2014) κηινχλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ, πνπ εληζρχνληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξαγκαηψλνληαη κέζα απφ ηε 
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ζρέζε επηθνηλσλίαο θαη ηνλ επίζεκν ιφγν πνπ πξνσζείηαη απφ απηφ. Βληνχηνηο, ην 

ζρνιείν αλαγλσξίδεη απηέο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή σο εγγελείο ηδηφηεηεο θαη 

«θπζηθά ραξίζκαηα», γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζε  «άξηζην», 

«κέηξην» θαη «θαθφ». Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηνπ Foucault (2011) φηη «ν 

καζεηήο ζα πξέπεη λα κάζεη ηνλ θψδηθα ησλ ζεκάησλ θαη λα απαληά απηφκαηα ζε θάζε 

ζήκα..» (ζ. 190). Με ην έξγν ηνπ Bourdieu θαη Passeron (1976) απνδείρηεθε φηη ην 

ζρνιείν σο ζεζκφο δελ απνηειεί νπδέηεξν εξγαιείν αθνχ απνζθνπήζεη ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ αληζνηήησλ, θαη δελ παξέρεη ίζεο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο 

επθαηξίεο. 

πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξεηαη φηη ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα 

αλψηεξα θαη ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα νδεγεί ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ζε αγεθχξσηεο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ (Conzalez-Sancho, 2017). ην ζρνιηθφ ζεζκφ είλαη 

πξνηηκφηεξν λα πηνζεηνχληαη εθείλεο νη πξαθηηθέο πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ πνπ απνδέρεηαη ην δηαθνξεηηθνχ. 

2.2 Ο αληηζηαζκηζηηθόο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ 

χκθσλα κε ηελ ΐνπβνπζίξα θαη Φάθνπ (2014), πιήζνο εξεπλψλ έρεη 

αζρνιεζεί ζην λα εξκελεχζεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο σο πξνο 

ηελ επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θεθαιαίνπ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο 

ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζην ζρνιείν. Ώθφκα ππνγξακκίδνπλ φηη ε πνιηηεία νθείιεη λα 

πηνζεηεί ηφζν πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή 

αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, φζν θαη πξαθηηθέ αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ηνπο. Δ πνιηηεία νθείιεη λα 

δεκηνπξγεί έλα θξάηνο πξφλνηαο κε παξνρέο θαη ππεξεζίεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη 

ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, ψζηε λα βειηησζεί ην επίπεδν δσήο φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. πλεπψο, φπσο αλαθέξνπλ νη Duru-Bellat & Kieffer (2010), ρξεηάδεηαη λα 

εμαιεηθζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά αδηέμνδα θαη λα δνζνχλ επθαηξίεο γηα κηα «καθξάο 

δηάξθεηαο κάζεζε» ε νπνία ζα αληηζηαζκίζεη αξγφηεξα ηηο αληζφηεηεο ζην ζρνιείν. 

Οη ηειεπηαίεο απνδεηθλχνληαη αλζεθηηθέο έλαληη ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ, πνπ νδεγνχλ ζε αγεθχξσηεο αληζφηεηεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ. Βπηπιένλ, ν Οηθνλνκίδεο (2009) ππνζηεξίδεη φηη ε εθαξκνγή κέηξσλ 
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θνηλσληθήο πνιηηηθήο επηδηψθεη ηελ εμνκάιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  

ην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζθεληθφ δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηνπ αγψλα γηα θαηάθηεζε πιενλεθηηθήο ζέζεο ηφζν ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο 

θαη ε αλαδήηεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, πνπ ζπκβάιιεη ζε έλα παγθφζκην 

αληαγσληζκφ εληφο θαη εθηφο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Nadooi, 

2016). χκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληίλνπ (1995), «ν ζθνπφο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο είλαη ηφζν ε θνηλσληθή ζπλεθπαίδεπζε φζν θαη ε θαιιηέξγεηα 

ζπλεηδήζεσο θνηλήο θαηαγσγήο θαη ηνπ αηζζήκαηνο αιιειεγγχεο φισλ ησλ  

αλζξψπσλ, ελψ αληηηίζεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο κε βάζε ηελ απφιπηε 

αξρή ησλ επηδφζεσλ»(Καςάιε, 2004, ζ. 57). κσο ε θνηλσλία είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη 

ηνπο καζεηέο, ψζηε λα επηβηψζνπλ σο «θαιχηεξνη» αλάκεζα ζηνπο «θαινχο» 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν Bourdieu πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή παηδεία, ε νπνία 

ζέηεη ζηαζεξά ζεκέιηα γηα ηε δηακφξθσζε κηαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

Βπξψπεο. Σν ζρνιείν θαη ν πνιηηηζκφο είλαη δχν νκφθεληξνη θχθινη, φπνπ ν έλαο 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζηνλ άιιν. Ο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπ.  

Ο καζεηήο εηζέξρεηαη ζην ζρνιείν ησλ εμεηάζεσλ, ησλ βαζκψλ, ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ εγρεηξηδίνπ, κπαίλνληαο απηνκάησο ζε έλα 

πεδίν, φπνπ νη λφξκεο «ραξάζζνπλ δξνκνιφγηα γηα ηε ζθέςε» θαη παξάιιεια 

παξάγνπλ έμεηο θαη δηαζέζεηο» (Bourdieu, 1999). θνπφο είλαη λα πεξάζνπκε απφ ην 

ζρνιείν ηεο κεηξήζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ βαζκψλ ζε έλα ζρνιείν ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο έξεπλαο. Ώπηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Bourdieu, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν νη έλλνηεο ηεο κεηξίζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ βαζκψλ δηαπεξλνχλ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα βηβιία θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Bourdieu, P. (1999). νπ. Ώλαθ. ζην Μπέιια & Θεξηαλφο, 2013). χκθσλα κε ηελ 

Καινγηαλλάθε (2005), «ην ίδην ην ζρνιείν «κεηαζρεκαηίδεηαη» θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ» (ζ.13). 

Σν ζρνιείν ινηπφλ, απνηειεί κηα αληηζηαζκηζηηθή πνιηηηθή κε βάζεη ηελ νπνία ην 

θξάηνο παξέρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Γεθπξψλνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη δεκηνπξγψληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο, αθνχ είλαη 
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ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ (Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2008). «Σν νξγαλσκέλν, ην ζηειερσκέλν 

θαη ην εμνπιηζκέλν δεκφζην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη ην δεηνχκελν θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζθνπφο θάζε θπβέξλεζεο θαη λα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε» 

(Μπακπηληψηεο, 2017).  

2.3Παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζην Γεκνηηθό ρνιείν  

2.3.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζην εμεηαζηηθό θαη βαζκνινγηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηνλ Αεκαξά (1983), νη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη εμεηάζεηο 

έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ηνλ 12
ν
 αηψλα κε ηε ίδξπζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

Εδξπκάησλ, ελψ κέρξη θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα ζεκεηψλεηαη ε δηεχξπλζε ζηηο κεζαίεο θαη 

θαηψηεξεο βαζκίδεο (ζ.48). Ώθφκα, αλαθέξεη φηη ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ νξγαλσηηθφ λφκν ηνπ 1834 «πεξί ηεο νξγάλσζεο 

ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ» δελ εθαξκνδφηαλ ε βαζκνινγηθή θιίκαθα. Έλα ρξφλν 

κεηά ην Τπνπξγείν ξπζκίδεη ηηο δεκφζηεο εμακεληαίεο εμεηάζεηο (Αεκαξάο, 1983, ζ. 

48). Ώθφκα ν Κσλζηαληίλνπ (2000), ν φξνο αμηνιφγεζε ζηελ επηθξαηνχζα ειιεληθή 

ζπλείδεζε ζπλδέεηαη απηφκαηα θαη απζνξκήησο κε ηηο εμεηάζεηο, ηνπο βαζκνχο θαη 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε δηδαθηηθή 

πξάμε θαη θαη‟ επέθηαζε κε νιφθιεξε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993). Ώθνινπζψληαο ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο βαζκνιφγεζεο 

θαηαλνεί θαλείο ηελ ελαγψληα αλαδήηεζε ηνπ «άξηζηνπ» ή ηνπ «ππέξνρνπ» 

(Μπακπηλίσηεο, 2017). Σν 1842 ππνδεηθλχεηαη ε ρξήζε κηαο ηξίβαζκεο 

βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (4: άξηζηνο, 3: κέηξηνο, 2: θαθφο), ε νπνία ην 1867 δέρεηαη 

δξηκχ θξηηηθή ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγία ησλ καζεηψλ θαη 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην Τπνπξγείν ε απνθπγή ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ βαζκψλ, ελψ 

πεξηνξίδνληαη νη δεκφζηεο εμεηάζεηο (Αεκαξάο, 1983, ζ. 207). Με ην δηάηαγκα ηνπ 

1892 νη δεκφζηεο εμεηάζεηο ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν ζπζηεκαηνπνηνχληαη θαη 

νξγαλψλνληαη πεληακειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο αλά εμάκελν (δχν θνξέο ην ρξφλν). 

Κνκβηθφ έηνο ζηάζεθε ην 1895 κε ην Νφκν ΐΣΜΘ‟ φπνπ θαζηεξψλνληαη νη 

θαηαηαθηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα βαζκίδα ζηελ άιιε. 

Έλα ρξφλν κεηά ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα (ΐ.Α) «πεξί εγγξαθήο θαη εμεηάζεσλ 

καζεηψλ θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο», νξίδεηαη ε ηεηξάβαζκε θιίκαθα (4: 

Άξηζηα, 3: ιίαλ θαιψο, 2: θαιψο θαη 1: ελδεψο), θαη σο βάζε νξίδεηαη ην 2 (θαιψο) 
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ελψ θαζηεξψλνληαη νη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. 

Σν 19
ν
 αηψλα νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη θαη 

δεκηνπξγείηαη ε κεζαία ηάμε γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Ώθφκα, 

κηα ζπλέπεηα απηψλ ησλ αιιαγψλ ήηαλ ε εμαεηήο ππνρξεσηηθή θνίηεζε θαη ε ίδξπζε 

θαηψηεξσλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ (Υησηάθεο, 1993). Με ην ΐ.Α ηνπ 1912 «Πεξί 

ηνπ ρξφλνπ ησλ εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ ελ ηνηο ζρνιείνηο ηεο ζηνηρεηψδνπο 

εθπαηδεχζεσο…. Όπνπ νξίδεηαη ε εμάβαζκε θιίκαθα θαζψο θαη νη γξαπηέο ηξίκελεο 

εμεηάζεηο γηα ηνπο καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. Αθνινπζεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1929 φπνπ εληζρχεηαη ε επηιεθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εμεηάζεηο ππάγνληαη 

πιένλ ζηνλ πιήξε θξαηηθφ έιεγρν φπνπ ζπζηεκαηνπνηνχληαη θαη ηππνπνηνχληαη» 

(Υησηάθεο, 1993, ζ. 321). ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ελψ 

ίζρπε ε δεθαβάζκηα βαζκνινγηθή θιίκαθα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πεξηγξαθηθή 

ραξαθηεξηζκνί παξακέλνπλ επηά, πην ζπγθεθξηκέλα 0: Καθψο, 1-2: Μεηξηψηαηα , 3-

4: Μεηξίσο, 5:ρεηηθά Καιψο, 6-7: Καιψο, 8-9:Λίαλ θαιψο θαη 10: Άξηζηνο. Βπίζεο,  

νη εμεηάζεηο ήηαλ ππνρξεσηηθέο γηα ηα παηδηά ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ, ελψ 

παξέκεηλαλ νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Γπκλάζην 

(Γξεγνξάηνπ & Μήλαο, 2005,). Με ην Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα 4379/1964 ζεκεηψλεηαη 

κηα πξψηε ηξνπνπνίεζε ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, 

φπνπ θαηαξγνχληαη νη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο απφ ην Αεκνηηθφ ζην Γπκλάζην.  

Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1974 ραξάζζεηαη κηα λέα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε 

γλψκνλα ηνλ «εθδεκνθξαηηζκφ» θαη ηελ παξνρή «ίζσλ επθαηξηψλ», γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε κέηξσλ ραιάξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Σν ΠΑ 

483/1977 νξηζηηθνπνηεί ηελ θαηάξγεζε ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ 

εμεηάζεσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ, σο απφξξνηα ηεο 

ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Παξφια απηά, «ην Γεκνηηθφ ζρνιείν δελ 

ράλεη ηνλ ειεγθηηθφ θαη επηιεθηηθφ ηνπ ραξαθηήξα δηφηη ζπλερίδνληαη νη άηππεο γξαπηέο 

θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ζε ηξηκεληαία βάζε» (Αεκαξάο, 

1983, ζ. 207). «Τπφ ην πλεχκα απηφ, κε ηελ εγθχθιην Α.Π.Γ 9427/29-11-1980 

θαζηεξψζεθε ε αθψιπηε πξναγσγή ηνπ καζεηή ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ε θαηάξγεζε ηεο 

αξηζκεηηθήο βαζκνινγίαο, ε νπνία αληηθαζίζηαηαη κε ιεθηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο Α: 

Πνιχ θαιφο, Β: Καιφο θαη Γ: ρεδφλ θαιφο» (Μαπξνκκάηεο, Γνπγαλέιε, Καπθά & 

ηεξγίνπ 2007, ζ. 87). χκθσλα κε ην ΠΑ 497/81, αξηζκεηηθή βαζκνινγία 
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εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ Β‟ θαη η‟ ηάμε ελψ ν δάζθαινο φθεηιε δίπια ζηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ λα πεξηγξάςεη ιεθηηθή ηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε. Σν 1988 κε ην Νφκν 

1824/88 εηζάγεηαη ε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο κε ηελ 

«εληζρπηηθή δηδαζθαιία», ε νπνία παξέρεηαη ζε θάζε αδχλακν καζεηή. Σελ επφκελε 

δεθαεηία κε ην ΠΑ 462/91 νη γξαπηέο εμεηάζεηο επαλέξρνληαη ζηελ Β‟ θαη η‟ ηάμε 

(δελ εθαξκφζηεθε). ην κεζνδηάζηεκα απηφ, αθκάδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (ΠΕ) κε ηελ ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο Ώμηνιφγεζεο 

(Ν.2083/92. αξζ.30). χκθσλα κε ην ΠΕ (2004), ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην 

Αεκνηηθφ ζρνιείν ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξηα ηε γλσζηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή 

απφθηεζε δεμηνηήησλ. 

Ώθνινχζσο, ηα ΠΑ 409/94, 8/95 θαη 121/95 φπνπ ε αμηνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε 

ηεο άιιεο παξακέηξνπο φπσο εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή πνπ κέρξη ηφηε 

δελ βαζκνινγνχληαλ, πρ ε πξνζπάζεηα, ε ζπλεξγαζία, ε παξνπζία θαη ην ελδηαθέξνλ. 

Ώμηνζεκείσην είλαη δε, ην γεγνλφο φηη απηναλαηξείηαη ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηε εθαξκνγή ηεο αξηζκεηηθήο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, θαζψο επίζεο 

θαη ε κε ρξήζε ηνπ παηδαγσγηθνχ εκεξνινγίνπ αιιά νχηε θαη ε πινπνίεζε ησλ 

ζπλζεηηθψλ-δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ (Γξεγνξάηνπ & Μήλαο, 2010).  

Σελ επφκελε δεθαεηία δελ ζεκεηψζεθαλ ηφζεο πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. ην Φ.Β.Κ 

ηεχρνο ΐ‟ κε αξηζκφ θχιινπ 303/13-03-03 αλαθέξεηαη, φηη ε αμηνιφγεζε είλαη κηα 

παηδαγσγηθή πξάμε πνπ δηαπεξλά νιφθιεξε ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, 

δηακνξθψλεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ θαη έρεη σο ζθνπφ 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο γλψζεο. Βπίζεο, δφζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή κέζα απφ ην Βληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (Β.Π.Π., 1998) θαζψο θαη απφ ην Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ (Α.Β.Π.Π.) θαη ηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΤΠΒΠΘ, 

2002). Δ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ήηαλ κε ηελ Τ.Ώ 4/12/2017 (Ώ.Π. 

Φ.7A/ΦΜ/212191/Α1) κε ππνπξγφ Παηδείαο ηνλ θ. Γαβξφγινπ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζε έρεη σο εμήο: 

Ώ. «ηηο Ώ‟ θαη ΐ‟ ηάμεηο Αεκνηηθνχ πξνβιέπεηαη κφλν πξνθνξηθή πεξηγξαθηθή 

αμηνιφγεζε, ελψ ν δάζθαινο ηεο ηάμεο κε ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ελεκεξψλεη ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπο.  
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ΐ. «ηηο Γ΄ θαη Α΄ ηάμεηο Αεκνηηθνχ πξνβιέπεηαη πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε θιίκαθα βαζκνινγίαο σο αθνινχζσο: Άξηζηα (Ώ), Πνιχ θαιά (ΐ), 

Καιά (Γ), ρεδφλ θαιά (Α)».  

Γ. «ηηο Β΄ θαη η΄ ηάμεηο Αεκνηηθνχ πξνβιέπεηαη πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε θιίκαθα βαζκνινγίαο πνπ είλαη ιεθηηθή θαη αξηζκεηηθή, σο 

αθνινχζσο: Άξηζηα (9-10), Πνιχ θαιά (7-8), Καιά (5-6), ρεδφλ θαιά (˂5). 

ην Βιιεληθφ θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ε έλλνηα ηεο «Αεκνθξαηίαο» 

(Democracy) είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο «Ώμηνθξαηίαο» (Meritocracy). 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Μeroe (2008) δηαρσξίδεη ηηο παξαπάλσ έλλνηεο επηζεκαίλνληαο ηα 

ζεκαζηνινγηθά πεξηζψξηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, «ε Γεκνθξαηία είλαη ν «θαλφλαο 

ηνπ ιανχ»  δειαδή ε ζπλαηλεηηθή πιεηνςεθία, ελψ ε αμηνθξαηία είλαη ν «θαλφλαο ηνπ 

ελφο-ηνπ άξηζηνπ» (Meroe, 2008, ζ.485). Δ αμηνθξαηία ζχκθσλα κε ηνλ Young 

(1958) είλαη κηα κνξθή ειηηηζκνχ (Σζαθίξε, 2018, ζ. 152), αθνχ δηαησλίδεη ηηο 

ππάξρνπζεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη θαηεγνξηνπνηεί ηνπο καζεηέο  

«Οη πξψηεο αλαθνξέο ζηηο έλλνηεο αμηνθξαηία θαη αμία, ηνπνζεηνχληαη ζην έξγν 

«Πνιηηεία» ηνπ Πιάησλα, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ηξηκεξήο, θζίλνπζα ηαμηλφκεζε ησλ 

πνιηηψλ ζε θαηεγνξίεο (θχιαθεο-παληειείο, θχιαθεο-επηθνπξηθνί θαη δεκηνπξγνί)» 

(Μαλδειαξά, 2016). Βπίζεο, ζην έξγν ηνπ Εζνθξάηε «Ώξενπαγίηεο» αλαθέξεηαη φηη 

«ε αμία νθείιεη λα είλαη ην θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν ζα ηηκάηαη θαη ζα πξάηηεη θάζε 

άλζξσπνο» (Εζνθξάηεο, Ώξενπαγίηεο, 7, ζζ. 21-22 φπσο αλαθ. ζηε Σζαθίξε, 2017, ζ. 

151). Ώμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκβνιή ηεο αλαηνιηθήο θηινζνθίαο ζηελ θαζηέξσζε 

ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, σο αμηνθξαηηθνχ ηξφπνπ επηινγήο ηνπ ηθαλφηεξνπ γηα 

ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο.  

 «Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε 

ζπκβάιινπλ ζηελ πιήξε απνδνρή θαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ «ζρνιηθή αμία» θαη 

«αμηνθξαηία» σο ηδενινγηθά εξγαιεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ζηελ 

επηινγή ηνπ «άμηνπ», δηακέζνπ ησλ ζρνιηθψλ δνθηκαζηψλ φπσο εμεηάζεηο, βαζκνιφγηα, 

έπαηλνο θιπ» (Σζαθίξε 2018, ζ. 150). Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζε κηα λέα ηάμε 

πξαγκάησλ, πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

εζληθέο ηνπηθέο αμίεο, θαζψο ην ελδηαθέξνλ πιένλ ζηξέθεηαη ζηε ζεηηθή εηθφλα θαη 

ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ε ρψξα ζηνλ παγθφζκην ζθεληθφ (ΐαιηαληή & Κνπηζειίλε, 

2005). Βηδηθφηεξα, ζηφρνο φισλ ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο. Υαξαθηεξηζηηθά νη Lingard & 
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Christie (2003), ππνγξακκίδνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλά ηνλ θφζκν 

ζπλερίδνπλ λα εθηίζεληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ.  

χκθσλα κε ηελ αξρή ησλ επηδφζεσλ ν αληαγσληζκφο ζεσξείηαη σο ν ζεκέιηνο 

ιίζνο ηεο πξνφδνπ, ελψ ν βαζκφο είλαη έλαο ηξφπνο έθθξαζήο ηεο. «Μέζα ζε κηα 

θνηλσλία επηδφζεσλ ην ζρνιείν δελ ζα κπνξνχζε λα κελ απνδερζεί ηελ αξρή ησλ 

επηδφζεσλ» (Καςάιεο, 2004, ζ. 57). «Υάξε ζην ζπλερή ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο 

κε ζπλ θαη πιελ, νη πεηζαξρηθνί κεραληζκνί ηεξαξρνχλ ηα «θαιά» θαη ηα «θαθά» 

ππνθείκελα, ηα κελ ζε ζρέζε κε ηα δε» (Foucault, 2011, ζ. 207). Μέζα απφ ηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή θαηαδεηθλχεηαη φηη ε βαζκνινγία είλαη ζρεδφλ ζχκθπηε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. πκπεξαζκαηηθά, ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνιφγεζεο νθείιεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην καθξν-επίπεδν (εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα) θαη ζε κηθξφ-επίπεδν 

(ζρνιηθή ηάμε), φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε αηηήκαηα πνπ 

επηδεηνχλ ηελ ελεξγή δξάζε ηνπ ζε ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. πλεπψο, αλ ε 

αμηνιφγεζε ζεσξεζεί σο έλα θνηλσληθφ «πξάηηεηλ» (θνηλσληθφ ηέρλαζκα), πνπ 

ηαμηλνκεί ηνπο καζεηέο, ηφηε απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ην ηξίπηπρν ηεξάξρεζε-

δηάθξηζε-επηινγή (Σζαθίξε, 2007).  

ηα παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ε αμηνιφγεζε αληηκεησπηδφηαλ σο κηα 

ηπραία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηάηαμεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ζηα 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ε αμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ 

επίηεπμεο ή κε ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

επηηπρέζηεξε κάζεζε θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (ΐατξακίδνπ & Αεκνπνχινπ, 2001). χκθσλα κε ηνλ 

Μαλψιαθν (2010), ε αμηνιφγεζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε κέηξεζε θαη ηε 

βαζκνιφγεζε, νη νπνίεο πνζνηηθνπνηνχλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζεηή. Αελ ζηεξίδεηαη 

κφλν ζηνπο βαζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηαζκηζκέλα θαη κε ηεζη, αιιά απφ ην 

ζχλνιν εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ, ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο κε ηηο 

νπνίεο ειέγρεηαη ε κάζεζε θαζψο θαη ζε άηππεο παξαηεξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 πκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ φιεο απηέο ηηο αιιαγέο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο αλά 

δεθαεηία, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε ηνπ θξάηνπο γηα ζπλερή έιεγρν ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο αληαγσλίζηκνπ 

επαγγεικαηηθνχ πιεζπζκνχ. Ο Γκάο (2007), αλαθέξεηαη «ζηελ πνιηηηθή ρξήζε ησλ 

δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ 
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φπσο ην PISA λνκηκνπνηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ πνιηηηθψλ εηαίξσλ 

κέζα απφ απηά εκπεηξηθά ζηνηρεία. Με άιια ιφγηα, αλαδεηνχλ ζπγθξίζηκα πνζνηηθά 

δεδνκέλα πνπ αλακέλνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηερλνθξαηηθή άζθεζε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν» (Γκάο, 2007, ζ. 147). Βπνκέλσο, ε 

«ινγηθή ηεο αμηνθξαηίαο επηβάιιεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ, ε νπνία νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηελ επηινγή θαη, άξα ζηελ απνηπρία. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα ε αμηνθξαηία ζπκπνξεχεηαη κε ηελ θνχξζα απφθηεζεο δηπισκάησλ» (Duru-

Bellat, 2006, ζ.79 νπ. αλαθ. ζηε Σζαθίξε (2018), ζ.154). 

 

2.3.2 Η ζεκαηνθνξία σο κέζν πξναγσγήο ηεο αξηζηείαο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν 

  Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο έλλνηαο «αξηζηεία», 

δηαθαίλεηαη φηη ε ξίδα ηεο βξίζθεηαη ζην Οκεξηθφ «αηέλ αξηζηεχεηλ θαη ππείξνρνλ 

έκκελαη άιισλ». Μηα έλλνηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ άκηιια θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηε δηάθξηζε ζηελ πξφθιεζε ηεο άκηιιαο. χκθσλα κε ηνλ 

Μπακπηληψηε (2017), ζηελ άκηιια γηα αξηζηεία δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο αιιά 

ζπλαγσληζκφο (θνηλφο αγψλαο). πλεπψο, ε αξηζηεία επηβάιιεηαη κε ηελ αμηνθξαηία 

πνπ πξνυπνζέηεη ηε δηεθδίθεζε ηεο. Ο άμηνο αξηζηεχεη θαη απνθηά ην θνηλσληθφ 

status πνπ ηνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα. «Δ Ώξηζηεία δελ 

είλαη θαηάζηαζε αιιά θαηάθηεζε» (Μπακπηληψηεο, 2017). ηε βάζε θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεη λα είλαη ε πξνψζεζε αμηψλ φπσο ε αξηζηεία, ε 

άκηιια θαη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ. Δ δηεθδίθεζε ηεο αξηζηείαο είλαη ε θηλεηήξηνο 

δχλακε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Έηζη, θαηά ηνλ Μπακπηληψηε (2017) «ν άμηνο 

είλαη απηφο πνπ αξηζηεχεη θαη θαηαμηψλεηαη. Καζφινπ ηπραίν δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ην γεγνλφο φηη ην νκεξηθφ ππείξνρνο εμειίρηεθε ζεκαζηνινγηθά ζε 

«ππέξνρνο», ζηε ζεκαζία δειαδή ηνχ ζαπκάζηνο, έμνρνο, εμαίζηνο» (Μπακπηληψηεο, 

2017). 

ην ειιεληθφ ζρνιηθφ ζπγθείκελν ε αξηζηεία, ηδηαίηεξα ζην Αεκνηηθφ ρνιείν, 

ηαπηίδεηαη κε ην εζληθφ ζχκβνιν ηεο ρψξαο, δειαδή ηε ζεκαία. Δ ζεκεηνινγία ηνπ 

εζληθνχ ζπκβφινπ είλαη ηζφηηκε κε ηηο έλλνηεο «ειεπζεξία» θαη «εζληθή 

αλεμαξηεζία», θαη απνηειεί έλαλ ζεκηηφ έπαηλν πνπ επηδηψθεηαη κέζα απφ 

αληηθεηκεληθή άκηιια (Μπακπηληψηεο, 2017). ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ 

εζληθνχ ζπκβφινπ, δηαπηζηψζεθε φηη ην θξάηνο έρεη ζεζπίζεη κηα ζεηξά λφκσλ θαη 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηε ζεκαία φπσο ν λφκνο 48/1975 «Πεξί ηεο Βζληθήο 
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εκαίαο» θαη ν λφκνο 851/1978. Σν 1998 κε ην ΠΑ 201/98 αξζ.13 παξ.11 σο 

ζεκαηνθφξνη νξίδνληαη δχν καζεηέο ηεο Σ' ηάμεο, o έλαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έσο 31 Εαλνπαξίνπ, ελψ o άιινο απφ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Βπηιέγνληαη απηνί πνπ θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο έρνπλ ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν γεληθφ κέζν φξν 

βαζκνινγίαο, ππνινγηδφκελν θαη ηνπ θιαζκαηηθνχ ηνπ κέξνπο, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηνλ εηήζην γεληθφ κέζν φξν θαη φρη ζην κέζν φξν ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ . ε 

πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο γίλεηαη θιήξσζε (Καιφγεξνο, 2014).  

Ο ηξφπνο επηινγήο ζεκαηνθφξνπ θαη παξαζηαηψλ γηα ηηο Βζληθέο Βπεηείνπο (28
ε
 

Οθησβξίνπ θαη 25
ε
 Μαξηίνπ) ίζρπζε γηα δχν δεθαεηίεο. Σν 2017 ε Κπβέξλεζε ηνπ 

ΤΡΕΓΏ κε ην ΠΑ 79/2017 κε ηίηιν «νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Νεπηαγσγείσλ θαη 

ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιεηψλ» ηξνπνπνίεζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε 

ηελ επηινγή ζεκαηνθφξνπ θαη παξαζηαηψλ δηα ηεο θιεξψζεσο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαγξάθεηαη φηη «ε επηινγή ζεκαηνθφξσλ, παξαζηαηψλ θαη ππεχζπλσλ θαηάζεζεο 

ζηεθάλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θιήξσζε αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο 

ηάμεο».(ΦΒΚ 109/Ώ/1-08-2017 αξζ.3). 

 Δ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ ηφζν απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε φζν θαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ κεξηθέο απφ ηηο εληνλφηεξεο απφςεηο, ψζηε λα ζθηαγξαθεζεί 

ην κέγεζνο ηεο θαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν θαζεγεηήο γισζζνινγίαο θαη 

Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θνο Μπακπηληψηεο, ν νπνίνο δηαηέιεζε 

Τπνπξγφο Παηδείαο γηα δηάζηεκα δχν κελψλ ην 2012 (Γεληθή Γξακκαηεία ηεο 

Κπβέξλεζεο, 2011) αλαθέξεη ηα εμήο: «απηφ πνπ κε ελνριεί πξνζσπηθά θαη σο 

γισζζνιφγν ην είπα ήδε δεκφζηα είλαη η ζύγχυζη εννοιών πνπ απνξξέεη κέζα απφ ηηο 

ιέμεηο: ε επηρεηξνχκελε ηαχηηζε ηεο «αξηζηείαο» κε «αληζφηεηα», 

«αληηδεκνθξαηηθφηεηα», «ειηηηζκφ» (Μπακπηληψηε, 2017). Ο αληίινγνο ήξζε δηα 

ζηφκαηνο ησξηλνχ Τπνπξγνχ Παηδείαο «Γειψζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ αξηζηεία κε ηελ 

ζεκαία είλαη θάηη βαζηά αληηδεκνθξαηηθφ….. Γηα εκάο ε ζεκαία δελ πξέπεη λα είλαη 

βαζκνινγηθφ έπαζιν. Όινη έρνπλ δηθαίσκα λα ηελ θξαηνχλ, φπσο θαη ππνρξέσζε λα 

ηελ ππεξαζπίδνληαη. ηξαηφ δελ πάλε κφλνλ νη άξηζηνη καζεηέο, πάλε φινη, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο» (ΤΠΒΘ, 2/08/2017).Ώθφκα κηα έληνλε θξηηηθή αθνχζηεθε 

απφ ην πνιηηηθφ θφκκα ηεο ΝΑ ζχκθσλα κε ην νπνίν «Απνζεψλεηαη ε ινγηθή ηεο 
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ήζζνλνο πξνζπάζεηαο» (Λαθάζαο, 2007). Δ επηθαηξφηεηα εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ νπζηαζηηθφ ζθνπφ ηεο αξηζηείαο θαη ηεο ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε Βπξσπατθή δηάζηαζε ηεο αξηζηείαο ζηελ εθπαίδεπζε 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ (European 

Commission, 2012). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο ζηξαηεγηθήο Europe 

2020, φπνπ απνζθνπεί ζηε κεηαηξνπή ηεο ΒΒ ζε κηα αληαγσλίζηκε θαη ελσκέλε 

θνηλσλία. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε πινπνίεζε ηνπ 

νξάκαηνο ηεο «Βπξψπεο ησλ Πνιηηψλ», «ζην φλνκα ηεο νπνίαο ε πξνζδνθψκελε 

επξσπατθή ελνπνίεζε επειπηζηεί λα δηαζθειίζεη ηα ζηελά φξηα ηεο νηθνλνκηθήο 

νξζνινγηθφηεηαο» (Γκάο, 2007, ζ. 43).χκθσλα κε ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΚΏΕ ΑΕΏ ΐΕΟΤ ΜΏΘΔΔ 2007-2013», φπσο νξίζηεθε απφ ηελ 

Βπξσπατθή επηηξνπή θαη εθαξκφζηεθε ζηελ Βιιάδα ν ζεζκφο ηεο αξηζηείαο θαη ηεο 

αλάδεημεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε 

πλεπψο, ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πξνσζεί ηελ αξηζηεία 

απαιιαγκέλε απφ ζχκβνια θαη ζεκεηνινγίεο. 
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Β. Δξεπλεηηθό Μέξνο  

Κεθάιαην 3
ν
: Σαπηόηεηα θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. πγθεθξηκέλα παξαζέηνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ην ζέκα είλαη άμην λα εξεπλεζεί, θαζψο επίζεο θαη νη ιφγνη επηινγήο ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Βλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο, ν ζηφρνο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. Ώλαιχνληαη ε κέζνδνο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ην εξσηεκαηνιφγην θαη ην 

πξνθίι ηνπ δείγκαηνο. Σέινο, εμεηάδνληαη ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία, αιιά θαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 

3.1 Λόγνη ελαζρόιεζεο κε ην ζέκα  

 χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπινπ (1993), γηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα 

ζέκα άμην πξνο δηεξεχλεζε νθείιεη λα πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξσηνηππία, αλαθνξά ζε ζπνπδαίν πξφβιεκα, εμέηαζε κε 

επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή κέζνδν, θαζψο επίζεο λα είλαη κέζα ζηα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή. Σν ζέκα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο 

αθνξά «ηε ζεκαζία ηνπ καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ». Ο αληαγσληζκφο απνηειεί έλα θιέγνλ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έληνλα, ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ιφγσ ησλ λέσλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

Δ ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα Αεκνηηθά ρνιείν εξείδεηαη 

ζηηο Βπξσπατθέο ππαγνξεχζεηο πνπ κηινχλ γηα ηελ «πνιηηεηνηεηά» (Citizenship) θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Βθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ. Βπηπιένλ, ην άθξσο 

επίθαηξν θαη ηδηαίηεξα θιέγνλ ζέκα ηεο «ζεκαηνθνξίαο δηα ηεο θιεξψζεσο» πνπ 

δίραζε ηελ επηθαηξφηεηα απνηειεί έλα θίλεηξν γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ. Ο Robson 

(2010) ππνζηεξίδεη φηη αθνξκή γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ εξεπλεηή, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

δηαηεξείηαη ακείσην ην ελδηαθέξνλ αιιά κπνξεί θαη λα μεπεξάζεη ελδερφκελεο 

αληημνφηεηεο θαη δπζθνιίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

Δ έξεπλα απηή βξίζθεηαη κέζα ζηηο εξεπλεηηθέο αλεζπρίεο ηεο εξεπλήηξηαο, 

ιφγσ ηεο ιαλζάλνπζαο χπαξμεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν, 
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παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξεηηθά δελ δηαθαίλεηαη λα θπξψλεηαη απφ εμεηάζεηο 

ζεκαληηθνχ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ δηαθπβεχκαηνο. 

3.2 θνπόο ηεο έξεπλαο  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

λνεκαηνδνηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ζηελ 

Ώξθαδία ζρεηηθά κε ηνλ καζεηηθφ αληαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν επεξεάδεη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Μέζα απφ απηή ηε δηεξεχλεζε 

επηρεηξείηαη λα εληνπηζηνχλ αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη ελ ιφγσ αληηιήςεηο ηνπο είλαη 

εθηθηφ λα ζπλππάξμνπλ κε θνηλσληθέο αμίεο φπσο θνηλσληθή δηθαηνζχλε, παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ θαη αιιειεγγχε. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ην είδνο ηνπ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ζηελ Ώξθαδία 

αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ «καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ» θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηφο 

επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ Πξσηνβάζκηαο 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ή κε ηνπ καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ.  

3.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ο Robson (2010), αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη αιάλζαζηνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, δηφηη θχξηα απνζηνιή ηνπο είλαη λα πξνζεγγίζνπλ κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. πλεπψο, ηα βαζηθά εξσηήκαηα 

κε βάζε ηα νπνία δνκήζεθαλ νη άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 1
ν
: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ καζεηηθφ αληαγσληζκφ σο 

θίλεηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

  2
ν
: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

επλννχλ ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο  

 3
ν
: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλχπαξμε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ φπσο αιιειεγγχε, ηζφηεηα θαη 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε 
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3.4 Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζόδνπ  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή ηχπνπ κεζνδνινγία. 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ απηήο ήηαλ ε πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ησλ αληηιήςεσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο (Βθπαηδεπηηθή 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ΠΒ 70), θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

θιίκαθα (Αεκνηηθά ρνιεία ηεο Ώξθαδίαο). χκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion & 

Morrison (2008), ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα ζπζηεκαηηθή θαη αλαζηνραζηηθή 

εξκελεία κε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, επηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε ζε ζέκαηα, 

φπσο ζηνλ ηξφπν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ ηνλ 

θφζκν, ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δ Ίζαξε θαη Πνπξθφο (2015), 

αλαθέξνπλ φηη ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα πιαηζηνζεηεκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία 

ηνπνζεηεί ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θφζκν. 

ε απηφ ην επίπεδν «ε πνηνηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη κηα εξκελεπηηθή, 

λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ θφζκν» (Denzin & Lincoln, 2003, φπ. αλαθ. ζην 

Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζ.12). πλεπψο, «ε πξφζεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη, λα 

δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θαη φρη 

ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ» (ζ.243). Δ έξεπλα ζα δηεμαρζεί εθηφο ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ρσξίο ηελ απαίηεζε 

άδεηαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ζε έλα επράξηζην θιίκα. 

Ο Creswell (2011) ππνζηεξίδεη φηη νη πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 

δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο είλαη απνδνηηθέο γηαηί παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

εξεπλήηξηα λα δηαηππψζεη εξσηήκαηα πην ιεπηά, ελψ εληζρχεηαη θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη εξεπλεηή. «Οη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο 

αθνξνχλ ηηο κε κεηξήζηκεο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ εκβάζπλζε ζε 

έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν ή δηαδηθαζία» (Hay, 2000; Miles & Huberman, 1994, φπ. 

αλαθ. ζην Εσζεθίδεο, 2008, ζ.111). Αεδνκέλεο ηεο ακεζφηεηαο ηνπ εξεπλεηή κε ην 

ππνθείκελν δχλαηαη ε πηζαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ θαη πεξεηαίξσ 

δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ. Ώπηφ απνηειεί έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα πιενλεθηήκαηα 

απηήο ηεο κεζφδνπ. Δ έξεπλα δηεμήρζε δηα δψζεο θαη φπνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ κέζσ 

ηειεθψλνπ ζε Βθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ΠΒ 70 πνπ εξγάδνληαη ζε 

Αεκνηηθά ζρνιεία ηεο Ώξθαδίαο. 
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3.5 Δξεπλεηηθό εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

«Με ηνλ φξν «πνηνηηθή ζπλέληεπμε» ραξαθηεξίδνπκε ηε ζε βάζνο ζπλέληεπμε, ε 

νπνία απνηειεί κηα επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε ςπρνινγία, ηελ θνηλσληνινγία θαη ηηο Δπηζηήκεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο» (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζ. 96). πγθεθξηκέλα, «ε εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε (semi-structured interview) εηο βάζνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, εξσηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ 

λένπο πνηνηηθνχο κειεηεηέο ψζηε λα έρνπλ έλαλ νδεγφ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη 

είλαη ζεκαληηθά λα θαιχςνπλ ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο» (Ίζαξε & Πνξθφο, 2015, 

ζ.97). Οη Cohen, Manion θαη Morrison, (2008), θαζψο θαη ν Robson, (2010), 

αλαθέξνπλ φηη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 

εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πξφζσπν κε πξφζσπν. Οη ηξείο (3) απφ ηνπο νρηψ (8) 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο αδπλαηνχζαλ λα βξεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν, ιφγσ 

γεσγξαθηθήο απφζηαζεο θαη ε ζπλέληεπμε έγηλε κέζσ ηειεθψλνπ.  

 «Η ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη αλνηρηέο εξσηήζεηο (open questions) γηα λα 

απνηππσζεί πιεζηέζηεξα ην ζθεπηηθφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο λα πεξηνξηζηνχλ νη 

απφςεηο ηνπο απφ απηέο ηνπ εξεπλεηή ή απφ άιιεο έξεπλεο» (Εσζεθίδεο, 2008, ζ. 115). 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, φπσο ην γεγνλφο φηη ην θηιηξάξηζκα 

ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαηεγνξηνπνηείηαη θαη εξκελεχεηαη κε 

βάζε ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ εξεπλεηή. Ώθφκα, ε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή επεξεάδεη ηελ έθβαζε ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπλνκηιεηή 

(Creswell, 2011). θφπηκν θξίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη ε εξεπλήηξηα 

ρξεηάζηεθε λα πξνζαξκφζεη ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε 

ζπλεληεπμηαδφκελν. Οξηζκέλεο εξσηήζεηο ηξνπνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, κε ζθνπφ λα απνζαθεληζηεί ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, ρσξίο φκσο λα γίλεη 

πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ (Κεδξάθα, 2010).  

Βπίζεο, «θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απφ ερεηηθφ 

ληνθνπκέλην ζε θείκελν, νη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηαγξάθεθαλ γηα λα 

αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ» (Cohen, Manion & Morrison, 

2008, ζ. 474; Creswell, 2010, ζ. 256; Robson, 2010, ζ.324). ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πνηνηηθή έξεπλα ε εξεπλήηξηα αλέπηπμε ηηο ζεκαηηθέο ηεο κε βάζεη ηα ηξία (3) 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θπκάλζεθε απφ 20 έσο θαη 32 
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ιεπηά θαη πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο δνκήζεθαλ κε βάζεη ηα 

ηξία (3) εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ψζηε λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα νιφπιεπξα.  

 

3.6 Σν δείγκα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ  

Ο πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε παξνχζα έξεπλα είλαη 8 (νρηψ) 

εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε Αεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

Ώξθαδίαο. Γηα ηελ επηινγή ηνπο ππήξμαλ νξηζκέλα θξηηήξηα φπσο: α)ηα δεκνγξαθηθά 

θαη ηα ππεξεζηαθά ζηνηρεία θαη β) ε επρέξεηα πξφζβαζεο γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ.  

χκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion θαη Morrison (2008), ην δείγκα είλαη έλα κέξνο 

απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα δηεμαρζεί ε έξεπλα. Δ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο (purposeful 

sampling), πξνθεηκέλνπ λα επηιερζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο εθείλνη πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πην εκπεξηζηαησκέλε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ην ππφ- εμέηαζε ζέκα (Εσζεθίδεο, 2008). Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έξεπλα γηαηί επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη 

ηελ ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο (Ίζαξεο & Πνπξθφο, 2015, ζ. 80). ηε ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία νη εξεπλεηέο, επηιέγνπλ ηνπο εξσηψκελνπο θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Patton, 1990, φπ. αλαθ. ζην Creswell, 2011).  

Ώπφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο έμη (6) είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη δχν (2) 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί κε ειάρηζην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηα εθηά (7), φπνπ 

εξγάδνληαη ζηα Αεκνηηθά ρνιεία ηεο Ώξθαδίαο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην 

πξνθίι ησλ νθηψ (8) ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο:  

 .1: (Αάζθαινο, ΠΒ 70) Μφληκνο εθπαηδεπηηθφο κε πξνυπεξεζία 15 εηψλ. 

Αηνξίζηεθε ζηελ Κεθαινληά θαη πξηλ 5 ρξφληα πήξε κεηάζεζε ζε 

Αεκνηηθφ ζρνιείν ηεο ΠΑΒ Ώξθαδίαο. Έρεη δχν κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο 

ζπνπδψλ. Δ ηάμε επηινγήο ηνπ είλαη ε η‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 .2: (Ααζθάια, ΠΒ 70) Μφληκε εθπαηδεπηηθφο κε 11 ρξφληα πξνυπεξεζία. 

Αηνξίζηεθε ζηελ Μάλε θαη ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα εξγάδεηαη ζην Αεκνηηθφ 

ζρνιείν ηεο Σξίπνιεο. Έρεη έλαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν πνπδψλ. Δ ηάμε 

πνπ εξγάδεηαη ζηε Σ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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 .3: (Ααζθάια, ΠΒ 70) κφληκε εθπαηδεπηηθφο κε 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. 

Έρεη κεηεθπαίδεπζε ζην Αηδαζθαιείν θαη Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν πνπδψλ. 

Βξγάδεηαη ζηελ Ώ‟ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη ηάμεηο πξνηίκεζεο ηεο είλαη 

Β‟ θαη η‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 .4: (Ααζθάια, ΠΒ 70) αλαπιεξψηξηα κε 7 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη είλαη 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα. Βξγάδεηαη ζε ηάμε Τπνδνρήο. Οη ηάμεηο 

πξνηίκεζεο ηεο είλαη Γ‟ θαη Α‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 .5: (Ααζθάια, ΠΒ 70) αλαπιεξψηξηα κε 9 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Βξγάδεηαη ζηε ΐ‟ Αεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Δ ηάμε πξνηίκεζήο ηεο είλαη η‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 .6: (Ααζθάια, ΠΒ 70) κφληκε κε 30 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο. 

Έρεη ηειεηψζεη ηε δηεηνχο θνηηήζεσο Ώθαδεκίαο θαη έρεη θάλεη 

εμνκνίσζε. Βξγάδεηαη ζηε  ΐ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δ ηάμε επηινγήο 

ηεο είλαη νη κηθξέο Ώ θαη ΐ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 .7: (Ααζθάια,ΠΒ.70) κφληκε 11 ρξφληα. Αελ έρεη θάπνηνλ Μεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ. Βξγάδεηαη ζηελ Σ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη ηάμεηο 

πξνηίκεζεο ηεο είλαη ε Β‟ θαη Σ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 .8: (Ααζθάια, ΠΒ 70) κφληκε κε πξνυπεξεζία 32 ρξφληα. Κάηνρνο θαη 

δεχηεξνπ πηπρίν. Βξγάδεηαη ζηελ Α‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

πξνηηκά Γ‟θαη Α‟ ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

  

3.7 Σν πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο  

Σν πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα (βιέπε 

ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Ώ, ελφηεηα 1.3) 

3.8 Πεξηνξηζκνί  

Έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε δπζθνιία εχξεζεο 

κεγάινπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ. ΐαζηθή αηηία είλαη ε θεηηλή ππεξεζηαθή 

ηνπνζέηεζε ηεο εξεπλήηξηαο αιιά, θαη ε απξνζπκία θάπνησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ήηαλ 

δηαζέζηκνη ζηελ Σξίπνιε, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Βπηπξνζζέησο, ην γεγνλφο 

φηη ε παξνχζα έξεπλα είλαη πνηνηηθή δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε έλα πιεζπζκφ θαη επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ελφο θαηλνκέλνπ ζε 

βάζνο (Creswell, 2011). 
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3.9 Γενληνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα  

 χκθσλα κε ηνλ Robson (2010), o φξνο δενληνινγία αλαθέξεηαη ζε θαλφλεο, 

ζε ζπκπεξηθνξέο θαη ζε γεληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ην ηη επηηξέπεηαη θάπνηνο λα θάλεη, 

ελψ ε εζηθή αλαθέξεηαη ζην ηη ζεσξείηαη θνηλψο απνδεθηφ, σο ζσζηφ ή ιάζνο. 

Πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα παξεηζθξήζνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

είλαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα, ε δηαβεβαίσζε φηη ζηε 

δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο δηαηεξείηαη ε έλλνηα ηεο ερεκχζεηαο θαη ε αλάιεςεο ηεο 

πιήξνπο επζχλεο απφ ηνλ εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηε γλψζε πνπ έρεη απνθηήζεη.  

3.10 Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία  

 Δ εξεπλεηηθή εγθπξφηεηα (validity) ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ πνπ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο αληηζηνηρίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ην 

ζθνπφ ηεο. πλεπψο, είλαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα 

απαληνχλ ζηνλ ζθνπφ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Εσζεθίδεο, 2008, ζ. 207). 

 Δ έλλνηα ηεο «αμηνπηζηίαο» (reliability), «είλαη ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα εξγαιείν κέηξεζεο θαη αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα πνπ 

εκθαλίδεη ζε δηαδνρηθέο κεηξήζεηο» (Οπδνχλε & Ναθάθε, 2011, ζ.232). Ώθφκα, ε 

«αμηνπηζηία» ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ αθξίβεηαο πνπ ε εξεπλήηξηα ζρεδηάδεη 

ελδειερψο ηηο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο θαη νιφθιεξε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

θαζψο αλαπαξηζηά ηηο αληηιήςεηο θαη ηα λνήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βπίζεο, ε 

έλλνηα απηή αλαθέξεηαη θαη ζην βαζκφ πνπ ηα επξήκαηα επηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε 

ηνπο θαη ζην βαζκφ πνπ άιινη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα 

νδεγψληαο ηνπο ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα (Εσζεθίδεο, 2008, ζ. 273). 

 Οη Οπδνχλε θαη Ναθάθε (2011) αλαθέξνπλ φηη, «έλα εξγαιείν κέηξεζεο 

είλαη έγθπξν φηαλ «αληαλαθιά» ηελ έλλνηα (κεηαβιεηή) πνπ πξνηίζεηαη φηη κεηξάεη» 

(ζ.233). Οη Cohen, Manion θαη Morrison (2013), ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ν 

πην ζίγνπξνο ηξφπνο γηα λα απμήζεη ν εξεπλεηήο ηελ εγθπξφηεηα είλαη λα κεηψζεη ηε 

κεξνιεςία (ζ.205). Ώθφκα αλαθέξνπλ φηη ν ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο εγθπξφηεηαο 

ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ εηιηθξίλεηα θαη ην βάζνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ηελ έθηαζε ηεο ηξηγσλνπνίεζεο θαη ηελ αληδηνηέιεηα ηνπ εξεπλεηή. Δ 

αμηνπηζηία ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ηαπηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο ζπλέπεηαο, ηνπ 

ξεαιηζκνχ θαη ηεο αθξίβεηαο, θαζψο θαη κε ηελ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζε ελδερφκελε επαλαδηεξεχλεζε φκνηνπ ζέκαηνο θάησ απφ φκνηεο ζπλζήθεο. Σέινο, 
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ν Robson (2010) ζεκεηψλεη πσο εάλ έλα κέηξν δελ είλαη αμηφπηζην δελ κπνξεί λα 

είλαη έγθπξν  

 ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα επξήκαηα 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, φπσο απηά ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ νρηψ (8) 

ζπκκεηερφλησλ. Δ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ζα πινπνηεζεί κε βάζε ηνπο ηξείο άμνλεο 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δνκήζεθε ε ζπλέληεπμε. 
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Γ. Δκπεηξηθό Μέξνο  

Κεθάιαην 4
ν
 : Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ Πνηνηηθώλ 

Γεδνκέλσλ  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα επξήκαηα θαηά 

αληηζηνηρία ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη αμφλσλ ηεο έξεπλαο. Βπηρεηξήζεθε ε 

παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ κε βάζε ηηο νκνηφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ζηα επηκέξνπο 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε απεηθφληζε θαη εξκελεία ηνπο. 

 

4.1 Γεληθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα  

Οη απαληήζεηο ζηηο αξρηθέο-γεληθέο εξσηήζεηο απνηππψλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρηψ (8) ζπκκεηερφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηξείο (3) 

δηδάζθνπλ ζηελ Σ. ηάμε Αεκνηηθνχ, δχν (2) ζηε ΐ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ, έλαο (1) ζηελ 

Ώ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ, έλαο (1) ζηελ Α‟ ηάμε Αεκνηηθνχ θαη έλαο (1) ζε Σκήκα 

Τπνδνρήο. Δ ζχλζεζε ησλ εξσηψκελσλ απνηππψλεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο 

ππεξεζηαθήο ζέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή επηθξάηεηα. Βπίζεο, 

θνηλφο ηφπνο φισλ είλαη ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία δηνξηζκνχ ζην Ννκφ Ώξθαδίαο. 

Ώθφκε, έλα δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε πξνυπεξεζία θαη ην εξγαζηαθφ 

θαζεζηψο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε εξγαζηαθή εκπεηξία θπκαίλεηαη απφ εθηά (7) έσο 

ηξηάληα-δχν (32)έηε, θαζψο επίζεο νη έμη (6) απφ ηνπο νρηψ (8) είλαη κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί.  

Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη έμη (6) ζηνπο νρηψ (8) έρνπλ θάπνηνλ 

επηπιένλ ηίηιν ζπνπδψλ, φπσο κεηαπηπρηαθφ, κεηεθπαίδεπζε ή δεχηεξν πηπρίν. ε 

ζρέζε κε ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ πξνηίκεζε επηινγήο ηεο ηάμεο ζεκεηψζεθε 

κεγάιε δηαζπνξά. Οη ηέζζεξηο (4) επέιεμαλ ηελ Σ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ, κε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο απαληήζεηο ηηο αθφινπζεο:  

«Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα πξνζθέξσ θαιχηεξα ζε απηέο ηηο ηάμεηο θαη λνκίδσ 

πσο ηα παηδηά απηά ηαηξηάδνπλ πην πνιχ ζηελ ηδηνζπγθξαζία κνπ θαη ζην γλσζηηθφ κνπ 

επίπεδν θαη ζε απηά πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ» (.1, α, ΠΒ70, 15 ρξφληα, Έθηε 

Αεκνηηθνχ, Μφληκνο) . 

«Πξνηηκψ ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ζπλήζσο Σ’ επεηδή ηα παηδηά είλαη πην 

ψξηκα θαη επεηδή είλαη δηαθνξεηηθά ηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθσ» (.3,γ. ΠΒ70, 16 

ρξφληα, Ώ‟ Αεκ., κφληκε). 
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 ηνλ αληίπνδα απηψλ ππάξρεη έλαο ζπκκεηέρσλ πνπ πξνηηκά ηελ Ώ‟ ηάμε 

Αεκνηηθνχ «Ννκίδσ φηη κπνξψ λα πξνζθέξσ ζηα παηδάθηα απηά […]γεληθφηεξα 

αγαπάσ ηε κηθξή ειηθία. Μνπ αξέζνπλ πάξα πνιχ! Νηψζσ δειαδή ιίγν κακά..» (.6,γ. 

ΠΒ70, 30 ρξφληα, ΐ‟ Αεκ., κφληκε), ελψ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληαο ππήξρε θαη ε 

νπδέηεξε ζηάζε αλαθνξηθά κε ηελ πξνηίκεζε ηεο ηάμεο «Γελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα 

κε ηηο ηάμεηο, απιά ζέισ λα ζπλαιιάζσ γηαηί δελ κνπ αξέζεη λα κέλσ γηα πνιχ θαηξφ 

ζηελ ίδηα ηάμε ην ζεσξψ κνλφηνλν» (.2, γ, ΠΒ 70, 11 ρξφληα, Σ‟ Αεκ., κφληκε). 

πλεπψο, κέζα απφ ηε ζπιινγή ησλ επξεκάησλ ζθηαγξαθνχληαη νη 

απνθιίζεηο θαη νη ζπγθιίζεηο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

ζεκαζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Σα 

δεκνγξαθηθά απηά ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ψζηε λα 

ζπληεζεί κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην δείγκα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. 

 

4.2 Μαζεηηθόο αληαγσληζκόο θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΠΒ 70) γηα ην ζέκα ηνπ 

καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ, είηε κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε είηε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ εληφο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο.  

ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ππάξρεη αληαγσληζκφο;». 

Οη νρηψ (8) ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ πσο ν αληαγσληζκφο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνο κε ην ζρνιείν θαη δε κε ην Αεκνηηθφ ζρνιείν, ζεκεηψλνληαο βέβαηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ αλάινγα κε ηελ ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, αλάθεξαλ φηη «Τπάξρεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο, φρη ζηηο κηθξφηεξεο ηφζν» (.3), παξεκθεξείο απαληήζεηο είλαη θαη 

νη αθφινπζεο: «Ναη ζεσξψ φηη ππάξρεη αληαγσληζκφο!» (.2), «ίγνπξα ππάξρεη 

αληαγσληζκφο κέζα ζηελ ηάμε» (.7, γ, ΠΒ 70, 11 ρξφληα, η‟ Αεκ., κφληκε). Μεηαμχ 

ησλ δειψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ππήξμε θαη ε άπνςε ηεο χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ρσξίο ηελ αθξαία έθθξαζε ηνπ, πρ «αθψο ππάξρεη αιιά […] ζηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο πνπ δνπιεχσ δελ έρσ παξαηεξήζεη θάηη ηφζν έληνλν!» (.5,γ, ΠΒ70, 9 

ρξφληα, ΐ‟ Αεκ., αλαπι.). Δ ηνπνζέηεζε ηνπ .1 εξκελεχεη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ «Ναη ππάξρεη… ππάξρεη κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Αιιάδεη ρξφλν κε ηνλ 

ρξφλν θαη θπξίσο ηξνθνδνηείηαη απφ θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο 
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πηζηεχσ φηη έρεη απμεζεί απηφ ην θαηλφκελν ηνπ αληαγσληζκνχ αξθεηά.» (.1). Ώθφκε 

κηα εξκελεπηηθή απφπεηξα είλαη ε απάληεζε ηεο .8 «Ρψηεζα ηε χκβνπιν θαη κνπ 

είπε: δελ θηαίηε εζείο είλαη ε Σξίπνιε αληαγσληζηηθή» (.8, γ, ΠΒ 70, 32 ρξφληα, Α‟ 

Αεκ., Μφληκε).  

ζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ βηψκαηνο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ 

αληαγσληζκφ, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απέδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ έρνπλ θνηλά παξαδείγκαηα λα παξαζέζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, 

«ΔΔΔ! ηελ θαζεκεξηλή πξάμε ζπδεηάκε κεο ζηελ ηάμε θαη ηα παηδηά ζεθψλνπλ ρέξη κε 

καλία! γηα λα δηαιέμνπκε απηά λα απαληήζνπλ … φρη ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο.» (.4, γ, ΠΒ 

70, 7 ρξφληα, Σάμε Τπνδ., αλαπι.), θαζψο επίζεο κηα αθφκε απάληεζε είλαη «Σα 

παηδηά βηάδνληαη λα απαληήζνπλ πξψηα. Αθφκα θαη αλ δελ είλαη ζίγνπξα φηη ε 

απάληεζε είλαη ζσζηή. Μφλν γηα ηελ πξσηηά! Δπίζεο, φηαλ απαληάεη έλαο απφ ηνπο 

θαινχο καζεηέο ιάζνο, ηα ππφινηπα ζπλήζσο νη κέηξηνη καζεηέο, επηζεκαίλνπλ ηα 

ιάζνο.» (.7). Ο .1 απάληεζε «καζεηέο πνπ δεηάλε ην κπξάβν κνπ, καζεηέο πνπ δελ 

απνδέρνληαη ηελ θαιή επίδνζε ηνπ ζπκκαζεηή/ ζπκκαζήηξηαο ηνπ […] δελ μέξσ πψο λα 

ην εμεγήζσ, θνηλσληνινγηθά, ςπρνινγηθά πσο γίλεηαη απηφ. Βιέπεηο φηη ηα παηδηά δελ 

γίλνληαη νκάδα, αιιά ππάξρνπλ κηθξέο νκαδνχιεο κέζα ζηελ ηάμε νη νπνίεο ε κηα 

αληαγσλίδεηαη ηελ άιιε…» (.1). Βπηπξνζζέησο, κηα αθφκα απάληεζε 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ηεο .8 «Πάξα πνιχ αληαγσληζηηθά! Θα κηιήζεη ην έλα θαη ζα 

απαληήζνπλ θαη ηα δεθαεπηά (17) παηδηά, θαη ηα δεθανθηψ (18), πνπ είλαη κέζα ζηελ 

ηάμε!» (.8).  

Κνηλφο ηφπνο ησλ πεξηζζνηέξσλ απαληήζεσλ ήηαλ φηη, ν αληαγσληζκφο 

εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηε βαζκνζεξία ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ 

ρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, νη .3, .2 θαη .5 αλαθέξνπλ «ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο 

ππάξρεη ε βαζκνζεξία γεληθφηεξα θαη ην θαηαιαβαίλσ θπξίσο απφ ηα δηαγσλίζκαηα, 

πνπ φινη ζέινπλ ην άξηζηα δέθα (10) θαη ην ελληά (9), ελψ ην νρηψ (8) ηνπο θαίλεηαη 

ιίγν» (.3), «…ζηελ Σ’ γξάθεηο αξθεηά επαλαιεπηηθά αλά ελφηεηα… εθεί ηνπο 

ελδηαθέξεη ν βαζκφο θαη ππάξρεη ζπλαγσληζκφο πνηνο ζα θέξεη ηε θαιχηεξε 

βαζκνινγία θαη ηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα» (.2) θαη «κέζσ ηεο βαζκνινγίαο, θαη 

ηεο ζχγθξηζεο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο Γπκλαζηηθήο, ηεο δσγξαθηθήο ζε φια ηα καζήκαηα» 

(.5). Ώθφκα έλα θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νη πξνζδνθίεο 

ησλ γνλέσλ, νη νπνίεο δηαθαίλνληαη κέζα απφ ηελ αθφινπζε απάληεζε .3 «Γελ είλαη 

κφλν νη καζεηέο αιιά θπξίσο νη γνλείο! Δηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πνιχ έληνλν 
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ην θαηλφκελν απηφ κε ηνπο γνλείο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο βαζκνχο 

πεξηζζφηεξν απφ ηα παηδηά» ζε απηφ θαηαιήγεη θαη ε απάληεζε ηεο .8 «πεξλάεη 

κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα» (.8). 

Βπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο είλαη ην 

απηνθφιιεην θαη ε ζθξαγίδα πνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά θίλεηξα γηα ηα 

παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη .2 θαη .4 απάληεζε «ζηελ πξνζπάζεηα λα μεπεξάζεη ν 

έλαο ηνλ άιινλ φηαλ γξάθνπκε, πρ ζηελ νξζνγξαθία παίξλνπκε θάζε ηξεηο ζπλερφκελεο 

θνξέο άξηζηα, απηνθφιιεην!... φπνηνο θάλεη θαιά γξάκκαηα παίξλεη ζθξαγίδα!» (.2) 

θαη .4 «Υξεζηκνπνηψ πξαθηηθέο φπσο έλα απηνθφιιεην, έλα ζνθνιαηάθη ή έλα θαιφ 

πφλην». Δ .8 επηζεκαίλεη φηη «Οη δαζθάιεο ζηηο κηθξέο ηάμεηο βάδνπλ απηνθφιιεηα! 

Υνξηάζαλε ειαηάθηα ζήκεξα! Δγψ ην «κπξάβν» αλ ην γξαπηφ είλαη άςνγα … φρη φκσο 

ραξαθηεξηζκνχο. ΠΟΣΔ!». Ώληηζέησο, ε .5 απαληά «Γελ έρσ ηελ θαιχηεξε άπνςε, 

δελ ζέισ ζηελ ηάμε κνπ λα ππάξρεη απηφ ην πξάγκα... Δγψ ζεσξψ φηη δελ βνεζάεη ζηελ 

ηάμε απηφ..δελ πηζηεχσ φηη βνεζάεη θαη επηδηψθσ λα κε δεκηνπξγείηαη ηέηνην θιίκα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηθνχ κνπ καζήκαηνο… Γελ ηνπ δίλσ ηελ επηβξάβεπζε…» (.5). 

ηελ αθφινπζε εξψηεζε ε εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηνλ 

πξνζσπηθφ «θψδηθα» ηνπ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα, κε ζθνπφ λα νξηζηεί απφ ηνλ 

θαζέλα ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ. Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπλεγνξεί φηη 

είλαη κηα ζπλεηδεηή ή ππνζπλείδεηε δξάζε ηνπ αηφκνπ ψζηε λα επηθξαηήζεη έλαληη 

θάπνηνπ άιινπ ή άιισλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή δηάθξηζε. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν, ε δηάθξηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο «αξηζηείαο» θαη ζηε «ζεκαηνθνξία». Ώπηή ε αληίιεςε ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο απαληήζεηο: «Σν εγψ ηνπο λα πξνβάιινπλ[…] λα είλαη κνλαδηθνί 

λα αθνινπζνχλ φια ηα άιια, λα πξνεγνχληαη!» (.8), «Αληαγσληζκφο …ζηα παηδηά 

είλαη απηφ πνπ ζνπ είπα φηη ζέινπλ λα πξνπνξεχνληαη έλαληη ηνπ άιινπ … πρ ζην 

ζξαλίν λα θάηζνπλ απηνί πξψηνη». (.6). Ώθφκα, ε .7 απαληά «ν αληαγσληζκφο είλαη 

ε πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη ν θαιχηεξνο» (.7), θαζψο επίζεο ν .1 νξίδεη «λα 

πξνζπαζεί έλαο καζεηήο ή καζήηξηα λα απνδείμεη φηη είλαη θαιχηεξνο απφ ηνλ άιινλ 

θαη απηφ λα γίλεηαη ζθνπφο θαη λα αμηνπνηεί ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα θάπνηεο θνξέο γηα 

λα ην πεηχρεη απηφ…», ηέινο ε .4 αλαθέξεη φηη «ν αληαγσληζκφο φπσο ηνλ 

θαηαιαβαίλσ εγψ είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα μερσξίζνπλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο λα θαλνχλ νη θαιχηεξνη ζε θάηη, ζε φηη κπνξεί ν θαζέλαο».  
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Μηα πην νπηηκηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ αλαθέξνπλ νη .2 θαη .7, 

επηζεκαίλνληαο πσο ζα έπξεπε λα είλαη ν αληαγσληζκφο ζηα ρνιεία θαη φρη απηφ 

πνπ πξαγκαηηθά πθίζηαηαη ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δ .2 νξίδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ σο «Ση ζα έπξεπε λα είλαη, ζα έπξεπε λα είλαη επγελήο 

άκηιια, δει. λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα δείρλνπλ ηνλ θαιχηεξν 

ηνπο εαπηφ θαη ν θαζέλαο κε ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο λα θηάλεη ζην θαιχηεξν ζεκείν 

πνπ κπνξεί λα θηάζεη…», θαη ε .7 κηιά «εγψ πξνηηκψ ηε ιέμε ζπλαγσληζκφο. Σν 

αληαγσληζκφο κνπ βγάδεη επηζεηηθφηεηα. Η επγελήο άκηιια[…] Σν ζρνιείν δελ πξέπεη 

λα δεκηνπξγεί αληηπαιφηεηεο, φινη είκαζηε δηαθνξεηηθνί αιιά θαη φινη ίζνη».  

ζνλ αθνξά, ηε «βαζκνινγία» θαη ηελ αμηνιφγεζε, ην ζχλνιν ησλ 

απαληήζεσλ απνδεηθλχνπλ νκφθσλα φηη ν επηθξαηέζηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη 

ηέινο βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηψλ είλαη ε ζρνιηθή επίδνζε, αθνινπζεί ε πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιεη, ψζηε, λα μεπεξάζεη ηα δηθά ηνπ φξηα, θαη ηέινο ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

αλαπηχζζεη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. ΐέβαηα, ε ηειηθή αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνινγία είλαη ην ζπλνλζχιεπκα φισλ απηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηνπ .1 «…Αληηθεηκεληθά γηα κέλα ην κφλν 

αληηθεηκεληθφ είλαη ε επίδνζε ηνπ… Βαζηθφ είλαη ε επίδνζε θαη απφ θεη θαη πέξα 

έξρνληαη θαηά θαηξνχο θαη άιιεο νδεγίεο…», επίζεο ε .3 «Πξνζπαζψ λα κε βάδσ 

ηφζν πνιχ ηε ζπκπεξηθνξά, λα βαζκνινγψ κε βάζε ηηο επηδφζεηο θπξίσο αιιά 

βαζκνινγψ θαη ηε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή». Μεξηθέο αθφκε παξάκεηξνη ηνπ ηξφπνπ 

αμηνιφγεζεο δηαθαίλνληαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ .2 θαη .4 «ην Γεκνηηθφ ε 

βαζκνινγία δελ είλαη κφλν ηα γξαπηά, είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε θαη ε 

γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά..Γει. απφ ζπκπεξηθνξά, ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε θαη έπεηηα απφ 

ηα γξαπηά φια απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη βγαίλεη ε βαζκνινγία» θαη «ίγνπξα κεηξάεη 

ε επίδνζε αιιά παίδεη ξφιν θαη ε πξνζπάζεηα θαη ην ζεκείν πνπ μεθηλάεη ην θάζε 

παηδί!» (.4). Σέινο, ε .5 απαληά φηη «Η ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ καζεηή, ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο. Γελ ζα βαζκνινγνχζα κφλν ηελ 

επίδνζε ηνπο ζηα καζήκαηα!». Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε 

αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε είλαη ε ηάμε θνίηεζεο, ππάξρεη κηα αληηζηνηρία φζν πην 

κηθξή ηάμε ηφζε ραιαξφηεηα αθνινπζείηαη απφ ηνπο δαζθάινπο, γηα παξάδεηγκα ε 

.8 αλαθέξεη φηη «Γ’ θαη Γ’ ηψξα πνπ δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ Δ’ κε ηε ζεκαία… 

Δγψ είκαη Large ζηε βαζκνινγία. Σα καιψλσ γηα ηε ζπκπεξηθνξά…».  
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ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν αμηνπφηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηξείο (3) ζηνπο νρηψ (8) απάληεζαλ φηη πξνζπαζνχλ λα ηξνπνπνηνχλ ην 

κάζεκα ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θιίκα επλντθφηεξν θαη γηα ηνπο «αδχλακνπο» 

καζεηέο, εμαηνκηθεχνληαο ην πξφγξακκα ζηηο ελδερφκελεο αδπλακίεο ηνπο κε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο απαληήζεηο ησλ .5 θαη .6: «κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο αιιάδσ 

θαη εγψ ηνλ ηξφπν πνπ θαηαιαβαίλεη θαη θαηαλνεί ην θάζε παηδί ην κάζεκα…», αιιά 

θαη «Φπζηθά ηξνπνπνηψ ην κάζεκα κνπ! Πξνζπαζψ ηνπιάρηζηνλ γηαηί δελ κπνξνχκε 

λα μεθχγνπκε απφ ην ΑΠ…». Ώπφ ηελ άιιε, δχν (2) ζεσξνχλ φηη είλαη έλαο ηξφπνο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ραξαθηεξηζηηθά ε .3 ιέεη 

«Απηναμηνιφγεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Μπνξείο λα αιιάμεηο κεξηθά 

πξάγκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο…». Βληνχηνηο, φινη ππνζηήξημαλ φηη είλαη έλα 

πξψην βήκα γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ καζεηψλ 

ηνπο, θαζψο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηα παηδηά γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

πνηνο πξνεγείηαη βαζκνινγηθά. πγθεθξηκέλα, ε .3 αλαθέξεη φηη  «ηα παηδηά 

κπνξνχλ θαη θξίλνπλ θαιχηεξα θαη μέξνπλ αλ ηνπο αμίδεη ν βαζκφο».  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηνλ πξψην εξεπλεηηθφ άμνλα, δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ άηππεο 

κνξθέο παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη εληφο ηεο αηζνχζεο είηε 

ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηνλ καζεηηθφ αληαγσληζκφ. Μεγάιν κέξνο ησλ απαληήζεσλ αλέδεημε ηελ πίεζε πνπ 

δέρνληαη ηφζν νη ίδηνη φζν θαη νη καζεηέο ηεο Β‟ θαη ηεο η‟ ηάμεο Αεκνηηθνχ απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο απηψλ, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ λα απνδείμνπλ ηελ «αξηζηεία» 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα είλαη αληηθεηκεληθνί 

απέλαληη ζηα παηδηά αιιά θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ, αθνινπζνχλ κηα θιίκαθα 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηάηαμε ηνπο ψζηε λα 

αλαδεηρζεί ν «άξηζηνο». Βπίζεο, θνηλφο παξαλνκαζηήο φισλ είλαη ε αδηακθηζβήηεηε 

παξνπζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο καζεηηθήο δσήο, φπσο 

παηρλίδη, θηιία, καζήκαηα, αξηζηεία θαη ζεκαηνθνξία.  

 

4.3 Παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη αληαγσληζκόο  

Ο δεχηεξνο εξεπλεηηθφο άμνλαο ζηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη κηα ζπλέρεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ, κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη άηππεο ή ηππηθέο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δάζθαινη ζηε ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη 7 (εθηά) ζπκκεηέρνληεο ζηνπο 8 (νρηψ) ππνζηεξίδνπλ φηη εθαξκφδνπλ θάπνηεο 

ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο πξαθηηθέο πνπ ηηο κεηαθξάδνπλ σο «θίλεηξα» γηα κάζεζε 

θαη πξφνδν. Υαξαθηεξηζηηθά ε .4 αλαθέξεη φηη «Μπνξεί λα ην θάλσ αζπλείδεηα, 

ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλσ αιιά δελ ην επηδηψθσ, δελ ζέισ λα μερσξίζεη θάπνηνο απφ 

ηνπο ππφινηπνπο», ν .1 ηνλίδεη «Πξνζπαζψ λα δψζσ θίλεηξα. Πξνζπαζψ λα 

εκπλεχζσ…», ε .7 ιέεη «Πξνζσπηθά κπνξεί λα ην θάλσ, αιιά αζπλείδεηα. Πάληα 

θάπνηα παηδηά μερσξίδνπλ… φζν αληηθεηκεληθφο θαη λα είζαη ζπγθξίλεηο ζπκπεξηθνξέο 

θαη θάλεηο λνεηηθνχο δηαρσξηζκνχο ζε θαινχο θαη θαθνχο» θαη ε .8 ππνζηεξίδεη φηη 

«Ναη ην θάλνπκε ρσξίο λα ην ζέινπκε, άζεια καο!». Βπίζεο, ε .2 απνθαιχπηεη φηη 

«Δθ ησλ πξαγκάησλ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ», ελψ ε .3 ιέεη 

«Πξνζπαζψ λα κελ εληζρχσ ηνλ αξλεηηθφ, ηνλ κε πγηή αληαγσληζκφ. Μφλν ηελ επγελή 

άκηιια». Σέινο ε .6 αλαθέξεη «Ναη εγψ πξνζπαζψ ιίγν λα ηνπο κηιήζσ γηα ηελ 

ηζφηεηα». 

ηνλ αληίπνδα φισλ απηψλ βξίζθεηαη ε άπνςε ηεο .5, ε νπνία κε 

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν απαληά «Δγψ πξνζσπηθά φρη! Δγψ δελ ην ζεσξψ… Δγψ δελ ην 

πξνθαιψ δελ κνπ αξέζεη…». ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλέληεπμεο απνθαιχθζεθε ε 

πξαγκαηηθή αηηία άξλεζεο ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο ε νπνία είπε «ίγνπξα κπνξεί λα 

βνεζήζεη, αιιά εγψ σο εθπαηδεπηηθφο δελ ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ, γηαηί έρσ 

πνιινί θαθίεο εκπεηξίεο απφ απηφ σο καζήηξηα. Οπφηε θαη δελ λνκίδσ φηη κε έρεη 

βνεζήζεη». ηελ ελ ιφγσ ζπλέληεπμε, ε εξεπλήηξηα ρξεηάζηεθε λα θάλεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο, δηφηη ε άξλεζε ηεο ήηαλ έληνλε θαη απηφ πνπ 

απνθαιχθζεθε ήηαλ φηη ην ζρνιηθφ ηξίπηπρν «γνλείο - δάζθαινη - ζπκκαζεηέο» 

επεξέαζαλ αξλεηηθά ηε .5 θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο ηεο πνξείαο.  

Ώθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ βησκάησλ ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ-εληζρπηψλ. Δ .2 ππνζηεξίδεη φηη 

ρξεζηκνπνηεί ζπλεηδεηά πξαθηηθέο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη φηη «Καηαξράο παίξλσ κεγάια απηνθφιιεηα πνπ ηνπο αξέζνπλ, έρσ αγνξάζεη 

ηηο ζθξαγίδεο πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη κε ρακνγειάθηα πάλσ ζην βηβιίν ζεκεηψλσ αλ 

δηάβαζαλ θαιά ή φρη…», ηηο ίδηεο πξαθηηθέο αθνινπζνχλ ε .4, ε νπνία ηνλίδεη,  

«Υξεζηκνπνηψ πξαθηηθέο φπσο έλα απηνθφιιεην, έλα ζνθνιαηάθη ή έλα θαιφ πφλην» 
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θαη ε .3 επηζεκαίλεη φηη, «ηηο κηθξέο ηάμεηο, ζαλ επηβξάβεπζε φρη ζαλ αληαγσληζκφ 

θαη ηε ζθξαγίδα θαη ην απηνθφιιεην θαη ην άξηζηα, ζηηο κηθξέο ηάμεηο παίδεη πνιιή 

κεγάιε ζεκαζία…».  

ε αληίζεζε κε ηνλ ρακειφ εληζρπηή, πνπ είλαη ε πιηθή επηβξάβεπζε 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη ε ιεθηηθή επηβξάβεπζε, ν .1 αλαθέξεη «ραξαθηεξίδσ κε 

έλαλ ηξφπν ηέηνην ηελ επίδνζε ελφο καζεηή ή κηαο καζήηξηαο πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπ ζα 

ζέινπλ θαη εθείλνη λα επηηχρνπλ ην αληίζηνηρν… κηα ζπκπεξηθνξά ή κηα ζηάζε ή κηα 

απάληεζε θάπνηνπ απφ ηνπο καζεηέο κνπ… λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηππν….», 

επηζεκαίλεη επίζεο φηη «ιεθηηθά… θαη ζπκβνιηθή επηβξάβεπζε… Γεληθά απηφ βιέπσ 

φηη πηάλεη!». Μεηαμχ άιισλ ε .2 ηνλίδεη «…επαηλψληαο ηα παηδηά, γηαηί δελ επαηλείο 

θάζε κέξα φια ηα παηδηά, ζηφρνο είλαη λα επαηλεζνχλ θάπνηα ζηηγκή φια αιιά φρη ηελ 

ίδηα κέξα. Γηαηί αλ κνηξάδνπκε κπξάβν δελ έρεη αμία». Μάιηζηα, ε .3 αλαθέξεη φηη 

«Πξνζπαζψ λα ηνπο δίλσ παξαδείγκαηα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πξννδεχζεη επεηδή 

δηαβάδνπλ, πνπ είλαη θαινί καζεηέο φρη φκσο κεηαμχ ησλ καζεηψλ». 

Τπνζηεξίδνληαο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα νη .6 θαη .7 κηινχλ γηα κηα 

πξνζέγγηζε κε γλψκνλα φρη ηνλ αληαγσληζκφ αιιά ηνλ ζπλαγσληζκφ. Αειαδή, ε .7 

αληηδξά ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο αληαγσληζκφο: «πλαγσληζκφο είπακε. Ναη 

ρξεζηκνπνηψ. Μεξηθέο θνξέο βάδσ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο δίπια ζηνπο θαινχο… 

ηνπο βάδσ φξην ρξφλνπ γηα λα ηειεηψζνπλ ηελ εξγαζία. Απηή πνπ ζα ηελ θάλεη πξψηε 

θαη ζσζηά κπαίλεη ε εξγαζία ηεο ζην θαλεινπίλαθα γηα κηα εβδνκάδα, έηζη 

παξαθηλείηαη θαη ν αδχλακνο λα πξνζπαζήζεη». Βπηπιένλ,  ε .6 ιέεη «Έρνπκε ρσξίζεη 

ηα παηδηά... Γηα θάζε κέξα είλαη ηξία παηδηά νη βνεζνί θαη απηά ηα παηδάθηα ζα 

αλαιάβνπλ λα κνηξάζνπλ ηα ηεηξάδηα, λα κνηξάζνπλ ηηο εξγαζίεο… ηπραία γηα λα κελ 

ππάξρεη αληαγσληζκφο, έρσ νξίζεη 1
ε
 θαη 16

ε
 ηνπ κήλα λα αιιάδνπλ ζέζεηο, έρσ θηηάμεη 

ηα ζξαλία «Π», φπνηε ζα θάηζνπλ φινη κε φινπο…». Σελ αληίζεζε ηεο εμέθξαζε ε 

.5,ε νπνία εθθξάζηεθε κε δπζαξέζθεηα γηα ηε ζηάζε ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ πηνζεηνχλ αλάινγεο πξαθηηθέο θαηαζέηνληαο ην δηθφ ηεο βίσκα: «Ναη ην έθαλαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζε εκέλα… Η κεηέξα ηεο ζπκκαζήηξηαο κνπ έπηαλε ηε κακά κνπ θαη 

ηεο έιεγε «Α! Δκείο έρνπκε απηφ ην βαζκφ!»…θαη ε κακά κνπ κε πίεδε πάξα πνιχ! 

Έπξεπε λα είκαη θαη εγψ ζαλ ηνπο άιινπο, κε ηνπο πξψηνπο. Κάηη ηέηνην δελ κε 

βνήζεζε πνηέ!».  

ηελ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί επηδηψθεηαη λα απνζαθεληζηεί ε αληίιεςε ηνπ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε ηελ αξλεηηθή ή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ 
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αληαγσληζκνχ κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αδχλακσλ καζεηψλ. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ 

απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο εληζρχεηαη ε άπνςε φηη νη αδχλακνη 

καζεηέο ίζσο θαη λα κελ έρνπλ πξαγκαηηθά νθέιε απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Βλδερνκέλσο απνηειεί έλα ζεηηθφ 

θίλεηξν γηα ηνπο «θαινχο» καζεηέο λα αληαγσλίδνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Μεηαμχ άιισλ ε . 7 επηθεληξψζεθε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ζηελ  

ηδηνζπγθξαζία ηεο νηθνγέλεηαο,: «Δμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ θαη ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, βέβαηα. Μεξηθά δελ ηα ελδηαθέξεη θαλ, άιια πξνζπαζνχλ 

αιιά πξέπεη λα ηα παξαθηλείο ζπλέρεηα γηα λα δνπιέςνπλ». Σελ ίδηα άπνςε εμέθξαζε 

θαη ν .1: «Δμαξηάηαη απφ ην παηδί… Έρσ παξαηεξήζεη φηη καζεηέο κέηξηνη βειηίσζαλ 

ηελ επίδνζε ηνπο κε απηή ηε ζπκπεξηθνξά αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ θηάλεη κφλν 

απηφ».  

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ δηαθαίλεηαη θαη ε αδπλακία ησλ 

δαζθάισλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε κεηαβνιή ηεο 

πξνφδνπ ηνπ αδχλακνπ καζεηή. πγθεθξηκέλα, νη .2, .8 θαη .3 αδπλαηνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο,: «Δ..δελ μέξσ γηα ηνπο αδχλακνπο αιιά γηα ηνπο 

δπλαηνχο είλαη θίλεηξν» (.2), αθφκα «Δ…ην παηδάθη ην αδχλακν δελ μέξσ ηψξα 

πφζν[…]Θα ζηελαρσξηέηαη πνπ δελ κπνξεί λα απνδψζεη! Ση λα ζνπ πσ;» (.8), ε .3 

«Δ φρη δελ λνκίδσ φηη ηνλ απνζαξξχλεη αξθεί λα γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν…». 

Ώληίζεηα κε ηηο παξαπάλσ απφςεηο ηάρηεθαλ νη .4 θαη .5, νη νπνίεο ζπλεγνξνχλ 

ζηελ παξαθάησ θξάζε «ίγνπξα ηνπ θφβεη ηα θηεξά!». 

Δ εξεπλήηξηα ζηελ πξνζπάζεηα λα εθκαηεχζεη πεξηζζφηεξεο ιαλζάλνπζεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλαδηακφξθσζε ηελ εξψηεζε θάλνληαο έηζη 

θαη κηα εηζαγσγή γηα ηνλ ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ άμνλα. Δ εξψηεζε αθνξνχζε ηε 

ζεκαία θαη ην θαηά πφζν νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ φηη είλαη θίλεηξν- 

έπαζιν γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. ην ζεκείν απηφ, 

δηαπηζηψζεθε πφισζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, απφ ηε κηα κεξηά 

ππήξραλ απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζεκεηνινγία ηεο ζεκαίαο, ελψ απφ ηελ άιιε 

ππάξρνπλ απηνί πνπ ληψζνπλ φηη πνηέ δελ ππήξμε θίλεηξν γηα ηα Αεκνηηθά.  

ηελ πεξίπησζε ησλ .1, .8, νη απαληήζεηο απνδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη 

ζεηηθά πξνζθείκελνη ζηε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη 

«Λεηηνπξγνχζε… Απηφ πνπ κπνξψ λα πσ είλαη φηη ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά, δει. ήηαλ έλαο 

ζηφρνο ησλ καζεηψλ κνπ λα θαηαθέξνπλ λα πάξνπλ ηε ζεκαία…» (.1), ελψ ε .8 
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«Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα απνζαξξχλεηαη, άκα είλαη επαίζζεην παηδί κπνξεί λα 

ζηελαρσξηέηαη πνπ βιέπεη ηνλ άιιν λα πξνρσξάεη… Γελ κνπ αξέζεη θαζφινπ ν λένο 

λφκνο» (.8).   

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, νη έμη (6) ζηνπο νρηψ (8), ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεκαία δελ 

ππήξμε πνηέ θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο. Ώληηπξνζσπεπηηθή είλαη ε απάληεζε ηεο .7: 

«Η ζεκαία δελ απνηειεί πιένλ θίλεηξν. Όινη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιήξσζε!». Αθφκα ε 

.3 ιέεη «Θα κπνξνχζε αιιά κάιινλ αξλεηηθφ!», ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηεο ιέγνληαο 

«…αλ ηα βάισ «πξνζπαζήζηε λα πάξεηε ηε ζεκαία», ζα απνγνεηεχζσ ην παηδί πνπ δελ 

ζα ηελ πάξεη…. Γη απηφ είλαη θαιχηεξα λα εληζρχνπκε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα…». ηελ 

πεξίπησζε ηεο .2 δηαθαίλεηαη ε αξλεηηθή ζέζε ηεο γηα ην ζέκα ηεο ζεκαίαο, «Όρη 

έρεη πάςεη λα είλαη θίλεηξν ε ζεκαία… ε ζεκαία απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παίξλνπλ δέθα (10) φινη νη καζεηέο, γηα ηε ζεκαία κπαίλαλε ζηελ θιήξσζε 

πάξα πνιιά παηδηά. ..πρ αλ ήηαλ 25 καζεηέο νη 20 είραλ δέθα (10)» (.2). Σέινο, ε .6 

επηζεκαίλεη φηη «Η ζεκαία βξε καλάξη πάληα ήηαλ ζέκα ηξηβείο Ννκίδσ [γέιην]. 

Νηψζσ απειεπζεξσκέλε πνπ γίλεηαη κε ηελ θιήξσζε, γηαηί ηφζν ηα παηδηά κεγαιχηεξν 

ζέκα δεκηνπξγείηαη ζηνπο κεγάινπο». Δ .4 θηλείηαη ζε αληίζηνηρν πιαίζην κε ηελ 

άπνςε ηεο .5 ζεκεηψλνληαο ηελ αληίζεζε ηεο γηα ην ζέκα: «Όρη ηνπο αθήλεη 

αδηάθνξνπο, ηνπο ελδηαθέξεη κφλν ηηο κέξεο πνπ είλαη γηα λα επηιέμνπκε πνηνο ζα 

θξαηήζεη ηε ζεκαία. Σελ ππφινηπε ρξνληά δελ ηνπο λνηάδεη θαζφινπ ζην Γεκνηηθφ. ηηο 

κεγαιχηεξεο βαζκίδεο δελ μέξσ ηη θάλνπλ. ην Γεκνηηθφ δελ ην ζθέθηνληαη».  

 

4.4 Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλύπαξμε θνηλσληθώλ αμηώλ θαη 

αληαγσληζκνύ κέζα ην Γεκνηηθό ρνιείν  

ηνλ ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ άμνλα δηεξεπλείηαη ε αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηε ζπλχπαξμε θνηλσληθψλ αμηψλ, φπσο ηζφηεηα, αιιειεγγχε θαη 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε κε ηνλ αληαγσληζκνχ ζηελ ηάμε . πσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ 

ηίηιν, ζηφρνο ησλ επφκελσλ εξσηεκάησλ είλαη λα αλαιπζεί ην θιέγνλ ζέκα ηεο 

ζεκαηνθνξίαο σο θίλεηξν, θαζψο επίζεο λα αλαδεηρζνχλ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ή φρη νη 

αληηθξνπφκελεο έλλνηεο ηεο ηζφηεηα, ηεο αιιειεγγχε θαη ηεο θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

κε ηνλ αληαγσληζκφ.  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε εληχπσζε πνπ δίλεηαη 

είλαη φηη νη απφςεηο δελ είλαη μεθάζαξεο αθφκα, παξά ην γεγνλφο φηη ν λφκνο έρεη 
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εθαξκνζηεί γηα δχν ρξφληα. Οη ηξείο (3) ζηνπο νρηψ (8) απάληεζαλ φηη δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ηνπνζεηεζνχλ ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν .1 

«...πξνζαξκνζηήθακε ζηα λέα δεδνκέλα δελ κπνξψ λα ζαο πσ μεθάζαξα ηη γίλεηαη 

ηψξα θαη πσο ιεηηνπξγεί ηψξα, γηαηί θαη ηψξα αθφκα πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη 

γίλεηαη, αιιά κπνξψ λα πσ φηη ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά γηα ηνπο 

θαινχο καζεηέο… Γελ μέξσ αλ νη καζεηέο πνπ παίξλνπλ ηε ζεκαία κε θιήξσζε αλ 

βειηηψλνληαη…». Αθφκα ε .2 αλαθέξεη «ην Γεκνηηθφ φκσο πνπ ήηαλ ηφζνη πνιινί 

δελ θαηάιαβα ηε δηαθνξά ηνπ πξηλ θαη ηνπ κεηά… Πάξα ηαχηα ηε ζεκαία έρνπλ 

δηθαίσκα λα ηε ζεθψλνπλ φινη!», θαη ε .4 απαληά «… δελ ζπκθσλψ απφιπηα! Γελ 

ζπκθσλψ απφιπηα! Δίκαη δηραζκέλε!..είλαη έλα ζχκβνιν, δελ είλαη βξαβείν ε ζεκαία! 

Γελ ηελ παίξλεη ν θαιχηεξνο!...Απφ ηελ άιιε αθνχσ δηάθνξα απφ ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα, απφ ηνπο γνλείο…» 

ΐέβαηα ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ αλέδεημε θαη κηα κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ηάζζνληαη καρεηηθά ελάληηα ζε απηή ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

.7 ιέεη «Γηαθσλψ θαζέησο. Καη παιηά κε θιήξσζε γηλφηαλ αιιά κφλν αλάκεζα ζηνπο 

θαινχο καζεηέο. Σψξα φινη έλα! Καινί , θαθνί, πξνζπαζψ, αδηαθνξψ, ζπκκεηέρσ φινη 

ζηελ θιήξσζε». Τπέξκαρε ηεο ίδηαο άπνςεο είλαη θαη ε .8, ε νπνία ππνζηεξίδεη 

«Γελ κνπ αξέζεη θαζφινπ ν λένο λφκνο!...Γηαηί ζα πξέπεη λα ακείβεηαη θαη ν θαιφο 

καζεηήο! Γηαηί είλαη κηα παξάδνζε, γηαηί λα ηε ραιάζνπκε! Δγψ ζα ήζεια λα 

μερσξίδεη!», ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε .8 πξφηεηλε κηα πξαθηηθή δηάθξηζεο 

θαη επηβξάβεπζεο ηνπ άξηζηνπ καζεηή, φπσο ν έπαηλνο ζηε Αεπηεξνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε, δειαδή «ζα κπνξνχζακε αο πνχκε λα βξαβεχνπκε ηνπο άξηζηνπο καζεηέο, 

αιιά δελ καο ην επέηξεςαλ». 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο αληίιεςεο ε .5 ζεκεηψλεη φηη «Δγψ είκαη ππέξ! Γελ 

ην ζεσξνχζα επηβξάβεπζε θαη κέλα κνπ έηπρε, επεηδή είρα ζην Γεκνηηθφ κεγάιν βαζκφ 

λα πήξα ηε ζεκαία… δελ ην ζεσξνχζα δίθαην… Πξνζπαζνχζα λα βειηησζψ γηα λα 

είκαη απηφ, φρη γηα δηθηά κνπ επηινγή! Πξνο ην παξφλ ην ζεσξψ πνιχ ζσζηφ θαη πνιχ 

δίθαην απηφ πνπ έγηλε!». Κάηη αλάινγν ππνζηεξίδεη θαη ε .3: «Θεσξψ φηη είλαη ιίγν 

πην δίθαηνο γηα ηνπο αδχλακνπο καζεηέο… ν βίσζα θαη πέξπζη πνπ είρα κεγάιε ηάμε, 

θάπνηνη καζεηέο πνπ ήηαλ άξηζηνη έιεγαλ  εγψ δηάβαζα ηφζα ρξφληα θαη ηειηθά δελ 

πήξα ηε ζεκαία, θαη ηειηθά ζα ηελ πάξεη θάπνηνο άιινο πνπ δελ είλαη ηφζν θαιφο 

καζεηήο». Σέινο, ε .6 ηνπνζεηείηαη «ηελ αξρή ην ζεψξεζα… Λάζνο! Γηαηί πσο ζα 

μερσξίζεη, γηαηί λα κελ ακεηθζεί ν θαιφο καζεηήο… Ση λα μερσξίζεη έλα παηδάθη, ηα 
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πεξηζζφηεξα ηψξα είλαη ζην ελλέα (9) θαη δέθα (10), αλ πνχκε φηη βαζκνινγνχκε φρη 

κφλν ηελ επίδνζε αιιά θαη άιια… θαη κεηά ζηελαρσξηνχληαη ζπλ φηη κπαίλνπλ θαη νη 

γνλείο…».  

Δ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ζηελ άπνςε θαη ζηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζεκαία θαη ζηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηνπο 

«άξηζηνπο» ή κε καζεηέο. Δ επηθξαηέζηεξε άπνςε είλαη φηη ν άξηζηνο ζα παξακείλεη 

άξηζηνο θαη ν κέηξηνο ζα πξνζπαζήζεη γηα θάηη παξαπάλσ ρσξίο επηηπρία ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. Ο .1 ππνζηεξίδεη φηη «…Βιέπσ φηη έραζαλ ηελ επθαηξία λα 

θαλεί πξνο ηα έμσ… Καλέλαο δελ κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη φηη ν ζεκαηνθφξνο ήηαλ 

έλαο άξηζηνο καζεηήο κέρξη ηψξα». Με ηε ζεηξά ηεο ε .3 ηνλίδεη «Αλ είλαη πνιχ 

αδχλακνο ν καζεηήο φζν θαη λα πξνζπαζεί δελ λνκίδσ φηη θαηαθέξλεη λα θηάζεη ζην 

άξηζηα δέθα (10) ζε φια πνπ ρξεηάδεηαη ε ζεκαία, παιαηφηεξα δειαδή». 

Ώθνινπζεί ε απάληεζε ηεο .2 «… νη θαινί καζεηέο δελ μέξσ αλ ζα 

θαηαθέξνπλ λα γίλνπλ πνιινί θαινί, ζίγνπξα φκσο ν πνιχ θαιφο κε ηνλ αληαγσληζκφ 

ζα γίλεη άξηζηνο…». Ώλάινγε είλαη θαη ε αληίιεςε ησλ .7 θαη .5, ε νπνία ηνλίδεη 

φηη «Γηα ηνπο θαινχο ζεσξψ φηη θαη έλα απιφ κπξάβν αιιά θαη γηα φινπο ή έλα θαιφ 

ζρφιην ζην ηεζη δίπια ζηνλ βαζκφ αξθεί. Η ζεκαία δελ απνηειεί πιένλ θίλεηξν. Όινη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιήξσζε!...Θεσξψ φηη είλαη απνθνκκέλν απφ απηφ» Οη απαληήζεηο 

ησλ .4 θαη .6 ζπγθιίλνπλ σο πξνο ην ζέκα: Δ .4 απαληά «Όρη, φζν θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ άιιαμε ν λφκνο δελ ζα μερσξίζνπλ» θαη ε απάληεζε 

ηεο .6 έρεη θνηλά ζεκεία θαη κε ηελ απάληεζε ηεο .7 «…απφ ηε ζηηγκή πνπ μέξνπλ 

φηη φινη ζα κπνπλ ζηελ θιήξσζε δελ πηζηεχσ φηη ην ζεσξνχλ θίλεηξν». Κάπνηνη απφ 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο αλαθέξζεθαλ θαη ζηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ. πγθεθξηκέλα νη .8 θαη .6 πεξηγξάθνπλ ηελ αληίδξαζε σο εμήο: «Ναη δελ 

άξεζε! Μάιηζηα ππήξραλ θαη παηδηά πνπ ήηαλ άξηζηνη καζεηέο θαη δελ ήξζαλ ζηελ 

παξέιαζε» θαη «Ναη λαη έπεζε πνιχ θιάκα… έπεζε πνιχ θιάκα απφ ηα παηδηά ηα 

ίδηα…». 

Δ ηξίηε ζηε ζεηξά εξψηεζε αθνξά ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο εληφο 

ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ. Οη καξηπξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθέο ψζηε 

λα ζθηαγξαθεζεί ην νκηριψδεο ηνπίν ησλ αληηδξάζεσλ εληφο ηνπ πιιφγνπ 

Αηδαζθφλησλ, εληφο ηνπ  καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο επίζεο θαη εληφο ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. ηε ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ κεξηθά 

απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Γηα παξάδεηγκα ε .7 πεξηγξάθεη: «…Κάπνηνη 
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απφ ηνπο γνλείο αληηδξνχλ, θαη δελ ζέινπλ θαλ ην παηδί ηνπο λα πάξεη κέξνο. Φέηνο ε 

κακά κηαο καζήηξηαο κνπ, κε ππεχζπλε δήισζε επηθαιέζηεθε πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη 

ην παηδί ηεο εμαηξέζεθε απφ ηελ θιήξσζε. Γελ ζπκκεηείρε θαλ ζηελ παξέιαζε», επίζεο 

ζθηαγξαθεί ην πξνθίι ηεο καζήηξηαο «Απηή είλαη κηα κέηξηα καζήηξηα, αιιά είλαη 

ζπλεπήο, θαη ε κακά ηεο πίζηεπε φηη ε θφξε ηεο δελ ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θιήξσζε ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ θαιχηεξνη καζεηέο» ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

άξηζησλ καζεηψλ αλαθέξεη φηη, «…πνιινί ζηελαρσξηνχληαη θαη θιαίλε ζηελ 

παξέιαζε, ηα θνξίηζηα ζπλήζσο», ελψ αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ δαζθάισλ 

«Οη δάζθαινη ην ζπδεηήζακε φζνη ήκαζηαλ νη παιαηφηεξνη ζε πεγαδάθηα… Οη 

πεξηζζφηεξνη δηαθσλνχζακε, αιιά ππήξμαλ θαη απηνί πνπ αδηαθφξεζαλ, δελ 

αληέδξαζαλ θαζφινπ…». Η .7 νινθιεξψλεη ηελ άπνςε ηεο αλαθεξφκελε κε ηελ 

αληίδξαζε ησλ γνλέσλ σο εμήο: «Δγψ γλσζηνχο πνπ έρσ θαη κηιάσ, νη αληηδξάζεηο 

ήηαλ ρακειφθσλεο θαη κεκνλσκέλεο θαη δηαθσλνχζαλ κελ αιιά ρσξίο άιιε 

αληίδξαζε».  

Ώθφκε έλα πεξηζηαηηθφ  πεξηγξάθεη ε .6: «…θιεξψζεθε έλα Ρνκά, έλαο 

είλαη ζην ζρνιείν θαη θιεξψζεθε, ν νπνίνο δελ έξρεηαη θαη δελ θνηηά ηαθηηθά, αιιά 

ηέινο πάλησλ ε ηχρε είλαη ηχρε! Καη έπεζε πνιχ θιάκα… ρψξηα απφ ηηο παξεμεγήζεηο 

γνλέσλ θαη ηηο θξηηηθέο θαη φια». ηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο «πνηα ήηαλ ε 

αληίδξαζε ησλ δαζθάισλ;» ε .6 απαληά «Πψο λα ζην πσ! Πήγε αιινχ ην ζέκα πην 

πνιηηηθά αο πνχκε!...νπ ιέσ θνξίηζη κνπ εδψ κπαίλεη θαη ε πνιηηηθή ηδενινγία κέζα» 

θαη ζπλερίδεη «Δληάμεη ζηελ αξρή φινη είπακε «ακάλ θαη πσο θαη γηαηί» αιιά κεηά 

είπακε «εληάμεη θαη ηη έγηλε θαη απηφ παηδί είλαη;... Γηαηί δελ είλαη Παλειιαδηθέο, εθεί 

είλαη απφιπηα φηη πξέπεη λα ππάξρεη αμηνθξαηία, ιεπηνκέξεηα θαη φια απηά. Σψξα ζην 

Γεκνηηθφ; Ση λα ππάξρεη ζην Γεκνηηθφ; Όινη αο δήζνπλ ηηο ίδηεο ραξέο». 

Δ .4 πάιη σο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο πεξηγξάθεη έλα πεξηζηαηηθφ πνπ 

δηεμήρζε ζην δηθφ ηεο ζρνιείν: «Άθνπγα λα ιέλε ζην γξαθείν «πσ πσ είλαη απηφ», 

γεληθφηεξα γηα ηελ νκάδα παξαζηαηψλ «ελψ έπξεπε λα είλαη εθείλνη». Ώθφκα, 

αλαθεξφκελε ζηελ αληίδξαζε ησλ παηδηψλ ζεκεηψλεη «ράξεθαλ απηνί πνπ ηελ πήξαλ 

θαη ζηελαρσξήζεθαλ απηνί πνπ δελ ηελ πήξαλ είηε ήηαλ άξηζηνη είηε δελ ήηαλ!» θαη 

πξνζζέηεη φηη δελ γλψξηδε ηελ αληίδξαζε ησλ γνλέσλ :«Γελ μέξσ! Γελ έρσ επαθή κε 

γνλείο! Γελ άθνπζα θάηη». Παξνκνίσο, ε .5 κηιά γηα ηε δηθή ηεο εκπεηξία: «Ναη 

έηπρε, ππήξμαλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο γνλείο… Γει. είρε έξζεη απφ ην ζχιινγν Γνλέσλ 

κηα κεηέξα θαη έθαλα παξάπνλα φηη έδσζαλ ζε έλα παηδί πνπ είρε πνιιέο απνπζίεο θαη 
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δελ δηαβάδεη… Μέρξη εθεί έγηλε ζηήζηκν κε ηα ραξηάθηα γηα ην πνηνο ζα πάξεη ηε 

ζεκαία, θάλακε αιιαγή ζε άιιε εκεξνκελία. Δγψ δελ ήκνπλ ζχκθσλε ζε ηίπνηα. Γηα 

λα κελ ηελ πάξεη εθείλν ην παηδί. Σειηθά ηελ πήξε θαη εθείλν ην παηδί θαη θαλφληζαλ ην 

δηθφ ηεο ην παηδί λα ην θξαηάεη ζηελ επφκελε παξέιαζε». ηελ εξψηεζε ηεο 

εξεπλήηξηαο «αλ νη ππφινηπνη γνλείο ήηαλ ζχκθσλνη κε απηφ;» ε .5 απαληά: «Γελ 

μέξσ, πάλησο ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ ήηαλ φινη ζχκθσλνη θαη έιεγαλ φινη λαη 

πξέπεη λα γίλεη έηζη γηαηί είλαη ε θαιχηεξε καζήηξηα! Δγψ κφλν ήκνπλ αξλεηηθή θαη δελ 

είραλ θαη ζσζηή ζηάζε απέλαληί κνπ επεηδή δελ ζπκθψλεζα». Ώθφκα θαη ζηελ 

εξψηεζε γηα ηελ αληίδξαζε ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ ε .5 ιέεη φηη «Γελ αληέδξαζαλ! 

Η παξέιαζε ε επφκελε έγηλε φπσο ηελ ήζειαλ γηα λα κελ κηιάεη θαλείο! Βνιεχηεθαλ 

θαη ηα άιια παηδηά ζαλ παξαζηάηεο θαη έηζη. Μπξνζηά κνπ!».  

Δ .2 παξαζέηεη θαη απηή ηε δηθή ηεο εκπεηξία: «Γελ ππήξραλ αληηδξάζεηο… 

Φέηνο έηπρε λα κνπ κπεη ζηε ζεκαία καζεηήο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φρη 

ζεκαηνθφξνο αιιά ζηε ζεκαία κε απνηέιεζκα ν ζεκαηνθφξνο πνπ δελ ηνπ άξεζε πνπ 

κπήθε ζεκαία, δελ ήζειε λα θξαηήζεη ηε ζεκαία… Μφιηο θιεξψζεθε είπε -Γελ ζέισ 

θπξία ηψξα, πσο κπήθακε φινη κέζα έηζη». Δ παξέκβαζε ηεο ίδηαο θαη ηεο κεηέξαο 

ηνπ παηδηνχ ππήξμε θαηαιπηηθή ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ καζεηή. Βπηπιένλ, ε .2 

αλαιχεη έλα αθφκα γεγνλφο πνπ δηαδξακαηίζηεθε ζην δηπιαλφ ηκήκα «…θιεξψζεθε 

καζεηήο πνπ είλαη αιινεζλήο θαη είπε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή -δελ ζέισ λα ζπκκεηάζρσ, 

βγάιηε κε απφ ηελ θιήξσζε, δελ ζέισ λα κπσ ζηε ζεκαία-… είπε -δελ ζα έξζσ θαη ε 

ζέζε έκεηλε θελή θαη ζα βάδακε αληηθαηαζηάηε…». Ώλαθνξηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ επηζεκαίλεη «Ναη, λαη είλαη αξλεηηθνί γηα ηνλ ηξφπν, 

πιεηνςεθία ζεσξνχλ φηη δελ ζα έπξεπε λα ζπκβεί απηφ αιιά ππάξρνπλ θαη θσλέο πνπ 

ιέλε «γηαηί θαη πξηλ πνπ βάδακε ζε φινπο δέθα (10) θαη θιεξψλνληαλ», απιά απέθεπγεο 

θξαπγαιέεο πεξηπηψζεηο». 

Δ .8 απνθαιχπηεη φηη «Μάιηζηα ππήξραλ παηδηά πνπ ήηαλ άξηζηα θαη δελ 

ήξζαλ ζηελ παξέιαζε!... Δληάμεη ην δέρηεθαλ αθνχ ήηαλ λφκνο δελ αληέδξαζαλ… Γελ 

αλαθαηεχηεθαλ ζε ηίπνηα», ελψ θαη ε αληίδξαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ήηαλ 

νκφθσλε «Μαο έιπζε ηα ρέξηα γηα ην πνπ ζα βάινπκε ην δέθα (10) θαη ην ελληά (9)». 

Μεηαμχ ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππήξμε θαη ν .1 πνπ αλαθέξεη «Δπίζεκεο 

αληηδξάζεηο δελ ππήξραλ, αλεπίζεκεο κέζα ζην πιαίζην ζπδεηήζεσλ πνπ 

θνπβεληηάζακε… δελ εμέθξαζα αλνηρηά ηελ άπνςε, γηαηί θαη εγψ ζεψξεζα φηη είκαη 

δεκφζηνο ιεηηνπξγφο νπφηε νθείισ λα ιεηηνπξγήζσ κέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαη απφ ηε 
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ζηηγκή πνπ ε πνιηηεία έρεη μεθάζαξα έλα λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην… νθείισ λα 

αθνινπζήζσ…».  

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε δηεξεπλψληαη νη θνηλσληθέο αμίεο (φπσο αιιειεγγχε, 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα) πνπ δηαπεξλνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα. Μεηαμχ άιισλ ε .2 επηζεκαίλεη φηη «ζεσξψ φηη πξνζπαζψ 

αιιά δελ μέξσ θαηά πφζν απηφ γίλεηαη εθηθηφ! Όζν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηφζν πην 

δχζθνιν είλαη λα επεξεάζεηο… γηαηί έρεη ζρεκαηηζηεί ν ραξαθηήξαο ηνπο πιένλ είλαη 

αξθεηά αληηδξαζηηθά… Όζν κεγαιψλνπλ δε ηνπο αθνινπζνχλ ηφζν θαη ίζσο ζηαδηαθά 

μερλνχλ ηη είλαη ζσζηφ… κπαίλνπλ θαη ζηε πξν-εθεβεία θαη έρνπλ έμαξζε ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο», θαηαιήγνληαο είπε «παιεχσ γηα ηελ αιιειεγγχε αξθεηά θαη γηα ηνλ 

ζεβαζκφ, αξθεηά θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα κηιάκε κέζα απφ πνιιή θνπβέληα θαη 

ζπδήηεζε…». Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ε .2 αλαξσηηέηαη ηειηθά αλ απηφ 

πνπ πξεζβεχεη είλαη ην γεληθφ ζσζηφ «…έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο φηη κήπσο ζηελ 

πξνζπάζεηα κνπ λα εληάμσ καζεηέο ζηελ ηάμε θαηαπηέδσ άιινπο. Πάξα ηαχηα 

πξνζπαζψ αθφκα λα ηνπο εληάμσ… θαη ιεο «είλαη απηφ ζσζηφ λα θαηαπηέδσ έλα 

καζεηή λα αλέρεηαη κηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ;». Σν ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο ήηαλ: «Φίινη δελ ζα γίλνπκε, κε θάπνηνπο θίινη δελ ζα γίλνπκε, 

καζαίλνπκε λα ζπλππάξρνπκε. Απηφο είλαη ν ζηφρνο!». 

Δ άπνςε ηνπ .1 ήηαλ ε αθφινπζε: «Η ζρνιηθή ηάμε είλαη έλα δσληαλφ 

θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο καο, ζεσξψ φηη θάλσ φ, ηη κπνξψ γηα λα αλαπηχμσ ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κνπ, ην νκαδνζπλεξγαηηθφ θιίκα δει. βάδσ ηνπο 

καζεηέο λα δνπιεχνπλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη κάιηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

ηπραίν ηξφπν… κπνξψ λα πσ φηη ζε απηφ ην θνκκάηη έρεη γίλεη θαιή δνπιεία ζηα 

Γεκνηηθά θαη βιέπεηο ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο». Ώληίζηνηρε 

είλαη θαη ε άπνςε ηνπ .3:  «Ναη ην ληψζσ θαη πξνζπαζψ λα πεξλάσ κέζα ζηα παηδηά 

απφ ην παξάδεηγκα κνπ θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνκαη κέζα ζηελ ηάμε θαη 

φηαλ έρσ θαη επθαηξία θαη επηιέγσ καζήκαηα πέξα απφ ηελ Ύιε, πξνζπαζψ λα επηιέγσ 

θάπνηα θείκελα ηέηνηνπ ηχπνπ γηα λα κπνξψ λα δείμσ ηελ αιιειεγγχε, ηελ ηζφηεηα θαη 

θπξίσο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε!». Παξφκνηα ε .5 ιέεη «Δλλνείηαη δελ θάλσ 

θαζφινπ δηαθξίζεηο ησλ παηδηψλ, κνπ έρεη ηχρεη λα έρσ κεο ζηελ ηάμε κνπ θαη εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο καζεηψλ θαη παηδηά μέλα απφ Αιβαλία ή Ρνκά… Πξνζπαζψ λα κελ 

μερσξίδσ θαζφινπ ηα παηδηά, πξνζπαζψ λα κελ δίλσ ζαλ ζηφρν ηε βαζκνινγία αιιά 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ εμέιημε ηνπο κφλν καζεζηαθά θαη αλζξσπηζηηθά 
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ζε αμίεο φπσο ηζφηεηα, θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ε αξρή κνπ είλαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα» 

 Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε .6 αλαθέξεη φηη, «Γηα λα ππάξμεη ηζφηεηα, 

πξνζπαζψ ην ζέκα ηνπ αληαγσληζκνχ λα ην θαηαιάβνπλ κε ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη 

ηεο θηιίαο θαη ιέκε κέζα ζηε ηάμε «Αγάπε, πλεξγαζία, Οκφλνηα», ην νπνίν ππνηίζεηαη 

φηη έρνπκε ςεθίζεη φηη απηφ ζα έρνπκε κέζα ζηελ ηάμε καο». Βπίζεο, ζεκεηψλεη φηη «… 

Απηφ είλαη ζέκα ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο […] Ννκίδσ είλαη ζέκα ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ, γηαηί εληάμεη βιέπνπκε δηάθνξα... πξνζπαζνχκε λα θηηάμνπκε ήξεκα 

παηδηά, ήξεκνπο ραξαθηήξεο, παηδηά κε αμίεο ηέινο πάλησλ, κε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, κε αγάπε, κε δνηηθφηεηα… Ννκίδσ φηη ηνπο ιείπεη αγάπε!».  

Δ απάληεζε ηεο .7 εζηηάδεη θπξίσο ζην ζέκα ηεο αιιειεγγχεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Σψξα αλαθνξηθά κε ηελ αιιειεγγχε πξνζπαζψ αιιά δελ 

δηαθξίλσ λα ζαο πσ απηφ ην αίζζεκα ηεο ελφηεηαο ζηα παηδηά. Όηη φινη είκαζηε καδί 

κηα ηάμε, κηα νκάδα πνπ έρνπκε έλαλ θνηλφ ζηφρν. Να κάζνπκε πξάγκαηα. Αλαθέξσ 

ζπλέρεηα παξαδείγκαηα θαζεκεξηλφηεηαο γηα ηελ ηζφηεηα, αιιά πάιη ηα παηδηά αλάινγα 

κε ην ζέκα ζα πεηάμνπλ θαη ζηεξεφηππα παιηάο επνρήο φπσο φηη νη γπλαίθεο είλαη 

θαηψηεξεο απφ ηνπο άληξεο, γηα ηνπο Αιβαλνχο, γηα ηνπο Παθηζηαλνχο. Όηη ήξζαλ θαη 

παίξλνπλ ηε δνπιεία ησλ γνληψλ κνπ. Καη άιια ηέηνηα». Σειεηψλνληαο ε .8 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πηνζέηεζε φισλ απηψλ ησλ θνηλσληθψλ 

αμηψλ: «εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε νηθνγέλεηα, λα θνπβεληηάδνπλ κε ηα παηδηά φζν θαη λα 

ηα αθνχλ απφ εκάο…». 

Έπεηηα, αθνινπζεί ε πέκπηε εξψηεζε, αλαθνξηθά κε ηελ ζπλχπαξμε ησλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή. Σν ζχλνιν 

ησλ απαληήζεσλ απέδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε απηψλ ησλ ελλνηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

επγελνχο άκηιια. πγθεθξηκέλα, νη πέληε (5) απφ ηνπο νρηψ (8), έδσζαλ θαηαθαηηθή 

απάληεζε. Οη .2, ππνζηήξημε φηη «λαη ζεσξψ φηη κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ γηαηί ζα 

είλαη πγηήο ν αληαγσληζκφο αλ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο. Αλ δελ ππάξρνπλ απηέο νη 

ζπλζήθεο, παχεη ν αληαγσληζκφο λα είλαη πγηήο θαη απνθηά άιιε δηάζηαζε!». Δ .3 

ππνζηεξίδεη φηη «…κπνξνχλ αξθεί λα ππάξμεη ν επγελήο αληαγσληζκφο. Χο επγελήο 

άκηιια! Καη φρη γηα λα γίλσ  θαιχηεξνο απφ ηνλ άιινλ ή λα κεδελίζσ ηνλ άιινλ». 

Βπίζεο, ε .6 ππνζηεξίδεη φηη «Φπζηθά θαη κπνξνχλ, δει. δελ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα 

ηάμε ρσξίο ζηφρνπο, άξα ζα έρνπκε θαη αληαγσληζκφ… δίλνληαο ζηα παηδηά ηε 
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δπλαηφηεηα λα βγάινπλ ζπλαηζζήκαηα άιια…». Ώθφκα ε αληίιεςε ηνπ .1 είλαη φηη 

«πλππάξρνπλ αιιά φηαλ ππάξρεη θάπνην πψο λα ην πσ… θάπνην δήηεκα». ε 

αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ ε .4 δήισζε έληνλα «Όρη βέβαηα[γέιην]είλαη ην απφιπην 

φρη! Γελ γίλεηαη!».  

ηελ εξψηεζε «αλ ηειηθά ν αληαγσληζκφο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο;», ηα επξήκαηα απέδεημαλ 

φηη δελ ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε .2 έδσζε θαηαθαηηθή απάληεζε: «Ναη ζεσξψ φηη ηηο επεξεάδεη… 

Ννκίδσ φηη φια απηά είλαη αιιειέλδεηα, δελ κπνξεί λα κελ ηηο επεξεάδεη, δει. φπσο 

βιέπσ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θαη αμηνπνηνχλ ηηο πξαθηηθέο απηέο, αθνινπζψ θαη 

εγψ». Βπηπιένλ, ε .6 θαηαζέηεη φηη «Οπσζδήπνηε ην θάλνπκε αλά πάζα ψξα θαη εγψ 

ην ζθέθηνκαη απηφ. Όηη ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη αληαγσλίζηκα… πξνζαξκφδεζαη θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ έρεη θαη έλα ζηφρν: είκαζηε θαιφ ζρνιείν, πξέπεη λα βγάδνπκε 

θαινχο καζεηέο, άξα αθφκα θαη φηαλ θηάζνπκε ζηηο Παλειιαδηθέο αθνχγεηαη φηη απηφ 

ην παηδί πήγαηλε ζε απηφ ην ζρνιείν… Ό αληαγσληζκφο είλαη αθφκα θαη κέζα ζε καο».   

Δ .7 παξνπζηάδεη ηελ άπνςε φηη «Δμαξηάηαη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ έρσ ζπλαδέιθνπο, ν αληαγσληζκφο επεξεάδεη ηηο  

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, θαζψο νη δάζθαινη θπλεγνχλ ηα παηδηά γηα ηα απνηειέζκαηα. 

ην δεκφζην δελ λνκίδσ φηη ηζρχεη ην ίδην. Δγψ αιιάδσ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηάμε θαη φρη 

λα αληαγσληζηνχλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο…». Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ είλαη απηή ηεο .4, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη 

«ηηο επεξεάδεη, ηηο επεξεάδεη γηαηί πξνζπαζψ λα ηηο εμαιείςσ [γέιην]δελ ζέισ εγψ ηνλ 

αληαγσληζκφ κέζα ζηελ ηάμε κνπ γηαηί δελ κε βνιεχεη». ε αληίζεζε κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο απφςεηο ε .5 είλαη αξλεηηθή έλαληη ηεο επηξξνήο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη «Όρη δελ 

επεξεάδεη θαζφινπ, δελ ην ρξεζηκνπνηψ ζαλ θίλεηξν. Δγψ ζεσξψ φηη ηα παηδηά πξέπεη 

λα πεξλάλε πξψηα θαιά ςπρνινγηθά ζην κάζεκα θαη κεηά λα απνδίδνπλ». 

Δ ηειεπηαία εξψηεζε εξεπλά ηελ αληίιεςε ησλ δαζθάισλ γηα ηελ επηξξνή 

πνπ αζθεί ν αληαγσληζκφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλ αληηζηέθνληαη ή φρη. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη  φηη ν αληαγσληζκφο 

είλαη ζχκθπηνο κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. ιν ην εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ζχζηεκα εξείδεηαη ζε απηή ηε ινγηθή, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
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σο θνξείο δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ ζζελαξά έλαληη απηήο ηεο παγησκέλεο 

θαηάζηαζεο. Οη πεξηζζφηεξνη εθθξάδνπλ ηηο αθφινπζεο αληηιήςεηο. Γηα παξάδεηγκα 

ν .1 αλαθέξεη φηη «Η Κνηλσλία γεληθά! Απφ ην κηθξφ πάκε ζην κεγάιν, δει. πνιιέο 

ζπκπεξηθνξέο θαζνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά… θξίλσ δελ ρξεηάδεηαη 

αληίζηαζε γεληθά. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

ζηηο αλάγθεο θαηο ζηηο ζπλζήθεο…. Καη λα αμηνινγνχλ πφηε ρξεηάδεηαη ν αληαγσληζκφο 

θαη πφηε ε αιιειεγγχε! Πφηε δειαδή θηάλνπκε ζηελ επγελή άκηιιά θαη πφηε ζηελ 

αιιειεγγχε».  

Δπίζεο, ε .2 ηνλίδεη φηη «Δθφζνλ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηαηί γηα λα 

θξίλσ αλ ν αληαγσληζκφο είλαη επηηπρήο ή φρη, ζα πξέπεη λα δσ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, 

αλ ην παξνκνίαδα ζαλ έλα αεξφζηαηφ, πνηνη κπνξνχλ λα ην αλεβάζνπλ ςειά. Δθφζνλ 

ζηελ πιεηνςεθία απνδίδεη θαη εθφζνλ ην εθπαηδεπηηθφ καο χζηεκα είλαη έηζη 

δηακνξθσκέλν. Γηαηί ζα πάλε ζε έλα Γπκλάζην θαη ζε έλα Λχθεην, πνπ είλαη θαζαξά 

βαζκνζεξηθφ ην ζέκα! Μέζσ ηεο βαζκνινγία ζνπ θξίλεζαη αλ ζα πεξάζεηο ζε έλα 

Παλεπηζηήκην δελ κπνξεί λα κελ ππάξρεη ν αληαγσληζκφο! γηαηί ζα πξέπεη λα έρεηο 

ζέζεη ηα παηδηά ζε κηα δηαδηθαζία λα μέξνπλ φηη ε δσή κεηά είλαη κηα θνχξζα κέρξη λα 

ηειεηψζνπλ ζην Λχθεην… εεε! Πξέπεη λα ηνπο κάζεηο λα ηξέρνπλ. Δδψ κεο ζηε δσή θαη 

ε απιή επηβίσζε καο είλαη δχζθνιε». 

 Με ηε ζεηξά ηεο ε .3 αλαθέξεη φηη «ζεσξψ φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζπαζνχλ λα αληηζηαζνχλ αιιά φηαλ πξνζπαζνχλ θαη βξίζθνπλ πάξα πνιινχο 

ηνίρνπο θαη πνιιά εκπφδηα, απνγνεηεχνληαη. Δηδηθά κε ηα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο, 

κπνξεί λα απνγνεηεπηνχλ , θνπξάδνληαη θαη ιέλε «δελ κπνξψ λα ην αιιάμσ εγψ ηψξα, 

θηαίλε νη γνλείο» ζπλήζσο νη δάζθαινη ιέλε θηαίλε νη γνλείο θαη νη γνλείο ιέλε θηαίλε 

νη δάζθαινη θαη έρνπλ έλα θαχιν θχθιν!». Δ .5 απαληά :«Ναη θαη λνκίδσ φηη είκαη ε 

κφλε. Γελ μέξσ. Βιέπσ πνιχ άιιν θιίκα απφ ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, κε 

επηβξαβεχζεηο, κε θαιέζκαηα γνληψλ, κε επαίλνπο, κε ην πνηνο ζα μεθηλήζεη ηελ γηνξηή, 

ζε φια». 

Ώπφ αληίζεηε ζθνπηά ην αληηκεησπίδεη ε .7, ε νπνία επηζεκαίλεη φηη «Γελ 

λνκίδσ φηη αληηζηέθεηαη θαλείο. Καη εκείο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είκαζηε. Ννκίδσ φηη 

ζην δεκφζην δελ έρεηο θαλέλα ιφγν λα εληζρχζεηο ηνλ αληαγσληζκφ. Γηα κέλα δελ 

απνηειεί θίλεηξν φηη ηα παηδηά ζα θάλνπλ θάηη θαιχηεξν αλ ηα βάισ ην έλα απέλαληη 

ζην άιιν. Γελ μέξσ δελ λνκίδσ!..Άξα ηη λα εληζρχζεηο εθεί θαη ηη λα απνηξέςεηο; θαη 
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πσο λα δηακνξθψζεηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζε θάηη πνπ είλαη απαξραησκέλν θαη ην 

βιέπνπκε φινη». 
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Κεθαιαίν 5
ν
: πκπεξάζκαηα- πδήηεζε- Πξνηάζεηο  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, αθνινπζεί ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  ην Κεθάιαην 5
ν
 γίλεηαη κηα απφπεηξα παξνπζίαζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ, 

φπσο απηά ζηνηρεηνζεηήζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

εκθαλή χπαξμε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ηα θίλεηξα πνπ 

εληζρχνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, αθφκα θαη ηε ζπλχπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ κε 

θνηλσληθέο αμίεο φπσο αιιειεγγχε, ηζφηεηα θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

 

5.1 πδήηεζε  

 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηρεηξεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ 

επξεκάησλ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ρεηηθά κε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηνλ βαζκφ πνπ απηφο 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε. Δ 

παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα πινπνηεζεί κε βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ζε 

άμνλεο. 

 

5.1.1 πκπεξάζκαηα γηα ηνλ καζεηηθό αληαγσληζκό θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

  Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο, πξνθχπηεη έλα επξχ θάζκα ζπκπεξαζκάησλ. Ώπηά αθνξνχλ ηε ζεκαζία 

πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ αληαγσληζκφ ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε βαζκνινγία θαη ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηππηθά δελ επεξεάδνπλ ηελ 

εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε θάηη αλάινγν 

κε ηελ άπνςε ηνπ Γκάο (2007) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ν αληαγσληζκφο είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ αζπλείδεηα 

λνκηκνπνηείηαη απφ ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο. Τπφ ην πξίζκα, ηεο 

«απνδνηηθφηεηαο», ηεο απφθηεζεο «δεμηνηήησλ» θαη «ζηάληαξλη» εζληθήο θαη δηεζλνχο 

εκβέιεηαο πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαη γίλεηαη απιφο ιεηηνπξγφο ησλ 

Δπξσπατθψλ ππαγνξεχζεσλ» (ζ. 17).  
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Βπίζεο, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη λνεκαηνδνηνχλ θαη πεξηγξάθνπλ ηελ έλλνηα 

ηνπ αληαγσληζκνχ, παξαζέηνληαο ην δηθφ ηνπο βίσκα. Δ πιεηνςεθία απηψλ αλέδεημε 

ηε ιαλζάλνπζα αλάγθε ηνπο γηα «επγελήο άκηιια», απαμηψλνληαο ηε ζεκαζία ησλ 

ζχγρξνλσλ ηάζεσλ γηα «ηαμηλφκεζε» θαη «αμηνθξαηία». Δ Duru-Bellat, (2006), 

αλαθέξεη φηη «ε ινγηθή ηεο αμηνθξαηίαο επηβάιιεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ, ε 

νπνία νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηελ επηινγή θαη άξα ζηελ απνηπρία» 

(Σζαθίξε, 2018, ζ.79). Ώπφ ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ αλαμηνθξαηία, 

είλαη ε ζπλερφκελε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε βαζκνιφγεζε. Ώξθεηνί ήηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξζεκάηηζαλ ζην δήηεκα ηεο αλαμηνθξαηίαο θαη ηεο 

βαζκνινγίαο ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αδπλακία ηνπο, ψζηε λα είλαη αληηθεηκεληθνί έλαληη ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηφ, 

ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο, παίδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη απφ 

ηνπο γνλείο, θαζψο θαη ε «πζηεξνθεκία» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη, φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ε γέθπξα αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

θνηλσλία, ελψ ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζην αγσληζηηθφ πλεχκα θαη ζηελ ηζφηεηα 

(Wirth & Parsons, 1939).  

Ώθφκε κηα αμηνζεκείσηε δηαπίζησζε είλαη ην νκηριψδεο ηνπίν αλαθνξηθά κε 

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί ηελ αθαδεκατθή επίδνζε σο βαζηθφ ζπληειεζηή 

βαζκνιφγεζεο, ελψ νξηζκέλνη ζπλππνινγίδνπλ θαη άιια ζηνηρεία, φπσο ε ζπκκεηνρή 

ζηελ ηάμε, ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ πξνζπκία. Δ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηαπηίδεηαη θαη κε ηε ζέζε ηεο Tomilnson (2010) φηη ε αμηνιφγεζε δελ 

αμηνπνηείηαη σο κέζν γηα λα δηαπηζησζεί ην ηη έκαζαλ νη καζεηέο αιιά σο κέζν 

θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

πλεπψο, «ην ζρνιείν ράλεη πιένλ ηνλ εμηζσηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηελ πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ φπνπ ε ζρνιηθή αμία θαη ε αμηνθξαηία γίλνληαη 

ηδενινγηθά εξγαιεία πνπ ζα λνκηκνπνηήζνπλ ηνλ ηαμηλνκεηηθφ, επηιεθηηθφ θαη 

θαηαθπξσηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζρνιηθψλ δνθηκαζηψλ» (Σζαθίξε, 2018, ζ. 150). 

Μίιεζαλ αθφκα θαη γηα ηελ αδπλακία εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηεξηδφκελε 

ζηα εθπαηδεπηηθά ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο, δειψλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη επηζεκαίλνληαο ηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ 

ηεο Αηδαθηέαο Όιεο. Δ ζέζε απηή ηαπηίδεηαη κε ηε ζέζε ηεο Tomlinson (2010), γηα 
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ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηo εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ 

καζεηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, κέζα απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ηνπ πξψηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, δηαθαίλεηαη ε ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ν αληαγσληζκφο απνηειεί 

θίλεηξν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαθξίλνληαη ζε 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά γηα ηελ απηνεηθφλα ηνπ καζεηή θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

πθίζηαηαη κέζα ζηελ ηάμε (Munonz-Merino, θαη ζπλ, 2014). Ώλάινγε ήηαλ θαη ε 

ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ν αληαγσληζκφο 

είλαη θίλεηξν, πνπ αξθεηέο θνξέο ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ηνλ εληζρχνπλ θαη νη ίδηνη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, 

ππνγξακκίδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζέκα «αμηνθξαηία» 

ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ κε απηή ηε ηνπνζέηεζε ζπλδέεηαη ε ζέζε ηνπ 

Lampert (2012) φηη ε αξρή ηεο αμηνθξαηίαο πνπ ζεσξεηηθά πθίζηαηαη θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ πξνσζεί ηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

5.2 Παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη αληαγσληζκόο  

 ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ πξνθχπηεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηεξίδεηαη θαη εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ. χκθσλα κε ηελ Σζαθίξε (2018), 

ην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε καθξφ - επίπεδν, θαζνδεγεί ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε κηθξφ - επίπεδν,  λα επσκηζζεί ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ καζεηή, λα ηελ εληάμεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα παξάγεη εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο νη νπνίεο ππνδειψλνπλ εμηδαληθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξφηππα 

αληαγσληζκνχ, ζέηνληαο ηελ αμηνιφγεζε ζε εμέρνπζα πξνηεξαηφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ζ.19). πλππνινγίδνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν αληαγσληζκφο είλαη ιαλζάλσλ ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα 

νξηζκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν αληαγσληζκφο είλαη παληαρνχ 

παξψλ, ζην παηρλίδη, ζηε Γπκλαζηηθή, ζηα καζήκαηα, ζηε δσγξαθηθή θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ειεχζεξε ή νξγαλσκέλε δξάζε ηεο ζρνιηθήο δσήο.   

 Δ επηζήκαλζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη φηη ν αληαγσληζκφο 

αθνινπζεί κηα εμειηθηηθή πνξεία κε ην πέξαο ησλ ηάμεσλ, πνπ θνξπθψλεηαη ζηελ Β‟ 
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θαη ζηελ Σ‟ ηάμε Αεκνηηθνχ. Οη ίδηνη ππνζηήξημαλ φηη απηφ έγθεηηαη ζηηο απμεκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο απφ ηα παηδηά, θαζψο θαη ζηε δηεθδίθεζε ηεο αξηζηείαο πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ απφθηεζε πςειήο βαζκνινγίαο. πλεπψο, νη 

εθπαηδεπηηθνί καξηπξνχλ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλεηδεηά εληζρχνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο, σο θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ 

αιιά θαη λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα. Βπηθξαηέζηεξα παξαδείγκαηα εληζρπηψλ είλαη 

ηα απηνθφιιεηα, νη θαηζνχιεο, ε αληαιιαγή ξφισλ θαζψο θαη ε ιεθηηθή 

επηβξάβεπζε ην «Μπξάβν».  

 Έλα αθφκε θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο απνηειεί ε ζεκαηνθνξία, φπνπ ην 

εζληθφ ζχκβνιν «κεηαθξάδεηαη» ζε βξαβείν θαη ζε θνηλσληθή θαηαμίσζε ησλ ίδησλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2017), ε ζεκαία είλαη 

ηζφηηκε κε ηηο έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, θαη απνηειεί 

έλαλ ζεκηηφ έπαηλν πνπ επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ αληηθεηκεληθή άκηιια. Οη ηξεηο 

ζηνπο νρηψ ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ ηελ ίδηα άπνςε, ππνγξακκίδνληαο ηελ 

αδηακθηζβήηεηε ζχλδεζε ηεο αξηζηείαο κε ηε ζεκαηνθνξία. Υαξαθηήξηζαλ δε ηε 

ζεκαία, σο ην κνλαδηθφ ηξφπν αλάδεημεο ηνπ άξηζηνπ καζεηή. ηνλ αληίπνδα απηήο 

ηεο άπνςεο, βξίζθεηαη ε άπνςε ησλ ππφινηπσλ πέληε (5) εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη 

πηζηεχνπλ φηη ε ζεκαία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηιέγνληαλ πάληα κέζα απφ θιήξσζε, 

άξα δελ ππήξμε πνηέ αληηπξνζσπεπηηθή ηεο αξηζηείαο. Δ άπνςε απηή είλαη ζχκθσλε 

κε ηελ αληίιεςε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θ. Γαβξφγινπ (2017), ν νπνίνο κέζα απφ 

ΠΑ 79/2017 απνζθνπνχζε ζην λα εκθπζήζεη ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, 

ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο αιιειεγγχεο. «Έλλνηεο πνπ ζην ζεκεξηλφ 

ζπγθείκελν απνηεινχλ αληηθείκελν ζθεηεξηζκνχ απφ φια ηα πξνηάγκαηα» (Σζαθίξε, 

2018, ζ. 150). Υαξαθηεξηζηηθά, ν Duffy (2004) αλαθέξεη φηη ε αμηνθξαηία έρεη 

θαηεγνξεζεί σο κχζνο, πνπ ππεξεηεί ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ status κε 

έκθαζε ζηελ ηζφηεηα. 

 Βπηπιένλ, πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ εθδειψλεηαη ην 

θαηλφκελν κέζα ζηελ ηάμε, θαζψο ηνλίδνπλ ηελ ςπρηθή αδπλακία πνπ επηδεηθλχνπλ 

νξηζκέλα παηδηά ζην λα απνδερηνχλ ηελ «ππεξνρή» ησλ άιισλ. Παξεκπηπηφλησο, 

ζηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ην θχιν παίδεη ξφιν ζηελ αλεθηηθφηεηα έλαληη ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ηξείο (3) ζηνπο νρηψ (8) ζπκκεηέρνληεο 

επηζήκαλαλ φηη ηα θνξίηζηα εθδειψλνπλ ζπρλφηεξα απφ ηα αγφξηα ςπρηθή αδπλακία 

απνδνρήο ηνπ άιινπ, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ην ίδην θχιν, γεγνλφο πνπ ηζρπξνπνηεί 
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ηε πξναλαθεξζείζα ζέζε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ απηνεηθφλα ηνπ 

καζεηή/ηξηαο. Βπηπξνζζέησο, εληνπίζηεθε φηη ε παξνρή θηλήηξσλ απφ ηε κεξηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ ηξνπνπνηεί ζεκαληηθά ηε ζρνιηθή πνξεία ελφο καζεηή, είηε 

αδχλακνπ είηε «θαινχ», πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ην θνηλσληθν - νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν ησλ παηδηψλ ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  

αθαδεκατθήο θαη κε πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ (Bourdieu & Passeron, 2014). 

 Καηαιήγνληαο, ινηπφλ, ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη ν 

ηζρπξηζκφο φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχληαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηεο ελίζρπζεο ή κε ηνπ καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

Γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο άιια θαη ησλ Cohen et 

al. (2009), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζρνιηθφ θιίκα επηδξά ζηα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ. πλεπψο, νη πξαθηηθέο φπσο επηβξάβεπζε, ελίζρπζε ηεο 

βαζκνζεξίαο, θαη αλαδήηεζε ηεο αξηζηείαο επηδξνχλ κε ηξφπν αλαραηηηζηηθφ ζηελ 

αηνκηθή αλέιημε ηνπ αηφκνπ.  

 

5.3 Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλύπαξμε αληαγσληζκνύ θαη 

θνηλσληθέο αμίεο: αιιειεγγύε, θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ηζόηεηα. 

 ε ζπλέρεηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ην 

ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ δηεξεπλά ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζπλχπαξμε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο, δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ππνζηεξίδεη 

φηη ζπλππάξρνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα, νξηζκέλνη αληηθαζηζηνχλ ηνλ φξν 

«αληαγσληζκφ» κε «ζπλαγσληζκφ» θαη «επγελήο άκηιια». Ο ελλνηνινγηθφο 

δηαρσξηζκφο ηνπο έγθεηηαη ζηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ θηλήηξνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Μπακπηλίσηε (2017), ην ζρνιείν νθείιεη λα εληζρχεη ηνλ ζπλ - αγσληζκφ, πνπ 

ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα δηάθξηζε ρσξίο έθδειε ηελ επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ λα 

θαηαηξνπψζεη ηνλ ζπλαγσληζηή ηνπ. ια ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα, απηά πνπ νθείιεη ην ζρνιείν σο θνηλσληθφο ζεζκφο λα εληζρχεη. ηελ 

πξνζπάζεηα ηζρπξνπνίεζεο ηεο παξαπάλσ ζέζεο γίλεηαη κηα εμίζσζε αλάκεζα ζηελ 

αξραηφηεηα κε ην ζηεθάλη ειηάο θαη ζην ζήκεξα κε ηε ζεκαία. 

 Δ Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΕΓΏ ππεξαζπίδεηαη ηελ απαγθίζηξσζε ηνπ 

ζπκβφινπ κε ηελ «αξηζηεία» θαη κε ηελ επηβξάβεπζε, κε ην ζχλζεκα «φινη είκαζηε 

ίζνη». Ο αληίινγνο ζε απηφ έξρεηαη δηα ζηφκαηνο ηεο .7 φηη «…φινη ίζνη αιιά φρη 
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ίδηνη» θαη ησλ θνηλσληνιφγσλ Bourdieu & Passeron «φηη νη καζεηέο είλαη εθ ηνπ 

δηθαίνπ ίζνπ (de jure) αιιά άληζνη εθ ησλ πξαγκάησλ (de facto)» (Bourdieu & 

Passeron, (1970), φπ. αλαθ. ζην Σζαθίξε, 2018, ζ.154) Κάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ε νπνία δειψλεη φηη «ε ζχγρπζε ησλ ελλνηψλ πνπ 

απνξξέεη κέζα απφ ηηο ιέμεηο: ε επηρεηξνχκελε ηαχηηζε ηεο «αξηζηείαο» κε ηελ 

«αληζφηεηα», ηελ «αληηδεκνθξαηηθφηεηα» θαη ηνλ «ειηηηζκφ» (Μπακπηληψηεο, 2017). 

πλεπψο, γηα ην θιέγνλ ζέκα ηεο ζεκαηνθνξίαο δηα ηεο θιεξψζεσο, νη απφςεηο 

δηίζηαληαη δεκηνπξγψληαο πφισζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, 

ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε δηζηαθηηθά γηα ηε λέα λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε. ΐαζηθή δηθαηνινγία φισλ ήηαλ φηη δελ είλαη απφιπηα βέβαηνη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ. χκθσλα κε ηελ Σζαθίξε (2018), «νη πνιηηηθέο 

απηέο πξνζβιέπνπλ ζηε ζχδεπμε θαη ζηξαηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ ππέξ 

εμηδαληθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ αληαγσληζκνχ κε ηελ ππεξάζπηζε εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ηελ άκβιπλζε ησλ ζρνιηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε» (ζ. 19). 

  ρεηηθά κε ηελ «αλαμηνπηζηία» ηνπ κέηξνπ, ππάξρνπλ καξηπξίεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία αιιαγήο ηεο ζηάζεο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ θιήξσζε, θαζψο επηβεβαηψλνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζην δίπηπρν νηθνγέλεηα - ζρνιείν. πσο απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηελ Σζαθίξε (2018), «ζην ζεκεξηλφ ζπγθείκελν ε αμηνθξαηία εκθαλίδεηαη σο 

ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο κηαο θνηλσλίαο ε νπνία έρεη πιεγεί απφ ηελ πειαηνθξαηεία κε 

βάζε ηε δηαπινθή αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζπκθεξφλησλ» (ζ.150). Βπίζεο, 

ελδηαθέξνπζα είλαη ε καξηπξία ηεο .5 γηα ην «καγείξεκα» ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

θιήξσζεο, ππνγξακκίδνληαο ηα «εκη-κέηξα» πνπ γίλνληαη εληφο ηεο Βιιεληθήο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο Βιιεληθήο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζεσξνχλ φηη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείν δηέπεηαη απφ αξρέο θαη αμίεο φπσο θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, αιιειεγγχε θαη ηζφηεηα, γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ 

ειεπζεξία επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο ηάμεηο 

ηνπ, γηα παξάδεηγκα  ηελ «Οκαδνζπλεξγαηηθφηεηα» θαη ηελ Βπέιηθηή Γψλε. Δ 

έξεπλα ηεο Fullan (2001), αλαθέξεη ζηε κειέηε ηεο φηη, νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο 

έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηνπο ηελ αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ, αληηιήςεσλ θαη αξρψλ 
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φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί ε άπνςε 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ ε εθάζηνηε νηθνγέλεηα εθπξνζσπεί ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

θέξνπλ ηα παηδηά εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. εκεηψλνληαο δε, ηελ αληίιεςε φηη 

δελ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξαγκαηηθά ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ 

ηνπο. 

 Σέινο, έλα αθφκα θιέγνλ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

άμνλα είλαη ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιινπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ. Οη πιεηνςεθία απάληεζε φηη δελ αληηζηέθνληαη, αληηζέησο 

ζεσξνχλ φηη ηνλ «εθκεηαιιεχνληαη» αληιψληαο ηηο θαιέο πηπρέο ηνπ, φπσο ηε 

δεκηνπξγία ελφο θηλήηξνπ γηα απηνβειηίσζε θαη εμέιημε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο. 

Μηα λενθηιειεχζεξε άπνςε πξεζβεχεη φηη ε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ αλαγλσξίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη άξα ηεο 

βαζκνζεξίαο πξνο επίηεπμε ελφο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνπ ζθνξ επηηπρίαο 

(Σζαθίξε, 2018, ζ. 47). πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ελδερνκέλσο λα εμηδαλίθεπζαλ ηελ θαηάζηαζε εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο ρξνηάο πνπ 

θέξεη ε ιέμε «αληαγσληζκφο», φκσο ζηε ζπλέρεηα ησλ ιφγσλ ηνπο θάλεθε λα κελ 

αληηζηέθνληαη ζε απηφλ.  

 

 5.4 πκπεξάζκαηα  

ην πιαίζην ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

νινθιεξψζεθε ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κηαο θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ θηλήηξσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ 

χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε απνδερφκελε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεηο (Morin, 2015, φπ. αλαθ. Σζαθίξε, 2018, ζ. 225) επηρεηξεί λα 

δηεξεπλήζεη ην ζέκα αλαδεηψληαο ηηο ζεκειηψζεηο ηνπ. Κνηλφο ηφπνο φισλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ είλαη ε θαλεξή παξνπζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθή δσήο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπγθείκελνπ. Δ αληαγσληζηηθφηεηα απνηειεί πξφηαγκα 

ησλ Βπξσπατθψλ ππαγνξεχζεσλ πνπ εξείδεηαη ζην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ηεο 

εξγαζηαθήο αγνξά απφ ηνπηθή ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σν Παγθνζκηνπνηεκέλν απηφ 
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Βθπαηδεπηηθφ ζθεληθφ επηβάιιεη ηνπο «άγξαθνπο» θαλφλεο ζπλερνχο πάιεο θαη 

δηεθδίθεζεο ηεο πξσηηάο (Σζαθίξε, 2018).  

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηεο 

ρξπζήο ηνκήο αλάκεζα ζηνπο αμηαθνχο θψδηθεο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηηο ππαγνξεχζεηο ηεο Αηεζλνχο Αηαθπβέξλεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο (ΐξπληψηε, 2017), πηνζεηεί εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο εμάιεηςεο ηνπ 

καζεηηθνχ αληαγσληζκνχ ηδηαίηεξα ζηε Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μηα ηέηνηα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εθαξκφζηεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΕΓΏ κε ην ΠΑ 79/2017 

«νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Νεπηαγσγείσλ θαη ησλ Αεκνηηθψλ ζρνιείσλ», κε ην 

νπνίν εληζρχεηαη ε ινγηθή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο. Ώπφθαζε πνπ πξνθάιεζε 

ζχειια αληηδξάζεσλ απφ νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην ζχκβνιν ηεο ζεκαίαο απνηεινχζε κέρξη ην εγγχο παξειζφλ κηα απφδεημε ηεο 

«αξηζηείαο» ζηα Αεκνηηθά ζρνιεία θαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο επηβξάβεπζεο ηνπ 

άξηζηνπ. Δ λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε είλαη απφξξνηα ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ζεσξία ηνπ Bourdieu θαη ηνπ Bernstein, ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θψδηθα 

ηνπ εθάζηνηε καζεηή. Ώμηνζεκείσην εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα θξαηεζεί ε 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηφ πνπ πξεζβεχεη ην αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα θαη ζε απηφ πνπ 

ηειηθά αθνινπζεί. Ώλαθνξηθά κε ην θιέγνλ δήηεκα ηεο ζεκαηνθνξίαο, νη εξσηψκελνη 

δπζθνιεχηεθαλ λα δψζνπλ κηα ζαθή θαη μεθάζαξε απάληεζε, παξ‟ φια απηά ππήξμε 

θαη ε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηειηθά ελαπφζεζαλ ην εζηθφ θαη ςπρνινγηθφ 

ηνπο δίιεκκα ζηελ αμεπέξαζηε δχλακε ηνπ λφκνπ, απελερνπνηεκέλνη απφ ην 

δηθαίσκα ηνπ «αμηνινγεηλ». 

Βπίζεο, ην βαζκνινγηθφ θαη εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξν «αλαμηνθξαηηθφ» παξά «αμηνθξαηηθφ», 

αθνχ ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ ηε αδπλακία ηνπο λα δξάζνπλ 

ειεχζεξνη, απαιιαγκέλνη απφ ηηο πηέζεηο πνπ ηνπο αζθνχληαη απφ γνλείο θαη 

δηεπζπληέο. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηνλ αλαραηηηζηηθφ ξφιν θαη ππνδειψλεη ηε 

ιαλζάλνπζα ιεηηνπξγία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

επηδφζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο. πλεπψο, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείν κεηαβάιιεηαη απφ θνξέα ηζφηεηαο θαη αμηνθξαηίαο ζε θνξέα ζρνιηθήο 

επηινγήο θαη αληζφηεηαο, θάηη πνπ θαηαζηξαηεγεί ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηελ 

αμηνθξαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα (Σζαθίξε, 2010). Σν 
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ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζθεληθφ ζπλερίδεη λα γαινπρεί γεληέο κε ηελ απαξραησκέλε 

ινγηθή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο (OECD, 2012).  

Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ δήηεκα πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα είλαη ε 

ππνζπλείδεηε ζχλδεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν κε ηε 

κειινληηθή επηηπρία ή απνηπρία ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πλεπψο, ε 

ππαγφξεπζε ηεο Β.Β, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ PISA θαη PIAAC, αθνξά ζηνπο φξνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ειηθηαθφ πιεζπζκφ ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δ 

ζχλδεζε, ινηπφλ, έγθεηηαη ζε κηα ιαλζάλνπζα αληίιεςε φηη ην Αεκνηηθφ ζρνιείν 

είλαη ε βάζε γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία. Άξα, ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο ζηξέθεηαη 

ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ ζα δψζνπλ 

ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ ίδηνπ σο Βπξσπαίνπ πνιίηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο σο κηα 

κεηξήζηκε δχλακε ζηελ παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

πξφηεηλαλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ απνδπλάκσζε ηεο αλαμηνθξαηίαο ζην ζχγρξνλν Αεκνηηθφ ζρνιείν. 

χκθσλα κε ηελ Duru - Bella (2008), ε εθπαίδεπζε είλαη έλα κφλν θνκκάηη ζην 

επξχηεξν πιαίζην φπνπ αλαπαξάγνληαη νη αληζφηεηεο θαη απηφ κνηξαία νδεγεί ζε 

ζρεηηθνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. Δ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

δηεθδηθεί ηελ απαιιαγή ησλ καζεηψλ ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ην εμεηαζηηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν εθαξκφδεηαη αξθεηά ρξφληα. Θέηνπλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα 

ηνπ πξψηα ηε ζρνιηθή θαη κεηά ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Έλα 

ηζρπξφ επηρείξεκα είλαη φηη ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα εληζρχεη ηα αληαγσληζηηθά 

αηζζήκαηα, απελεξγνπνηεί ηα εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζε θαη θαηαιχεη ηηο θνηλσληθέο 

αμίεο πνπ ππεξεηεί ε Αεκνθξαηία. 

ιεο απηέο νη «θαιέο» πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη απφ ην 

ειιεληθφ ζρνιείν απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ρσξίο φκσο λα 

ζπλππνινγίδνπλ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη 

νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ζηελ επαίζζεηε απηή ειηθία. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηεο .6, ε νπνία αλαθέξεη φηη πξνηηκά ηηο κηθξέο 

ηάμεηο δηφηη δηαπηζηψλεη κε ηα ρξφληα φηη ππάξρεη έιιεηςε αγάπεο, ζπλαηζζεκαηηθή 

πίεζε θαη αλαδηακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ κνληέινπ θαη ζρέζεσλ. Έηζη, ινηπφλ, 

αίηεκα ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ νθείιεη λα είλαη ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ε ηαμηθή ηζνξξνπία θαη ε αλζξψπηλε αιιειεγγχε (Μνιλαξ, 2000). 
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χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία ηνπο λα 

αιιάμνπλ ηηο εδξαησκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

θέξνπλ ηα παηδηά απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, επηβεβαηψλνληαο ην δχζθνιν έξγν πνπ 

θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ, ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε ηεο Πνιηηείαο.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ν αληαγσληζκφο ζηελ επηινγή ησλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, δηαθαίλεηαη φηη ελδφκπρα φινη αληαγσλίδνληαη κε φινπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δάζθαινη επεξεάδνληαη απφ ηελ θξηηηθή πνπ ζα ηνπο αζθεζεί 

απφ ηνλ ζπλάδειθν γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηελ πεξάησζε ηεο χιεο θαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηκήκαηνο. Γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα αθνινπζνχλ ην ΏΠ θαη ηελ δηδαθηέα Όιε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, δηφηη δελ κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ηα δεδνκέλα. 

εκεηψζεθε, αθφκα φηη, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ ππάξρεη ζηε 

ζεκεξηλή θνηλσλία επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, 

αλαθεξφκελνη ζηελ αξηζηεία γηα ηελ αζθαιέζηεξε θαη ζηγνπξφηεξε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ θαη απνθιείνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλσξηκφηεηα θαη ηελ παηδηθφηεηα ηεο ειηθίαο ηνπο, παξάγνληεο πνπ νθείινπλ λα 

ζπλππνινγίζνπλ.  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ αλαθέξεηαη φηη, ην ζρνιείν είλαη έλα δσληαλφ 

θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο, πνπ νθείινπλ φινη λα ην αληηκεησπίδνπλ σο ηέηνην θαη φρη λα 

ην απνκνλψλνπλ απφ απηφ. πλεπψο, ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζρνιείνπ εδξάδεηαη ν 

αληαγσληζκφο πνπ παξαθηλεί φια ηα κέξε ηνπ λα ηνλ ππεξεηνχλ θαη λα ηνλ 

εληζρχνπλ. Βπεξεάδνληαο, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε απηφ. Δ αμηνθξαηία ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

«αξηζηείαο» θαη ηα εζληθά ζχκβνια φπσο ε ζεκαία κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ 

ζθνπφο «επηβξάβεπζεο», δειαδή θηλήηξνπ γηα ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο πνπ επηθξαηεί ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

5.5 Πξνηάζεηο  

  Δ παξνχζα έξεπλα αλακέλεηαη λα απνηειέζεη έλα θίλεηξν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα αλαινγηζηνχλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. Βπίζεο, λα 

αλαδεηήζνπλ θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο επγελνχο 

άκηιιαο θαη ηνπ ζπλαγσληζκνχ, θαη φρη ζηε ζθεηεξηζηηθή ρξήζε θνηλσληθψλ αμηψλ 

φπσο ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο θαη αιιειεγγχεο. Πξνηείλεηαη ε ζπλέρεηα ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζε κεγαιχηεξν δείγκα, πνπ λα βξίζθεηαη ζε δηάθνξα 

γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή 

απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

  πλππνινγίδνληαο φηη ε ζεκαία απνηειεί έλα επίθαηξν ζέκα πνπ εγείξεη 

ζπγθξνχζεηο θαη δηρνγλσκίεο, πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί κηα αλάινγε έξεπλα ζε 

βάζνο ρξφλν, κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ε αξλεηηθή ή ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο απνπζίαο 

ηνπ ζπκβφινπ-βξαβείνπ ζηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ καζεηψλ ηνπ Αεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Μηα αθφκε πξφηαζε είλαη λα δηεμαρζεί αληίζηνηρε έξεπλα ζηνπο άκεζα 

εκπιεθφκελνπο φπσο γνλείο θαη καζεηέο, κε απψηεξν ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί 

νιφπιεπξα θαη λα θσηηζηνχλ νη ελδφκπρεο ζθέςεηο θαη πξνζδνθίεο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 
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Παξάξηεκα Α 

 

1.1 Πίλαθαο ζηνηρείσλ ζπλεληεύμεσλ 

 

Ώ/Ώ πλεληεπμηαδφκελνη Δκεξ. ξα Πεξηνρή Σξφπνπο 

έξεπλαο 

1 .1 7/12/2018 14:00 Σξίπνιε Γηα δώζεο 

2 .2 13/12/2018 17:00 Σξίπνιε Γηα δώζεο 

3 .3 13/12/2018 18:30 Σξίπνιε Σειεθσληθή 

4 .4 16/12/2018 15:30 Σξίπνιε Γηα δώζεο 

5 .5 18/12/2018 18:30 Βπηίλα Γηα δώζεο 

6 .6 18/12/2018 19:30 Βαιηεζηλίθν Γηα δώζεο 

7 .7 19/12/2018 18:30 Σξίπνιε Σειεθσληθή 

8 .8 19/12/2018 19:30 Σξίπνιε Σειεθσληθή 

Πίλαθαο 1. ηνηρεία Αηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ 
 

 

1.2 Πίλαθαο Γεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ  

 

πλεληεπμηαδόκελνο Φύιν Έηε 

πξνππεξεζίαο 

Δξγαζηαθό 

Καζεζηώο 

πνπδέο 

.1 Άλδξαο 15 Μφληκνο Αχν 

Μεηαπηπρηαθά 

.2 Γπλαίθα 11 Μφληκε Μεηαπηπρηαθν 

.3 Γπλαίθα 16 Μφληκε Μεηαπηπρηαθφ 

& Αηδαζθαιείν 

.4 Γπλαίθα 7 Ώλαπιεξψηξηα Μεηαπηπρηαθφ 

ε εμέιημε 

.5 Γπλαίθα 9 Ώλαπιεξψηξηα Μεηαπηπρηαθφ 

.6 Γπλαίθα 30 Μφληκε Βμνκνίσζε 

.7 Γπλαίθα 11 Μφληκε - 

.8 Γπλαίθα 32 Μφληκε Έλα αθφκα 

πξνπηπρηαθφ 

ζην Πάληεην 

Παλ. 

 

Πίλαθαο 2: Αεκνγξαθηθφο Πίλαθαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (Creswell, 2011: 295). 
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1.3 Πξσηόηππν εκη-δνκεκέλεο πλέληεπμεο 

ην παξάηεκα Ώ παξαζέηεηαη ην Πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο φπσο απηφ αξρηθά 

δνκήζεθε κε βάζε ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Δηζαγσγηθέο Δξσηήζεηο  

 Βίζαζηε κφληκνο/ε; 

 Πφζα ρξφληα δνπιεχεηε; 

 Έρεηε θάπνηεο επηπιένλ ζπνπδέο πέξα απφ ην πξνπηπρηαθφο ζαο; 

 Πνηά ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ έρεηε θέηνο; 

 Πνηα ηάμε πξνηηκάηε θαη γηαηί; 

1
ν
 Δξεπλεηηθόο Άμνλαο: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ καζεηηθό αληαγσληζκό σο 

θίλεηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Πηζηεχεηε φηη ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν ππάξρεη αληαγσληζκφο; Βάλ λαη πσο απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε; 

 Βάλ φρη πσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κπνξείηε λα κνπ πείηε λα κνπ 

πεξηγξάςεηε κηα θαηάζηαζε; 

 Ση είλαη γηα εζάο αληαγσληζκφο; 

 Με πνην ηξφπν αμηνινγείηε θαη ηέινο βαζκνινγείηε έλα καζεηή; Γηα παξάδεηγκα κφλν κέζα 

απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ ή φρη; 

 Με πνίν ηξφπν αμηνπνηείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ εθάζηνηε καζεηή; Γηα 

π.ρ ηξνπνπνηείηε ην κάζεκα ζαο, ελεκεξψλεηε ηνπο γνλείο ή ηνλ βαζκνινγείηε ψζηε λα 

γλσξίδεη ηελ ηεξαξρία ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο; 

2ν Δξεπλεηηθόο Άμνλαο: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

επλννύλ ηνλ αληαγσληζκό αλάκεζα ζηνπο καζεηέο; 

  Πηζηεχεηε φηη σο εθπαηδεπηηθφο εληζρχεηε ηνλ καζεηηθφ αληαγσληζκφ κέζα ζηελ ηάμε ζαο; 

Καη αλ λαη κε πνην ηξφπν πεξηγξάςεηε; 

 Υξεζηκνπνηείηε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ψζηε λα εληζρχεηε ηνλ αληαγσληζκφ; 

Μπνξείηε λα κνπ δψζεηε έλα παξάδεηγκα; 

 Πηζηεχεηε φηη είλαη παξαγσγηθφο ν αληαγσληζκφο; Αειαδή δίλεη θίλεηξν θαη ζηνλ αδχλακν 

καζεηή λα πξνζπαζήζεη πεξηζζφηεξν ή ηνλ απνζαξξχλεη απφ ηε δηεθδίθεζε ηνπ «επάζινπ 

φπσο λα θξαηήζεη ηε ζεκαία θαηά ηηο καζεηηθέο παξειάζεηο»; 

3
ν
 Δξεπλεηηθόο Άμνλαο: Πνηεο νη αληίιεςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπλύπαξμε 

ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ όπσο αιιειεγγύε, ηζόηεηα θαη θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε; 

 Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηνλ θιέγνλ ζέκα ηεο ζεκαηνθνξίαο δηα ηεο θιεξψζεσο; 

 Θεσξείηε φηη κε ηε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

δελ είλαη «άξηζηνη» 

 Πηζηεχεηε φηη κε απηή ηελ πξαθηηθή πιήηηνληαη νη «άξηζηνη» καζεηέο; Καη αλ κε πνην ηξφπν 

ή αλ φρη γηαηί; 

 Μήπσο απφ ηελ πξφζθαηε εκπεηξία ζαο έρεηε θάπνην λα κνπ κηιήζεηε γηα κηα πεξίπησζε πνπ 

λα «έηπρε» ε ζεκαία ζε έλα καζεηή κέηξηαο ή ρακειήο επίδνζεο; 

  Καη αλ λαη πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ζπζηήκαηνο (καζεηώλ ε αληίδξαζε ησλ δαζθάισλ θαη 

ε αληίδξαζε ησλ γνλέσλ); 

 Πηζηεχεηε ινηπφλ φηη εζείο σο εθπαηδεπηηθφο πνπ αθνινπζείηε ην ΏΠ ηνπ Αεκνηηθνχ 

ρνιείνπ πξνσζείηε θνηλσληθέο αμίεο, φπσο αιιειεγγχε, ηζφηεηα θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ζαο; 

  Καη αλ λαη ζεσξείηε φηη κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηνλ αληαγσληζκφ; 

 Πσο ληψζεηε εζείο σο βαζηθφο ζπληειεζηήο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν αληαγσληζκφο 

επεξεάδεη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο; Ώλ θαη ζε πνην βαζκφ  

 Ώλ φρη γηαηί; 

 Θεσξείηε φηη ε επηξξνή ηεο ινγηθήο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη πνιχ  ηζρπξή ψζηε λα 

δηακνξθψλεη ηειηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο; Ώλ λαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα αληηζηαζείηε 

θαη κε πνην ηξφπν; 

 Ώλ φρη κε πνην ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί αληηζηέθνληαη; 
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1.4 Γξαπηή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλεληεπμηαδόκελνπο 

 

Γξαπηή επηθνηλσλία πξηλ ηε ζπλέληεπμε κέζν e-mail 

Ώγαπεηέ πλάδειθε, 

Ώπηή ε ζπλέληεπμε εμππεξεηεί ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο Αηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη πιηθφ» 

πνπ παξαθνινπζψ ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. θνπφο ηεο είλαη λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

καζεηηθφ αληαγσληζκνχ πνπ βηψλνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαη πνίεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ή κε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ώπεπζχλεηαη ζε 

δαζθάινπο πνπ εξγάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηελ 

Ώξθαδία. Βθηφο απφ θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο, επεηδή ν θαζέλαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη απφςεηο. 

αο δηαβεβαηψλσ φηη δελ ζα δεκνζηεπηνχλ ηα ζηνηρεία ζαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ ζα αμηνπνηεζνχλ κφλν γηα εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Βάλ ζπκθσλείηε θαη 

είζαζηε έηνηκνο/ε κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε ηειεθσληθψο γηα λα νξίζνπκε ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο καο. 

 

Βπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο! 

Με εθηίκεζε 
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1.5 Πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο 

 

Πξσηόθνιιν πλέληεπμεο 

ην πιαίζην εθπφλεζεο Βξγαζίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ «Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Τιηθφ» δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ζέκα ηνλ 

καζεηηθφ αληαγσληζκφ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

δάζθαινη/εο ζηελ Σάμε ηνπο. 

ξα πλέληεπμεο: 14:00 

Δκεξνκελία: 7/12/2018 

Σφπνο: Ώξθαδία 

Άηνκν πνπ Παίξλεη ηε πλέληεπμε: Βξεπλήηξηα   

Άηνκν πνπ Αίλεη ηε πλέληεπμε: Αάζθαινο ΠΒ 70 

Φχιν: Άλδξαο 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηηθφ 

αληαγσληζκνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα 

εληζρχζνπλ ή κε απηφλ. Αεζκεπφκαζηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. Σν φλνκα ζαο δελ ζα ζπζρεηηζηεί θαηά θαλέλαλ ηξφπν κε ηα επξήκαηα. 

Ώλ ην επηζπκείηε ζα ελεκεξσζείηε  γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Δ ζπλέληεπμε ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 30 ιεπηά ηεο ψξαο θαη ζα ερνγξαθεζεί. 

Με δηζηάζεηε λα θάλεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κειέηε πξηλ ζπκκεηάζρεηε ζε απηή 

ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Μπνξείηε λα ζηακαηήζεηε ηε δηαδηθαζία φπνηε θαη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ην ζειήζεηε. 

Παξαθαιψ αλ ζπκθσλείηε λα ζπκκεηάζρεηε ππνγξάςηε ην έληππν ζπλαίλεζεο. 

Θα ζαο δνζεί αληίγξαθν απηνχ ηνπ εληχπνπ γηα πξνζσπηθή ρξήζε. 

           Τπνγξαθή      Δκεξνκελία 

                                                                                                  7/12/2018 
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Παξάξηεκα Β 

 

ΔΜΕ-ΑΟΜΔΜΒΝΔ ΤΝΒΝΣΒΤΞΔ ΤΜΜΒΣΈΥΟΤΏ 2
ε
 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο εζηάιε ειεθηξνληθφ κήλπκα, ψζηε λα 

ελεκεξσζεί ε πκκεηέρνπζα 2  ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Μεηά 

ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ .2 ππήξμε κηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα λα νξηζηνχλ ην 

κέξνο θαη ε ψξα. Έηζη ινηπφλ απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 

13/12/2018 θαη ψξα 17:00 κκ ζε κέξνο πνπ εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα.  ηε ζπλέρεηα παξαζέηεηε ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ δηήξθεζε 

30 ιεπηά θαη 16 δεπηεξφιεπηα. 

Δκη-δνκεκέλε πλέληεπμε 

Βξ: Καιεζπέξα ζαο! αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε ζπλέληεπμε. Θέιεηε λα 

μεθηλήζνπκε; 

.2: Ναη βεβαίσο. Πάκε 

Βξ: Βίζαζηε κφληκε ή αλαπιεξψηξηα; 

.2: κφληκε!  

Βξ: Πφζα ρξφληα Ανπιεχεηε; 

.2: Έληεθα (11) 

Βξ: Έρεηε θάηη αθφκα πέξα απφ ην Πξνπηπρηαθφ ζαο; 

.2: Μεηαπηπρηαθφ 

Βξ: Πνηα ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ έρεηε θέηνο; 

.2: Έθηε 

Βξ: Πνηα ηάμε πξνηηκάηε; 

.2: Αελ έρσ θάπνην πξφβιεκα κε ηηο ηάμεηο, απιά ζέισ λα ζπλαιιάζσ γηαηί δελ κνπ 

αξέζεη λα κέλσ γηα πνιχ θαηξφ ζηελ ίδηα ηάμε ην ζεσξψ κνλφηνλν. 

Βξ: Αελ έρεηε θάπνηα πξνηίκεζε ζηηο κεγαιχηεξεο; 

.2: ρη! 

Βξ: Πηζηεχεηε φηη ζην Αεκνηηθφ ρνιείν ππάξρεη αληαγσληζκφο;  

.2:Ναη ζεσξψ φηη ππάξρεη αληαγσληζκφο! 

Βξ: Πψο γίλεηαη απηφ αληηιεπηφ ζε ζαο κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζαο; 

.2: Σνλ αληαγσληζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο; 

Βξ: Ναη λαη λαη 

.2: Βεε..ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο ν έλαο λα μεπεξάζεη ηνλ άιινλ φηαλ γξάθνπκε πρ 



 
 

85 
 

νξζνγξαθία παίξλνπκε θάζε ηξείο ζπλερφκελεο άξηζηεο, απηνθφιιεην! Οπφηε 

πξνζπαζνχλ κεηά λα ζπγθξίλνπλ πνηνο έρεη πάξεη ηα πεξηζζφηεξα απηνθφιιεηα. 

πνηνο θάλεη θαιά γξάκκαηα παίξλεη ζθξαγίδα, νπφηε βειηηψλνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

γξάθνπλε αθφκα θαη άηνκα/παηδηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ πνιχ θαιά έρνπλ 

βειηησζεί πάξα πνιχ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ζα θεξδίζνπλ ηε ζθξαγίδα! ΐέβαηα 

ππάξρνπλ θαη ζηα δηαγσλίζκαηα, γηαηί ζηελ Έθηε γξάθεηο αξθεηά επαλαιεπηηθά αλά 

Βλφηεηα, κε ζηφρν αλ έρεη θαηαθηεζεί ε γλψζε ηεο Βλφηεηαο πνπ έρεη δηδαρζεί, νπνχ 

εθεί ηνπο ελδηαθέξεη ν βαζκφο θαη ππάξρεη ζπλαγσλίδνληαη πνηνο ζα θέξεη ηελ 

θαιχηεξε βαζκνινγία θαη ηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Βξ: Ση είλαη γηα εζάο ν καζεηηθφο αληαγσληζκφο; 

.2: Βεε. Σψξα είλαη  ηη ζα έπξεπε λα είλαη, ζα έπξεπε λα είλαη ε επγελήο άκηιια 

δειαδή λα δίλεηε ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα δείρλνπλ ηνλ θαιχηεξφ 

ηνπο εαπηφ θαη ν θαζέλαο κε ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο λα θηάλεη ζην θαιχηεξν 

ζεκείν πνπ κπνξεί λα θηάζεη αιιά ηειηθά ζηελ πξάμε δελ είλαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ απηφ..δελ πεηπραίλεηαη απηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, δει. 

ππάξρνπλ καζεηέο θπξίσο νη άξηζηνη, νη νπνίνη ζα ην ζεσξήζνπλ θπξίσο ζαλ θίλεηξν 

κηα ελδερφκελε απνηπρία ηνπο θαη ζα δνπλ φηη νη θίινη ηνπο είλαη πνιχ θαιχηεξνη 

καζεηέο θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα βειηησζνχλ θαη ηελ απνηπρία λα ηελ αλαηξέςνπλ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ κνλίκσο είλαη παξαηεκέλνη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα φπνπ απηνχ ηνπο δεκηνπξγεί αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα… απνζαξξχλνληαη! 

Βξ: Με πνίν ηξφπν αμηνινγείηε θαη ηέινο βαζκνινγείηε ηνπο καζεηέο ζαο; 

.2: ην Αεκνηηθφ ε βαζκνινγία δελ είλαη κφλν ηα γξαπηά, είλαη θαη ε ζπκκεηνρή 

ζηελ ηάμε θαη ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά. Βεε! Αει. απφ ζπκπεξηθνξά, ζπκκεηνρή 

ζηελ ηάμε θαη έπεηηα ηα γξαπηά φια απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη βγαίλεη ε 

βαζκνινγία. 

Βξ: Αελ ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ αο πνχκε… 

.2: ρη θαη δελ ππάξρεη νχηε θάπνηνο ηξφπνο λα ιέεη πσο ζα βαζκνινγήζεη ν 

θαζέλαο, γη‟ απηφ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο βαζκνινγεί κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη παξφιν 

πνπ ιέκε φηη ε βαζκνινγία είλαη αλνηρηή θαη πηάλεη φιε ηελ θιίκαθα, θάπνηνη ιέλε 

μεθηλάσ απφ επηά (7), θάπνηνη απφ νθηψ (8), εγψ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα είκαη ζε 

κεγάιεο ηάμεηο ιέλε νη δάζθαινη γηα λα ππάξρνπλ δχν ή ηξία ηκήκαηα ζε κηα ρνιηθή 

Μνλάδα, ιέλε μεθηλάκε απφ νθηψ (8). Οπφηε πξνζπαζείο λα θάλεηο ηε δηαβάζκηζε κε 

ην λα δηακνηξάζεηο ελληάξηα (9), λα μερσξίζεηο ηνπο άξηζηνπο. Αηακνηξάδεηο ελληάξηα 
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(9), δηακνηξάδεηο νρηάξηα (8). 

Βξ: Καη γηα πνην ιφγν γίλεηαη απηφ; 

.2: ΏΏΏ… Γηα πνην ιφγν είλαη πάλσ απφ επηά (7); 

Βξ: Αειαδή, θαη απφ πέληε (5) είλαη έλαο βαζκφο  

.2: Ναη, ρη είλαη βαζκνί δηφηη ζεσξείηαη φηη απνζαξξχλνληαη ηειείσο ηα παηδηά θαη 

δελ ππάξρεη ιφγνο ζην Αεκνηηθφ λα έρεηο ζηηγκαηίζεη ηφζν ηε ςπρή ηνπ παηδηνχ […] 

ΐέβαηα δελ μέξσ πφζν θαιφ είλαη θαη απφ ηελ άιιε γηαηί αλακεηξφληαη νη δπλαηνί θαη 

νη άξηζηνη κε άιινπο πνπ είλαη πνιχ θαηψηεξνη ηνπο. κσο έηζη πάεη θαη γη‟ απηφ 

θηάζακε ζε έλα ζεκείν ζηε ζεκαία, θηάζακε κάιινλ ζε έλα ζεκείν ζην Αεκνηηθφ λα 

βγαίλνπλ φινη κε δέθα (10). Καη φκσο απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ιέλε ζην Αεκνηηθφ δελ 

έρεη ζεκαζία, γηαηί άληε ηψξα ζα πάξεη ην βαζκφ, γηαηί ζέισ λα ελζαξξχλσ ην παηδί, 

δελ ζέισ πνηέ λα ληψζεη φηη είλαη ιηγφηεξν ηθαλφ απφ ην ζπκκαζεηή ηνπ, λα ζέιεη λα 

πξνζπαζεί, λα επηδηψθεη ην θαιχηεξν… Ώπηφ είλαη έλα ζθεπηηθφ! αιιά ηειηθά ν 

βαζκφο έραζε ηελ αμία ηνπ! 

Βξ: Βζείο φκσο κε πνηφλ ηξφπν ηνλ αμηνπνηείηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο ζαο 

αμηνιφγεζεο ζηελ ηάμε, γηα ηνλ θάζε καζεηή; Αειαδή ην ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα 

εμαηνκηθεχεηε, λα θάζεζηε λα… 

.2: Εζρχεη απηφ! ην επίπεδν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ Έθηε Αεκνηηθνχ πνπ είλαη πην 

θαζαξφ, ζην γξαπηφ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη θαηέθηεζε ν καζεηήο θαη ηη δελ έρεη 

θαηαθηήζεη; Άξα πξέπεη λα επηκείλσ πεξηζζφηεξν, θαη απηφ γίλεηαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηεο ηάμεο φηαλ έρεη ηειεηψζεη ε κηα ελφηεηα ην δηαγψληζκα δελ κπαίλεη κφλν γηα λα 

ειέγμσ ηη θεξδίζαλε ή ηη θαηαλφεζαλ; Βίλαη γηα λα δσ αλ θάηη δελ έρεη γίλεη 

αληηιεπηφ λα ην επαλαιάβσ νπφηε ηνπιάρηζηνλ λα θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν θαη 

πξνρσξήζνπκε παξαθάησ! 

Βξ: Άξα βειηηψλεηαη θαη ε δηθή ζαο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;  

.2: Ναη, ε αιήζεηα είλαη φηαλ δελ είλαη πνιιά ηα παηδηά θαη εηδηθά φηαλ νη καζεηέο 

είλαη κεγάινη δελ κπνξείο λα θάλεηο εμαηνκηθεπκέλε. ηαλ είρα Πξψηε θαη Αεπηέξα 

θαη ππήξμαλ καζεηέο κε δπζθνιίεο εθεί έθαλα μεθάζαξα εμαηνκηθεπκέλε, αιιά είλαη 

πνιχ εχθνιν λα θάλεηο. ηελ Έθηε Αεκνηηθνχ πνπ έρνπλ πεξάζεη ζε άιιν επίπεδν 

πνπ είλαη πάξα πνιιά ηα καζήκαηα, δει. δελ είλαη κφλν Γιψζζα, ελψ ηελ Πξψηε θαη 

Αεπηέξα είλαη Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά, νπφηε λαη ηνπ θάλσ εμαηνκηθεπκέλε! ηε 

Έθηε πνπ είλαη Γιψζζα, Φπζηθά, Εζηνξία… θάλσ εμαηνκηθεπκέλε ζε απηνχο πνπ 

έρνπλ αδπλακία ζηε Γιψζζα, δηαβάδνπλ ιηγφηεξν ή έρνπλ ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθία 
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αιιά δελ κπνξψ λα θάλσ εμαηνκηθεπκέλε ζηα άιια καζήκαηα. πνηε απηφ ράλεη..δελ 

κπνξψ λα ην δνπιέςσ κε εμαηνκηθεπκέλε εμνινθιήξνπ. 

Βξ: Υξεζηκνπνηείηε θάπνηεο πξαθηηθέο ψζηε λα εληζρχζεηε ή φρη ηνλ αληαγσληζκφ 

κεο ζηελ ηάμε ζαο; 

.2: Πνην πνιχ απηφ πνπ αλέθεξα κε ηα απηνθφιιεηα 

Βξ: Καη πηάλεη θαη ζε κεγάιεο ηάμεηο απηφ κε ηα απηνθφιιεηα; 

.2: Ναη, γηαηί… Καηαξράο παίξλσ κεγάια απηνθφιιεηα (γέιηα). Παίξλσ κεγάια 

απηνθφιιεηα νπφηε γίλεηαη κάρε. Αελ παίξλσ κηθξά απηνθνιιεηάθηα γηαηί κνπ 

θάλνπλ θαη παξαηήξεζε πιένλ… Αέρνκαη! Καη κε θξηηηθάξνπλ γηα ηα απηνθφιιεηα 

πνπ παίξλσ, νπφηε έρσ πάξεη ηα απηνθφιιεηα πνπ ηνπο αξέζνπλ, έρσ αγνξάζεη ηηο 

ζθξαγίδεο πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη ζηελ αλάγλσζε παξφιν πνπ είλαη κεγάια δνπιεχσ 

πάλσ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία, ελψ ζα κπνξνχζα λα κελ ην έθαλα απηφ 

αιιά ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαη ζέισ λα ηηο μεπεξάζσ ζηελ αλάγλσζε κε ρακνγειάθηα 

ζεκεηψλσ αλ δηάβαζαλ θαιά ή φρη, ην ρακφγειν είλαη δηάβαζεο θαιά, δπζηπρηζκέλν  

κπνξνχζεο πεξηζζφηεξν θαη ην κέηξην φηη ζα κπνξνχζεο ιίγν αθφκα. Οπφηε φια απηά 

ηνπο ελδηαθέξνπλε γηαηί ζην βηβιίν πάλσ θαίλεηαη θαη έρεη αληίθηππν ην βιέπεη θαη ν 

γνλέαο ζέινπλ λα είλαη ηππηθνί. 

Βξ: θαη ην βιέπνπλ θαη νη άιινη ζπκκαζεηέο ηνπ; 

.2: Ναη, λαη ην βιέπεη γηαηί είλαη πάλσ ζην κάζεκα, ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ νπφηε 

θαίλεηαη θαη ην βιέπεη θαη ν δηπιαλφο. 

Βξ: Αελ έρεη ππάξμεη θάπνηα θξηηηθή ψζηε λα απνζαξξχλεη θάπνην παηδί; 

.2: ρη γηαηί έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη φηαλ δηαβάδνπλ θαη θεξδίδνπλ ην ρακφγειν 

είλαη πιένλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη φηη φηαλ πξνζπαζνχλ θεξδίδνπλ απηφ πνπ πξέπεη 

νπφηε δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα αληίδξαζε. Πην παιηά φκσο, πνπ είρα πάιη Έθηε πξηλ 

απφ ηξία ρξφληα, είρα δνπιέςεη ην εμήο πξφγξακκα έβαδα ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο 

ζεκείσλα κε πξνζσπάθηα, πνηνο ήηαλ απηφο πνπ είρε ηέιεηα ζπκπεξηθνξά γηαηί είρα 

αξθεηά παξαβαηηθνχο καζεηέο. Οπφηε είρα θάλεη έλα πίλαθα, ηνλ νπνίν ηνλ είρακε 

βάιεη πίζσ απφ ηελ πφξηα θαη ζεκείσλα θαηζνχιεο, ρακνγειάθηα θαη φπνηνο έπαηξλε 

ηα πεξηζζφηεξα είρε έλα θέξαζκα. Αχν εβδνκάδεο άληεμε γηαηί ηα παηδάθηα κνπ 

ζθηζηήθαλε θνληέςαλε λα δεκηνπξγεζνχλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα απφ θάζε άιιε 

θνξά, ελψ απνξψ γηαηί κνπ ην είραλ πξνηείλεη θαη κάιηζηα ζε πξνγξάκκαηα πνπ είρα 

πάεη θαη ελεκεξσηηθά φηη είλαη έλαο ηξφπνο φηη είλαη θίλεηξν θαη έηζη θάλνπλ νη 

γνλείο, ζηελ πξάμε ζθαρηήθαλ ηα παηδηά κνπ! Καη είπα φηη κάιινλ ζα δεκηνπξγνχζα 
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κεγαιχηεξν πξφβιεκα απ‟ φηη πξηλ θαη πξαγκαηηθά ην ζηακάηεζα θαη εξέκεζαλ γηαηί 

«φρη εγψ ζα ην πάξσ, κα φρη δελ ην είπα εγψ». ΜΏΥΔ. Αφζεθε κάρε! Οπφηε ην 

θαηήξγεζα δελ έπηαζε, δελ μέξσ αλ θηαίγαλε ηα δηθά κνπ παηδάθηα ή αλ έθηαηγε ν 

ηξφπνο πνπ ην έθαλα αιιά δελ έπηαζε. 

Βξ: Πηζηεχεηε φηη σο εθπαηδεπηηθφο εληζρχεηε ηνλ καζεηηθφ αληαγσληζκφ; 

.2: Βθ ησλ πξαγκάησλ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ είηε 

ιέγνληαο έλα θαιφ ιφγν ζε έλα παηδί πνπ κηα κέξα είλαη άξηζηνο ζε φια, επαηλψληαο 

ηα παηδηά, γηαηί δελ επαηλείο θάζε κέξα φια ηα παηδηά ζηφρνο είλαη λα επαηλεζνχλ 

θάπνηα ζηηγκή φια αιιά φρη ηελ ίδηα κέξα. Γηαηί αλ κνηξάδακε κπξάβν δελ ζα είρε 

αμία, νπφηε έκκεζα θαη αο κελ ην θαηαιαβαίλνπλε ζεσξψ φηη δεκηνπξγείηαη ν 

αληαγσληζκφο, απιά δελ δεκηνπξγείηαη ειέγρνπκε πάληα λα κελ μεθχγεη απφ ηα φξηα 

θαη ράζεη θαη γίλεη επηθίλδπλνο θαη γίλεη εληέιεη εκκνλή. 

Βξ: Ώπφ ηα δπν παξαδείγκαηα πνπ κνπ δψζαηε θαηάιαβα φηη έρεηε θαη ηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνλ παξαγσγηθφ θαη ηνλ κε παξαγσγηθφ. Βζείο εληέιεη 

πηζηεχεηε φηη είλαη παξαγσγηθφο φκσο; Ώπφ ηα ρξφληα εκπεηξία ζαο, δει. αλ δίλεη 

θίλεηξν; 

.2: ζεσξψ φηη…γηα ηνπο αδχλακνπο είλαη ιίγν δχζθνιν δελ μέξσ αλ ζηνπο 

αδχλακνπο δίλεη θίλεηξν! Ώιιά ν αδχλακνο δελ μέξσ πφζν ζα κπνξέζεη… ε λα 

εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, ζίγνπξα φκσο βνεζάεη ηνπο δπλαηνχο, νη νπνίνη νη πην 

δπλαηνί ζα ην παιέςνπλ λα θηάζνπλ ην άξηζηα. Αελ μέξσ αλ ν κέηξηνο ζα θηάζεη λα 

είλαη ιίγν πάλσ απφ ην κέηξηνο κε ηνλ αληαγσληζκφ, ζίγνπξα φκσο ηνλ θαιφ ζα ηνλ 

θάλεη άξηζην. 

Βξ: Βλψ ηνλ άξηζην; 

.2: ηνλ θαιφ δελ μέξσ αλ ζα ηνλ πάεη ζην… ηνλ κέηξην δελ μέξσ αλ ζα ηνλ πάεη 

ζηννν… Ώλ ζα ηνλ αλεβάζεη 

Βξ: εεεε! Θεσξείηε φηη ε ζεκαία λα είλαη έλα θίλεηξν; 

.2: ρη έρεη πάςεη λα είλαη θίλεηξν ε ζεκαία, ε ζεκαία απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παίξλνπλε δέθα (10) φινη νη καζεηέο, γηα ηε ζεκαία κπαίλαλε ζηελ 

θιήξσζε πάξα πνιιά παηδηά. ΐέβαηα γηλφηαλ κε έλα ηξφπν, π.ρ αλ ήηαλ 25 καζεηέο , 

νη είθνζη (20) είραλ δέθα (10). Καη απηφκαηα αλ ήηαλ δχν ή ηξία ηα Σκήκαηα ηνπ 

ρνιείνπ κπαίλαλε ζηελ θιήξσζε πάξα πνιιά παηδηά. ίγνπξα βέβαηα, δελ ζα 

κπαίλαλε ζηελ θιήξσζε πνιινί αδχλακνη καζεηέο ή νη καζεηέο πνπ είλαη ζηα 

ζρνιεία θαη έρνπλ πνιιέο ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη φρη κφλν! 
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Βξ: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην θιέγνλ ζέκα ηεο ζεκαηνθνξίαο δηα ηεο 

θιεξψζεσο; Μνπ ιέηε βεβαία φηη γεληθά είρε θαζηεξσζεί άηππα  

.2: Άηππα κπαίλαλε φινη απιά πξνζηαηεχνληαλ ιίγν νη πην 

αδχλακεο..πξνζηαηεχνληαλ;  

Βξ: Αελ κπαίλαλε ζε απηή ηε δηαδηθαζία! 

.2:  Αελ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο νη πην αδχλακνη… εεε! 

Βξ: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο; 

.2: Βίλαη δχζθνιν λα πεηο θαιή! Αειαδή ζεσξνχζα ίζσο φπσο γίλεηαη ζην 

Γπκλάζην, Λχθεην πνπ είλαη θαζαξά νη άξηζηνη λα έρεη θάπνηα αμία. ην Αεκνηηθφ 

φκσο πνπ ήηαλ ηφζνη πνιινί δελ θαηάιαβα ηε δηαθνξά ηνπ πξηλ κε ην κεηά. Ώπιά 

ππάξρεη ν θίλδπλφο λα… Κίλδπλνο, δελ ππάξρεη θίλδπλνο! Τπάξρεη ε πεξίπησζε λα 

κπεη θάπνηνο ν νπνίνο φρη απιά δελ είλαη άξηζηνο, ίζσο νξηαθά πεξλάεη ηελ Σάμε, 

γηαηί ζην Αεκνηηθφ ηελ πεξλάο ηελ Σάμε δελ ζα κείλεηο. Παξαηαχηα ηε ζεκαία έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα ηελ ζεθψλνπλ φινη! Άξα κε γλψκνλα απηφ είλαη δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο λα ηε ζεθψζεη εθφζνλ θιεξσζεί. 

Βξ: Θα έπξεπε λα είλαη έπαζιν; Να είλαη γηα ηνλ άξηζην ή πξέπεη λα είλαη γηα φινπο; 

Ήηαλ θαιχηεξν ην πξνεγνχκελν πνπ κπαίλαλε έζησ ζηελ θιήξσζε νη δέθα (10), νη 

είθνζη (20) θαινί καζεηέο ή είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα φινη;  

.2: Θεσξψ φηη ε ζεκαία δελ ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη ζαλ έπαζιν είλαη θάηη ηεξφ γηα 

εκάο. Οπφηε αο έρνπλ ηε δχλακε φινη! Γηαηί είλαη φινη ίζνη απέλαληη ζηε ζεκαία. Δ 

ζεκαία ζαλ ζεκαία αο ππάξμεη θάηη άιιν ζαλ ζηφρνο ή θάηη άιιν ζαλ έπαζιν. Δ 

ζεκαία είλαη ηφζν, είλαη ζχκβνιν θαη δελ ζέισ λα ράζεη ηελ ππφζηαζε ηνπ σο 

ζχκβνιν νπφηε δηθαίσκα ζα πξέπεη λα έρνπλ φινη λα ηε ζεθψζνπλ. 

Βξ: Άξα ινηπφλ κνπ είπαηε πξηλ φηη νη αδχλακνη καζεηέο λα κελ κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ, ελδερνκέλσο λα κελ ηνπο δψζεη έλα θίλεηξν ε ζεκαία λα θηάζνπλ πην 

πάλσ φζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ηνπο. 

.2: Ναη απηφ ήζεια λα πσ θαη πξηλ, φηη νη θαινί καζεηέο δελ μέξσ αλ ζα 

θαηαθέξνπλ λα γίλνπλ πνιινί θαινί, ζίγνπξα φκσο ν πνιχ θαιφο κε ηνλ 

αληαγσληζκφ ζα γίλεη άξηζηνο! Οη πνιινί θαινί ζα παιέςνπλ γηα ην άξηζηα, θάπνηνη 

απφ ηνπο θαινχο ζα παξακείλνπλ ζην θαινί θαη κεξηθνί ζα πάλε ζην πνιχ θαιφ. Αελ 

ζα πάλε ζην άξηζηα, αιιά ζίγνπξα 

Βξ: Βίραηε θάπνηα εκπεηξία πέξπζη πνπ έγηλε απηφο ν ληφξνο κε ηελ ζεκαηνθνξία δηα 

ηεο θιεξψζεσο; Βεε! αο έηπρε λα ην πάξεη θάπνηνο καζεηήο ν νπνίνο … 
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.2: λαη κνπ έηπρε θέηνο, θιεξψζεθε κηα ζεκαία. Υσξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 

κέρξη 1
ε
 Εαλνπαξίνπ παίξλεη ην έλα Σκήκα κπαίλνπλ ζεκαηνθφξνη, ζεκαηνθφξνη θαη 

παξαζηάηεο, θαη απφ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην δεχηεξν 

Σκήκα, ηα έμη άηνκα πνπ θιεξψζεθαλ γηα ηε ζεκαία σο ζεκαηνθφξνη θαη παξαζηάηεο 

ήηαλ φινη κέηξηνη καζεηέο. 

Βξ: Πσο αληέδξαζαλ; 

.2: Αελ ηνπο πείξαμε λνκίδσ φηη ήηαλ αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη απφ πέξπζη 

πνπ έγηλε απηφ κε ηε θιήξσζε, πνπ ήηαλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη. Αελ ππήξραλ 

αληηδξάζεηο! 

Βξ: Οχηε απφ γνλείο; Αει. εγψ πηζηεχσ φηη πεξηζζφηεξν απφ γνλείο ζα πεξίκελα 

αληηδξάζεηο. 

.2: Βπεηδή βγήθε ζαλ λφκνο θαη ήηαλ θάηη ηεηειεζκέλν δελ έπαηξλε, θαη αληηδξάζεηο 

λα ππήξραλ ζα ήηαλ ζε πεγαδάθηα έμσ απφ ην ζρνιείν. Αελ ήηαλ φηη έθαλε θάηη 

ιάζνο ην ζρνιείν θαη ζα έκπαηλαλ κέζα νη γνλείο λα αληηδξάζνπλ, ή λα δηεθδηθήζνπλ 

θάηη. Αηεθδηθνχλ φηαλ ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν κπνξεί λα αιιάμεη θάηη, ην ζρνιείν δελ 

κπνξνχζε λα αιιάμεη ην ζρνιείν ήηαλ ζην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα (Π.Α) θαη ίζρπε 

Παλειιαδηθά γηα φινπο. Βεε! Φέηνο έηπρε λα κνπ κπεη ζηε ζεκαία καζεηήο κε 

Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο, φρη ζεκαηνθφξνο αιιά ζηε ζεκαία κε απνηέιεζκα ν 

ζεκαηνθφξνο πνπ δελ ηνπ άξεζε πνπ κπήθε ζηε ζεκαία, δελ ήζειε λα θξαηήζεη ηε 

ζεκαία. 

Βξ: Αελ ήζειε εε; 

.2: ρη, θαη ηνλ πίεζε, ηνλ έπεηζε ε κεηέξα ηνπ, ηνλ θαηάιαβα φηη δελ ηνπ άξεζε 

κφιηο θιεξψζεθε γηαηί κνπ είπε: « Αελ ζέισ θπξία ηψξα, πσο κπήθακε φινη κέζα 

έηζη» , ηνπ είπα: «Έια, έια ηψξα αθνχ είλαη θιήξσζε φινη ζα κπαίλακε» θαη κνπ 

είπε θαη ε κεηέξα ηνπ φηη ηνπ κίιεζε ζην ζπίηη, φηη είλαη ηηκή λα θξαηάο ηε ζεκαία 

θαη είζαη πνιχ ηπρεξφο πνπ ζνπ έηπρε , πνπ ζνπ θιεξψζεθε θαη φλησο …ζηελ 

παξέιαζε θχιεζαλ φια νκαιά θαη ηελ θξάηεζε θαη ήηαλ φια… 

Βξ: Σν ίδην ην παηδί, ν κέηξηνο καζεηήο είρε θάπνηα αληίδξαζε; Μπνξεί λα κελ ήζειε, 

λα έλησζε ληξνπή, λα έλησζε φηη δελ ηνπ άμηδε απηφ πνπ ηνπ ζπκβαίλεη; 

.2: ρη, γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο είλαη κε ζνβαξέο Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο 

δελ ζα θαηαιάβαηλε, δελ ζα έθηαλε ζην ζεκείν… Βίλαη ζην ζρνιείν, αιιά θαλνληθά 

ήζειε Παξάιιειε ηήξημε εμαξρήο, ηψξα είλαη κεγάινο θαη δελ δέρεηαη παξάιιειε 

ζηήξημε. Αελ ζα θαηαιάβαηλε! Ίζσο είλαη κηα επθαηξία θαη έλησζε θαη επηπρηζκέλνο 
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πνπ ήηαλ ζηε ζεκαία, δει. αλ ην δνχκε απφ ηε ζεηηθή ηνπ πιεπξά απηφ ην παηδί 

θέξδηζε θάηη παξαπάλσ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. ΐέβαηα ήξζε ζηε κηα παξέιαζε ζηελ 

άιιε δελ ήξζε. 

Βξ: Οη γνλείο ηνπ; 

.2: Βίλαη παηδί ρσξηζκέλσλ γνληψλ, είλαη ιίγν δχζθνιεο νη ζπλζήθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο. Καη ε κεηέξα ράξεθε ζην κέηξν πνπ κπνξνχζε λα ην 

αληηιεθζεί θαη ε ίδηα! 

Βξ:Ώπηφ; 

.2: ΐέβαηα ζπλέβε ζην άιιν ηκήκα, θιεξψζεθε καζεηήο πνπ είλαη αιινεζλήο θαη 

είπε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή «δελ ζέισ λα ζπκκεηάζρσ, βγάιηε κε απφ ηελ θιήξσζε, 

δελ ζέισ λα κπσ ζηε ζεκαία», αιιά επεηδή δελ πξνβιεπφηαλ δελ κπνξνχζακε λα ηνλ 

βγάινπκε απφ ηελ θιήξσζε θαη θιεξψζεθε…. λαη θαη είπε δελ ζα έξζσ θαη ε ζέζε 

έκελε θελή θαη  ζα βάδακε αληηθαηαζηάηε νχηνο άιισο ππάξρεη έλαο, θιεξψλεηαη 

έλαο αληηθαηαζηάηεο. 

Βξ: πκβαίλεη θαη απηφ ε; 

.2: Ναη δελ ήζειε!  

Βξ: νχηε νη γνλείο ησλ άξηζησλ καζεηψλ έβγαιαλ θάπνηα αληίδξαζε 

.2: ρη θαη ε ζεκαία κνπ, ηα έμη (6) άηνκα πνπ θιεξψζεθαλ απφ ηελ ηάμε κνπ θαη 

ήηαλ κέηξηνη καζεηέο, ππήξμαλ αιινεζλείο… 

Βξ: Ναη ε;; Μάιινλ είλαη κεγάια ηα πνζνζηά;  

.2: Πιένλ είλαη θαη ηα πνζνζηά δελ ην ζπδεηψ… φκσο ην ζχλνιν ησλ είθνζη δχν 

καζεηψλ (22) πνπ έρσ κεο ζηε ηάμε κνπ είλαη πεξίπνπ πέληε (5) κε έμη (6) 

αιινεζλείο. Ώιιά θαλέλαο άξηζηνο!  

Βξ: εληάμεη λνκίδσ φηη παίδεη ιίγν ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ε; 

.2: Ναη ηα πάληα  

Βξ: Βίλαη εδψ είλαη εξγάηεο νη γνλείο, έρνπλ δνπιείεο; 

.2: Ναη εξγάηεο θαη λνκίδσ φηη επεηδή είκαζηε ζε επαξρία είλαη πην επλντθέο νη 

ζπλζήθεο, εμαηξεηηθά παηδηά θαη πνιινί θαιά παηδηά θαη αζφξπβα θαη πνιχ 

ζπλεζηαικέλα θαη κάιηζηα ήηαλ θαη πνιινί ζνβαξνί ζηελ παξέιαζε. Θεσξψ φηη 

γηλφκαζηε ίζσο αξλεηηθνί θαη δελ έρνπκε απνδερηεί θάηη ζηελ πνξεία φηαλ ην 

βιέπνπκε πσο εμειίζζεηαη ίζσο βιέπνπκε θαη ηελ ζεηηθή καηηά ησλ πξαγκάησλ. 

Πξαγκαηηθά ζσξψ φηη, ελδερνκέλσο απφ ειιελφπνπια θαη απφ ηνπο άξηζηνπο κπνξεί 

απηά ηα παηδηά λα ηθαλνπνηήζεθαλ πην πνιχ. 
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Βξ: Ναη εε; Οη Βθπαηδεπηηθνί ζην χιινγν Αηδαζθφλησλ ππήξραλ θάπνηεο 

αληηδξάζεηο; 

.2: Ναη, λαη είλαη αξλεηηθνί γηα ηνλ ηξφπν, πιεηνςεθηθά ζεσξνχλ φηη δελ ζα έπξεπε 

λα ζπκβεί απηφ αιιά ππάξρνπλ θαη νη θσλέο πνπ ιέλε «γηαηί θαη πξηλ πνπ βάδακε ζε 

νινπο δέθα θαη θιεξψλνληαλ, απιά απέθεπγεο θξαπγαιέεο πεξηπηψζεηο. πσο ηνπ 

δηθνχ κνπ καζεηή πνπ ππήξραλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη εθφζνλ ε βαζκνινγία ήηαλ 

πνιιή ρακειή, γηαηί δελ κπνξνχζε λα απνδψζεη φρη γηαηί ην έθαλε εζθεκκέλα, δελ 

έκπαηλε ζηελ θιήξσζε. Σνπιάρηζηνλ δελ ζα ζπκκεηείρε, αιιά ηψξα εληππσζηάζηεθα 

πξαγκαηηθά γηαηί ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο θαη πνπ ζα θνξνχζε παξαδνζηαθή ζηνιή, 

είρε ραξά ην ζπγθεθξηκέλν παηδί θαη ηα πήγε πνιχ θαιά. 

Βξ: Αειαδή ν Νφκνο απαγνξεχεη λα απνθιεηζηεί θάπνην παηδί, αθφκα θαη αλ επηζπκεί 

θαη Τπεχζπλε Αήισζε ν γνληφο λα κελ ζπκ… 

.2: Αελ ην αθήλεη ν Νφκνο απηφ ζαλ παξαζπξάθη, γηαηί ιέεη φηη λα κπνπλ ζηε 

θιήξσζε νη καζεηέο ηεο Έθηεο Σάμεο, δελ ιέεη θάηη, νπφηε εθεί είζαη ιίγν κεηέσξνο 

θαη δελ μέξεηο ηη επζχλε λα πάξεηο, δελ ηελ παίξλεηο θαη εθφζνλ κπνξεί λα κπεη 

αληηθαηαζηάηεο, ηειείσζε! Αει. έηζη έθξηλε ν Αηεπζπληήο θαη έηζη έπξαμε. 

Βξ: Β ε ινγηθή ιέεη απηφ. Πηζηεχεηε φηη σο εθπαηδεπηηθφο πνπ αθνινπζείηε ην 

Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ πξνσζείηε κέζα απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζαο θνηλσληθέο αμίεο, φπσο αιιειεγγχε, ηζφηεηα, θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε; 

.2:Θεσξψ φηη πξνζπαζψ αιιά δελ μέξσ θαηά πφζν απηφ γίλεηαη εθηθηφ! ζν 

κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα ηα επεξεάζεηο ή λα ηνπο πεηο ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ, γηαηί έρεη ζρεκαηηζηεί ν ραξαθηήξαο ηνπο θαη πιένλ είλαη αξθεηά 

αληηδξαζηηθά. Θεσξψ φηη κέρξη Αεπηέξα, Σξίηε ηα παηδηά αθνχλ πην εχθνια ηνλ 

δάζθαιν θαη αθνινπζνχλ θαλφλεο, βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ζπκβίσζεο 

ζηελ ηάμε. ζν κεγαιψλνπλ δελ ηνπο αθνινπζνχλ ηφζν θαη ίζσο ζηαδηαθά μερλνχλ ηη 

είλαη ην ζσζηφ, ηπραίλεη θαη έρσ θέηνο Πέκπηε θαη επεηδή ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηπραίλεη θαη έρσ Πέκπηεο, Έθηεο, ηα παηδηά ήδε κπαίλνπλ ζε Πξνεθεβεία θαη έρνπλ 

έμαξζε ζηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη είλαη έληνλε ε παξαβαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ε 

βίαηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζπκπεξηθνξά. Αεκηνπξγνχλ εληάζεηο, εκπιέθνληαη 

γνλείο, έρνπκε πνιιέο ζπγθξνχζεηο ησλ παηδηψλ, φρη εγψ κε ηα παηδηά ή εγψ κε γνλείο 

…παιεχσ γηα ηελ αιιειεγγχε αξθεηά θαη γηα ην ζεβαζκφ αξθεηά θαη γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ πξέπεη λα κηιάκε κέζα απφ πνιιή θνπβέληα, πνιχ δηάινγν θαη θπξηφηεξα κέζα 
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απφ ην λα ηνπο δείμσ φηη ην θάλσ εγψ, ελψ ζηελ πξνζσπηθή κνπ δσή είκαη ζεσξψ πην 

ραιαξή, εληάμεη θαη επεηδή ηψξα έρνπκε κεγαιψζεη ζεσξψ φηη ίζσο δελ ηα ηεξείο 

ηφζν πνιχ θη φκσο ζηελ ηάμε πξνζπαζψ ηφζν πνιχ θαη λ α μερλάσ γξήγνξα θαη λα 

γπξλάσ κηα απάληεζε θαη έλα κάισκα ζε ρηνχκνξ θαη λα ..δελ ην ζπδεηψ ην λα 

ζπγρσξνχκε θαη λα δίλνπκε επθαηξίεο. ΐέβαηα απφ ηηο πνιιέο επθαηξίεο, θαηαιήγσ 

θαη ζην ζπκπέξαζκα κεξηθέο θνξέο λα ζθέθηνκαη φηη πξέπεη λα ηνπο καζαίλσ λα 

δίλνπλ ηφζεο πνιιέο επθαηξίεο ή ζα θαηαιήμνπλ λα γίλνπλ βάξνο ζε θάπνηνπο 

άιινπο..Έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο φηη κήπσο ζηελ πξνζπάζεηα κνπ λα εληάμσ 

καζεηέο ζηελ ηάμε θαηαπηέδσ άιινπο. Παξαηαχηα πξνζπαζψ αθφκα λα ηνπο εληάμσ, 

ζεσξψ δεχηεξε ρξνληά επεηδή έρσ ηελ ίδηα ηάμε, εηδηθά έλα καζεηή ν νπνίνο δελ 

εληαζζφηαλ κε ηίπνηα, θέηνο ζεσξψ φηη ηα έρεη θαηαθέξεη, φρη απφιπηα αιιά απφ θεη 

πνπ ελ ηνλ ήζειε θαλέλαο έρεη θαηαθέξεη θαη επηθνηλσλεί κε δχν ηξείο, είλαη πνιχ 

δχζθνιεο νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, είλαη πνιχ απζηεξνί θξηηέο ηα παηδηά, δελ 

ζπγρσξνχλ θαη πεξηκέλνπλε , ζέινπλε πνιιή αγάπε θαη αγθαιηά λα ηνπο δψζεηο γηα 

λα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ αιιά απηφ απαηηεί ρξφλν θαη θφπν, ηνλ νπνίν ηνλ δηαζέησ 

αιιά δελ είκαη πνηέ ζίγνπξε αλ απηφ ζα έρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ εγψ ζέισ! 

Βξ: ινη νη εθπαηδεπηηθνί πέθηνπκε ζε απηή ηελ παγίδα! Βίλαη κεγάιν ην εζηθφ 

δίιιεκα! 

.2: λαη είλαη κεγάιν γηαηί θάζε θνξά ιεο, κε ρηχπεζε, κε έβξηζε, κε έθαλε θαη ιεο 

λαη εληάμεη δψζε ηνπ κηα επθαηξία αθφκα, πφζεο; Μα φρη έια πξνζπαζνχκε θαη ζα 

είλαη πην επγεληθφο θαη έια πξνζπάζεζε θαη ζπ ιίγν! Καη κεηά ιεο : «είλαη απηφ 

ζσζηφ λα θαηαπηέδσ έλα καζεηή λα αλέρεηαη κηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο 

άιινπ;» Αει. πάληα ζθέθηνκαη θηάλεηο κέρξη έλα ζεκείν επηπιήηηεηο θαη ηνλ άιινλ 

θαη λα πσ φηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην Αεκνηηθφ, δει. ην παηδί ζεσξεί φηη φηαλ 

θάπνηνο θάλεη θάηη πεξηκέλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηπι δειαδή λα ην βνπηήμεη ν 

δάζθαινο λα ην δείξεη ή λα ην δηαπνκπεχζεη! Μηιάκε απηφ πεξηκέλεη ην παηδί. Πσο 

θάλεη ε κάλα ζην ζπίηη, ζα ην βνπηήμεη απφ ην αθηί..θάηη ην νπνίν δελ γίλεηαη γηα 

θαλέλαλ ιφγν! Βπίζεο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Αεκνηηθνχ δελ έρεη θακία 

επίπιεμε, δει. δελ καιψλεηο (θαιά δελ ην ζπδεηψ..δελ καιψλεηο) αιιά εδψ θαη 

πξνθνξηθά κπνξεί λα επηπιήμεηο θάηη θαη λα πξνζβιεζεί θαη ηε επφκελε κέξα λα ζνπ 

ξζεη  θάπνηνο θαη λα ζνπ πεη: «θαιά γηαηί ην είπεο απηφ; Πσο ην πεο; Καη ηη έγηλε;» 

Αελ ην ζπδεηψ φηη δελ κπνξείο λα βάιεηο ηηκσξία. Αελ ππάξρνπλ ηηκσξίεο, 

απαγνξεχεηαη, φηη δελ κπνξείο λα βγάιεηο καζεηή έμσ, άξα ηειηθά ζηα κάηηα ησλ 
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καζεηψλ κνπ είκαη ηη; Ώθνχ δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα, αθνχ μέξνπλ θαη ηη ζα 

θάλεηε ξε θπξία, πάιη ηα ίδηα, αθνχ δελ γίλεηαη ηίπνηα. Ναη αιιά είκαζηε κεγάινη 

άλζξσπνη έρνπκε κεγάιε θαξδηά θαη δίλνπκε επθαηξίεο θαη καζαίλνπκε λα 

ζπλππάξρνπκε. Φίινη δελ ζα γίλνπκε, κε θάπνηνπο θίινη δελ ζα γίλνπκε , καζαίλνπκε 

λα ζπλππάξρνπκε. Ώπηφο είλαη ν ζηφρνο!  

Βξ: Πνιχ σξαία! Πηζηεχεηε φηη απηέο νη θνηλσληθέο αμίεο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ 

κε ηνλ αληαγσληζκφ κέζα ζηελ ηάμε; 

.2: Ναη ζεσξψ φηη κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ γηαηί ζα είλαη πγηήο ν αληαγσληζκφο αλ  

ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο. Ώλ δελ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο, παχεη ν 

αληαγσληζκφο λα είλαη πγηήο θαη λα απνθηά άιιε δηάζηαζε! ηελ πνξεία δηαπίζησζα 

φηη νη δχζθνιεο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν, νθείινληαη ζηηο κε θαιέο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ. Αελ ην πεξίκελα αιιά 

πξαγκαηηθά φηαλ άξρηζα λα θαιψ γνλείο, θαη‟ ηδηάλ θαη κνπ ιέγε ν έλαο γηα ηνλ 

άιινλ εθεί θαηάιαβα γηαηί είλαη ηεηακέλν ην θιίκα ζε απηή ηελ ηάμε, γηαηί θαη ζην 

ζπίηη επηβξαβεχεη ν παηέξαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ή ηνπ ιέεη πψο λα θεξζεί-

κε γλσξίδνληαο βέβαηα πάληα ν γνλέαο ηελ αθξηβή εηθφλα ηνπ ζπκβάληνο, γηαηί ην 

παηδί είλαη αξθεηά έμππλν λα πεη ην πεξηζηαηηθφ κέρξη ην ζεκείν πνπ δελ ζα έρεη 

ζπλέπεηεο γηα ην ίδην γηαηί πάληα ηα παηδηά είηε θάλνπλ θάηη ην έλα είηε θάλεη θάηη ην 

άιιν. Ώλ ππάξμεη κηα κέζε ιχζε θαη πεη ν γνλέαο κελ ην μαλαθάλεηο θαη ζπ ή κίια 

ιίγν θαιχηεξα ή δψζηνπ κηα επθαηξία, ηφηε ζίγνπξα ζα δνπλ κεγάιε δηαθνξά ζηε 

ζπκπεξηθνξά. ηαλ εγψ θάιεζα ινηπφλ ηνπο γνλείο θαη δήηεζα απφ ηνπο γνλείο 

βνήζεηα θαη κάιηζηα είρα θαη γσ αληίδξαζε απφ γνλέα πνπ κνπ είπε: «γηαηί κνπ ιέηε 

ζπλέρεηα γηα ηνλ Παλαγηψηε, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηα ην έλα γηα ην άιιν, -γηαηί 

εθείλε ηελ εκέξα ηνλ είραλ πηάζεη θαη άιινη ζπλάδειθνη άιισλ εηδηθνηήησλ θαη ηνπ 

είραλ θάλεη παξάπνλα – γηαηί δελ κε θαινχζαηε λσξίηεξα;» , ηνπ ιέσ «θαη γσ ηψξα 

κπνξνχζα λα ζαο θαιέζσ γηαηί θαη γσ αθνινπζψ πξψηα θάπνηεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο, δίλσ επθαηξία, ηα θαηαγξάθσ φια, θαηαγξάθσ ζπκπεξηθνξέο θαη ήξζε ε 

ψξα λα βάισ θαη ηνπο γνλείο ζην παηρλίδη», κνπ ιέεη: «εληάμεη» εθεί ην θαηάιαβε 

ιίγν θαη ε αιήζεηα είλαη φηη επεηδή ηνπο θάιεζα φινπο θαη απηφλ πνπ εκπιέθνληαλ ζε 

αθξαία πεξηζηαηηθά αιιά θαη φζσλ έξηρλαλ ιάδη ζηε θσηηά , γηαηί ππάξρνπλ θαη νη 

πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ λ λαη κελ είλαη άξηζηνη αιιά είλαη απηνί πνπ ξίρλνπλ ιάδη 

ζηε θσηηά φηαλ ζπκκεηείραλ νη γνλείο ζε απηφ νη ζρέζεηο έγηλα πνιινί θαιχηεξεο, 

δηαθνξά κεγάιε δελ ην πεξίκελα θαη κάιηζηα ηφηε αληηιήθζεθα φηη ίζσο λα κπαίλνπλ 
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θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπκε πην ζπζηεκαηηθά, γηαηί νη γνλείο δελ έξρνληαη! Οη γνλείο 

δελ έξρνληαη ηε κέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ζπλάληεζε, είηε έρνπλ δνπιείεο, είηε 

ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα. πάληα απφ ηνπο είθνζη γνλείο, απφ ηνπο 

ζαξάληα γηαηί είλαη παηέξαο θαη κάλα… ζα έξζνπλ νη πέληε (5) ή νη ηξείο (3) θαη κεηά 

θαλέλαο. Οπφηε έθηαζα ζην ζεκείν λα θιείλσ ξαληεβνχ θαη λα ηνπο θαιψ, απηφ 

βνήζεζε ιίγν θαη δεκηνπξγήζεθαλ θαιχηεξεο ζρέζεηο. 

Βξ: Ώθνχ βξήθαηε ηνλ ηξφπν! Σειηθά ν αληαγσληζκφο επεξεάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεηε ζηελ ηάμε; 

.2: Ναη ζεσξψ φηη ηηο επεξεάδεη… Ννκίδσ φηη φια απηά είλαη αιιειέλδεηα, δελ 

κπνξεί λα κελ ηηο επεξεάδεη, δει. φπσο βιέπσ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

αμηνπνηνχλ ηηο πξαθηηθέο απηέο, αθνινπζψ θαη γσ! Ώλ δσ φηη ηνπο βγαίλεη ζε 

αξλεηηζκφ ή ππάξρνπλ εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, ηφηε αιιάδσ θαη γσ ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα ρεηξηζηψ ή ζα αμηνινγήζσ γηα λα απνθχγσ ηηο ζπγθξνχζεηο. 

Βξ: πσο καο είπαηε πξηλ θαη ην παξάδεηγκα! 

.2: Πξνζπαζψ λα πξνζαξκφδνκαη ζηα παηδηά, δει. δελ κπνξψ λα δεηάσ απ‟ ηα 

παηδηά λα αιιάμνπλ, πξνζπαζψ λα κπσ εγψ πξψηα ζηα παηδηά γηα λα θέξσ ηελ 

αιιαγή. Γηαηί αιιηψο ζε ληψζνπλ απέλαληη θαη ερζξφ, ελψ φηαλ κπσ απφ κέζα θαη ην 

παιέςνπκε καδί θαη ζεσξνχλ φηη ζπκπιένπκε, ζεσξψ φηη είλαη πην ζπλεξγάζηκα. 

Βξ: Θεσξείηε φηη ε επηξξνή ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ηζρπξή κέζα ζηελ ηάμε θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλνληαη εληέιεη νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ καο είπαηε 

φηη εθαξκφδεηε, εζείο σο εθπαηδεπηηθφο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αληηζηαζείηε ζε απηή ηε 

ινγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ή φρη;  

.2:  Βθφζνλ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηαηί γηα λα θξίλσ αλ ν αληαγσληζκφο 

είλαη επηηπρήο ή φρη, ζα πξέπεη λα δσ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, αλ ην παξνκνίαδα ζαλ 

έλα αεξφζηαηφ, πνηνη κπνξνχλ λα ην αλεβάζνπλ ςειά. Βθφζνλ ζηελ πιεηνςεθία 

απνδίδεη θαη εθφζνλ ην εθπαηδεπηηθφ καο χζηεκα είλαη έηζη δηακνξθσκέλν, γηαηί ζα 

πάλε ζε έλα Γπκλάζην θαη ζε έλα Λχθεην, πνπ είλαη θαζαξά βαζκνζεξηθφ ην ζέκα 

κέζν ηεο βαζκνινγία ζνπ θξίλεζαη αλ ζα πεξάζεηο ζε έλα Παλεπηζηήκην δελ κπνξεί 

λα κελ ππάξρεη ν αληαγσληζκφο γηαηί ζα πξέπεη λα έρεηο ζέζεη ηα παηδηά ζε κηα 

δηαδηθαζία λα μέξνπλ φηη ε δσή κεηά είλαη κηα θνχξζα κέρξη λα ηειεηψζνπλ ζην 

Λχθεην… εεε! Πξέπεη λα ηνπο κάζεηο λα ηξέρνπλ. Βδψ κεο ζηε δσή θαη ε απιή 

επηβίσζε καο είλαη δχζθνιε.. 

Βξ: έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν; 
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.2: ρη φρη! Ννκίδσ ηα είπα φια… 

Βξ:αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο 

.2: Σίπνηα!!  

 

 

 

2.2 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο θσδηθνπνίεζεο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ηεο .2. 

 

1
νο

 Άμνλαο: Μαζεηηθφο αληαγσληζκφο θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Κψδηθεο- Ώληαγσληζκφο Δκη-δνκεκέλε πλέληεπμε 

 Οξηζκφο 

 

 

 

.2: πξνζπάζεηα ηνπο ν έλαο λα 

μεπεξάζεη ηνλ άιινλ 

.2: Σψξα είλαη  ηη ζα έπξεπε λα είλαη, ζα 

έπξεπε λα είλαη ε επγελήο άκηιια δειαδή 

λα δίλεηε ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο λα δείρλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο 

εαπηφ θαη ν θαζέλαο κε ηηο δηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο λα θηάλεη ζην θαιχηεξν 

ζεκείν πνπ κπνξεί λα θηάζεη 

Σξφπνη εθδήισζεο   .2: φηαλ γξάθνπκε πρ νξζνγξαθία 

παίξλνπκε θάζε ηξείο ζπλερφκελεο 

άξηζηεο, απηνθφιιεην! Οπφηε 

πξνζπαζνχλ κεηά λα ζπγθξίλνπλ πνηνο 

έρεη πάξεη ηα πεξηζζφηεξα απηνθφιιεηα. 

πνηνο θάλεη θαιά γξάκκαηα παίξλεη 

ζθξαγίδα, νπφηε βειηηψλνληαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ γξάθνπλε αθφκα θαη 

άηνκα/παηδηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

γξάςνπλ πνιχ θαιά έρνπλ βειηησζεί 

πάξα πνιχ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ζα 

θεξδίζνπλ ηε ζθξαγίδα! 

.2: ΐέβαηα ππάξρνπλ θαη ζηα 

δηαγσλίζκαηα, γηαηί ζηελ Έθηε γξάθεηο 

αξθεηά επαλαιεπηηθά αλά Βλφηεηα, κε 

ζηφρν αλ έρεη θαηαθηεζεί ε γλψζε ηεο 

Βλφηεηαο πνπ έρεη δηδαρζεί, νπνχ εθεί 

ηνπο ελδηαθέξεη ν βαζκφο θαη ππάξρεη 

ζπλαγσλίδνληαη πνηνο ζα θέξεη ηελ 

θαιχηεξε βαζκνινγία θαη ηα κεγαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

Κίλεηξα .2: Οπφηε πξνζπαζνχλ κεηά λα 

ζπγθξίλνπλ πνηνο έρεη πάξεη ηα 

πεξηζζφηεξα απηνθφιιεηα. πνηνο θάλεη 

θαιά γξάκκαηα παίξλεη ζθξαγίδα, νπφηε 
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βειηηψλνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ γξάθνπλε 

αθφκα θαη άηνκα/παηδηά πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ πνιχ θαιά έρνπλ 

βειηησζεί πάξα πνιχ, κε ην ζθεπηηθφ φηη 

ζα θεξδίζνπλ ηε ζθξαγίδα! 

.2: Καηαξράο παίξλσ κεγάια 

απηνθφιιεηα (γέιηα). Παίξλσ κεγάια 

απηνθφιιεηα νπφηε γίλεηαη κάρε. Αελ 

παίξλσ κηθξά απηνθνιιεηάθηα γηαηί κνπ 

θάλνπλ θαη παξαηήξεζε πιένλ… 

Αέρνκαη! Καη κε θξηηηθάξνπλ γηα ηα 

απηνθφιιεηα πνπ παίξλσ, νπφηε έρσ 

πάξεη ηα απηνθφιιεηα πνπ ηνπο αξέζνπλ. 

.2:  έρσ αγνξάζεη ηηο ζθξαγίδεο πνπ 

ηνπο αξέζνπλ θαη ζηελ αλάγλσζε  

.2: ρακνγειάθηα ζεκεηψλσ αλ δηάβαζαλ 

θαιά ή φρη, ην ρακφγειν είλαη δηάβαζεο 

θαιά, δπζηπρηζκέλν  κπνξνχζεο 

πεξηζζφηεξν θαη ην κέηξην φηη ζα 

κπνξνχζεο ιίγν αθφκα. 

 .2: Οπφηε είρα θάλεη έλα πίλαθα, ηνλ 

νπνίν ηνλ είρακε βάιεη πίζσ απφ ηελ 

πφξηα θαη ζεκείσλα θαηζνχιεο, 

ρακνγειάθηα θαη φπνηνο έπαηξλε ηα 

πεξηζζφηεξα είρε έλα θέξαζκα. 

Ώληίθηππν θηλήηξσλ .2: Οπφηε φια απηά ηνπο ελδηαθέξνπλε 

γηαηί ζην βηβιίν πάλσ θαίλεηαη θαη έρεη 

αληίθηππν ην βιέπεη θαη ν γνλέαο ζέινπλ 

λα είλαη ηππηθνί. 

.2: ππάξρνπλ καζεηέο θπξίσο νη 

άξηζηνη, νη νπνίνη ζα ην ζεσξήζνπλ 

θπξίσο ζαλ θίλεηξν κηα ελδερφκελε 

απνηπρία ηνπο θαη ζα δνπλ φηη νη θίινη 

ηνπο είλαη πνιχ θαιχηεξνη καζεηέο θαη 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα βειηησζνχλ θαη ηελ 

απνηπρία λα ηελ αλαηξέςνπλ.  

.2: Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο 

πνπ κνλίκσο είλαη παξαηεκέλνη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα φπνπ απηνχ ηνπο δεκηνπξγεί 

αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα… 

απνζαξξχλνληαη! 

 

Κξηηήξηα Ώμηνιφγεζεο- ΐαζκνιφγεζεο .2: ην Αεκνηηθφ ε βαζκνινγία δελ 

είλαη κφλν ηα γξαπηά, είλαη θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε θαη ε γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά.  

.2:  απφ ζπκπεξηθνξά, ζπκκεηνρή ζηελ 

ηάμε θαη έπεηηα ηα γξαπηά φια απηά 

ζπλππνινγίδνληαη θαη βγαίλεη ε 

βαζκνινγία. 
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.2: ε βαζκνινγία είλαη αλνηρηή θαη 

πηάλεη φιε ηελ θιίκαθα, θάπνηνη ιέλε 

μεθηλάσ απφ επηά (7), θάπνηνη απφ νθηψ 

(8), 

Ώληηθίλεηξν  .2: ρη είλαη βαζκνί δηφηη ζεσξείηαη φηη 

απνζαξξχλνληαη ηειείσο ηα παηδηά θαη 

δελ ππάξρεη ιφγνο ζην Αεκνηηθφ λα έρεηο 

ζηηγκαηίζεη ηφζν ηε ςπρή ηνπ παηδηνχ 

.2: γηαηί ιέλε ζην Αεκνηηθφ δελ έρεη 

ζεκαζία, γηαηί άληε ηψξα ζα πάξεη ην 

βαζκφ, γηαηί ζέισ λα ελζαξξχλσ ην 

παηδί, δελ ζέισ πνηέ λα ληψζεη φηη είλαη 

ιηγφηεξν ηθαλφ απφ ην ζπκκαζεηή ηνπ, 

λα ζέιεη λα πξνζπαζεί, λα επηδηψθεη ην 

θαιχηεξν… Ώπηφ είλαη έλα ζθεπηηθφ! 

αιιά ηειηθά ν βαζκφο έραζε ηελ αμία 

ηνπ! 

.2: ρη έρεη πάςεη λα είλαη θίλεηξν ε 

ζεκαία 

.2: Θεσξψ φηη ε ζεκαία δελ ζα έπξεπε 

λα ζεσξείηαη ζαλ έπαζιν είλαη θάηη ηεξφ 

γηα εκάο. 

Ώμηνπνίεζε βαζκνινγίαο  .2: Βίλαη γηα λα δσ αλ θάηη δελ έρεη 

γίλεη αληηιεπηφ λα ην επαλαιάβσ νπφηε 

ηνπιάρηζηνλ λα θαηαλνήζνπλ ην 

θαηλφκελν θαη πξνρσξήζνπκε 

παξαθάησ! 

.2: θάλσ εμαηνκηθεπκέλε ζε απηνχο πνπ 

έρνπλ αδπλακία ζηε Γιψζζα, δηαβάδνπλ 

ιηγφηεξν ή έρνπλ ζπγθεθξηκέλε 

νξζνγξαθία. 

 

2
νο

 Άμνλαο: Μαζεηηθφο αληαγσληζκφο θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Κώδηθεο- Δθπαίδεπζε & 

αληαγσληζκόο  

Ηκηδνκεκέλε πλέληεπμε  

Ώξλεηηθέο ζπλέπεηεο αληαγσληζκνχ .2: Ναη, λαη ην βιέπεη γηαηί είλαη πάλσ 

ζην κάζεκα, ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ 

νπφηε θαίλεηαη θαη ην βιέπεη θαη ν 

δηπιαλφο. 

.2: ηα παηδάθηα κνπ ζθηζηήθαλε 

θνληέςαλε λα δεκηνπξγεζνχλ 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα απφ θάζε άιιε 

θνξά, 

.2: ζηελ πξάμε ζθαρηήθαλ ηα παηδηά 

κνπ! 

.2: ΜΏΥΔ. Αφζεθε κάρε! 

Θεηηθέο ζπλέπεηεο αληαγσληζκνχ .2: έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη φηαλ 

δηαβάδνπλ θαη θεξδίδνπλ ην ρακφγειν 
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είλαη πιένλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη φηη φηαλ 

πξνζπαζνχλ θεξδίδνπλ απηφ πνπ πξέπεη 

νπφηε δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα αληίδξαζε 

.2: Βθφζνλ επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηαηί γηα λα θξίλσ αλ ν 

αληαγσληζκφο είλαη επηηπρήο ή φρη, ζα 

πξέπεη λα δσ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, αλ 

ην παξνκνίαδα ζαλ έλα αεξφζηαηφ, πνηνη 

κπνξνχλ λα ην αλεβάζνπλ ςειά. 

Ώληηκεηψπηζε .2: Καη είπα φηη κάιινλ ζα 

δεκηνπξγνχζα κεγαιχηεξν πξφβιεκα απ‟ 

φηη πξηλ θαη πξαγκαηηθά ην ζηακάηεζα 

θαη εξέκεζαλ γηαηί «φρη εγψ ζα ην πάξσ, 

κα φρη δελ ην είπα εγψ» 

.2: Οπφηε ην θαηήξγεζα δελ έπηαζε, δελ 

μέξσ αλ θηαίγαλε ηα δηθά κνπ παηδάθηα ή 

αλ έθηαηγε ν ηξφπνο πνπ ην έθαλα αιιά 

δελ έπηαζε. 

Ώληίιεςε .2: Βθ ησλ πξαγκάησλ ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ 

είηε ιέγνληαο έλα θαιφ ιφγν ζε έλα παηδί 

πνπ κηα κέξα είλαη άξηζηνο ζε φια, 

επαηλψληαο ηα παηδηά, γηαηί δελ επαηλείο 

θάζε κέξα φια ηα παηδηά ζηφρνο είλαη λα 

επαηλεζνχλ θάπνηα ζηηγκή φια αιιά φρη 

ηελ ίδηα κέξα. 

.2: ζεσξψ φηη γηα ηνπο αδχλακνπο είλαη 

ιίγν δχζθνιν δελ μέξσ αλ ζηνπο 

αδχλακνπο δίλεη θίλεηξν! 

.2: Αελ μέξσ αλ ν κέηξηνο ζα θηάζεη λα 

είλαη ιίγν πάλσ απφ ην κέηξηνο κε ηνλ 

αληαγσληζκφ, ζίγνπξα φκσο ηνλ θαιφ ζα 

ηνλ θάλεη άξηζην. 

.2: ηνλ θαιφ δελ μέξσ αλ ζα ηνλ πάεη 

ζην… ηνλ κέηξην δελ μέξσ αλ ζα ηνλ πάεη 

ζηννν… Ώλ ζα ηνλ αλεβάζεη 

.2: Οη πνιινί θαινί ζα παιέςνπλ γηα ην 

άξηζηα, θάπνηνη απφ ηνπο θαινχο ζα 

παξακείλνπλ ζην θαινί θαη κεξηθνί ζα 

πάλε ζην πνιχ θαιφ. Αελ ζα πάλε ζην 

άξηζηα, αιιά ζίγνπξα 

.2: Βθφζνλ ζηελ πιεηνςεθία απνδίδεη 

θαη εθφζνλ ην εθπαηδεπηηθφ καο χζηεκα 

είλαη έηζη δηακνξθσκέλν, γηαηί ζα πάλε 

ζε έλα Γπκλάζην θαη ζε έλα Λχθεην, πνπ 

είλαη θαζαξά βαζκνζεξηθφ ην ζέκα κέζν 

ηεο βαζκνινγία ζνπ θξίλεζαη αλ ζα 

πεξάζεηο ζε έλα Παλεπηζηήκην δελ 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη ν αληαγσληζκφο 

.2: γηαηί ζα πξέπεη λα έρεηο ζέζεη ηα 
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παηδηά ζε κηα δηαδηθαζία λα μέξνπλ φηη ε 

δσή κεηά είλαη κηα θνχξζα κέρξη λα 

ηειεηψζνπλ ζην Λχθεην… εεε! Πξέπεη λα 

ηνπο κάζεηο λα ηξέρνπλ. Βδψ κεο ζηε δσή 

θαη ε απιή επηβίσζε καο είλαη δχζθνιε.. 

 

3
νο

 Άμνλαο: Ώληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλχπαξμε θνηλσληθψλ αμηψλ θαη 

αληαγσληζκνχ κέζα ζην Αεκνηηθφ ρνιείν 

Κψδηθέο –θνηλσληθέο αμίεο Vs 

Ώληαγσληζκφο  

 

Ώληίιεςε γηα ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε .2: ζεσξνχζα ίζσο φπσο γίλεηαη ζην 

Γπκλάζην, Λχθεην πνπ είλαη θαζαξά νη 

άξηζηνη λα έρεη θάπνηα αμία. ην 

Αεκνηηθφ φκσο πνπ ήηαλ ηφζνη πνιινί 

δελ θαηάιαβα ηε δηαθνξά ηνπ πξηλ κε ην 

κεηά.  

.2: Δ ζεκαία είλαη ηφζν, είλαη ζχκβνιν 

θαη δελ ζέισ λα ράζεη ηελ ππφζηαζε ηνπ 

σο ζχκβνιν νπφηε δηθαίσκα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ φινη λα ηε ζεθψζνπλ. 

.2: Ίζσο είλαη κηα επθαηξία θαη έλησζε 

θαη επηπρηζκέλνο πνπ ήηαλ ζηε ζεκαία, 

δει. αλ ην δνχκε απφ ηε ζεηηθή ηνπ 

πιεπξά απηφ ην παηδί θέξδηζε θάηη 

παξαπάλσ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

 

Πεξηνξηζκνί  .2:Ώπιά ππάξρεη ν θίλδπλφο λα… 

Κίλδπλνο, δελ ππάξρεη θίλδπλνο! Τπάξρεη 

ε πεξίπησζε λα κπεη θάπνηνο ν νπνίνο 

φρη απιά δελ είλαη άξηζηνο, ίζσο νξηαθά 

πεξλάεη ηελ Σάμε. 

πκπέξαζκα  .2: Παξαηαχηα ηε ζεκαία έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ηελ ζεθψλνπλ φινη! Άξα κε 

γλψκνλα απηφ είλαη δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο λα ηε ζεθψζεη εθφζνλ 
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θιεξσζεί. 

.2: Οπφηε αο έρνπλ ηε δχλακε φινη! 

Γηαηί είλαη φινη ίζνη απέλαληη ζηε 

ζεκαία. Δ ζεκαία ζαλ ζεκαία αο ππάξμεη 

θάηη άιιν ζαλ ζηφρνο ή θάηη άιιν ζαλ 

έπαζιν. 

Ώληηδξάζεηο γνλέσλ  γηα ηε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε 

.2: Βπεηδή βγήθε ζαλ λφκνο θαη ήηαλ 

θάηη ηεηειεζκέλν δελ έπαηξλε, θαη 

αληηδξάζεηο λα ππήξραλ ζα ήηαλ ζε 

πεγαδάθηα έμσ απφ ην ζρνιείν 

.2:ε κεηέξα ηνπ ηνπ κίιεζε ζην ζπίηη, 

φηη είλαη ηηκή λα θξαηάο ηε ζεκαία θαη 

είζαη πνιχ ηπρεξφο πνπ ζνπ έηπρε, πνπ 

ζνπ θιεξψζεθε θαη φλησο… ζηελ 

παξέιαζε θχιεζαλ φια νκαιά θαη ηελ 

θξάηεζε θαη ήηαλ φια… 

.2: Καη ε κεηέξα ράξεθε ζην κέηξν πνπ 

κπνξνχζε λα ην αληηιεθζεί θαη ε ίδηα! 

Εζφηεηα επθαηξηψλ δηα ηεο θιεξψζεσο .2: Βεε! Φέηνο έηπρε λα κνπ κπεη ζηε 

ζεκαία καζεηήο κε Μαζεζηαθέο 

Απζθνιίεο, φρη ζεκαηνθφξνο  

.2: ΐέβαηα ζπλέβε ζην άιιν ηκήκα, 

θιεξψζεθε καζεηήο πνπ είλαη αιινεζλήο 

Ώληηδξάζεηο καζεηψλ .2: κε απνηέιεζκα ν ζεκαηνθφξνο πνπ 

δελ ηνπ άξεζε πνπ κπήθε ζηε ζεκαία, δελ 

ήζειε λα θξαηήζεη ηε ζεκαία.  

.2: «Αελ ζέισ θπξία ηψξα, πσο 

κπήθακε φινη κέζα έηζη» 

.2: είπε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή «δελ 

ζέισ λα ζπκκεηάζρσ, βγάιηε κε απφ ηελ 

θιήξσζε, δελ ζέισ λα κπσ ζηε ζεκαία», 

αιιά επεηδή δελ πξνβιεπφηαλ δελ 

κπνξνχζακε λα ηνλ βγάινπκε απφ ηελ 
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θιήξσζε θαη θιεξψζεθε 

.2: γηαηί ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο θαη πνπ 

ζα θνξνχζε παξαδνζηαθή ζηνιή, είρε 

ραξά ην ζπγθεθξηκέλν παηδί θαη ηα πήγε 

πνιχ θαιά. 

Ώληηδξάζεηο εθπαηδεπηηθψλ  .2: Ναη, λαη είλαη αξλεηηθνί γηα ηνλ 

ηξφπν, πιεηνςεθηθά ζεσξνχλ φηη δελ ζα 

έπξεπε λα ζπκβεί απηφ αιιά ππάξρνπλ 

θαη νη θσλέο πνπ ιέλε «γηαηί θαη πξηλ πνπ 

βάδακε ζε νινπο δέθα θαη θιεξψλνληαλ, 

απιά απέθεπγεο θξαπγαιέεο πεξηπηψζεηο. 

Πεπνίζεζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηηο θνηλσληθέο 

αμίεο 

.2: Θεσξψ φηη πξνζπαζψ αιιά δελ 

μέξσ θαηά πφζν απηφ γίλεηαη εθηθηφ!. 

.2: Θεσξψ φηη κέρξη Αεπηέξα, Σξίηε ηα 

παηδηά αθνχλ πην εχθνια ηνλ δάζθαιν 

θαη αθνινπζνχλ θαλφλεο, βαζηθνχο 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ζπκβίσζεο ζηελ 

ηάμε. 

.2: παιεχσ γηα ηελ αιιειεγγχε αξθεηά 

θαη γηα ην ζεβαζκφ αξθεηά θαη γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ πξέπεη λα κηιάκε κέζα απφ 

πνιιή θνπβέληα, πνιχ δηάινγν θαη 

θπξηφηεξα κέζα απφ ην λα ηνπο δείμσ φηη 

ην θάλσ εγψ, 

.2: κεξηθέο θνξέο λα ζθέθηνκαη φηη 

πξέπεη λα ηνπο καζαίλσ λα δίλνπλ ηφζεο 

πνιιέο επθαηξίεο ή ζα θαηαιήμνπλ λα 

γίλνπλ βάξνο ζε θάπνηνπο άιινπο.. 

.2: Έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο φηη 

κήπσο ζηελ πξνζπάζεηα κνπ λα εληάμσ 

καζεηέο ζηελ ηάμε θαηαπηέδσ άιινπο. 

Παξαηαχηα πξνζπαζψ αθφκα λα ηνπο 

εληάμσ, 
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.2: είλαη πνιχ δχζθνιεο νη αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, είλαη πνιχ απζηεξνί θξηηέο ηα 

παηδηά, δελ ζπγρσξνχλ θαη πεξηκέλνπλε , 

ζέινπλε πνιιή αγάπε θαη αγθαιηά λα 

ηνπο δψζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ 

αιιά απηφ απαηηεί ρξφλν θαη θφπν, ηνλ 

νπνίν ηνλ δηαζέησ αιιά δελ είκαη πνηέ 

ζίγνπξε αλ απηφ ζα έρεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εγψ ζέισ! 

Σξφπνη εθαξκνγήο ζηελ ηάμε .2: δελ ην ζπδεηψ ην λα ζπγρσξνχκε 

θαη λα δίλνπκε επθαηξίεο. 

.2: Ναη αιιά είκαζηε κεγάινη άλζξσπνη 

έρνπκε κεγάιε θαξδηά θαη δίλνπκε 

επθαηξίεο θαη καζαίλνπκε λα 

ζπλππάξρνπκε. Φίινη δελ ζα γίλνπκε, κε 

θάπνηνπο θίινη δελ ζα γίλνπκε , 

καζαίλνπκε λα ζπλππάξρνπκε. Ώπηφο 

είλαη ν ζηφρνο! 

Πεξηνξηζκνί  .2: ζν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηφζν πην 

δχζθνιν είλαη λα ηα επεξεάζεηο ή λα 

ηνπο πεηο ηη πξέπεη λα θάλνπλ, γηαηί έρεη 

ζρεκαηηζηεί ν ραξαθηήξαο ηνπο θαη 

πιένλ είλαη αξθεηά αληηδξαζηηθά. 

.2: ζν κεγαιψλνπλ δελ ηνπο 

αθνινπζνχλ ηφζν θαη ίζσο ζηαδηαθά 

μερλνχλ ηη είλαη ην ζσζηφ,  

.2: ηα παηδηά ήδε κπαίλνπλ ζε 

Πξνεθεβεία θαη έρνπλ έμαξζε ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο θαη είλαη έληνλε ε 

παξαβαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ε βίαηε 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζπκπεξηθνξά 

.2: Αεκηνπξγνχλ εληάζεηο, εκπιέθνληαη 

γνλείο, έρνπκε πνιιέο ζπγθξνχζεηο ησλ 
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παηδηψλ, φρη εγψ κε ηα παηδηά ή εγψ κε 

γνλείο 

Δζηθά Αηιήκκαηα  .2: θαη ιεο λαη εληάμεη δψζε ηνπ κηα 

επθαηξία αθφκα, πφζεο; Μα φρη έια 

πξνζπαζνχκε θαη ζα είλαη πην επγεληθφο 

θαη έια πξνζπάζεζε θαη ζπ ιίγν! Καη 

κεηά ιεο : «είλαη απηφ ζσζηφ λα 

θαηαπηέδσ έλα καζεηή λα αλέρεηαη κηα 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ;» 

πλχπαξμε  .2: Ναη ζεσξψ φηη κπνξνχλ λα 

ηαηξηάμνπλ γηαηί ζα είλαη πγηήο ν 

αληαγσληζκφο αλ  ππάξρνπλ απηέο νη 

ζπλζήθεο.  

.2: Ώλ δελ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο, 

παχεη ν αληαγσληζκφο λα είλαη πγηήο θαη 

λα απνθηά άιιε δηάζηαζε! 

Αηαπίζησζε  .2: ηελ πνξεία δηαπίζησζα φηη νη 

δχζθνιεο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν, νθείινληαη ζηηο κε θαιέο 

ζρέζεηο ησλ γνλέσλ. 

Βθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη 

αληαγσληζκφο  

.2: Ναη ζεσξψ φηη ηηο επεξεάδεη… 

Ννκίδσ φηη φια απηά είλαη αιιειέλδεηα, 

δελ κπνξεί λα κελ ηηο επεξεάδεη 

 

 


