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Πρόλογος
Ένας συγγραφέας όπως ο Καζαντζάκης θα το ονόμαζε «τρίτο μάτι». Ένας καλλιτέχνης θα το
έλεγε «τρισδιάστατη εικόνα» και «απεικόνιση». Ο ποιητής μέσα από τη δική του ματιά θα
πρόσθετε την πινελιά της «συμμετρίας» και ο ζωγράφος αυτή των «χρωμάτων». Τέλος, ο
θεραπευτής της ψυχής θα ονόμαζε την «ωριμότητα» ως κύριο μοχλό των δραστηριοτήτων της
σκέψης. Όπως όμως και αν το ονομάσουμε, αναφερόμαστε στο κύτταρο της ανθρώπινης
σκέψης, στο όργανο προσδιορισμού εννοιών και δράσεων, στο καταστάλαγμα της ανθρώπινης
εμπειρίας, στη διερεύνηση των βαθιών διεργασιών θεωρίας και πράξης. Κάπως έτσι θα
μπορούσαμε να ορίσουμε την έννοια της μεταδιδακτορικής έρευνας.
Η σκέψη για να είναι δημιουργική θα πρέπει να λειτουργεί αφαιρετικά και όχι προσθετικά. Αν
λειτουργήσει προσθετικά κινδυνεύει να υπερφορτώσει, να συσσωρεύσει πραμάτειες καθόλου
χρήσιμες και απαραίτητες για τη δόμηση του ανθρώπινου νου. Διανύει μια πορεία μεγάλη,
συγκεντρώνει έναν πλούτο από γεγονότα και εμπειρίες και με προίκα την ωριμότητα
διαμορφώνει και κατασκευάζει τα προϊόντα της. Τα φίλτρα της σκέψης είναι στην
πραγματικότητα η αφαιρετική μας στάση και διάθεση, είναι η ικανότητά μας να
εναρμονίσουμε την πληθώρα του πλούτου αυτού και να αξιοποιήσουμε τα ωφέλιμα και όχι τα
περιττά. Η ταξινόμηση αυτή αποτελεί το σημείο εκκίνησης ενός νοητού δικτύου που ορίζει τη
δημιουργική πορεία της σκέψης μας. Ενός δικτύου που θυμίζει κάπως τις εξογκωμένες ρίζες
ενός γερασμένου δέντρου που είναι έτοιμο να ανθίσει το πρώτο του ανοιξιάτικο κλαδί. Κάπως
έτσι θα μπορούσαμε να ορίσουμε την έννοια της πορείας ενός μεταδιδακτορικού, μιας
επιστημονικής ερευνητικής μετάλλαξης.
Πέρα όμως από την πορεία και το δίκτυο, αυτό που καθορίζει την ποιοτική διάσταση της
διερεύνησης είναι το περιεχόμενο, δηλαδή το κάθε κλαδί που ανθίζει στον κορμό της
μετάλλαξης αυτής. Το κάθε κλαδί από μόνο του έχει την ατομική του αξία και όλα μαζί
συνθέτουν το σύνολο της πορείας του ερευνητή. Το περιεχόμενο έχει ως σημείο αναφοράς κάτι
το οποίο συνήθως δεν ταξινομείται και δεν αποτελεί θεματικό πεδίο προς διερεύνηση, είτε
λόγω δυσκολίας, είτε λόγω μεταφοράς του επίκεντρου του ενδιαφέροντος. Αναφέρομαι στη
έννοια της λέξης «δεξιότητα». Προφανώς στην περίπτωση αυτή οι δεξιότητες προσδιορίζουν
τις «γνωστικές δεξιότητες», δηλαδή τα εργαλεία που μπορεί να κατέχει ο καθένας μας για να
είναι σε θέση να βάλει τις σκέψεις του σε μια σειρά, να τις αξιοποιήσει και να είναι
αποτελεσματικός στους στόχους που έχει από πριν θέσει.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Ας πάρουμε το παράδειγμα του υδραυλικού. Ο υδραυλικός καλείται να διορθώσει κάθε
πρόβλημα που θα προκύψει στο υδραυλικό σύστημα ενός σπιτιού. Για να μπορέσει να
ολοκληρώσει το έργο του είναι απαραίτητο να έχει μια σειρά από εργαλεία που θα του
επιτρέψουν να εργαστεί με προσοχή στο σύστημα. Χωρίς τα εργαλεία αυτά είναι αδύνατον να
κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση και ασφαλώς δεν θα μπορέσει να διορθώσει την οποιαδήποτε
δυσλειτουργία.
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον ερευνητή, φοιτητή, επιστήμονα

που εκπονεί μια

μεταπτυχιακή, ερευνητική, διδακτορική ή οποιαδήποτε έρευνα. Για να ξεκινήσει το έργο του
από τα πρώτα κιόλας βήματα μέχρι την ολοκλήρωσή του θα χρειαστεί τα εργαλεία του, τα
οποία αποτελούνται από δεξιότητες πού είναι μέρος των εργασιών του. Θα πρέπει να έχει μια
σειρά από καλά κεκτημένα και λειτουργικά εργαλεία που θα του επιτρέψουν να εισχωρήσει σε
νέους κόσμους, σε νέες περιοχές και πεδία, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί. Η
μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων του είναι το σημείο αναφοράς των ζητουμένων.
Οι γνωστικές δεξιότητες είναι προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα για να υπάρξει η μάθηση και
η νέα γνώση. Στην αναλυτική αυτή μελέτη η κα. Μανούσου εισχωρεί βαθιά στα ζητήματα των
δεξιοτήτων, διερευνώντας τον τρόπο που λειτουργούν στη διαδικασία συγγραφής μιας
ερευνητικής εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει, εκτός από την αναγκαιότητα, τις
μορφές εφαρμογών και τους τρόπους που λειτουργούν οι απαραίτητες δεξιότητες.
Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό πόνημα, αλλά
ταυτόχρονα και έναν οδηγό που μπορεί να συνοδεύσει τον κάθε ένα που επιχειρεί να
πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην ανακάλυψη και ανάδειξη της νέας γνώσης.

Αντώνης Λιοναράκης
Καθηγητής
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Περίληψη
Η μεταδιδακτορική αυτή έρευνα εξερευνά τον χώρο των δεξιοτήτων που απαιτούνται και
καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας. Αρχικά
προσδιορίζουμε τους όρους δεξιότητες, ικανότητες και τις πολύπλευρες διαστάσεις που έχουν
μέσα στη διεθνή βιβλιογραφία. Εντοπίζουμε τις κυριότερες δεξιότητες που χρειάζονται και
πρέπει να καλλιεργήσουν οι φοιτητές που εκπονούν τη Διπλωματική τους Εργασία και τις
αναλύουμε. Η προσέγγιση των δεξιοτήτων γίνεται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία σε
συνδυασμό με τις συνεντεύξεις 6 Καθηγητών-Συμβούλων και 6 φοιτητών που έχουν εκπονήσει
τη Διπλωματική τους Εργασία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2012 και μετά. Η
πρώτη απαραίτητη δεξιότητα που χρειάζεται ένας φοιτητής που εκπονεί τη μεταπτυχιακή του
εργασία είναι η συγγραφή σε ακαδημαϊκό λόγο. Η σημασία του αλλά και οι προδιαγραφές του
είναι ένα πρώτο ζητούμενο. Στη συνέχεια μελετάμε την πολύτιμη διάσταση της κριτικής
σκέψης στο πλαίσιο μιας ΔΕ, ενώ ακολουθεί η κάπως υποτιμημένη δημιουργικότητα. Οι
επικοινωνιακές δεξιότητες που αφορούν μια δέσμη δεξιοτήτων όπως η ενεργητική ακρόαση, η
συνεργασία, η διαπραγμάτευση ακόμη και η παρουσίαση της ΔΕ, αποτελούν ένα ακόμη πεδίο
εξερεύνησης. Τέλος, αναφερόμαστε στις δεξιότητες οργάνωσης και τις διαστάσεις που αυτές
έχουν στο πλαίσιο της ΔΕ. Η έρευνα αυτή, συνοδεύεται από τον «Πρακτικό Οδηγό
Δεξιοτήτων» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας και φιλοδοξεί να γίνει
ένας πολύτιμος σύμβουλος για φοιτητές που εκπονούν τη ΔΕ τους και για τους επιβλέποντες
καθηγητές τους.

Abstract
This postdoctoral research explores the area of skills which are required and developed during
the preparation of a Master thesis. First, we determine the terms “skills” and “competence” and
the multifaceted dimensions they have in the international literature. We identify the main
skills, which are required and which the students who prepare their thesis should cultivate, and
we analyze them.
The approach of skills takes place through the international literature combined with
interviews of 6 Tutors-Counselors of the Hellenic Open University and 6 students who have
completed their Master thesis at the Hellenic Open University from 2012 onwards. The first
essential skill that is necessary to a student who is preparing their thesis is using academic
writing.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Its importance as well as its specifications is the first challenge. Then we study the valuable
dimension of critical thinking within the thesis, followed by the somewhat underrated
creativity.
The communication skills which refer to a set of skills such as active listening, cooperation,
negotiation and even the presentation of the thesis, constitute another exploration field. Finally,
we refer to the organizational skills and the dimensions these have in the context of the thesis.
This research, apart from its theoretical dimension, is accompanied by a “Practical Skills
Guide”, which was created within the present research and it aspires to become a valuable
companion for students who are preparing their thesis as well as their tutors.
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1ο Κεφάλαιο:
1.1 Εισαγωγή
Η εργασία αυτή ξεκίνησε με αφορμή την επίβλεψη των Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) τα τελευταία 7 χρόνια. Βιώνοντας τα πολύπλευρα
συναισθήματα των φοιτητών από το άγχος, την αγωνία, το ενδιαφέρον ως τη χαρά και την
ικανοποίηση από την ολοκλήρωση των διπλωματικών τους εργασιών, αλλά και των
Καθηγητών-Συμβούλων (ΚΣ) που διανύουν μια παράλληλη πορεία με τους φοιτητές τους σε
συναισθήματα αλλά και ευθύνη, δημιουργήθηκαν πολλά νέα ερωτήματα. Με βασικότερο
ερώτημα το τι γίνεται σ’ ένα «δεύτερο επίπεδο», πέρα από την τυπική διαδικασία, κατά τη
διαδικασία εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας, όπως ορίζεται από τον κανονισμό του
ΕΑΠ και ακολουθείται, τυπικά, από όλους τους εμπλεκόμενους.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η έρευνα αφορά ευρύτερα τη Μεταπτυχιακή Εργασία
(ΜΕ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ΔΕ, τα διδακτορικά, κάθε είδους ερευνητικές
εργασίες και σ’ ένα βαθμό εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών
σπουδών.
Το δεύτερο αυτό επίπεδο που απαιτείται έμμεσα και διαμορφώνεται σταδιακά, αφορά
στις δεξιότητες που πρέπει να έχει ή οφείλει να καλλιεργήσει ένας φοιτητής κατά την πορεία
εκπόνησης της μεταπτυχιακής του εργασίας. Ποιες είναι όμως αυτές οι δεξιότητες και πώς τις
αντιλαμβάνονται φοιτητές και Καθηγητές-Σύμβουλοι; Σταδιακά αυτά τα ερωτήματα οδήγησαν
στη μελέτη σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται αλλά και καλλιεργούνται από τους
φοιτητές κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας και στη διαμόρφωση
των ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν σε συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες μέσα από
την εμπειρία και την παρούσα έρευνα αναδεικνύονται ως πολύ σημαντικές χωρίς να είναι οι
μοναδικές φυσικά. Οι δεξιότητες αυτές, χωρίς κάποια αξιολογική σειρά, είναι η κριτική σκέψη,
η δημιουργικότητα, η οργάνωση, η επικοινωνία, η χρήση του γραπτού επιστημονικού λόγου.
Βεβαίως, μέσα από την έρευνα αναδείχτηκαν και άλλες, με επικρατέστερες την αξιοποίηση
των ΤΠΕ, την καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κτλ.
Είναι σαφές ότι πολλές από τις δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η κριτική σκέψη, η
οργάνωση, η επικοινωνία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μόνες τους ένα αντικείμενο μελέτης
σε μεγάλο βάθος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, επιλέξαμε να μελετήσουμε
συνδυαστικά τη διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας και τις δεξιότητες που
απαιτούνται και καλλιεργούνται, ώστε να αναδείξουμε μια «διαφορετική» και πρωτότυπη
ανάγνωση της διαδικασίας εκπόνησής της, πέρα από την απολύτως σημαντική και απαραίτητη,
που αφορά στη μεθοδολογία έρευνας και στο γνωστικό αντικείμενο.
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Η εργασία αυτή, μέσα από τη δεύτερη ανάγνωση της ΜΕ, ευελπιστεί να δώσει ένα
παραπάνω ερέθισμα και κίνητρο στους φοιτητές να κατανοήσουν και να αναστοχαστούν τη
σπουδαιότητα της δουλειάς τους και τα πολυεπίπεδα οφέλη που θα έχουν από την εκπόνησή
της. Εκτός από την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας τους, των μεταπτυχιακών
σπουδών τους, την κατάκτηση γνώσης και περισσότερων «τυπικών προσόντων», υπάρχει και η
ουσιαστικότατη διαδικασία της καλλιέργειας δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η
δημιουργικότητα, η επικοινωνία κτλ. που αφορούν συνολικά στη ζωή τους.

1.2 Μεθοδολογία της παρούσας έρευνας
Έχοντας εξοικείωση με την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, η συγκεκριμένη έρευνα αρχικά
ξεκίνησε ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία. Στην πορεία όμως, και αφού είχαν
πραγματοποιηθεί πολλά από τα βήματα στη μεθοδολογία της έρευνας, όπως βιβλιογραφική
επισκόπηση, συνεντεύξεις, συλλογή και οργάνωση δεδομένων, συζητήσαμε με τον
επιβλέποντα, κο Λιοναράκη, ότι οι μεταδιδακτορικές έρευνες είναι σημαντικό να έχουν ένα
διαφορετικό ύφος, με έμφαση στην τεκμηριωμένη προσωπική άποψη και τον διάλογο. Αυτό
αποτέλεσε ένα κρίσιμο σημείο και μια πρόκληση για την αναζήτηση του ύφους αυτής της
εργασίας.
Η αναζήτηση αυτή πέρασε από διάφορα στάδια, αποκλείοντας διάφορα στοιχεία, όπως για
παράδειγμα να αποτελέσει έναν οδηγό για τη συγγραφή μιας μεταπτυχιακής εργασίας.
Εξάλλου, υπάρχει αξιόλογο σχετικό έντυπο υλικό (Ανδρεαδάκης, Βάμβουκας, 2005∙Βell,
2007∙Eco, 1994 κ.ά.) και πολλές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο του τύπου «How To Write A
Dissertation» ή «How to write a thesis» κτλ. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στη
Θεματική της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΚΠ65) του ΕΑΠ, γίνονται
σεμινάρια για τους φοιτητές που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία, οπότε υπάρχουν αρκετές
δυνατότητες για αναζήτηση ανάλογου υλικού. Αυτό το οποίο δεν βρέθηκε στην αναζήτησή
μας, είναι ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ή να καλλιεργήσει ο φοιτητής που
εκπονεί μια μεταπτυχιακή εργασία. Δηλαδή ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης της διαδικασίας
εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας ή, θα μπορούσαμε να πούμε, μιας μετα-ανάλυσης με
επίκεντρο τις δεξιότητες.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η εργασία αυτή είναι κυρίως ένας κριτικός, ερμηνευτικός
διάλογος σχετικά με τις δεξιότητες που έχουν ή πρέπει να καλλιεργήσουν οι φοιτητές κατά την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους εργασίας. Καθώς οι σχετικές έρευνες που βρέθηκαν ήταν
περιορισμένες και αφορούσαν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. τη γεωγραφία ή την
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επαγγελματική πορεία (Porter & Phelps, 2014), ο διάλογος αυτός βασίστηκε τόσο στις
συνεντεύξεις με 6 ΚΣ και 6 φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη Μεταπτυχιακή τους Εργασία,
όσο και στα βιβλία και τα κείμενα μεθοδολογίας της έρευνας που μελετήθηκαν υπό αυτό το
πρίσμα. Δηλαδή, έγινε αναφορά και κριτική ανάλυση σε άρθρα, έρευνες, κείμενα, επίσημα
έγγραφα της Ε.Ε., όσον αφορά τις δεξιότητες.
Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις βασίστηκαν σε ένα πλαίσιο συνδυασμού ενός ευέλικτου
σχεδίου και μιας μελέτης θεμελιωμένης θεωρίας (Robson, 2007). Οι συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν σε έξι (6) ΚΣ και έξι (6) φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 από τις
10 Οκτώβρη 2013 έως τις 30 Μαΐου 2014. Οι 6 ΚΣ ανήκουν στη Σχολή Ανθρωπιστικών
Σπουδών, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» που
μετονομάστηκε σε «Επιστήμες της Αγωγής» και κατανέμονται ως εξής:


Δύο (2) είναι ΚΣ στη Θεματική Ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
(ΕΚΠ65)



Δύο (2) είναι ΚΣ στη Θεματική Ενότητα Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη (ΕΚΠ51)



Δύο (2) είναι ΚΣ στη Θεματική Ενότητα Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΠ64)

Οι 6 φοιτητές είναι επίσης απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές
στην Εκπαίδευση» και κατανέμονται ως εξής:


Τρεις (3) πραγματοποίησαν τη ΔΕ τους στη Θεματική Ενότητα Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΚΠ65) και



Τρεις (3) πραγματοποίησαν τη ΔΕ στη Θεματική Ενότητα Εκπαίδευση Ενηλίκων
(ΕΚΠ64).

Οι συνεντεύξεις βασίζονταν σε 15 ερωτήσεις που αφορούσαν τη διαδικασία εκπόνησης της
ΔΕ και τις δεξιότητες που έχουν ή αναπτύσσουν οι φοιτητές κατά την εκπόνησή της.
Επιπλέον, πηγή μελέτης και προβληματισμού για αυτή την εργασία αποτέλεσαν α) η
βιβλιογραφία που αφορά σε βιβλία και κείμενα μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας στην
πράξη (Cohen & Manion, 1994∙ Mason, 2003∙ Robson, 2000∙Verma & Mallick, 2004 κ.ά.) ή
εκπόνησης διπλωματικών εργασιών (Ανδρεαδάκης & Βάμβουκα, 2005∙ Βell, 2007∙ Eco,
1994ˑDunleavey, 2003, κ.ά.) σε μια κριτική και ερμηνευτική προσέγγισή τους με έμφαση στην
οπτική, με την οποία αναφέρονται έμμεσα ή άμεσα στις δεξιότητες των φοιτητών και β) η
μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά όλες τις δεξιότητες γενικά, αλλά και την κάθε μια ειδικά.
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι 4 δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η
δημιουργικότητα, η επικοινωνία και ο ακαδημαϊκός λόγος, αποτελούν τον κοινό τόπο σχεδόν
όλων των ερευνών, άρθρων, εγγράφων, βιβλίων και κάθε πηγής που μελετήθηκε. Με βάση
αυτή τη διαπίστωση και την προσθήκη της οργάνωσης ως μια σημαντικής και απαραίτητης
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δεξιότητας, πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις στους 6 ΚΣ και τους 6 φοιτητές. Για κάθε
δεξιότητα πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία ξεκινά με τον εννοιολογικό
προσδιορισμό της, στη συνέχεια αναπτύσσονται ζητήματα που αναδεικνύονται στη
βιβλιογραφία και τέλος κάθε δεξιότητα συζητείται υπό το πρίσμα της εκπόνησης ΔΕ μέσα από
τις συνεντεύξεις ΚΣ και φοιτητών. Σχηματικά (Σχήμα 1) η παρουσίαση της μεθοδολογίας έχει
ως εξής:

Θεωρητικά
κείμενα που
αφορούν
διαδικασίες
μάθησης και
γνωστικές
δεξιότητες,
Κείμενα της
Ε.Ε., του ΟΟΣΑ
και άλλων
οργανισμών που
πραγματοποιούν
σχετικές έρευνες

Δεξιότητες
που καλλιεργούν
πανεπιστήμια

Η σύνθεση της
παρούσας
έρευνας

Συνεντεύξεις 6
Εμπειρία

Καθηγητών

επίβλεψης 35 ΔΕ

Συμβούλων που
επιβλέπουν ΔΕ
Συνεντεύξεις
Φοιτητών που
εκπόνησαν τη ΔΕ

Σχήμα 1: Η σύνθεση της παρούσας έρευνας

1.3 Η δομή της εργασίας
Η εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια.
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Το 1ο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, στο οποίο παρουσιάζεται η προβληματική της εργασίας,
η μεθοδολογία και η δομή της. Στο 2ο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση
για τις δεξιότητες, αναζητώντας ποιες δεξιότητες είναι ο κοινός τόπος για τις ΜΕ. Το κεφάλαιο
δηλαδή αναφέρεται σχεδόν σε όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται
αναλυτικά «τι είναι μια ΜΕ», δηλαδή ποιες είναι οι απαιτήσεις κατά την εκπόνησή της και τι
πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώντας τις δεξιότητες
που αφορούν τη χρήση του ακαδημαϊκού λόγου, ως προτεραιότητα, δεξιότητες κλειδί, καθώς
είναι προαπαιτούμενες για την εκπόνηση μιας ΜΕ, τις εντάσσουμε και τις αναπτύσσουμε ως
ενότητα σε αυτό το κεφάλαιο. Στο 4ο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της κριτικής σκέψης
και η σημασία της κατά την εκπόνηση της ΔΕ. Στο 5ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη
δημιουργικότητα ξεκινώντας από τον προσδιορισμό της έννοιας, χαρτογραφώντας το πεδίο
διεθνώς και μελετώντας τη σύνδεσή της με τη ΔΕ. Στο 6ο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της
επικοινωνίας εστιασμένη στις επικοινωνιακές δεξιότητες και ανάγκες που αναδύονται κατά την
εκπόνηση μιας ΔΕ ενώ στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δεξιότητα της οργάνωσης και η
σημασία της κατά την εκπόνηση της ΔΕ. Η έρευνα ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα, σε
συνδυασμό με ένα πρακτικό οδηγό για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται
στην έρευνα.
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1.4 Πώς να διαβάσετε αυτή την εργασία
Μερικά βασικά σημεία που θα βοηθήσουν στην ανάγνωση του συγκεκριμένου πονήματος
είναι τα εξής:
Κάθε κεφάλαιο έχει τη δική του αυτονομία και αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: το
πρώτο αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό και τη θεωρητική προσέγγιση της κάθε
δεξιότητας με έμφαση στην εκπαίδευση ενώ το δεύτερο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την
εκπόνηση της ΔΕ και την παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων από τις συνεντεύξεις που
διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Η ανάγνωσή σας μπορεί να ξεκινήσει από
όποιο κεφάλαιο θέλετε και με όποια σειρά επιθυμείτε. Κάθε κεφάλαιο-δεξιότητα είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για την εκπόνηση της ΜΕ και σε καμία περίπτωση η σειρά δεν είναι
γραμμική. Τέλος, μπορείτε να μελετήσετε τον Πρακτικό Οδηγό Δεξιοτήτων, όπου θα βρείτε
κωδικοποιημένα όλα τα κύρια σημεία της έρευνας, για να διαπιστώσετε την ύπαρξη των
δεξιοτήτων που μελετάμε.
Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης πρέπει να επισημάνουμε την οπτική κωδικοποίηση που
έχουμε ακολουθήσει:
Με κίτρινο φόντο παρατίθενται αυτούσια αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των
καθηγητών και των φοιτητών.
Με πράσινο φόντο παρατίθενται αυτούσια αποσπάσματα από θεωρητικά κείμενα, άρθρα,
βιβλία κτλ. που αξίζει να επισημάνουμε.
Με γκρι-γαλάζιο φόντο παρατίθενται παραδείγματα από εργασίες φοιτητών.
Με πλαίσιο επισημαίνονται σημαντικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα που αξίζουν
ιδιαίτερης προσοχής.
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2ο Κεφάλαιο: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και έρευνες
2.1 Ικανότητες και δεξιότητες, έρευνες και διαπιστώσεις
Είναι γεγονός ότι τόσο η εποχή όσο και η κοινωνία μας είναι γεμάτη από προκλήσεις και
αλλαγές, με αποτέλεσμα κάθε άνθρωπος να έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με την
πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Ό, τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα δεδομένο,
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση, αλλάζει και πρέπει να
αναπτύξουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες που θα μας βοηθήσουν να
αντεπεξέλθουμε στις σημερινές προκλήσεις και να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό πλαίσιο
ζωής. Η αναζήτηση και μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τις δεξιότητες οδήγησε σε
μερικές βασικές διαπιστώσεις που αφορούν το διάλογο για την καταλληλότερη ορολογία και
την ανάδειξη των σημαντικότερων δεξιοτήτων. Όσον αφορά την ορολογία, διαπιστώνουμε από
τη δεκαετία του 1990, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στον ΟΟΣΑ, να πραγματοποιείται ένα διάλογος
σχετικά με τους καταλληλότερους όρους.
Στο σημείο αυτό όμως κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι με τον όρο δεξιότητα νοείται «η
ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και
την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, οι δεξιότητες
περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και
πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και
οργάνων)» (Social Economy Consultant, 2009). Πρόκειται δηλαδή για ένα σύνολο από
απαραίτητα εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξη και την αποτίμηση του έργου του ατόμου.
Με τον όρο ικανότητα νοείται «η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων
και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή
σπουδής και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανάπτυξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις ικανότητες αφορά την υπευθυνότητα και
την αυτονομία» (Social Economy Consultant, 2009).
Σύμφωνα με μια ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission,
2004, σ.3), η ικανότητα (competence) είναι έννοια ευρύτερη της δεξιότητας (skill), καθώς
περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, καθώς και τη διάθεση
προσαρμογής στις εξελίξεις μέσα από συνεχή μάθηση. Γίνεται σαφές επομένως ότι οι
γνωστικές ικανότητες και δυνατότητες του ατόμου δεν είναι μόνο απλές δυνατότητες
εκτέλεσης έργων, αλλά διευρυμένες δυνατότητες, επιτρέποντάς του να αξιοποιεί τις
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υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις του, προκειμένου να διαχειρίζεται σύνθετες
καταστάσεις (Λιοναράκης, 2005∙ Κόκκος, 2005).
Για τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων δεξιότητες και ικανότητες φάνηκε ότι το
βασικό ζήτημα αφορά στον όρο «βασικές δεξιότητες» (basic skills), ο οποίος θεωρήθηκε πολύ
περιοριστικός και εξελίχθηκε στον όρο «ικανότητες-κλειδιά» ή «βασικές ικανότητες» (keycompetencies), ο οποίος φαίνεται ότι εκφράζει καλύτερα τις περίπλοκες και πολυεπίπεδες
ανάγκες της εποχής μας.
Παρατηρούμε ότι στα περισσότερα κείμενα του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. από το 2005 και
μετά προτείνεται να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ο όρος «ικανότητες» (Γκόβαρης &
Ρουσσάκης, 2008) ως εννοιολογικά καταλληλότερος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, σε πολλά
κείμενα της Ε.Ε. συναντάμε συστηματικά και τους δύο όρους «δεξιότητες» και «ικανότητες»,
όπως για παράδειγμα στην «Κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το
2010 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010» στο «Στρατηγικό πλαίσιο-Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» κ.ά. Ο όρος «ικανότητες»
θεωρείται ευρύτερος, καθώς περιλαμβάνει τον συνδυασμό των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των
αντιλήψεων, των στάσεων αλλά και τη δυνατότητα του να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις
(European Commision, Implementation of Education and Training (2010), OECD-DeSeCo
(2005), όπως φαίνεται και στο σχήμα 2).
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ

Σχήμα 2: Ο όρος ικανότητες περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες, αντιλήψεις/στάσεις και τη
δυνατότητα να μαθαίνω πώς να μαθαίνω

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε κυρίως τον όρο «δεξιότητες» και λιγότερο τον όρο
«ικανότητες», καθώς τα ζητήματα που μελετάμε αφορούν την εξελικτική πορεία των φοιτητών
που εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους εργασία, από τις δεξιότητες προς τις ικανότητες.
Προκειμένου να οριοθετήσουμε ευρύτερα το πεδίο των δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο
να κάνουμε μια «περιήγηση» στις έρευνες και τα έργα που έχουν γίνει και εξελίσσονται στον
ΟΟΣΑ και την Ε.Ε. σχετικά με το θέμα, καθώς διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη
στο πεδίο με χιλιάδες εμπειρογνωμόνων, ειδικών να ασχολούνται από τα μέσα της δεκαετίας
του ΄90. Το 1995 δημοσιεύεται η Λευκή Βίβλος της Ε.Ε. (1995) με τίτλο «Διδασκαλία και
Μάθηση. Προς την Κοινωνία της Γνώσης» που σηματοδοτεί την πρώτη συγκροτημένη
προσπάθεια της Ε.Ε. να διαμορφώσει μια εκπαιδευτική ευρωπαϊκή πολιτική με έμφαση στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της κοινότητας
(Πασιάς, 2006). Στη Λευκή Βίβλο συναντάμε μια από τις πρώτες σημαντικές αναφορές στην
καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν τη διαχείριση σχέσεων, της συνεργασίας, της ομαδικής
εργασίας, της δημιουργικότητας και επιδίωξης ποιότητας (Κόκκος, 2005). Το έργο του
DeSeCo του OOΣΑ συνδέεται με το PISA και αφορά στην αναγνώριση των βασικών
ικανοτήτων και την ενίσχυση διεθνών ερευνών για τη μέτρηση του επιπέδου ικανοτήτων των
νέων και των ενηλίκων. Συμμετείχε μεγάλος αριθμός εμπειρογνωμόνων από πολλούς
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επιστημονικούς κλάδους και φορείς. Στο πλαίσιο του DeSeCo, δόθηκε σημασία στην
ποικιλομορφία των αξιών όλων των συμμετεχουσών χωρών, αλλά έγινε προσπάθεια να
εντοπιστούν οι κοινές αξίες και οι πιο σημαντικές ικανότητες που αφορούν στην ανάπτυξη της
οικονομίας και του πολιτισμού παγκόσμια (OECD-DeSeCo, 2005). Από τα αποτελέσματα έχει
φανεί ότι η καλλιέργεια των ικανοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί συμβάλλει:
 στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας,
 στη μείωση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης ενός ευέλικτου και εξειδικευμένου
προσωπικού,
 στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την καινοτομία στις επιχειρήσεις
και γενικότερα στο εργασιακό πλαίσιο.
Πέρα όμως από την οικονομική προοπτική και οπτική, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων είναι
σημαντική γιατί:
 αυξάνει τη συμμετοχή σε δημοκρατικούς θεσμούς, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και
δικαιοσύνη,
 ενδυναμώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυτονομία, αποτελώντας το αντίβαρο
στην αύξηση της παγκόσμιας ανισότητας και της περιθωριοποίησης.
Διαπιστώνουμε ότι το ενδιαφέρον αφορά στην ανάπτυξη και τη διατήρηση του ανθρώπινου και
κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς αποτελούν σημαντικά εξαιρετικούς παράγοντες όχι μόνο για
την ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την ειρήνη, αλλά και για τη διαχείριση των
προκλήσεων, των εντάσεων και των συγκρούσεων, που συνεχώς αυξάνονται σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες τουλάχιστον υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από τους φορείς
χάραξης πολιτικής για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των ατόμων και την
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και πέρα από αυτά. Τονίζεται το
ζήτημα των βασικών δεξιοτήτων ως ζωτικής σημασίας σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
διεθνώς (OECD, 2005, OECD, DeSeCo & Rychen 2003).
Ένα επιπλέον ενδιαφέρον σημείο που αναδεικνύει τη σημασία και το ενδιαφέρον που
υπάρχει για τις δεξιότητες στην Ε.Ε. είναι η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου
μάθησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 30.12.2006.
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Στην αναφορά αυτή παρουσιάζονται όλες οι συνθήκες, οι αποφάσεις, οι προτάσεις, οι
εκθέσεις, οι ανακοινώσεις των συμβουλίων και των επιτροπών που αφορούν τις δεξιότητες ως
το 2006, όπως:
 Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
Λισσαβόνας το 2000, που καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που προτείνεται να
προωθούνται με τη δια βίου μάθηση, ώστε οι οικονομίες να βασίζονται στη γνώση,
τονίζοντας ότι οι άνθρωποι είναι το βασικό κεφάλαιο της Ευρώπης.
 Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Στοκχόλμης (23-24 Μαρτίου 2001) και της
Βαρκελώνης (15-16 Μαρτίου 2002) που αναφέρονταν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
για την κοινωνία της γνώσης και ειδικούς στόχους για την προώθηση της εκμάθησης
γλωσσών, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη συνολική ανάγκη ενίσχυσης
της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.
 Την ανακοίνωση της Επιτροπής «Να γίνει ο ευρωπαϊκός χώρος της δια βίου
μάθησης πραγματικότητα» και το συνακόλουθο ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2002 για τη μάθηση από την προσχολική ηλικία έως την ηλικία μετά τη
συνταξιοδότηση (δια βίου μάθηση).
 Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια των Βρυξελλών (Μάρτιος και Δεκέμβριος 2003), που
έδωσαν έμφαση στα προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και τα οικονομικώς μη
ενεργά άτομα και στην ανάγκη να μπορούν οι άνθρωποι να προσαρμόζονται στις
αλλαγές και να εντάσσονται στην αγορά εργασίας
 Τη θέσπιση από το Συμβούλιο των ευρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς (2003)
(συγκριτικά στοιχεία) για μετρήσιμη βελτίωση της ευρωπαϊκής μέσης απόδοσης ως
προς την ικανότητα ανάγνωσης, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (μαθητική
διαρροή), την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο) και
τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση και τα οποία συνδέονται στενά με
την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων.
 Την έκθεση του Συμβουλίου (2004) για το ρόλο της εκπαίδευσης όσον αφορά στη
διατήρηση και στην ανανέωση του κοινού πολιτισμικού υπόβαθρου στην κοινωνία,
καθώς και στην εκμάθηση των βασικών κοινωνικών και πολιτικών αξιών, όπως η
ιδιότητα του πολίτη, η ισότητα, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός, και στην ανάγκη
διαχείρισης της αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτισμικής ποικιλότητας.
 Την έκθεση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή (2005) σχετικά με την πρόοδο όσον
αφορά τους στόχους της Λισσαβόνας (2000) για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
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 Το πλαίσιο των δράσεων των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων (2002) για τη δια
βίου ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων για άτομα με πολλαπλά προσόντα,
ανάπτυξη «οργανισμών που μαθαίνουν» (learning organisations), αναγνωρίζουν και
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των εργαζομένων και ανταγωνιστικών στρατηγικών.
 Τη μελέτη του Μάαστριχτ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (2004),
στην οποία καταδεικνύεται η διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση που απαιτείται από
τις νέες θέσεις εργασίας και αυτής που έχει το εργατικό δυναμικό (χαμηλές
δεξιότητες).
 Την κοινή έκθεση του Συμβουλίου/Επιτροπής (2004): «Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010» για ικανότητες.
 Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών,
22- 23 Μαρτίου 2005) που τόνισε την ανάγκη για ανάπτυξη κοινής δέσμης βασικών
δεξιοτήτων.
 Την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2005) για αναπροσαρμογή των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών της Ε.Ε. προκειμένου να
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για ικανότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(2006) προτείνει να ληφθούν μέτρα ώστε:
«τα συστήματα αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών-μελών προσφέρουν σε
όλους τους νέους τα μέσα, για να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους
εξασφαλίζει τα προσόντα για την ενήλικη ζωή τους και να διαμορφώνει τη βάση για την
περαιτέρω μάθηση και επαγγελματική ζωή και ότι οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες μέσω της παροχής συνεκτικής και ολοκληρωμένης
δια βίου μάθησης. Η παρούσα σύσταση θα πρέπει επίσης να παρέχει ένα κοινό ευρωπαϊκό
πλαίσιο αναφοράς για τις βασικές ικανότητες για τους φορείς λήψης αποφάσεων, τους φορείς
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους τους
εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εθνικές μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», με στόχο την επίτευξη των συμφωνημένων
ευρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση θα πρέπει να στηρίζει άλλες σχετικές
πολιτικές, όπως η πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και άλλες πολιτικές που
αφορούν τη νεολαία».
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Στη σύσταση προτείνονται μια σειρά δράσεων και δεσμεύσεων για την προώθηση της
ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς L/394
(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., 30.12.2006) και είναι οι εξής:
1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα·
2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες·
3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία·
4) Ψηφιακή ικανότητα·
5) Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn).
6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη·
7) Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα·
8) Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση
Ως ένα από τα αποτελέσματα αυτής της σύστασης (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.,
30.12.2006) διαπιστώνεται η ενσωμάτωση και προώθηση δράσεων που αφορούν στις βασικές
ικανότητες, στις εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών-μελών της Ε.Ε., π.χ. έμφαση στα
αναλυτικά τους προγράμματα ή άλλες ευρύτερες εθνικές δράσεις που σχετίζονται με την
εκπαίδευση (European Commission, 2012).
Επιπλέον, στην έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη με τίτλο «Αναπτύσσοντας Βασικές
Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη. Προκλήσεις και Ευκαιρίες Πολιτικής», τονίζεται ότι η
ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012) πρέπει να
υποστηριχθεί από πολιτικές και στρατηγικές που αφορούν στη βελτίωση και διασφάλιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης, η οποία είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο
των μεμονωμένων ατόμων όσο και της κοινωνίας στο σύνολό της.
Το Cedefop (2010) τονίζει ότι δεν πρέπει απλά να φροντίζουμε να αποκτήσουμε
εξειδικευμένες γνώσεις, γιατί η στείρα αυτή προσπάθεια θα μας οδηγήσει στην παρωχημένη
γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα
ξεκλειδώσουν το άτομο και θα το βοηθήσουν να καλλιεργήσει τη συνείδηση του ενεργού
πολίτη, να υποστηρίξει την ενσωμάτωσή του στον κοινωνικό ιστό και την αγορά εργασίας.
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα των βασικών δεξιοτήτων αναδεικνύεται επίσης με μια
ενδιαφέρουσα δράση, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική Υλοποίησης των Βασικών
Ικανοτήτων «KeyCoNet» (2012 – 2014), η οποία εστιάζει στην αναγνώριση και την ανάλυση
των πρωτοβουλιών των ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων στην
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Επιπλέον, από τις σχετικές έρευνες και τα προγράμματα που πραγματοποιούνται από την
Ε.Ε., όπως το DeSeCo, 2005, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012, Rychen Salganik,
2003, Κey competences for a changing world, 2010, το PIAAC, - ΟΕCD, 2014, 2016b κτλ.,
διαπιστώνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η έμφαση που δίνεται σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης αλλά και στην κατάρτιση, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και στην καταγραφή,
στη μελέτη και στην αξιολόγηση των σχετικών δράσεων. Μέσα από τις έρευνες και τα
προγράμματα αυτά αναδεικνύεται συνεχώς η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της
εκπαίδευσης, ώστε να καλλιεργηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες των κατοίκων των κρατώνμελών της Ε.Ε. (Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012).
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στην τελευταία έρευνα του ΟΟΣΑ για τη
Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (Program for the International Assessment
of Adult Competencies) PIAAC, η οποία μετρούσε την ικανότητα στην ανάγνωση, στην
αριθμητική, στην επίλυση προβλημάτων και πώς αξιοποιούν τα άτομα τις δεξιότητες αυτές
στην εργασία τους (ΟECD, 2014). Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος περισσότερες από 40
χώρες και πάνω από 150.000 άνθρωποι, ηλικίας 16-65 ετών (OECD, 2014).
Διανύοντας πλέον τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, είναι φανερή η έντονη ανάγκη
για δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών αλλά και υψηλού επιπέδου γνωστικές και
διαπροσωπικές δεξιότητες (OECD, 2016a).
Ένα από τα αναμενόμενα αλλά σημαντικά αποτελέσματα όλων των χωρών και των
οικονομιών τους στη συγκεκριμένη έρευνα (OECD, 2016a), ήταν η στενή συσχέτιση ανάμεσα
στο μορφωτικό επίπεδο των ενηλίκων και την επάρκειά τους όσον αφορά τις δεξιότητες
διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα (OECD, 2016a), υπάρχουν ενδείξεις ότι η
καλλιέργεια και η αξιοποίηση των δεξιοτήτων βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης και την
ποιότητα ζωής, καθώς και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη. Ακόμη, στην έρευνα αυτή
φάνηκε ισχυρή η σύνδεση των αποτελεσμάτων της και των αποτελεσμάτων του προγράμματος
PISA του ΟΟΣΑ που αφορούν την αξιολόγηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων των 15χρονων
μαθητών. Γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η υψηλή ποιότητα της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
με ανεπτυγμένες ικανότητες (OECD, 2016a).
Από την άλλη, είναι φανερό ότι οι δεξιότητες χαμηλού επιπέδου μειώνουν σημαντικά
τις πιθανότητες ενός ατόμου για μια καλύτερη θέση εργασίας και έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στις δυνατότητες της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας του. Όταν οι δεξιότητες στις
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τεχνολογίες δεν είναι ανεπτυγμένες, δεν μπορούν να εισαχθούν νέοι τρόποι εργασίας με
τεχνολογίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα (ΟECD, 2016a).
Στα αποτελέσματα της έρευνας μάλιστα φάνηκε ότι η ικανότητα βελτιώνεται με το
χρόνο και επιπλέον οι δεξιότητες αναπτύσσονται και καλλιεργούνται με την επαγγελματική
εμπειρία και την εκπαίδευση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Andreas Schleicher, Διευθυντή του ΟΟΣΑ,
για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, στην έναρξη της έκθεσης στη Σιγκαπούρη (OECD,
2016b), ο οποίος αναφέρει ότι:
«Χωρίς τις σωστές δεξιότητες, οι άνθρωποι θα μαραζώνουν στο περιθώριο της
κοινωνίας, η τεχνολογική πρόοδος θα επιβραδυνθεί και οι χώρες θα παλεύουν στο
πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να βελτιώσουν το
εκπαιδευτικό τους σύστημα και να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις και τα επαγγελματικά
σωματεία (ή συνδικάτα) (unions), για να αναπτύξουν δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς
πολιτικές, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία».
Η ανάγκη καλλιέργειας των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων αλλά και η βελτίωση της
ποιότητας και της καταλληλότητάς τους, έχει αναγνωριστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που διανύουμε, δεδομένης της υψηλής
ανεργίας, το θέμα της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων αποκτά επείγοντα χαρακτήρα
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012).
Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ συμφωνούν σχετικά με τη σημασία των δημοκρατικών
αξιών και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Βασική αξία για τη δημιουργία μας δίκαιης
δημοκρατικής κοινωνίας είναι τόσο ο αυτο-σεβασμός στις ανάγκες και τις δυνατότητές μας,
όσο και ο σεβασμός στις ανάγκες των άλλων. Οι προσωπικοί και οι συλλογικοί στόχοι πρέπει
να λειτουργούν συμπληρωματικά και να αναγνωρίζεται τόσο η προσωπική αυτόνομη
ανάπτυξη, όσο και η συλλογική, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση με τους άλλους
(OECD, 2016a).
Διαπιστώνουμε ότι σε αυτά τα σχεδόν 30 χρόνια που πραγματοποιούνται οι έρευνες και τα
έργα του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε., υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη και βελτίωση στην ποιότητα
εννοιών που συνδέονται με τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Τα αρχικά ερωτήματα για τον
προσδιορισμό των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχουν συνδεθεί πλέον με αξίες, όπως ο
σεβασμός, και έννοιες, όπως η δημοκρατία (OECD, 2016a). Οι βασικές ικανότητες είναι
εκείνες, τις οποίες χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι για την προσωπική τους ολοκλήρωση,
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βελτίωση και ανάπτυξη με έμφαση στην εργασία, την κοινωνική ένταξη και την ιδιότητα του
ενεργού πολίτη.
Αξίζει να αναφέρουμε τη θέση του Josef Huber (2012), ο οποίος τονίζει τη σημασία των
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και της αμοιβαίας κατανόησης. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η βιώσιμη κοινωνική αλλαγή δεν μπορεί να είναι δυνατή χωρίς
τις κατάλληλες πολιτικές που τοποθετούν τις διαπολιτισμικές δεξιότητες στο επίκεντρο της
εκπαίδευσης, και –πάνω απ 'όλα – χωρίς τις καθημερινές πρακτικές, οι οποίες εστιάζονται στην
ανάπτυξη των αναγκαίων συμπεριφορών, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για
την αμοιβαία κατανόηση» Huber (2012:3).
Η ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στις δεξιότητες και τις ικανότητες,
έχει αρχίσει συστηματικά να διαπερνάει και τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των
περισσότερων χωρών της Ε.Ε., που έχουν ήδη αρχίσει να έχουν την τάση να υιοθετούν την
καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, μια
προσέγγιση εστιασμένη στις δεξιότητες. Αναζητούνται τρόποι και γίνονται σχετικές έρευνες
που να προσδιορίζουν τα προσόντα βάσει κριτηρίων τυπικής επικύρωσης, όπως π.χ. βάσει του
χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση συγκεκριμένου επιπέδου γνώσεων, εστιάζοντας πλέον
στις πραγματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012). Με αυτό τον τρόπο, οι φορείς εκπαίδευσης
και κατάρτισης θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των
προσόντων που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους, χρησιμοποιώντας την ορολογία περί
ικανοτήτων. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας των προσόντων και οι πάροχοι
υπηρεσιών εκπαίδευσης θα λαμβάνουν ευκολότερα ανατροφοδότηση από την αγορά εργασίας
ώστε να προσαρμόζουν αναλόγως τα προγράμματά τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA,
Eurydice, 2012).
Η πρόθεση και η εναγώνια ανάγκη σύνδεσης των δεξιοτήτων με το διεθνή ανταγωνισμό
γνώσεων και την αγορά εργασίας φαίνεται σε μια σειρά από επίσημα κείμενα της Ε.Ε. Στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (20.12.2011, C 372/09), στα συμπεράσματα του
Συμβουλίου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε μια
σημαντική αναφορά στις ικανότητες και τις δεξιότητες. Αρχικά στην παράγραφο 6 αναφέρεται
ότι:
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«Η Ευρώπη υστερεί στον διεθνή ανταγωνισμό γνώσεων και ικανοτήτων, ενώ οι
αναδυόμενες οικονομίες αυξάνουν ταχέως τις επενδύσεις τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση».

Στη συνέχεια, στην παράγραφο 10 διαβάζουμε:
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: στη μελλοντική πορεία υπογραμμίζεται η
ανάγκη να προωθηθεί η «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» και να δοθεί βοήθεια σε
ανθρώπους όλων των ηλικιών να προβλέψουν και να διαχειριστούν τις αλλαγές,
προσφέροντάς τους κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες».
Επιπλέον, στην παράγραφο 11 διαβάζουμε:
«Να προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους κύκλους,
και να προάγουν την καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας
περισσότερων μαθησιακών χώρων και ενισχυμένης υποδομής μεταφοράς των γνώσεων».
Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6.5.2010 C 372/39), στην Κοινή
Έκθεση Προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2010 σχετικά με την εφαρμογή
του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», αναφέρεται:
«Η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι στο επίκεντρο του προγράμματος της Λισαβόνας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συνέχειά του με
την προοπτική του 2020. Η δημιουργία ενός «γνωστικού τριγώνου» εκπαίδευσης, έρευνας
και καινοτομίας που θα λειτουργεί σωστά και η παροχή βοήθειας σε όλους τους πολίτες,
ώστε να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη
και την απασχόληση, καθώς και για την ισότητα και την κοινωνική ένταξη».
Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009), στα Συμπεράσματα του
Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης («ΕΚ 2020») και στην εξέλιξη
αυτής της έκθεσης που αφορά στη «Συνεργασία της Ε.Ε. στον τομέα της Εκπαίδευσης και της
Κατάρτισης (ΕΚ 2020)» στις έξι προτεραιότητες για την περίοδο 2016-2020, οι δεξιότητες
αναφέρονται στην πρώτη προτεραιότητα με ιδιαίτερη έμφαση:
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«κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την
απασχολησιμότητα, την καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ευημερία
(π.χ. δημιουργικότητα, πνεύμα πρωτοβουλίας και κριτική σκέψη)·



εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (δηλαδή να περιλαμβάνει την αυξανόμενη ετερογένεια
των εκπαιδευομένων), ισότητα, αποφυγή διακρίσεων και προαγωγή των ικανοτήτων που
σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. αλληλοκατανόηση και δημοκρατικές αξίες)·



ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση, που θα είναι πλήρως ενταγμένες στην
ψηφιακή εποχή»

Αργότερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6.5.2010, Μάιος, 6),
υπάρχει επίσης αναφορά για βασικές ικανότητες με έμφαση στις Τεχνολογίες των
Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ως μέρος της ψηφιακής ικανότητας. Ωστόσο, αξίζει
να επισημάνουμε ότι:
«Οι νέοι αποκτούν, όλο και περισσότερο, δεξιότητες ΤΠΕ με ανεπίσημους τρόπους, και
δίνεται λιγότερη προσοχή σε πτυχές, όπως η κριτική σκέψη στη χρήση των νέων
τεχνολογιών και μέσων, η επίγνωση των κινδύνων και η συνεκτίμηση των ηθικών και
νομικών παραγόντων […]. Οι ικανότητες της μεθοδολογίας της μάθησης αποτελούν
επίσης αντικείμενο πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά τα σχολεία και οι
εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη στήριξη, για να τα εισαγάγουν συστηματικά στις
διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και να προαγάγουν το μαθησιακό ήθος σε
ολόκληρο το σχολείο. Καινοτόμες μέθοδοι, όπως τα προσωπικά προγράμματα μάθησης
και η επαγωγική μάθηση μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για άτομα, των οποίων οι
προηγούμενες εμπειρίες στο σχολείο ήταν ανεπιτυχείς ή αρνητικές».
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6.5.2010, C 372/39).
Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται αυτό που οι Heckman, Lyons, & Todd. (2000).
τονίζουν, ότι δηλαδή η απόκτηση ενός πτυχίου ή διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου είναι
σημαντική, όταν ενισχύει και βελτιώνει την απόδοση των ατόμων, κυρίως ως προς τις
γνωστικές τους ικανότητες. Όταν αναφερόμαστε σε γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες,
εννοούμε τις πράξεις και τις σκέψεις που οργανώνονται σε σύνολα και πραγματοποιούνται
εσωτερικά και εξωτερικά, τους μετασχηματισμούς δηλαδή που καλείται να κάνει κανείς με
βάσει τις γνώσεις του πάνω σε δεδομένα (Piaget, 1952 οπ. αναφ. Ράπτης & Ράπτη, 2007). Οι
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Jencks and Phillips (1998), καθώς και οι Winship and Korenman (1997) αλλά και οι τελευταίες
έρευνες του ΟΟΣΑ (OECD, 2016a, 2016b, 2016c) υποστηρίζουν ότι, όταν τα άτομα κατακτούν
γνωστικές ικανότητες, όχι μόνο επηρεάζεται η επαγγελματική τους σταδιοδρομία αλλά
αυξάνεται και η επαγγελματική τους ικανοποίηση.
Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η Κοινωνία της Γνώσης αυξάνει τις απαιτήσεις σε
οριζόντιες ικανότητες, στην προσωπική, τη δημόσια και την επαγγελματική ζωή. Ο τρόπος, με
τον οποίο αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, διαρκώς αλλάζει.
Συμπερασματικά, απαιτείται να εξετάσουμε ποιες είναι εκείνες οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι
συμπεριφορές που θα μας βοηθήσουν να συνδιαμορφώσουμε την Κοινωνία της Γνώσης
(OECD, 2005). Χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων επομένως, για να μπορέσει ο
άνθρωπος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινωνικο-οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και
φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο ζει, εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Εξάλλου, όπως τονίζει ο
Λιοναράκης (2005), η επεξεργασία των πληροφοριών και των δεδομένων που διαχειρίζεται
κάθε άνθρωπος στη ζωή του απαιτεί την αξιοποίηση των γνωστικών του δεξιοτήτων.

2.2 Δεξιότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η διερεύνηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται και καλλιεργούνται στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ξεκινάει από το νομοθετικό πλαίσιο.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στο N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α'
195/06-09-2011) αναφέρεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική σκέψη
(Άρθρο 4):
«Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
1.
α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να
προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν
τις τέχνες και τον πολιτισμό,
β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με
βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς
αναγνωρισμένα κριτήρια,
γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνούν
για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες
για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών
πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της
γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις
αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
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ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς
στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού
προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
στ) να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική
και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης:
α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της
διεθνούς επι στημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των
επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο
αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού
επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύματα οργανώνονται και λειτουργούν με
κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:
α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,
γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,
δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και
των υποδομών τους,
ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,
στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων,
ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και
η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.
Διαπιστώνουμε ότι ο N. 4009/2011 είναι σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με το Ν. 1268/82
όσον αφορά το ζήτημα των δεξιοτήτων, καθώς στην παράγραφο γ’ αναφέρεται ρητά ότι
αποστολή των ΑΕΙ είναι να «αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των
φοιτητών».
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Ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον διεθνές και καινοτόμο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ είναι το
AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes), το οποίο είναι εναλλακτικό
των Διεθνών ταξινομήσεων SJTU και THES (Βάθη, 2014). Το AHELO αφορά στη μέτρηση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με εργαλεία ειδικά διαμορφωμένα ώστε μην επηρεάζονται
από τις πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες (OECD, 2013). Η ιδέα για το AHELO
προέκυψε στην Αθήνα το 2006, στο Συμβούλιο Υπουργών του ΟΟΣΑ υπό την αιγίδα του
IMHE (Institutional Management in Higher Education), καθώς διαπιστώθηκε ότι ο 21ος
αιώνας χαρακτηρίζεται από ταχύτατες εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση με περισσότερους
φοιτητές από ποτέ και νέες απαιτήσεις από την αγορά εργασίας που απαιτεί προσαρμογή σε
νέες δεξιότητες για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (Βάθη, 2014).
Έτσι, το AHELO σχεδιάστηκε δίνοντας έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και
στις οριζόντιες ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η παραγωγή νέων ιδεών, η
δημιουργικότητα, η αναλυτική αιτιολογία-επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων, η
συνεργασία, η γραπτή επικοινωνία, η ηγεσία. Πρόκειται δηλαδή για μια προσέγγιση πολύ
πρωτοπόρα στη διεθνή πρακτική (OECD, 2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη
εφαρμογή του έλαβαν μέρος περισσότεροι από 23.000 φοιτητές, 5.000 καθηγητές, 270 φορείς.
Έρευνες

Εκτός όμως από την έρευνα του ΟΟΣΑ, όπου σε ερευνητικό επίπεδο
έχουμε μια πρώτη σημαντική διαπίστωση, παρόλο που η εκπόνηση του
διδακτορικού είναι ένα κρίσιμο και σημαντικό τμήμα των μεταπτυχιακών

και απαιτεί την ανάπτυξη πολλών οριζόντιων δεξιοτήτων -στοιχείο που αναδείχτηκε και στην
Bologna, στην προσπάθεια να είναι η ανώτατη εκπαίδευση μετρήσιμη και τυποποιημένηπολύ λίγες έρευνες έχουν γίνει στο συγκεκριμένο πεδίο (Feldt, Host & Luders, 2009).
Αξίζει να αναφερθούν οι συχνές επισημάνσεις του Bates (2015) στις δεξιότητες, στο
βιβλίο του «Teaching in a digital age», όπου τονίζεται ότι πρόκειται για μια δια βίου
διαδικασία, η οποία πρέπει να διαπερνά κάθε μάθημα και κάθε αναλυτικό πρόγραμμα και να
εξελίσσεται σταδιακά.
Ακόμα μία ενδιαφέρουσα έρευνα που αναδεικνύει την έμφαση που δίνεται στις
οριζόντιες δεξιότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεση με την αγορά εργασίας
είναι η έρευνα των Fraser, Crook & Park, (2007). Ως αναγκαίες και επιθυμητές δεξιότητες
θεωρούνται η επικοινωνία -γραπτή και προφορική-, ο αλφαβητισμός στις ΤΠΕ και η ομαδική
εργασία (Fraser, Crook & Park, 2007).
Βέβαια, όσον αφορά τη σύνδεση των οριζόντιων δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας,
είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τους προβληματισμούς για το μοντέλο του «ευρωπανεπιστημίου» που δίνει έμφαση στην προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων,
αναπαράγοντας

περισσότερο

την

αμερικανική

κουλτούρα

των

πανεπιστημίων

και

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

υποβαθμίζοντας το ιστορικό ευρωπαϊκό μοντέλο των universitas. Επιπλέον, προωθεί δομές και
λειτουργίες που εναρμονίζονται, ίσως, στις απαιτήσεις για «επαγγελματικές δεξιότητες», αλλά
δεν εκφράζει απαραίτητα την ευρωπαϊκή κουλτούρα για την επιστήμη και την έρευνα. Μοιάζει
να αναπαράγει την αμερικανική εκδοχή του πανεπιστημίου, εκλαμβάνοντας το πανεπιστήμιο
ως όργανο ικανοποίησης των άμεσων αναγκών της αγοράς. Όπως, όμως, εύστοχα γράφει η
Gouthro (Gouthro, 2006, σελ. 5-22 οπ. αναφ. στο Βάθη, 2011), το να δίνεται έμφαση στην
αγορά εργασίας υποβαθμίζεται ο σεβασμός προς τη γνώση που δεν συνδέεται άμεσα με την
αμοιβή στο χώρο εργασίας (Βάθη, 2014).
Το 2005 πραγματοποιήθηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διεθνές
συνέδριο με θέμα τις κοινωνικές δεξιότητες. Η σημασία της συνεργατικότητας, της
επικοινωνίας, της προσαρμοστικότητας, της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων για
την εκπαίδευση ενηλίκων σε τομείς που αφορούν την επαγγελματική τους ζωή και εξέλιξη
αναδεικνύεται τεκμηριωμένα και εύστοχα μέσα από τη βιβλιογραφία, τις δράσεις, τα
προγράμματα και τους προβληματισμούς των εισηγήσεων του συνεδρίου (Ευστρατόγλου,
2005ˑ Κόκκος, 2005ˑ Κόκκος, 2014ˑ Παπαβασιλείου – Αλεξίου, 2005ˑ Φιλλιπς, 2005). Αλλά
και στην εισήγηση του Κόκκου (2014) με θέμα «Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, κριτικής
σκέψης και συνεργατικότητας» στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες Διδακτικές
στο σχολείο» που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευση Ενηλίκων το 2014.
H χαρτογράφηση μόνο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη
Πανεπιστήμια
και
δεξιότητες

ξεπερνά τα τέσσερις χιλιάδες ιδρύματα, σε πάρα πολλά, από τα οποία
υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στις δεξιότητες και τις ικανότητες των
φοιτητών.
Ένα από τα αρκετά πρωτοπόρα πανεπιστήμια όσον αφορά το

θέμα των δεξιοτήτων είναι το Oxford Brookes University, στο οποίο χρηματοδοτήθηκε έρευνα
σχεδόν 20 χρόνια πριν, το 1995, για να εισαγάγει ένα διευρυμένο σύστημα αναγνώρισης και
καλλιέργειας οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η ανάλυση, η
πρόβλεψη, η επίλυση προβλήματος, η λήψη απόφασης κ.ά. που να βασίζεται στο προφίλ των
φοιτητών. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την έρευνα αφορούσε τη σύνδεση με την αγορά
εργασίας, καθώς πολλοί εργοδότες θεωρούν την καλλιέργεια των δεξιοτήτων το ίδιο
σημαντική με την ακαδημαϊκή εξέλιξη (Chance, 1995). Τονίζεται μάλιστα ότι αυτές οι
δεξιότητες είναι συστατικά κάθε ακαδημαϊκής και μη εργασίας.
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Εκτός όμως από το Oxford Brookes University, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση
είναι τo πανεπιστήμιο του Cambridge (n.d.), στην ιστοσελίδα του οποίου συναντάμε την
«Πύλη για τις δεξιότητες» (www.skills.cam.ac.uk/postgrads/policy/skillstatement.pdf) που
αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι δεξιότητες εδώ ομαδοποιούνται σε δέσμες, μέσα
στις οποίες εμπεριέχονται άλλες δεξιότητες. Οι κυριότερες ομάδες δεξιοτήτων είναι:


Η μεθοδολογία της έρευνας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση και
διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων / υποθέσεων, η κριτική σκέψη, η ικανότητα
ανάπτυξης θεωρητικού πλαισίου, η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, η
ανάλυση, η σύνθεση, η δημιουργία περίληψης κτλ.



Η αναγνώριση ζητημάτων που αφορούν το ερευνητικό περιβάλλον με έμφαση στη
δεοντολογία



Η διαχείριση της έρευνας στη δέσμη αυτή συμπεριλαμβάνονται κυρίως ζητήματα
που αφορούν την οργάνωση της έρευνας, τη διαχείριση του χρόνουχρονοδιάγραμμα, την αναζήτηση και επιλογή κατάλληλων πηγών, την οργάνωση
και καταγραφή της βιβλιογραφίας, την αξιοποίηση των ΤΠΕ κτλ.



Η αυτο-αποτελεσματικότητα, που αφορά στη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την
αυθεντικότητα, την ευελιξία, την αυτορρύθμιση, την αυτονομία κτλ.



Η επικοινωνία που αφορά σε ζητήματα γραπτής επικοινωνίας, συγγραφής
ακαδημαϊκού λόγου, υποστήριξη-παρουσίαση της εργασίας, αποτελεσματική
διδασκαλία κτλ.



Η δικτύωση και ομαδική εργασία που αφορά στην ανάπτυξη και διατήρηση
συνεργατικών δικτύων, τη συνεργασία με επιβλέποντες, συναδέλφους και την
ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, την ανατροφοδότηση, την ενεργητική ακρόαση
κτλ.



Η διαχείριση σταδιοδρομίας που συνδέεται με την προσωπική δέσμευση για τη
συνέχιση της επαγγελματικής ανάπτυξης κτλ.

Αντίστοιχες δεξιότητες, ίσως όχι με την ίδια ομαδοποίηση, συναντάμε επίσης σε
Πανεπιστήμια, όπως στο Harvard University (2016), όπου δίνεται έμφαση στις ακαδημαϊκές
δεξιότητες και στην καλλιέργειά τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι αναφέρονται στην
αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το άγχος, η συγκέντρωση αλλά και η καλλιέργεια στρατηγικών
για την ακαδημαϊκή επιτυχία. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια του
ακαδημαϊκού γραπτού λόγου με υποστήριξη από ειδικό τμήμα, το οποίο ασχολείται με την
οργάνωση του γραπτού λόγου, την τεκμηρίωση, ακόμη και τη γραμματική.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Ανάλογα παραδείγματα συναντάμε επίσης σε πανεπιστήμια όπως το Brandeis, το British
Columbia στον Καναδά κ.ά., που επίσης δίνουν έμφαση στις μεταφερόμενες ή οριζόντιες
δεξιότητες που αφορούν τον ακαδημαϊκό λόγο, την επικοινωνία, τον εντοπισμό γρήγορης
διαχείρισης και επεξεργασίας των νέων πληροφοριών, παρουσίασης, υποστήριξης της εργασίας
κτλ.
Ανάλογες είναι και οι δεξιότητες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Imperial College
London (2011), στο University of Leeds (2016), στο University of British Columbia αλλά και
σε πολλά ακόμη πανεπιστήμια.
Στο ΕΑΠ, στην παρουσίαση ορισμένων προγραμμάτων Σπουδών, δίνεται έμφαση στις
δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες, είναι το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής», όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα
www.eap.gr (2016).

Σκοπός του προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής»:
Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι:
- η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων και η ανάπτυξη αντίστοιχων
δεξιοτήτων,
- η καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης και εκπαιδευτικής έρευνας και
- η ανάπτυξη προσωπικού άρτια καταρτισμένου και ικανού να στελεχώσει την εκπαίδευση.
Μαθησιακά αποτελέσματα
- Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία των Επιστημών της Αγωγής.
- Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ερευνητική μεθοδολογία.
- Ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης σε θέματα κοινωνικά και πολιτισμικά στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης.
- Απόκτηση δεξιοτήτων ακαδημαϊκής ανάγνωσης και γραφής.
- Απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού.

Διαπιστώθηκε ως τώρα ότι τις τελευταίες 2 δεκαετίες πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός
σημαντικών διεθνών ερευνών, όπως του OOΣΑ (ΟECD, 2016a), προγραμμάτων εκθέσεων,
όπως του Δικτύου Ευρυδίκη με τίτλο Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην
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Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012) σχετικά με τις δεξιότητες. Η
επίδραση των ερευνών αυτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται έμμεσα ορατή μέσα από
τις αναφορές των πανεπιστημίων, όπως του Cambridge, του Βrandeis, του Ιmperial, Leeds, του
ΕΑΠ, κτλ στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και σε προγράμματα που σχεδιάζουν σχετικά με
αυτές.

2.3 Για ποιες δεξιότητες μιλάμε τελικά;
Ο αριθμός των δεξιοτήτων είναι εξαιρετικά μεγάλος και πολλοί οργανισμοί έχουν
προσπαθήσει να καταγράψουν και να δημιουργήσουν μοντέλα περιγραφής, κατάταξης και
ταξινόμησης των δεξιοτήτων, όπως π.χ. το ESCO, δηλαδή το ευρωπαϊκό σύστημα
ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Με το ESCO (2014)
καθιερώνεται βασική ορολογία σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες και ταξινομούνται δεξιότητες,
ικανότητες, κτλ όσον αφορά στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και κατάρτιση στην
Ε.Ε. Ένα σημαντικό πρόγραμμα είναι το Πανόραμα δεξιοτήτων στην Ε.Ε., στο οποίο
παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες που αφορούν
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε δεξιότητες, την προσφορά και τη ζήτηση σε
επαγγέλματα κτλ. Εξάλλου, οι δεξιότητες προσδιορίζονται ανάλογα με το πλαίσιο, καθώς κάθε
επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο προϋποθέτει και απαιτεί μια σειρά εξειδικευμένων
δεξιοτήτων: για παράδειγμα, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν καλλιεργήσει εντελώς
διαφορετικές δεξιότητες από τους πιλότους, τους μηχανικούς, τους εκπαιδευτικούς κτλ.
Αυτό, το οποίο έχει ενδιαφέρον και επιχειρούμε στην παρούσα εργασία, είναι αρχικά ο
προσδιορισμός ενός πλαισίου επιλογής οριζόντιων δεξιοτήτων, δηλαδή αυτών που αφορούν
πολλαπλές πλευρές της ζωής (π.χ. επαγγελματική, κοινωνική κτλ) και αποτελούν στόχους σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κυρίως κατά την
εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας.
Ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων που αποτέλεσαν το επίκεντρο της παρούσας εργασίας
βασίστηκε στα κοινά σημεία:
α) των θεωρητικών κειμένων που αφορούν διαδικασίες μάθησης και γνωστικές δεξιότητες,
β) των αντίστοιχων κειμένων της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και άλλων οργανισμών που πραγματοποιούν
σχετικές έρευνες ή ασχολούνται συστηματικά με το ζήτημα
γ) των δεξιοτήτων που αναφέρονται ως στόχοι σε γνωστά Πανεπιστήμια και
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δ) της προσωπικής εμπειρίας από την επίβλεψη περισσότερων από 30 ΔΕ τα τελευταία 7
χρόνια.
Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2005), μερικές από τις γνωστικές δεξιότητες που λειτουργούν
εργαλειακά συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μαθησιακή πορεία και στην ανακάλυψη της γνώσης
είναι η δημιουργικότητα, η κρίση, η σύγκριση, η αντιπαράθεση, η περιγραφή, η ερμηνεία, η
ανάλυση, η επιχειρηματολογία, η αξιολόγηση, ο έλεγχος, η αμφισβήτηση, η παρατήρηση, η
προφορική έκφραση, η επίλυση προβλημάτων.
Η θέση του Λιοναράκη συνάδει ιδιαίτερα με τις μεταγνωστικές ικανότητες που
αναφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων της δια βίου μάθησης που
προσδιορίζει τις 8 βασικές ικανότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προσωπική
ολοκλήρωση, την ενεργή ιδιότητα του πολίτη:
1) επικοινωνία στη μητρική γλώσσα· 2) επικοινωνία σε ξένες γλώσσες· 3) μαθηματική
ικανότητα και βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία· 4) ψηφιακή
ικανότητα·5) μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn). 6) κοινωνικές ικανότητες και
ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 7) πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
8) πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.
L/394 της Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., (30.12.2006)

Κοινά στοιχεία, όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και διαπραγμάτευση,
δηλαδή τις επικοινωνιακές δεξιότητες, βρίσκουμε και στον κατάλογο του World Economic
Forum για τις 10 κορυφαίες δεξιότητες το 2015 και 2020 (σχήμα 3). Στον κατάλογο αυτό έχει
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα βρίσκονται πιο
ψηλά το 2020 -στην 2η και 3η θέση- σε σχέση με το 2015, που βρίσκονταν στην 4η και 10η
θέση αντίστοιχα. Ακόμη, δεξιότητες που έχουν σχέση με την επικοινωνία, όπως η
διαπραγμάτευση, η συνεργασία, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, αλλάζουν θέση στην
κατάταξη, αλλά παραμένουν ψηλά. Αξίζει ακόμη να επισημάνουμε ότι τα όρια προσδιορισμού
μερικών δεξιοτήτων είναι δυσδιάκριτα, καθώς αρκετές δεξιότητες συνδέονται μεταξύ τους και
θα μπορούσαμε να τις εντάξουμε στην ίδια κατηγορία για παράδειγμα, η γνωστική ευελιξία
μπορεί να συνδεθεί τόσο με την κριτική σκέψη όσο και με τη δημιουργικότητα.
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Οι 10 κορυφαίες δεξιότητες
Το 2020

Το 2015

Σύνθετη επίλυση προβλήματος

Σύνθετη επίλυση προβλήματος

Κριτική σκέψη

Συνεργασία

Δημιουργικότητα

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

Κριτική σκέψη

Συνεργασία

Διαπραγμάτευση

Συναισθηματική νοημοσύνη

Έλεγχος ποιότητας

Λήψη αποφάσεων

Παροχή υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών

Λήψη αποφάσεων

Διαπραγμάτευση

Ενεργητική ακρόαση

Γνωστική ευελιξία

Δημιουργικότητα

Σχήμα 3: Οι δεξιότητες το 2015 και το 2020. Πηγή: Future of jobs report, World Economic Forum

Η καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία
πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνία της γνώσης. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας ως
κύριου μοχλού της χρησιμοποιεί τόσο την τυπική όσο και τη δια βίου εκπαίδευση, η οποία
στηρίζεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επίλυση
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προβλημάτων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η επίσημη γραμμή
της Ε.Ε. όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική υποστηρίζει την κριτική σκέψη ως μία από τις
βασικές ικανότητες της Δια βίου μάθησης που πρέπει να έχει ο μελλοντικός Ευρωπαίος
πολίτης (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
Την έμφαση στις δεξιότητες που αφορούν την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη
δημιουργικότητα, τη συναντάμε αρκετές φορές άμεσα ή έμμεσα σε έγγραφα της Ε.Ε., όπως
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (2011, Δεκέμβριος, 20,C 372/09), στα συμπεράσματα του
Συμβουλίου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην Κοινή
Έκθεση Προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2010 σχετικά με την εφαρμογή
του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε,
6.5.2010 C 372/39). Ακόμη, τη συναντάμε στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης
Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2009).
Η EAEA (European Association for the Education of Adults) (2015) αναφέρει ότι η
εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κλειδί για τη βελτίωση και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων στο
στρατηγικό σχεδιασμό για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020. Επιπλέον, η ΕΑΕΑ
(2015) υποστηρίζει ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική «Ευρωπαϊκού Χώρου της μάθησης»,
όπου θα υποστηρίζονται και θα αναγνωρίζονται όλα τα είδη μάθησης, θα μπορεί να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Ευρώπης. Επισημαίνεται ότι έχει διαπιστωθεί πως οι μη
τυπικές μορφές μάθησης είναι πολύ σημαντικές στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων, όπως η
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Χρειάζεται ενίσχυση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων -OERs
(Open Educational Resources) αλλά και διαδικασιών του να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.
Υποστηρίζονται δηλαδή ενεργητικές διαδικασίες καλλιέργειας των δεξιοτήτων και
οικοδόμησης της γνώσης, στοιχείο που συνάδει με την άποψη του Λιοναράκη (2005):
«H μάθηση δεν είναι προϊόν, το οποίο μεταφέρεται δια μέσου της διδακτικής πράξης από
τη μια πηγή σε μια άλλη ή από μια περιοχή σε μια άλλη. Δεν είναι μεταφερόμενο ούτε
μεταβιβάσιμο είδος. Είναι προϊόν που ανακαλύπτεται από το ίδιο τον ενδαφερόμενο μέσα
από συγκεκριμένες πρακτικές και μεθόδους» (Λιοναράκης, 2005:33).
Ακόμη, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και στην αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom
(Krathwohl, 2002) η δημιουργικότητα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της πυραμίδας,
Ευαγγελία Μανούσου

I

I S B N : 978-618-82258-4-8

41

στηριζόμενη στην αξιολόγηση και την ανάλυση δηλαδή, δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία
της κριτικής σκέψης.
Συνοψίζοντας, διαπιστώσαμε ότι σε όλη τη βιβλιογραφία που διατρέξαμε όσον αφορά
τις δεξιότητες μέσα από τις έρευνες (Κόκκος, 2005, 2014, OECD, 2013, 2014, 2016a, 2016b,
2016c), τα προγράμματα, τις μελέτες τις εκθέσεις και τις δράσεις της Ε.Ε. (ενδεικτικά
αναφέρουμε: Bates, 2015, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009, 2010, 2012∙
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007∙ EACEA, Eurydice, 2012∙ European Commission,2008∙ Εuropean
Commission, 2012,∙ Cedefop, 2010∙DeSeCo, 2005∙ κτλ) και τις αναφορές των Πανεπιστημίων
(Imperial College London, 2011, στο University of Leeds, 2016 Cambridge, n.d), κεντρικοί
άξονες, πρωτεργάτες και συνδετικοί κρίκοι όλων των δεξιοτήτων που αναφέρονται και είναι
απαραίτητο να καλλιεργηθούν σε οποιοδήποτε μαθησιακό πλαίσιο, είναι οι δεξιότητες της
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας.
Στην περίπτωση της ΜΕ οι σημαντικότερες δεξιότητες αφορούν την ερευνητική
μεθοδολογία και υποστηρίζουν τις δεξιότητες ακαδημαϊκού λόγου και όλων όσες σχετίζονται
με αυτό.
Αξιοποιώντας όλα τα προηγούμενα δεδομένα, θα μελετήσουμε τις δεξιότητες της
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας, της οργάνωσης που είναι βασικές

Δημιουργικότητα

Διπλωματική Εργασία /
Επικοινωνία

Ακαδημαϊκός λόγος

Κριτική σκέψη

Σχήμα 4: Δεξιότητες και Μεταπτυχιακή Εργασία

Οργάνωση

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

δεξιότητες για την καλλιέργεια του ακαδημαϊκού λόγου και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας. Όπως γίνεται φανερό και στο σχήμα 4, οι δεξιότητες αυτές συνδέονται και
αλληλεξαρτώνται σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης μιας ΜΕ και για την ακρίβεια χωρίς αυτές
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επαρκής ΜΕ.
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3ο Κεφάλαιο: Μεταπτυχιακή εργασία και ακαδημαϊκός λόγος
3.1 Τι είναι η Μεταπτυχιακή Εργασία
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε τη διαδικασία της εκπόνησης μιας διπλωματικής
εργασίας (ΔΕ) και τα στάδια, στα οποία πραγματοποιείται στο ΕΑΠ και συγκεκριμένα στο
ΜΠΣ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, συνδέοντας τον Κανονισμό Σπουδών με τις
απόψεις και την ερμηνεία των Καθηγητών-Συμβούλων και φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει
τη μεταπτυχιακή τους εργασία. Στόχος του κεφαλαίου είναι να δοθεί μια διαφορετική οπτική
της διπλωματικής εργασίας που προχωράει πέρα από το κανονιστικό πλαίσιο, στο επίπεδο του
περιεχόμενου και ενσωματώνει προσωπικές βιωματικές ερμηνείες άμεσα εμπλεκομένων. Στο
κεφάλαιο αυτό εντάσσεται και η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λόγου.
Η περιγραφή της διαδικασίας της εκπόνησης της ΔΕ πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα:


Διαδικαστικό, στο οποίο περιγράφονται και αναλύονται και ερμηνεύονται οι
διαδικασίες που αφορούν την εκπόνηση της ΔΕ, όπως ο κανονισμός, η
λογοκλοπή, η αξιολόγηση κτλ.



Περιεχομένου, στο οποίο περιγράφονται και αναλύονται τα στάδια εκπόνησης
της ΔΕ και οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει το περιεχόμενο κάθε σταδίου.

Ο Umberto Eco, στο κλασικό πλέον βιβλίο «Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία»
που πρωτοκυκλοφόρησε το 1977 -και από τότε έχουν γίνει πολλές ανατυπώσεις και
μεταφράσεις σε πολλές γλώσσες- σημειώνει στην εισαγωγή μια εξαιρετικά σημαντική
διαπίστωση:
«Δεν εκπλήσσομαι, σε κάθε χώρα του κόσμου οι κανόνες για μια καλή έρευνα, σε
οποιοδήποτε επίπεδο πολυπλοκότητας, είναι εντελώς ίδιες» (Eco, 2001,σ.23).
Κατά την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας στα περισσότερα επιστημονικά
πεδία, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή ακόμη και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, τα
ζητήματα είναι περίπου τα ίδια, καθώς πρέπει να επιλεγεί ένα θέμα, να προσδιοριστούν ο
σκοπός και οι στόχοι, να σχεδιαστεί η κατάλληλη μεθοδολογία, να σχεδιαστούν τα ερευνητικά
εργαλεία, να συλλεχθούν, να αναλυθούν και να παρουσιαστούν τα δεδομένα και τέλος, να
συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο, καλογραμμένο κείμενο (Bell, 2007: 19, Chandrasekhar, 2002,
Eco, 2001:31 Levine, 2014).
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«Στο κείμενο αυτό πρέπει να παρουσιαστεί το τι, το γιατί και το πώς μιας έρευνας.
Δεν έχει σημασία, αν η έρευνα είναι εμπειρική ή θεωρητική, πειραματική ή έρευνα
δράσης, ιστορική ή κοινωνιολογική. Όλοι οι τύποι της έρευνας έχουν ένα τι (τι
ερευνάται), ένα γιατί (γιατί ερευνάται) και πώς (πώς ερευνάται)» (Γκιόσος, 2016).

Ένας φοιτητής καλείται να γράψει και να υποστηρίξει μια διπλωματική εργασία για να
ολοκληρώσει τις σπουδές του. Στο πλαίσιο αυτό, στη διπλωματική ο φοιτητής πραγματεύεται
σε βάθος ένα θέμα του αντικειμένου των σπουδών του, αποδεικνύοντας με αυτό τις γνώσεις
και τις δεξιότητές του στο σχετικό επιστημονικό πεδίο (Bell, 2007: 19, Chandrasekhar, 2002,
Eco, 2001:31 Levine, 2014). Η εμβάθυνση στο θέμα, η έκταση αλλά και ειδικότερες
απαιτήσεις της εργασίας σε ερευνητικά ζητήματα, εξαρτώνται από το επίπεδο των σπουδών,
καθώς είναι διαφορετικές στο προπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό. Αξίζει να
επισημανθεί ότι, όσο εξελίσσεται το επίπεδο των σπουδών, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις για
την έκφραση προσωπικών τεκμηριωμένων απόψεων και κυρίως για την παραγωγή νέας
γνώσης. Αξίζει να σημειωθεί η άποψη του Α. Λιοναράκη σε συζητήσεις (προφορική μαρτυρία,
2015) ότι «κατά τη σχολική εκπαίδευση οι μαθητές μαθαίνουν για τον κόσμο, στις προπτυχιακές
σπουδές μαθαίνουν τι είπαν κάποιοι αξιοσημείωτοι άνθρωποι για τον κόσμο ενώ στις
μεταπτυχιακές σπουδές μαθαίνουν να εκφράζουν την δική τους άποψη για τον κόσμο».

3.2 Πριν το ξεκίνημα μιας Μεταπτυχιακής Εργασίας…
Καθώς η συγκεκριμένη εργασία δεν αποτελεί έναν ακόμη οδηγό εκπόνησης
μεταπτυχιακής εργασίας ή ένα βιβλίο ή εγχειρίδιο μεθοδολογίας της έρευνας, αλλά μια
ανάλυση και ερμηνεία των δεξιοτήτων που απαιτούνται και καλλιεργούνται στους φοιτητές
που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία, θα παρουσιάσουμε τη μεταπτυχιακή εργασία μέσα από
αυτό το πρίσμα. Στη συγκεκριμένη ενότητα δεν αναλύουμε συγκεκριμένες δεξιότητες αλλά τι
είναι μια μεταπτυχιακή εργασία και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσει ένας μεταπτυχιακός
φοιτητής του ΕΑΠ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και όχι μόνο, καθώς τα περισσότερα
στοιχεία ισχύουν για πολλά μεταπτυχιακά τμήματα.
Κατ’ αρχάς, αξίζει να επισημάνουμε ότι μια μεταπτυχιακή εργασία μεταπτυχιακού
επιπέδου είναι μια ερευνητική διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλές
διαφορετικές μεθόδους. Αξίζει να διαβάσουμε στοιχεία που αφορούν τη συνολική διαδικασία
της εκπόνησης ΔΕ, έτσι όπως περιγράφονται στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο
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πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας. Οι λόγοι, για τους οποίους παρουσιάζονται τα
συγκεκριμένα αποσπάσματα των συνεντεύξεων είναι κυρίως δύο και αφορούν α) στην
περιγραφή της διαδικασίας σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν και δεν έχουν πρόσβαση
στην εκπαιδευτική πύλη του ΕΑΠ και β) στην ερμηνεία της διαδικασίας μέσα από την εμπειρία
ΚΣ και φοιτητών.
Έτσι, ας δούμε πώς περιγράφουν οι επιβλέποντες καθηγητές τη διαδικασία εκπόνησης μιας
διπλωματικής εργασίας:
ΚΣ(3): «Είναι καθαρά ερευνητική διαδικασία, είτε κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση
για ένα θέμα, είτε εμπειρική έρευνα. Όλες οι διπλωματικές μας εντάσσονται σε αυτή την
κατηγορία».
ΚΣ (4): «Η διπλωματική εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο, το οποίο εκπονείται
από τον φοιτητή με τη βοήθεια του Σύμβουλου-Καθηγητή και επιβλέποντα, υιοθετώντας
και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές εκπόνησης, οι οποίες προκύπτουν από
τον κανονισμό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών του ΕΑΠ και την ακαδημαϊκή και
επιστημονική δεοντολογία, πρακτική και ηθική σε αυτά τα ζητήματα».
Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα κινούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη διπλωματική
τους, έχουν αποκτήσει πλέον την εμπειρία και τη γνώση με βιωματικό τρόπο και προσθέτουν
και σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα δούμε αναλυτικότερα σε άλλα κεφάλαια της εργασίας.
 Φ(2): «Είναι μια ερευνητική εργασία, για την οποία προαπαιτείται κάποιος να έχει γνώσεις
μεθοδολογίας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο γίνεται η έρευνα, η βιβλιογραφική
επισκόπηση αλλά και πιο πρακτικά ζητήματα ποσοτικής ή ποιοτικής μεθοδολογίας. Είναι
μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να τελειώσει σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα, μάλλον δεν θα κάνει ποιοτική δουλειά. Από εκεί και πέρα
χρειάζεται σε βάθος μελέτη του αντικειμένου και σίγουρα πρωτοτυπία. Χρειάζεται η
προσωπική συμβολή του φοιτητή και όχι μία απλή αναπαραγωγή της βιβλιογραφίας. Όλα
αυτά ιδωμένα φυσικά με κριτική ματιά».
Ξεκινώντας τη μεταπτυχιακή του εργασία ένας φοιτητής, το πρώτο που πρέπει να κάνει
είναι να μελετήσει προσεκτικά τον Κανονισμό και τις Οδηγίες Εκπόνησης Διπλωματικών
Εργασιών που είναι αναρτημένα στην εκπαιδευτική πύλη του ΕΑΠ https://study.eap.gr (η
είσοδος γίνεται με τους κωδικούς που παρέχονται σε φοιτητές και ΚΣ από το ΕΑΠ) ή
αντίστοιχα στην ιστοσελίδα ή τον κανονισμό της σχολής του κάθε φοιτητή. Σε αυτά θα βρει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα θέματα, το σκοπό, τη μορφή, την έκταση της ΜΕ, τα
απαραίτητα έντυπα (Α και Β, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΑΠ) που πρέπει να υποβάλει
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και πότε, το χρονοδιάγραμμα, την ενδιάμεση έκθεση, την υποβολή κρίσης και την παρουσίαση
και όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη μεταπτυχιακή εργασία. Ενδεικτικά φαίνονται
μερικά στοιχεία στις εικόνες που ακολουθούν και είναι από τον κανονισμό της διπλωματικής
εργασίας.
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Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Εικ: 1: Γενικός κανονισμός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών Πηγή:
https://study.eap.gr/course/view.php?id=197

Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε μεταπτυχιακό οι φοιτητές είναι απαραίτητο να μελετούν
τον κανονισμό και στη συνέχεια να συζητούν με τον επιβλέποντά τους, καθώς συχνά υπάρχουν
κάποιες ιδιαίτερες προσαρμογές, οι οποίες δεν καταγράφονται στον κανονισμό αλλά ισχύουν.
Για παράδειγμα, στο άρθρο 11 του Κανονισμού αναφέρεται ως ελάχιστος χρόνος εκπόνησης
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μιας διπλωματικής οι 5 μήνες και η δυνατότητα εξέτασης-παρουσίασης την περίοδο από 1
Απριλίου-15 Μαΐου. Αυτή η δυνατότητα πρακτικά δεν ισχύει γιατί έχει αποδειχτεί ότι κανένας
φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει τη διπλωματική του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχολής σε
αυτό το διάστημα. Αυτή είναι μια πληροφορία που μόνο μέσα από την επικοινωνία με τον
επιβλέποντα μπορεί να γνωρίσει ο φοιτητής.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι να γνωρίσει ο φοιτητής την κουλτούρα της κάθε
Θεματικής Ενότητας. Η κουλτούρα της κάθε ΘΕ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις απαιτήσεις
των διπλωματικών εργασιών. Σίγουρα υπάρχουν οι τυπικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι
καταγεγραμμένες στον κανονισμό αλλά η ερμηνεία των απαιτήσεων αυτών είναι ζήτημα
κουλτούρας της κάθε θεματικής ή του κάθε τμήματος στα συμβατικά πανεπιστήμια και αυτό
επικοινωνείται μόνο προφορικά. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε με μια δόση υπερβολής, «οι
άγραφοι νόμοι της θεματικής ενότητας». Για παράδειγμα, ενώ η βιβλιογραφική επισκόπηση
είναι απαραίτητη και απαιτείται σε όλες τις διπλωματικές ανεξαρτήτως πανεπιστημίου ή
σχολής, η έμφαση και η βαρύτητα που δίνεται σε αυτήν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
όπως η σημασία της σύγχρονης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, δεν γίνονται άμεσα φανερά στον
Κανονισμό.

3.2.1 Περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
Ας δούμε τη διαδικασία εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, έτσι όπως υλοποιείται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην
Εκπαίδευση».
Κάθε φοιτητής, το διάστημα Απρίλη-Ιούνιο, κάνει 3 σύντομες (400 λέξεων) προτάσεις –
σύντομα σχέδια έρευνας- (έντυπο Α) για 3 διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων, σε 3 Θεματικές
Ενότητες, κατά σειρά προτεραιότητας. Προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία όλες τις Θ.Ε. Συνήθως ικανοποιείται η πρώτη επιλογή των φοιτητών. Για το λόγο
αυτό είναι σημαντικό να επιλέξουν θεματικές που τους ενδιαφέρουν ερευνητικά και
επαγγελματικά. Είναι σημαντικό η επιλογή των Θεματικών Ενοτήτων να γίνεται από τον κάθε
φοιτητή με πολλαπλά κριτήρια και όχι μόνο με κριτήριο την ευκολία, όπως γίνεται σε αρκετές
περιπτώσεις.
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Εικ:2: Πηγή: Οδηγίες για την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών στο ΜΠΣ πρώην «Σπουδές στην
Εκπαίδευση» από το 2016 «Επιστήμες της Αγωγής» Διαθέσιμο : https://study.eap.gr/course/view.php?id=197

Στη συνέχεια, ανάλογα με τη θεματολογία -σε μια συγκεκριμένη ΘΕ-, την οποία έχει
επιλέξει για να κάνει τη ΔΕ του ένας φοιτητής, ο συντονιστής προσπαθεί -στο μέτρο του
δυνατού- να επιλέξει και να κατατάξει τον κάθε φοιτητή στον πιο ειδικό, σχετικό με το θέμα,
Καθηγητή-Σύμβουλο. Σε κάθε φοιτητή αντιστοιχεί ένα ζευγάρι Καθηγητών-Συμβούλων. Ο
ένας έχει το ρόλο του επιβλέποντα και επιβλέπει τη διατριβή καθ’ όλη τη δεκάμηνη διάρκεια
εκπόνησής της, ενώ ο δεύτερος αναλαμβάνει το ρόλο του σχολιαστή της ΔΕ, όταν έχει
ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου. Οι επιβλέποντες (Α και Β) έχουν ένα μήνα στη διάθεσή τους να
μελετήσουν, να σχολιάσουν και αξιολογήσουν τις εργασίες. Οι επιλογές που έχουν οι
επιβλέποντες είναι οι εξής 4 (εικ: 3):

Η Δ.Ε. κρίνεται ως ικανοποιητική για προφορική
1παρουσίαση-εξέταση (θετική κρίση). Μπορεί να
παρουσιαστεί μεταξύ 1/9 και 30/9.
Η Δ.Ε. έχει θετικά στοιχεία, αλλά και αδυναμίες, οι
2οποίες χρειάζονται συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις,
ώστε να υποβληθεί διορθωμένη έως 31/8.
3

Η Δ.Ε. εμφανίζει σοβαρές δομικές αδυναμίες (ή
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απουσία

βασικών

στοιχειών

που

πρέπει

να

εμφανίζονται στη δομή της ΔΕ) και κρίνεται ότι οι
πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσής της είναι πολύ
περιορισμένες εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσέξει
ιδιαίτερα

και

να

επιφέρει

ριζικές

αλλαγές

(τροποποιήσεις, προσθήκες, κτλ) στη Δ.Ε. έως 31/8.
Η

Δ.Ε.

δεν

παραδόθηκε

ή

παραδόθηκε

εκπρόθεσμα.
(α) Εάν ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στο 1ο έτος
4

εκπόνησής της, η Δ.Ε. αναπέμπεται σε 2ο έτος
για την ολοκλήρωσή της.

(β) Εάν ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στο 2ο έτος
εκπόνησής της, τότε η φοίτηση ολοκληρώνεται
χωρίς τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου.
Εικ: 3: Φύλλο αξιολόγησης ΔΕ στο ΕΑΠ Πηγή: https://study.eap.gr/pluginfile.php

Οι αξιολογήσεις που παρουσιάζονται πιο συχνά, με βάση την ως τώρα εμπειρία στην
επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, είναι η 2η και κυρίως η 3η. Αρκετά συχνά εμφανίζεται η 4η
επιλογή, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και πάρα πολύ σπάνια η 1η επιλογή, καθώς είναι
εξαιρετικά δύσκολο να έχει ολοκληρωθεί σε άρτιο βαθμό μια ΔΕ σε 8 μήνες. Έτσι συνήθως οι
φοιτητές από την 1η Ιουλίου ως την 31η Αυγούστου, με βάση την ανατροφοδότηση που έχουν
λάβει από τους επιβλέποντες, διορθώνουν την εργασία τους, ώστε να την παραδώσουν
ολοκληρωμένη στις 31 Αυγούστου και να υποστηρίξουν-παρουσιάσουν την εργασία τους μέσα
σε κάποιο Σαββατοκύριακο (συνήθως) του Σεπτέμβρη.
Τη διαδικασία αυτή μπορούμε να δούμε αναλυτικότατα μέσα από τις περιγραφές των ΚΣ,
που έχουν επιβλέψει δεκάδες εργασίες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αλλά και σε άλλα
πανεπιστήμια. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μπορούν και οι φοιτητές να
αντιληφθούν πόσο κοντά τους είναι οι επιβλέποντες και πόσο και οι ίδιοι ενδιαφέρονται για
την εργασία των φοιτητών τους, τους οποίους καθοδηγούν και υποστηρίζουν σε όλη τη
διάρκεια της εργασίας.
ΚΣ (3): « Όσον αφορά την εργασία του επιβλέποντος με τον φοιτητή, κατ’ αρχήν
διαμορφώνουν το θέμα από κοινού. Στη συνέχεια αρχίζει σταδιακά ο φοιτητής να εκπονεί
τη διπλωματική με επίβλεψη του ΣΕΠ. Τι θα πει επίβλεψη; Στήνεται ένα χρονοδιάγραμμα
μεταξύ τους που καλούνται να το σεβαστούν και οι δύο πλευρές. Ο φοιτητής πρέπει να
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έχει ολοκληρώσει συγκεκριμένα κομμάτια της έρευνας σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα
οποία ελέγχει και ανατροφοδοτεί στη συνέχεια με βάση τα σχόλιά του στον καθηγητή.
Υπάρχει ένα πλαίσιο δουλειάς του ΣΕΠ αρκετά συγκεκριμένο με βάση τις διπλωματικές
σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι έχουμε δώσει πολύ
αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για το τι πρέπει να περιέχει μια διπλωματική, είτε
πρόκειται για εμπειρική έρευνα, είτε για βιβλιογραφική ανασκόπηση. […]»
Στο ίδιο πνεύμα και ο επόμενος ΚΣ αναλύει την όλη διαδικασία, η οποία βρίσκεται και
στον κανονισμό εκπόνησης ΔΕ, ωστόσο στην αφήγησή του υπάρχουν και πληροφορίες για την
ενημέρωση των φοιτητών που αφορούν τη ΘΕ και δεν μπορεί κανείς να βρει στα εγχειρίδια και
τους κανονισμούς, καθώς αποτυπώνεται η πράξη.
ΚΣ (5): Υπάρχουν δύο στάδια. Στο πρώτο, μέχρι τον Ιανουάριο, θα πρέπει να
παραδώσει το θεωρητικό μέρος, το οποίο είναι περίπου 7000 λέξεις. Στη συνέχεια θα
πάρει την έκθεση αξιολόγησης αυτού του θεωρητικού πλαισίου και, αν έχει την έγκριση
από εμάς, θα προχωρήσει στη διεξαγωγή της έρευνας. Αφού γίνει η έρευνα, ο φοιτητής
ολοκληρώνει τη διατριβή στις 31 Μαΐου του έτους. Όμως στη διάρκεια όλου αυτού του
διαστήματος έχουμε επικοινωνία μαζί του. Πολλές φορές στέλνει και κομμάτια της
εργασίας τα οποία βλέπουμε, ενώ αρκετές φορές προβαίνουμε σε συναντήσεις μαζί του
και κάνουμε πολύ μικρά workshop με αυτούς που έχει ο καθένας, ώστε να μπορούν να
ανταλλάξουν εμπειρίες μεταξύ τους, για το πώς προχωράνε και πού βρίσκονται. Δεν είναι
ότι παραδίδει το θεωρητικό τον Γενάρη και μετά πρέπει απλώς να παραδώσει τη
διπλωματική ολοκληρωμένη τον Μάιο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε σε
επικοινωνία μαζί του και έχει βοήθεια. Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι στη
διάρκεια της χρονιάς στην 4η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (ΟΣΣ στο ΕΑΠ), ένα
μέρος της συνάντησης, είναι ενημέρωση για τις διπλωματικές εργασίες, έτσι ώστε οι
φοιτητές που προετοιμάζονται για τη διπλωματική τους, να μπορούν να μας ρωτήσουν και
να πάρουν πληροφορίες αλλά και συμβουλές από εμάς. Μια συμβουλή που τους δίνουμε
πάντα είναι να αξιοποιήσουν το καλοκαίρι και να διαβάσουν κυρίως βιβλία για τις
ερευνητικές προσεγγίσεις και τη μεθοδολογία. Τους δίνουμε μάλιστα και συγκεκριμένη
βιβλιογραφία να διαβάσουν πάνω σε αυτό. Όχι τόσο στο αντικείμενό τους, όσο
μεθοδολογία έρευνας.
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Η ΜΕ είναι ένα πόνημα, «δύσκολο και επίπονο», ένας «μαραθώνιος», όπως δηλώνουν
ΚΣ (3) και ΚΣ (4) αλλά και φοιτητές, με το οποίο θα ασχοληθούν τους επόμενους 10-12 μήνες
συστηματικά και είναι σημαντικό να τους ενδιαφέρει αλλά και να είναι κοντά στα
επαγγελματικά και ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, αν κάποιος ενδιαφέρεται
για τη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, είναι σημαντικό να επιλέξει τη σχετική
θεματική, ενώ, αν στα ενδιαφέροντά του είναι συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή
επιμέρους θέματα που αφορούν στη μαθησιακή διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
θα πρέπει να επιλέξει κάποιο σχετικό θέμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζει ο φοιτητής
ότι για τους επόμενους μήνες θα είναι «δεσμευμένος» με το συγκεκριμένο θέμα και σε αρκετές
περιπτώσεις αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο στοιχείο των μεταπτυχιακών σπουδών και
σηματοδοτεί -«στιγματίζει»- το μεταπτυχιακό, καθώς στο πεδίο που εκπονεί ο κάθε φοιτητής
τη διπλωματική του θεωρείται ειδικός.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη που ενισχύει αλλά και δίνει μια νέα διάσταση σε όσα
έχουμε γράψει μέχρι εδώ είναι η άποψη του Καθηγητή-Συμβούλου ως άσκηση στην έρευνα.
ΚΣ (6): «Κατ’ αρχήν η διαδικασία εκπόνησης μιας διπλωματικής είναι μια άσκηση
στην έρευνα που την περάσαμε όλοι μας και την περνούν και οι φοιτητές μας τώρα και
είναι μια διαδικασία που θέλει μια μεγάλη πειθαρχία. Όποιος την έχει ή την αποκτά στην
πορεία πετυχαίνει, όποιος δεν την έχει ή δεν την αποκτά αποτυγχάνει.»
Την άποψη της άσκησης στην έρευνα ενισχύει και η άποψη του ΚΣ (1), ο οποίος αναφέρει
επιπλέον και το γεγονός της έλλειψης εμπειρίας. Συγκεκριμένα αναφέρει:
ΚΣ (1): «Είναι μια διαδικασία ιδιαιτέρως επίπονη και έντονη για τον φοιτητή ειδικά
στο μεταπτυχιακό, γιατί δεν έχει προηγούμενη εμπειρία. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος
ασχολείται με τυπική έρευνα και επειδή όλα γίνονται «πρώτη φορά» είναι μια δύσκολη
και επίπονη διαδικασία.
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των φοιτητών
είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία ανεξάρτητα από την ηλικία αγωνίζονται πολύ
να ολοκληρώσουν, κάνοντας τις περισσότερες φορές πολλά αναπόφευκτα λάθη».
Διαπιστώνουμε ότι η επίβλεψη ΔΕ πραγματοποιείται με βάση κοινές οδηγίες για τους ΚΣ
όλου του ΜΠΣ. Η δομή της ΔΕ, η καταγραφή των βιβλιογραφικών παραπομπών/αναφορών, τα
χρονοδιαγράμματα, οι τυπικές υποχρεώσεις (π.χ. ενδιάμεση έκθεση κτλ, κατάθεση τελικής ΔΕ,
ανατροφοδότηση, υποστήριξη /παρουσίαση) είναι μερικά από τα βασικότερα κοινά σημεία
όλων των ΘΕ.
Ωστόσο, η κάθε θεματική έχει μια δική της πολιτική, με την οποία υποστηρίζει τη
διαδικασία. Συνήθως η προετοιμασία ξεκινάει με συζητήσεις μέσα στις ΟΣΣ (συνήθως στην 4 η
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ΟΣΣ) είτε σε εργαστήρια workshops που πραγματοποιούνται ξεχωριστά. Για παράδειγμα, από
το

2007

κάθε

χρόνο

(http://www.openet.gr/activities/seminar/)

στην

ΕΚΠ65

πραγματοποιούνται εργαστήρια μεθοδολογίας, όπου συζητούνται αναλυτικά ερευνητικές
προτάσεις και γίνεται εποικοδομητική κριτική για την κατεύθυνση της έρευνας. Τα εργαστήρια
αυτά είναι πολύτιμα για όσους εκπονούν ή ετοιμάζονται να εκπονήσουν ΔΕ, καθώς έχουν την
ευκαιρία να εκθέσουν τις ιδέες τους, να ακούσουν καλοπροαίρετη και αξιόπιστη κριτική για
την εργασία τους και την πορεία της, αλλά και να μοιραστούν τις αγωνίες, τους φόβους και
όλα τα συναισθήματα που βιώνουν κατά τη διαδικασία της εκπόνησης της ΔΕ.
Επίσης, στα εργαστήρια πολλές φορές πληροφορούνται για ζητήματα που ίσως δεν είναι
ξεκάθαρα, όπως π.χ. η σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών, μεθοδολογικά ζητήματα κτλ. και
κυρίως εξοικειώνονται με την κουλτούρα της ΘΕ, τους ΚΣ, τον συντονιστή, γνωρίζουν άλλους
φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και χαρτογραφούν τον χώρο, στον οποίο εκπονούν την
διπλωματική τους, λαμβάνοντας πολύτιμα δεδομένα που δεν θα βρουν πουθενά
καταγεγραμμένα.
Ζητήματα λογοκλοπής και δεοντολογίας. Ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, με το οποίο
ασχολούνται οι επιβλέποντες, εκτός των άλλων, είναι η λογοκλοπή. Συγκεκριμένα, αξίζει να
δούμε την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (104η/29-10- 2013)
(εικ. 4):
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Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Εικ: 4: «Περί λογοκλοπής σε μεταπτυχιακές ΔΕ» Πηγή:https://study.eap.gr/course

Στο ΕΑΠ κάθε εργασία που ανεβαίνει στην πλατφόρμα ελέγχεται αυτόματα και
υποχρεωτικά. Ο έλεγχος αυτός αποτυπώνεται σ’ ένα έγγραφο, το οποίο συνοδεύει την εργασία
του φοιτητή την ημέρα της υποστήριξης της εργασίας του. Το έγγραφο που βγαίνει από το
ephorus είναι αναλυτικό (Εικ.5).
Πληροφορίες Εγγράφου
Φοιτητής

Α***** Χ******* (7****)

Έγγραφο

Τελική_Χ******_31.08.2016.doc

Ημερομηνία
Υποβολής

14%

Πέμπτη 01 Σεπτέμβριος 2016

Συνολικό Αποτέλεσμα
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5%

5%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η ÎÎ¥Î£Î¤Î¡Î‘Î¤Î™ÎŸÎ£ ÎœÎ•ÎªÎœÎ‘Î¡ÎŸÎ“Î›ÎŸÎ¥ (89941)
http://learn20.wikispaces.com/file/view/Social_Networks_in_Education_Biziouri_Mavrop
oulos+100%25-1.docx

2%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η ***** ******** (6*2**3)

2%

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolD/VolD_171_180.pdf

2%

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/download/203/112

2%

http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1724.pdf

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η (0)

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η ***** ******** (10***07)

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η (0)

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η Ι**** Μ******* (10***41)

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η Γ**** Κ******* (10***32)

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η – G***** N***** (-)

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η Β*****Ζ**** (7****3)

1%

Έγγραφο που συνέταξε ο/η Κ******** Μ***** (105021)

1%

http://vrasidas.com/wp-content/uploads/2008/02/sygxronapedmontela.doc

1%

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/viewFile/175/113

1%

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6213/1/%ce%94%ce%b9%cf%80%ce
%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%20%ce%9a%ce%bf%cf%85%cf
%84%cf%83%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%8d
%ce%bb%ce%bf%cf%85%20%ce%9d%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%cf%83
%ce%b1.pdf

1%

http://edu4adults.blogspot.com/2011_01_16_archive.html

1%

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/download/22/26

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

1%

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2535/790.pdf
Εικ: 5: Παράδειγμα εγγράφου ελέγχου εργασίας για λογοκλοπή από το Ephorus

Ο φοιτητής μπορεί να ελέγξει και μόνος την εργασία του με αντίστοιχα λογισμικά ελέγχου
λογοκλοπής (plagiarism) που μπορεί να βρει διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Αφού περιγράψαμε μερικές σημαντικές διαδικαστικές και δεοντολογικές πληροφορίες,
όπως ο κανονισμός, η λογοκλοπή κτλ., που βοηθούν το φοιτητή να αντιληφθεί τι σημαίνει ΔΕ
και τι πρέπει να γνωρίζει ξεκινώντας, περνάμε στο περιεχόμενο της ίδιας της ΔΕ.

3.3 Ξεκινώντας την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας φοιτητής, αφού γνωρίσει τις διαδικασίες που
αφορούν την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας, όσον αφορά στο περιεχόμενό της,
είναι αυτές που περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα (5):
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Σχήμα 5: Τι πρέπει να κάνει ένας φοιτητής ξεκινώντας την εκπόνηση της ΔΕ

Η πολυεπίπεδη διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά μέσα από συγκεκριμένα στάδια (Bell,
2007∙ Creswell, 2011∙ Eco, 1994∙ Χατζηνικήτα & Ρετάλη, 2014). Ένα από τα πιο κρίσιμα
σημεία που χαρακτηρίζει την ποιότητα της εργασίας είναι το στάδιο της συγγραφής, το οποίο
είναι σημαντικό να πραγματοποιείται εξελικτικά και όχι λίγο πριν από τη στιγμή της
παράδοσης τμήματος (π.χ. ενδιάμεση έκθεση) ή ολόκληρης της ΔΕ σύμφωνα με τον
Κανονισμό.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Η ΔΕ είναι μια ερευνητική εργασία, η διεξαγωγή της οποίας ακολουθεί συγκεκριμένα
στάδια. Τα στάδια αυτά οι Χατζηνικήτα & Ρετάλη (2014) στο οδοιπορικό της συγγραφής μιας
έρευνας τα προσδιόρισαν ως εξής:

Σχήμα 5: Στάδια εκπόνησης ΔΕ: Πηγή: Χατζηνικήτα & Ρετάλη, 2014

Το παραπάνω σχήμα περιλαμβάνει όλα τα στάδια μιας ερευνητικής εργασίας σε όλα τα
επιστημονικά πεδία, μεταπτυχιακά διαφόρων σχολών κτλ.
Αυτό επισημαίνουν όλοι οι Καθηγητές-Σύμβουλοι που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας,
δίνοντας έμφαση στην εξοικείωση με την ιδέα ότι πρέπει να μάθουν και να σεβαστούν τις
αρχές συγγραφής ενός επιστημονικού κειμένου. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:
ΚΣ (4): «Αυτό που προηγείται της διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση στην ιδέα
ότι η διπλωματική εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο που έχει κάποιες προδιαγραφές.
Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει τις προδιαγραφές αυτές και να
συνειδητοποιήσει ότι είναι μια σειρά ενεργειών, στις οποίες θα πρέπει να αφιερωθεί. Θα
πρέπει να λάβει υπόψη του κανόνες και πρακτικές που προτείνονται και οφείλει να υιοθετήσει
και δεοντολογία, στην οποία οφείλει να υπακούσει. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που
ξεκινάει η εκπόνηση, σημαντικό είναι να συζητηθεί το πλαίσιο συνεργασίας με τον
επιβλέποντα, οι χρόνοι και οι συναντήσεις που πρέπει να γίνουν και φυσικά η ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας, κάτι που προϋποθέτει ότι ο φοιτητής είναι σε θέση να αισθάνεται και ο
επιβλέποντας να γνωρίζει ότι κινείται με άνεση στο πεδίο που τον ενδιαφέρει. Οι υπόλοιπες
ενέργειες είναι αυτές που περιγράφονται σε κάθε ερευνητικό σχέδιο».
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ΚΣ(2): «Είναι παρόμοια με ο,τιδήποτε έχει να κάνει με συγγραφή πρωτότυπης εργασίας.
Ξεκινάει από τον προσδιορισμό ενός ερευνητικού προβλήματος, το οποίο προκύπτει μέσα από
μία εκτενή ανασκόπηση. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η μεθοδολογία, ο τρόπος με τον οποίο
θα προσεγγιστεί αυτό το ερευνητικό πρόβλημα, ακολουθεί η διεξαγωγή της έρευνας, η
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, τα αποτελέσματα και στο τέλος η συζήτηση αυτών των
αποτελεσμάτων στη βάση κάποιων θεωρητικών σχημάτων».
ΚΣ (4): «Δε νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ΕΑΠ και άλλων Πανεπιστημίων (π.χ.
Ιωαννίνων). Σε γενικές γραμμές είναι περίπου τα ίδια. Προηγείται η υποβολή μιας
ερευνητικής έκθεσης, μιας πρότασης, κάτι ανάλογο με το έντυπο Α που υποβάλλουν οι
φοιτητές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η ερευνητική πρόταση εξετάζεται, συζητείται,
επαναδιατυπώνεται και υποβάλλεται εν τέλει στο συμβατικό Πανεπιστήμιο ως πρόταση
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, κάτι ανάλογο με το έντυπο Β στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Από εκεί και πέρα ακολουθείται ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει συμφωνηθεί, με έναν
προβληματισμό, ο οποίος επίσης έχει συμφωνηθεί και μεθοδολογία, η οποία έχει συζητηθεί.
Από εκεί και πέρα δρομολογείται η διαδικασία, με τη διαφορά επαναλαμβάνω στον ρυθμό
εργασίας των φοιτητών».
Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ότι ανάλογα με την κουλτούρα και την κατεύθυνση που
επικρατεί στη σχολή, στη Θεματική ενότητα κτλ., η ΔΕ μπορεί να εμπλουτιστεί ή να
διαφοροποιηθεί σε ορισμένα σημεία. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εξαρτώνται από το υπόβαθρο
των καθηγητών που διδάσκουν, τη σχολή, τη Θεματική Ενότητα κτλ. Οι καθηγητές που
προέρχονται από τις θετικές επιστήμες έχουν διαφορετική αντιμετώπιση της έρευνας που
διεξάγεται στο πλαίσιο μιας ΔΕ από τους καθηγητές που ανήκουν στις ανθρωπιστικές σπουδές.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τη ΘΕ Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση, το σχήμα που εκφράζει τη λογική και την κουλτούρα της ενότητας έχει ως εξής:

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία
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Σχήμα 6: Ένα παράδειγμα σταδίων εκπόνησης ΔΕ στην ΘΕ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Για να γίνουμε πιο σαφείς, επισημαίνουμε μερικά ζητήματα που αντικατοπτρίζουν το
πνεύμα της ΘΕ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΕΚΠ65, στο ΕΑΠ).

3.3.1 Δομή και περιεχόμενο της Μεταπτυχιακής Εργασίας
Ένα κρίσιμο κεφάλαιο είναι αυτό της εισαγωγής, στο οποίο παρουσιάζονται: α) η
τοποθέτηση του προβλήματος β) τα ερευνητικά ερωτήματα, γ) ο σκοπός δ) οι στόχοι. Πρέπει
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να επισημάνουμε ότι ο σκοπός μιας ΔΕ είναι ένας και πρέπει να διατυπώνεται σε μια
ολοκληρωμένη και απόλυτα κατανοητή πρόταση. Οι στόχοι πρέπει να συνδέονται άμεσα με
τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, στο κεφάλαιο της εισαγωγής πρέπει να παρουσιαστούν ως
ενότητες οι λόγοι επιλογής του θέματος, η προσφορά στην κεκτημένη γνώση και η δομή της
εργασίας. Δηλαδή συνοψίζοντας, τα περιεχόμενα της εισαγωγής πρέπει να είναι τα εξής:

Σχήμα 7: Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο της Εισαγωγής της ΔΕ

Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
 Για να διαμορφωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, θα πρέπει να έχει γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση του ερευνητικού πεδίου.
 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελείται από την παρουσίαση της σύνθεσης των
ερευνών που αφορούν άμεσα το αντικείμενο της έρευνας. Πρέπει να τονιστεί ότι η
βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν μπορεί να είναι μια απλή καταγραφή-παρουσίαση των
ερευνών, αλλά η κριτική αποτίμηση της σύνθεσης με στόχο να αναδειχθεί και να
τεκμηριωθεί η πρωτοτυπία των ζητημάτων, με τα οποία θα ασχοληθεί η έρευνα
(Χατζηνικικήτα & Ρετάλη, 2014).
Ας δούμε ένα παράδειγμα συνθετικής αποτίμησης.
«Η άποψη αυτή γίνεται αποδεκτή και ενισχύεται από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι
προσθέτουν σε θεωρητικό πλαίσιο παρεμφερή επιχειρήματα. Οι Boyd και Ellison ορίζουν τα
κοινωνικά δίκτυα σαν ένα διαδικτυακό σύστημα που δίνει την ελευθερία στους χρήστες του να

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

δημιουργήσουν ένα δημόσιο προφίλ, να δημοσιεύσουν λίστα με φίλους και να μοιραστούν
δεδομένα που αναρτούνται από 15 άλλους χρήστες μέσα στο σύστημα αυτό (Boyd και Ellison
2007:210-230). Έναν χρόνο αργότερα διατυπώνεται η άποψη ότι τα εργαλεία κοινωνικής
δικτύωσης είναι διαδικτυακές υπηρεσίες που αποτελούν «προσωπικούς χώρους» των μελών
τους και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία και διαμοιρασμό περιεχομένου (Ajjan &
Hartshorne 2008:71-80), ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα
«φαινόμενο», το οποίο συνενώνει ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας και γεωγραφικής
απόστασης σε όλο τον κόσμο (McVey 2009: 27-28)» (σσ:14-15).
Απόσπασμα από τη ΔΕ της Παπακωνσταντίνου Αγγελικής (2016). Με τίτλο: Η συμβολή
των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείο εξ αποστάσεως επαγγελματικής Ανάπτυξης. Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η σημασία της καλής βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι εξαιρετικά κρίσιμη και καθορίζει
την ποιότητα της εργασίας. Ας δούμε τις απόψεις και τις προτάσεις των ΚΣ που έλαβαν μέρος
στην παρούσα έρευνα:
ΚΣ (1): «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να καταγράψει τις πηγές και τους
«πληροφοριοδότες» που θα χρησιμοποιήσει, για να εντοπίσει το ερευνητικό του πρόβλημα. Αυτό
είναι κάτι που κατά κανόνα δεν το κάνουν οι φοιτητές. Ξεκινούν συνήθως με αυτό που νομίζουν
εκείνοι ότι θα ήθελαν να ασχοληθούν. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταγράψει και να εντοπίσει το
πού θα απευθυνθεί. Θα κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο; Θα πάει σε βιβλιοθήκες; Πού υπάρχουν
αυτά που χρειάζεται; Με ποιους μπορεί να μιλήσει γι αυτό το θέμα; Αυτό είναι το πρώτο που
συνήθως δεν το κάνει κανένας. Δεν κάθεται να σκεφτεί με βάση αυτή τη λογική. Το δεύτερο που
πρέπει να κάνει, αφού εντοπίσει τις πηγές που θα αξιοποιήσει, για να μπορέσει να σκεφτεί το
ερευνητικό πρόβλημα, είναι να πάει στις πηγές αυτές. Να μπορέσει να κάνει μια αναζήτηση
βιβλιογραφίας γύρω από τα βασικά θέματα που κινείται η έρευνα στο χώρο στη συγκεκριμένη
περίοδο. Να βρει περιοδικά που επίσης έχουν τέτοιες έρευνες, να απευθυνθεί στους ειδικούς,
οπότε να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα του πού κινείται ο χώρος γύρω από αυτό που τον
ενδιαφέρει. Σε ένα τρίτο επίπεδο, αφού έχει εντοπίσει το πού κινείται ο χώρος, πρέπει να
μπορέσει να δει τι από όλα αυτά ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά του. Πρέπει να έχει κάποιες
επιλογές και να τις διερευνήσει, για να δει αν μπορεί αυτό το θέμα να το βγάλει. Αυτό μπορεί να
το συζητήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή. Στη συνέχεια, και αφού έχει εντοπίσει τι είναι αυτό
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που τον ενδιαφέρει, για να μπει σε έναν σχεδιασμό πρέπει να επανέλθει στις πρωτογενείς πηγές
και να αρχίσει να συλλέγει συστηματικά τα δεδομένα του».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του ΚΣ (2), ο οποίος επισημαίνει ότι η σημασία της
καλής συνεργασίας και της εμπιστοσύνης Καθηγητή-Συμβούλου με φοιτητή είναι ένα βήμα
πιο πάνω και από το πρώτο στάδιο. Συγκεκριμένα αναφέρει:

ΚΣ(2): «Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας φοιτητής είναι να ακούει τον επιβλέποντα. Το
λέω πάρα πολύ σοβαρά! Το τυπικό είναι ότι πρέπει να κάνει μια εκτενή ανασκόπηση στον χώρο,
στον οποίο κινείται και να προσδιορίσει τα κενά, ώστε να αρχίσει να επικεντρώνεται σε κάτι, το
οποίο τον ενδιαφέρει. Εγώ όμως αυτό που θα πω είναι να ακούει τον επιβλέποντα ή την
επιβλέπουσα.
…Κανένας δε γεννήθηκε γνωρίζοντας και συνήθως, όταν έχεις να κάνεις με ενήλικες, οι
οποίοι είναι πάρα πολύ πετυχημένοι στη δουλειά τους και πάρα πολύ ικανοί σε αυτό, το οποίο
γνωρίζουν, είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να ξεκινούν από το μηδέν και ακόμα πιο δύσκολο να
ξαναθυμηθούν να ακούσουν. Εκεί νομίζω ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος, μέχρι να
συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να κάνουν αυτά, τα οποία τους λες, γιατί στο συγκεκριμένο πλαίσιο
αυτός, ο οποίος γνωρίζει, είναι ο επιβλέπων και όχι ο φοιτητής».
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε και την άποψη του ΚΣ(1), ο οποίος αναφέρει:
«Η έρευνα είναι ένα είδος μύησης. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου. Άρα αυτή η
δεξιότητα θα μπορούσε να καλλιεργηθεί με ομαδική δουλειά και επιτήρηση».

Η διαδικασία της κριτικής ανασκόπησης, παρόλο που είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική
διαδικασία, υποτιμάται. Συχνά οι φοιτητές ή και οι ΚΣ καμιά φορά, την
πραγματοποιούν αρκετά επιφανειακά, θεωρώντας ότι είναι ένα τυπικό και όχι
ουσιαστικό τμήμα της εργασίας, κάτι που απλώς πρέπει να υπάρχει. Στην
πραγματικότητα όμως η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό
και λειτουργικό τμήμα της εργασίας, καθώς με βάση αυτή πρέπει να διαμορφωθούν,
τόσο τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και η μεθοδολογία. Ο φοιτητής που εκπονεί ΔΕ
είναι ένας ερευνητής του επιστημονικού πεδίου, ο οποίoς πρέπει να εξερευνήσει το
χώρο, να ξέρει τι έχει μελετηθεί, με ποιο/ποιους τρόπους και αυτό να το εξελίξει υπό τη
δική του οπτική γωνία. Αν δεν πραγματοποιηθεί σωστά αυτό το στάδιο, όπως και το
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θεωρητικό πλαίσιο, όλη η εργασία θα είναι αίολη, δεν θα πατάει στέρεα στο πεδίο και
αυτό θα είναι φανερό και θα στιγματίζει όλη την εργασία. Το συγκεκριμένο θέμα το
τονίζει πολύ χαρακτηριστικά ο Φ(2):
«Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και η σύγκρισή της πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο
βάθος σε σχέση με το παρελθόν. Να υπάρχει η κριτική ματιά. Για μένα ήταν πολύ
σημαντικό να ξεκαθαρίσω ποια ήταν η δική μου θέση απέναντι στα πράγματα. Να
παρουσιάσω τι γίνεται και από εκεί και πέρα το πώς το βλέπω εγώ, συνθέτοντας αυτές τις
πληροφορίες, κάτι που δεν είχα κάνει σε αυτό το βαθμό σε προηγούμενες εργασίες. Το να
περιορίσω τον λόγο, κάτι στο οποίο εξασκηθήκαμε, αλλά στη διπλωματική ήταν ακόμα
πιο πολύ σημαντικό να είναι μεστός ο λόγος».
Πρέπει να επισημανθεί, ότι κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι απαραίτητο να
αξιοποιηθεί σημαντικός αριθμός βιβλιογραφικών πηγών, στοιχείο που αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους δείκτες ποιότητας της διπλωματικής. Οι πηγές αυτές πρέπει
να επικαιροποιούνται μέχρι τη στιγμή ολοκλήρωσης της συγγραφής της ΔΕ.
Πηγές άντλησης υλικού για την πραγματοποίηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης
είναι κυρίως άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε επιλεγμένα πρακτικά
επιστημονικών συνεδρίων αναγνωρισμένης ποιότητας (Χατζηνικικήτα & Ρετάλη,
2014).


Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά στις έρευνες που έχουν γίνει στο
επιστημονικό πεδίο που μελετά ο φοιτητής, είναι τελείως διαφορετική από το
θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στόχος είναι να προσδιοριστούν, να καταγραφούν
και να σχολιαστούν κριτικά τα θεωρητικά ρεύματα του πεδίου, στο οποίο
κινείται η έρευνα.

Για παράδειγμα, στην παραπάνω ΔΕ της Παπακωνσταντίνου (2016) με τίτλο: «Η
συμβολή των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείο εξ αποστάσεως επαγγελματικής
Ανάπτυξης», μερικά από τα ζητήματα, τα οποία αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο,
ήταν:


Κοινωνικά Δίκτυα



Κοινωνική Δικτύωση



Κοινωνική Δικτύωση και Μάθηση
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Διαδικτυακές κοινότητες και Κοινότητες Μάθησης



Κοινότητες Πρακτικής



Παιδαγωγική Αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης



Αποτελεσματικότητα Κοινοτήτων Πρακτικής



Επαγγελματική Ανάπτυξη



Οι Κοινότητες Πρακτικής ως χώρος Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιβλέποντες θέλουν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στην
εισαγωγή, σε κάποιες άλλες ως ξεχωριστό κεφάλαιο διαφορετικό από το θεωρητικό πλαίσιο ή
ως μια ενότητα του θεωρητικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να ξεχωρίζουν,
ωστόσο ο φοιτητής πρέπει να συζητήσει με τον επιβλέποντα το πλαίσιο και την κουλτούρα που
υπάρχει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
Η επιλογή της Μεθοδολογίας είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς παρουσιάζει τη μέθοδο
έρευνας που επιλέχθηκε και παρέχει τεκμηρίωση της επιλογής.
Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιγράφουμε τι κάναμε εμείς στην έρευνά μας
συγκεκριμένα και γιατί. Δεν χρειάζονται θεωρητικές αναλύσεις για κάθε μέθοδο, π.χ. τι είναι η
συνέντευξη κτλ., καθώς δεν γράφουμε εγχειρίδιο μεθοδολογίας στην ΔΕ.
Εκτός από την επιλογή της μεθόδου και την τεκμηρίωσή της στο κεφάλαιο της
μεθοδολογίας, πραγματοποιείται περιγραφή και τεκμηρίωση της ερευνητικής διαδικασίας: ο
πληθυσμός-στόχος, το δείγμα, η δειγματοληψία, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, η μέθοδος
ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν, η διασφάλιση της εγκυρότητας και της
αξιοπιστίας της έρευνας, καθώς και ζητήματα τήρησης δεοντολογίας της έρευνας.
Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η έρευνα μπορεί να είναι μόνο βιβλιογραφική και να μην
υπάρχει εμπειρική έρευνα. Αυτή η επιλογή όμως προϋποθέτει ότι θα τηρούνται όλες οι
απαραίτητες προδιαγραφές της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, η οποία είναι ιδιαίτερα
απαιτητική σε επίπεδο κριτικής σκέψης.
Η σημασία της μεθοδολογίας στην ΔΕ είναι τεράστια γι’ αυτό και η θεματική ενότητα
«Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» ΕΚΠ51 είναι υποχρεωτική στο ΕΑΠ. Αλλά και στα
περισσότερα μεταπτυχιακά υπάρχουν αντίστοιχα μαθήματα. Τη σημασία της εξοικείωσης με
τη μεθοδολογία της έρευνας τονίζουν όλοι οι συμμετέχοντες ΚΣ και φοιτητές. Από τις
συνεντεύξεις ξεχωρίζουμε μερικά πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
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ΚΣ (3): «Για να εκπονείς διπλωματική, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις βασικές δεξιότητες, τις
οποίες εισαγάγει η θεματική ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη». Οι φοιτητές πρέπει να
ξέρουν να κάνουν έρευνα. Για ένα μεγάλο διάστημα δεν ήταν υποχρεωτική αυτή η ενότητα, με
αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρότατα προβλήματα. Εδώ και λίγα χρόνια, ακριβώς λόγω της
ανάγκης και των διπλωματικών εργασιών -επειδή πρόκειται για έρευνα- έγινε υποχρεωτική.
Βέβαια, ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, δεν έχουμε έτοιμους ερευνητές, αλλά αν μη τι άλλο
οι φοιτητές έχουν μια εικόνα του τρόπου, με τον οποίο γίνεται η έρευνα. Ποια είναι τα βασικά
στάδια και τι πρέπει να προσέχουν».
… Φοιτητές που δεν έχουν κάνει αυτή την ενότητα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα
στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και εκεί καλείται ο ΣΕΠ να βοηθήσει. Η δουλειά όμως
του ΣΕΠ δεν είναι να διδάξει μεθοδολογία έρευνας. Το πολύ που μπορεί να κάνει ένας
συνάδελφος Καθηγητής-Σύμβουλος είναι να του υποδείξει μια βιβλιογραφία, για να μελετήσει,
ωστόσο, ποτέ δεν μπορεί να χτίσει γνώσεις και δεξιότητες μεθοδολογίας έρευνας, αν ο φοιτητής
δεν έχει κάνει ως μάθημα αυτή την ενότητα. Οι εργασίες στη θεματική της μεθοδολογίας της
έρευνας είναι της λογικής, ότι πιάνω τον φοιτητή από το χεράκι, και ας είναι ενήλικας, και του
μαθαίνω μεθοδολογία. Μαθαίνει διαβάζοντας ο ίδιος μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και
μέσα από τις εργασίες που είναι σταδιακό στήσιμο μιας έρευνας σε επίπεδο σχεδιασμού και μετά
υλοποίησης και συγγραφής. Οπότε ένας φοιτητής που έχει περάσει αυτή τη θεματική έχει αν μη τι
άλλο μια περιορισμένη εμπειρία, γιατί έχει σχεδιάσει, έχει υλοποιήσει και συγγράψει μια πολύ
μικρής κλίμακας πιλοτική έρευνα. Αυτό του δίνει μια σειρά δεξιότητες, που ένας που δεν έχει
παρακολουθήσει τη θεματική δεν τις έχει. Το διάβασμα μόνο δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά».
Φ(2): «Υπάρχουν θεματικές ενότητες στο ΕΑΠ και αντίστοιχα μαθήματα στα μεταπτυχιακά
των συμβατικών πανεπιστημίων που αφορούν τη μεθοδολογία της έρευνας. Ακόμη σε κάποιες
θεματικές διεξάγονται σεμινάρια μεθοδολογίας, κάτι που είναι σημαντικό και βοηθάει πολύ. Από
την άλλη, υπάρχουν Καθηγητές-Σύμβουλοι που στη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής
κάνουν ένα πολύ μικρό training στην αρχή. Από εκεί και πέρα, προσωπικά διαβάσματα.
Υπάρχουν πολύ καλά βιβλία μεθοδολογίας και του ΕΑΠ και άλλα που είναι γνωστά σε όλους.
Απλώς θα πρέπει να υπάρχει θέληση, ώστε και ο ίδιος ο φοιτητής να προσπαθήσει να καλύψει το
κενό. Πέρα από το πρακτικό κομμάτι που θα το δουλέψει στη διπλωματική, το θεωρητικό
κομμάτι της μεθοδολογίας της έρευνας καλύπτεται σύντομα».
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Αποτελέσματα: Μετά τη μεθοδολογία ακολουθεί το κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων
της έρευνας, στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα ευρήματα/δεδομένα, ανάλογα με το
είδος της έρευνας (ποιοτική/ποσοτική), σύμφωνα με όσα έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν
απαντήσεις σε όλα τα ερευνητικά ερωτήματα. Σε κάθε έρευνα προκύπτουν νέα στοιχεία, τα
οποία δεν συνδέονται με τα ερευνητικά ερωτήματα της ΔΕ και δεν χρειάζεται να τα
παρουσιάσουμε στο κεφάλαιο αυτό. Είναι χρήσιμο πάντα να υπάρχει μια ενότητα με τη
σύνοψη των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία τους. Ο τρόπος παρουσίασης πρέπει να
ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και δεοντολογία, για τα οποία πρέπει οι φοιτητές να
ενημερωθούν τόσο από τα αντίστοιχα βιβλία, όσο και από τον Κανονισμό. Για παράδειγμα,
στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών ακολουθούμε το σύστημα APA, το οποίο οι φοιτητές
οφείλουν να μάθουν και να ακολουθούν.
Το κεφάλαιο των Συμπερασμάτων είναι πάντα το τελευταίο. Σκοπός του κεφαλαίου
αυτού είναι να παρουσιαστούν συγκροτημένα, οργανωμένα, με σαφήνεια και κριτική
προσέγγιση οι «απαντήσεις» στα ερευνητικά ερωτήματα (Χατζηνικήτα & Ρετάλη, 2014). Ας
δούμε ένα παράδειγμα - απόσπασμα από το κεφάλαιο «Συμπεράσματα» της ΔΕ ΚομποθέκραΚοτσόρου (2016) με τίτλο: Η γραπτή επικοινωνία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη
περίπτωσης: Η ΘΕ ΕΚΠ65 του ΕΑΠ.
«Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, ποια είναι δηλαδή τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της γραπτής επικοινωνίας των φοιτητών και των ΚΣ στην Θ.Ε. ΕΚΠ 65 του
ΕΑΠ, η εμπειρική έρευνα έδειξε ότι οι φοιτητές της ΕΚΠ 65 επικοινωνούν γραπτά με τους ΚΣ, όχι
όμως ιδιαίτερα συχνά. Όταν επιλέγουν το γραπτό λόγο για την επικοινωνία τους, προτιμούν την
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και λιγότερο συχνά έως
ελάχιστα μέσω του forum της ενότητας. Ακόμα, η γραπτή επικοινωνία παρατηρήθηκε πως είναι
συνεπής χρονικά και συγκεκριμένη ως προς τα σημεία που θέλει να υποδείξει.
Οι λόγοι που οδηγούν τους φοιτητές στη γραπτή επικοινωνία είναι κυρίως οι απορίες που
έχουν σχετικά με την εκπόνηση των Γ.Ε. ή διευκρινίσεις πάνω στο διδακτικό υλικό και η
ενημέρωση ή η αποστολή σχολίων για τις ΟΣΣ, στις οποίες δεν μπορούν να παρευρεθούν,
λιγότερο συχνά για τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση του ηλεκτρονικού
υλικού ή προβλήματα διοικητικού χαρακτήρα και σαφώς σπανιότερα επικοινωνούν με τους ΚΣ
για κοινωνικούς λόγους».
Μια επισήμανση: Το κεφάλαιο της εισαγωγής γράφεται σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης
μιας Μεταπτυχιακής Εργασίας, αλλά ολοκληρώνεται τελευταίο, καθώς κλείνει με τη δομή της
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εργασίας και κάποια τμήματα π.χ. περιορισμοί συμπληρώνονται συνεχώς. Ωστόσο πρέπει να
γνωρίζουμε ότι συνήθως διαβάζεται πρώτο, καθώς αποτελεί ένα σημαντικότατο δείκτη
ποιότητας της εργασίας μας, γι’ αυτό και πρέπει να γραφτεί με ιδιαίτερη επιμέλεια.
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται ως ενότητα και η συζήτηση των συμπερασμάτων σε
σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Απόσπασμα από την ενότητα «Συζήτηση» της ίδιας ΔΕ, Kομποθέκρα-Κοτσόρου, 2016:
«Η σημασία της γραπτής επικοινωνίας είναι ένας ακόμα άξονας, στον οποίο τα δεδομένα της
εμπειρικής έρευνας συμφωνούν με αυτά της βιβλιογραφίας (Alexander, 2004∙ Bunus, 2010∙
Thatcher, 2007· Selwyn, 2011· Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2013∙ Κώστας, Βρατσάλης &
Σοφός, 2011), καθώς η γραπτή επικοινωνία συντελεί όντως στη μαθησιακή πορεία των
φοιτητών. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτή συμβάλλει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων,
στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ανατροφοδοτικού πλαισίου συνεργασίας. Ακόμα και οι
φοιτητές που δεν προτιμούν τον γραπτό τρόπο, για να επικοινωνήσουν με τον ΚΣ,
αντιλαμβάνονται τη σημασία του στην αλληλεπίδραση και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών,
τόσο μέσα από την αποστολή e-mail όσο και μέσα από τη συμμετοχή στο forum, όπως αυτή
περιγράφεται και στα tutorials των Πανεπιστημίων».
Μια ακόμη ενότητα που περιλαμβάνεται εδώ, είναι οι προτάσεις για περαιτέρω ή
μελλοντική έρευνα.
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα από τη ΔΕ Κομποθέκρα-Κοτσόρου (2016):
«Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας αλλά και η εμπειρική έρευνα κατέδειξε ότι
ένας από τους σκοπούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να ακολουθεί πάντα τις αλλαγές
που συντελούνται είτε σε παιδαγωγικό, είτε σε κοινωνικό, είτε σε τεχνολογικό επίπεδο. Προσπαθεί
διαρκώς να αφουγκράζεται τις επιταγές της εκπαιδευτικής κοινότητας και να προσαρμόζεται στα
νέα δεδομένα και στις νέες απαιτήσεις. Αυτό βέβαια αποδεικνύει, ότι είναι ένα ζωντανό
εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς συνεχώς λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων
που επιθυμούν τη δια βίου μάθηση, όπως αυτή πραγματώνεται από τα εξ αποστάσεως
μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.
Μια μελέτη για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών της
γραπτής επικοινωνίας των Καθηγητών-Συμβούλων και των φοιτητών στη Θεματική Ενότητα
ΕΚΠ 65 αποτέλεσε η παρούσα εργασία, με βασικό στόχο τη μελέτη της μορφής και του
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περιεχομένου της γραπτής επικοινωνίας, που συμβάλλει υποστηρικτικά στους φοιτητές του ΕΑΠ.
Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και της εμπειρικής έρευνας μπορούν να
συμβάλουν στην ανάπτυξη γόνιμων ακαδημαϊκών συζητήσεων, που θα επιτρέψουν στους
ερευνητές, αλλά και στους ΚΣ στο μέλλον να επιβεβαιώσουν, να αναθεωρήσουν ή και να
προσαρμόσουν τις επιστημονικές τους ιδέες και πρακτικές για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια
ενός κατάλληλου κλίματος για τη γραπτή επικοινωνία σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
Αυτή η έρευνα μπορεί αναμφισβήτητα να αποτελέσει και την αρχή για μια ευρύτερη μελέτη
του πλαισίου της επικοινωνίας στο γραπτό λόγο για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
ιδρύματα ΑεξΑΕ.
Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των Καθηγητών-Συμβούλων και των φοιτητών του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ για να αποτυπωθεί η
υπάρχουσα κατάσταση των αναγκών υποστήριξής τους και των προσδοκιών τους από τη γραπτή
τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΕΑΠ. Ακόμη μπορεί να
πραγματοποιηθεί έρευνα στο μέλλον για την αξιολόγηση και την αποτίμηση της συμβολής της
γραπτής επικοινωνίας στην υποστήριξη και στη μαθησιακή πορεία των φοιτητών».
Η συγγραφή της ΔΕ είναι σημαντικό να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της και
όχι στο τέλος, όπως φαίνεται και στο σχήμα 7. Κάθε στάδιο που πραγματοποιείται είναι καλό
να καταγράφεται γιατί πιθανότατα στο τέλος να έχουν ξεχαστεί σημαντικές λεπτομέρειες.

3.4 Ολοκληρώνοντας την Μεταπτυχιακή Εργασία
Η ολοκλήρωση της ΔΕ πραγματοποιείται με την υποστήριξή της μπροστά στην επιτροπή
αξιολόγησης που αποτελείται από τους: Α επιβλέποντα, Β επιβλέποντα και Συντονιστή.
Η διαδικασία της υποστήριξης περιλαμβάνει 3 στάδια:


Την παρουσίαση, διάρκειας 15 λεπτών.



Τη συζήτηση με την επιτροπή, διάρκειας 15-30 λεπτών.



Την αξιολόγησή της, που πραγματοποιείται μόνο από την τριμελή επιτροπή και έχει
διάρκεια 5-10 λεπτά.

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή και μπορούν να είναι μέσα στην αίθουσα και
άλλοι φοιτητές αλλά και φίλοι ή η οικογένεια του φοιτητή που υποστηρίζει.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Πιο αναλυτικά, η παρουσίαση-υποστήριξη της εργασίας από το φοιτητή είναι μια πολύ
κρίσιμη και σημαντική διαδικασία, καθώς πρέπει μέσα σε 15 λεπτά αυστηρά, να παρουσιάσει
την εργασία που εκπόνησε μέσα σε 10 μήνες. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, ιδιαίτερα όταν
οι φοιτητές δεν έχουν εμπειρία στις παρουσιάσεις, γεγονός που είναι σύνηθες.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η παρουσίαση-υποστήριξη της εργασίας διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην αξιολόγησή της. Πολύ συχνά, καλές εργασίες που δεν υποστηρίχθηκαν
με επάρκεια έχουν χάσει βαθμό/βαθμούς στην τελική βαθμολογία και το αντίθετο: μέτριες
εργασίες που είχαν μια καλή παρουσίαση έλαβαν καλύτερη βαθμολογία.

Χαρακτηριστικά

Για μια καλή παρουσίαση ο φοιτητής θα πρέπει να

καλής παρουσίασης

επιμείνει στη δική του εργασία, στο τι έκανε δηλαδή ο ίδιος,
και να αποφύγει να αναλώσει το χρόνο του παρουσιάζοντας
θεωρίες. Η επιτροπή θέλει να ακούσει τη δική του συμβολή
και τη δική του άποψη για το θέμα που επεξεργάστηκε και
θεωρείται πλέον ειδικός.

Η παρουσίαση της εργασίας πρέπει να είναι σε κάποιο πρόγραμμα παρουσίασης όπως π.χ.
PowerPoint, Prezi κτλ., το οποίο πρέπει να ελέγξει ότι υπάρχει στον υπολογιστή που θα γίνει η
παρουσίαση ή να φέρει το δικό του υπολογιστή.
Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 20 διαφάνειες, στις οποίες είναι απαραίτητο να
υπάρχουν τα εξής στοιχεία:
o Ο τίτλος της εργασίας (1 διαφάνεια)
o Οι λόγοι επιλογής του θέματος (1 διαφάνεια)
o Ο σκοπός της (1 διαφάνεια)
o Τα Ερευνητικά Ερωτήματα (1-2 διαφάνειες)
o Βασικές έννοιες του Θεωρητικού Πλαισίου (απλή αναφορά) (1-2
διαφάνειες)
o Η Μεθοδολογία Έρευνας (1-2 διαφάνειες)
o Τα Αποτελέσματα της Έρευνας (2-4 διαφάνειες)
o Τα Συμπεράσματα (2-4 διαφάνειες)
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Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των διαφανειών είναι ενδεικτικός, αλλά δεν μπορεί να
υπάρχει μεγάλη απόκλιση από αυτόν.
Είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
o

Θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά η μορφοποίηση της παρουσίασης

σε όλα τα επίπεδα. Είναι σημαντικό να επιλεγεί κατάλληλο φόντο και
γραμματοσειρά, που κάνει αντίθεση σε αυτόν π.χ. σκούρο μπλε φόντο μα
ανοιχτόχρωμη γραμματοσειρά (άσπρη) ή το αντίθετο.
o

Το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να κυμαίνεται από 26-34pt. Η

μικρή γραμματοσειρά κουράζει και δεν προσθέτει τίποτα στην εργασία
αντίθετα δημιουργεί έναν «εκνευρισμό» σε όσους δεν μπορούν να δουν και να
καταλάβουν.
o

Τα σχήματα και οι εικόνες πρέπει να είναι λειτουργικά δεμένα με την

παρουσίαση και να μην καλύπτουν κείμενο. Οι εικόνες και τα σχήματα που
μπαίνουν μόνο για αισθητικούς λόγους πρέπει να είναι περιορισμένα (π.χ. όχι
πάνω από 3) και προσεκτικά επιλεγμένα, ώστε να δίνουν μια νέα διάσταση σε
κάποιο σημείο της εργασίας.
o

Ο φοιτητής θα πρέπει να προσέξει τη γλώσσα του σώματος. Είναι

σημαντικό να έχει οπτική επαφή με το ακροατήριο, να μη βιάζεται, να μιλάει με
σταθερό ρυθμό και ήρεμα, να απαντά με ψυχραιμία σε όλες τις ερωτήσεις, έστω
και αν εκτιμά ότι τις έχει ήδη απαντήσει.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Εικ. 6: Καλές Πρακτικές και Προτάσεις για την προετοιμασία των διαφανειών Πηγή: Πετρογιάννης &
Χατζηνικήτα, (2013)

Οι φοιτητές που εκπονούν τη ΔΕ στο ΕΑΠ, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, θα πρέπει
να μελετήσουν προσεκτικά τις Οδηγίες Εξέτασης-Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας.
Πετρογιάννης, & Χατζηνικήτα, (επιμ). (2013).
Πρόταση: Όταν πλησιάζει η παρουσίαση της εργασίας, προτείνουμε ο φοιτητής να κάνει
μερικές πρόβες χρονομετρώντας τον εαυτό του, ώστε να μην ξεπερνάει τα 13 λεπτά.
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3.5 Η δεξιότητα συγγραφής σε ακαδημαϊκό λόγο
Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τη δεξιότητα συγγραφής ακαδημαϊκού λόγου στο
πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής εργασίας. Το κεφάλαιο αποτελεί μια σύνθεση των αποτελεσμάτων
των συνεντεύξεων των 6 ΚΣ και των 6 φοιτητών που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα, σε
συνδυασμό με τις σημειώσεις 2 εισηγήσεων από το «Θερινό Πανεπιστήμιο» του 2014, που
πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με
θέμα: Καινοτόμες Διδακτικές Τεχνικές, Γραπτός Επιστημονικός Λόγος. Οι σημειώσεις αυτές
έχουν τίτλο «Το οδοιπορικό της συγγραφής μιας έρευνας»» της Βασιλείας Χατζηνικήτα και
της Καρολίνας Ρετάλη και «Ακαδημαϊκό κείμενο και αξιοποίηση του διαδικτύου» της Τζένης
Παγγέ. Ακόμη, αξιοποιείται το «κλασικό» βιβλίο «Οn writing well» του William Zinsser,
(2001). Σε όλα τα βιβλία που αφορούν τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, όπως του Εco
(1994 ή 2001), της Βell (2007) ή βιβλία μεθοδολογίας της έρευνας, όπως του Robson (2007),
κ.ά., υπάρχουν κεφάλαια ή ενότητες που αναφέρονται στη συγγραφή της διπλωματικής
εργασίας, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα, ουσιαστικά και βοηθητικά και δεν θα
προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε, να συμπληρώσουμε ή να επαναλάβουμε όσα γράφουν.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τη σημασία της καλλιέργειας της δεξιότητας συγγραφής
ακαδημαϊκού λόγου και τα σημεία εκείνα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.
Ο ακαδημαϊκός λόγος είναι ένα από τα κειμενικά είδη που χαρακτηρίζει ένα πεδίο γνώσης
και δράσης με συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο, ύφος και δομή (Bakhtin 1986 οπ.
αναφ. στο Μητσικοπούλου, 2006 ). Για να αξιοποιήσει ένας φοιτητής σωστά και
εποικοδομητικά το συγκεκριμένο είδος λόγου, πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες και τις
συμβάσεις σύνταξής του. Δηλαδή η ικανότητα σ’ ένα άλλο είδος λόγου -π.χ. Λογοτεχνία- δεν
εξασφαλίζει την ικανότητα συγγραφής ενός ακαδημαϊκού κειμένου. Οι φοιτητές πρέπει να
μάθουν τους κανόνες του ακαδημαϊκού λόγου προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη
ΔΕ.
Μια πρώτη σημαντική επισήμανση που χρειάζεται να γίνει, είναι ότι πρέπει οι φοιτητές
να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό της Σχολής τους για τις διπλωματικές εργασίες και
να γνωρίσουν τις απαιτήσεις της, καθώς κάθε Σχολή, Τμήμα και ΘΕ έχει τη δική της
κουλτούρα ενώ οι απαιτήσεις διαφέρουν σε σημεία, τα οποία μπορεί να είναι καθοριστικά για
την αξιολόγηση της ΔΕ.
Για παράδειγμα στο ΕΑΠ, στο Μεταπτυχιακό Σπουδές στην Εκπαίδευση, υπάρχουν
Θεματικές Ενότητες που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο Θεωρητικό Πλαίσιο και στη σωστή

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

καταγραφή της βιβλιογραφίας σύμφωνα με το σύστημα APA ενώ άλλες που δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρική έρευνα. Άλλες Θεματικές Ενότητες θέλουν τη
μεθοδολογία στην εισαγωγή και άλλες ως ξεχωριστό κεφάλαιο μετά το θεωρητικό πλαίσιο. Σε
κάθε περίπτωση ο φοιτητής οφείλει να μάθει κατ’ αρχήν συζητώντας με τον επιβλέποντά του
αλλά και με άλλους συμφοιτητές του ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές. Μια πολύ
καλή τακτική είναι να αναζητήσει καλά παραδείγματα ΔΕ.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι επειδή οι βαθμολογίες των ΔΕ δεν
αναγράφονται και μπορεί στην αναζήτησή τους να βρουν εργασίες που έχουν βαθμολογηθεί με
πέντε (5), οι οποίες δεν αποτελούν παράδειγμα καλής πρακτικής, είναι σημαντικό να
αναζητήσουν, με τη βοήθεια του ΚΣ-επιβλέποντα, εργασίες που έχουν βαθμολογηθεί με
άριστα και αυτές να ακολουθήσουν ως «πρότυπα».
Η ανάγκη καλλιέργειας συγγραφής σε ακαδημαϊκό λόγο
Η δεξιότητα της συγγραφής με ακαδημαϊκό τρόπο θέλει εμπειρία και εξάσκηση καθώς δεν
καλλιεργείται σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης, ούτε στο συμβατικό Πανεπιστήμιο, πολλές
φορές ούτε και στο ΕΑΠ, που οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να γράφουν συνεχώς εργασίες
και θα περίμενε κανείς να έχουν καλλιεργήσει αυτή τη δεξιότητα. Αυτό το σημείο το
επισημαίνουν τόσο οι ΚΣ όσο και οι φοιτητές. Ας δούμε τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα
από τις συνεντεύξεις των ΚΣ και των φοιτητών, όπου η ανάγκη καλλιέργειας του ακαδημαϊκού
λόγου και η διαπίστωση της ανεπάρκειας του επισημαίνονται ιδιαίτερα.
ΚΣ (5): «Μία βασική δεξιότητα που πρέπει να έχει ένας φοιτητής και … πριν φτάσει στη
διπλωματική, είναι κατά τη γνώμη μου οι δεξιότητες μελέτης και συγγραφής μιας εργασίας. Η
εμπειρία δείχνει ότι ακόμα και φοιτητές που έχουν τελειώσει το συμβατικό Πανεπιστήμιο
δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να γράψουν μια εργασία με επιστημονικό τρόπο».
ΚΣ (6): «Τη σχέση με τον ακαδημαϊκό λόγο και τη χρήση του δεν την έχουν πολλοί φοιτητές,
κάποιοι την αποκτούν. Βέβαια όλοι αυτοί έχουν περάσει από θεματικές ενότητες, κανονικά θα
έπρεπε να την έχουν αποκτήσει. Εκεί έχουμε μια μεγάλη ευθύνη και εμείς οι ΣΕΠ, βέβαια. Εμείς,
όσοι διδάσκουμε σε τμήματα, έχουμε όλοι μας μεγάλη ευθύνη, ο καθένας χωριστά και όλοι μας.
Δηλαδή κανονικά δεν έπρεπε να έρχεται φοιτητής στη διπλωματική που να μην ξέρει να γράφει
ακαδημαϊκό λόγο και να μην ξέρει να τον χειρίζεται, μεγάλη ανεπάρκεια».
Φ(4): Σαφέστατα ο ακαδημαϊκός λόγος είναι απολύτως απαραίτητος και εκτιμώ ότι οι
περισσότεροι φοιτητές δεν γνωρίζουν να γράφουν έτσι όπως πρέπει.
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Η χαρτογράφηση της ανάγκης καλλιέργειας της δεξιότητας του ακαδημαϊκού λόγου σε
διεθνές επίπεδο οδηγεί στη διαπίστωση ότι διεθνώς σε πολλά πανεπιστήμια δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν σχετικά
μαθήματα (courses). Για παράδειγμα, το Washington University in St Louis, United States of
America (42ο στην κατάταξη World University Rankings 2014-15) δίνει έμφαση στον τρόπο
που αναπτύσσονται οι δεξιότητες, οι οποίες είναι το γράψιμο αλλά και ακαδημαϊκές
δεξιότητες. Μάλιστα, οι πληροφορίες υπάρχουν αναλυτικά και μέσα στην ιστοσελίδα του
πανεπιστημίου

http://cornerstone.wustl.edu/academic-programs/develop-skills/

.

Ανάλογα

παραδείγματα είναι το University of Edinburgh, United Kingdom (με σειρά κατάταξης 36) και
το London School of Economics and Political Science (LSE), United Kingdom (με σειρά 35
στην κατάταξη World University Rankings 2014-15). Αλλά και το University of Washington,
United States of America (με σειρά 26) δίνει έμφαση στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού
λόγου μέσα από μαθήματα που αφορούν στη συγγραφή και στην επιμέλεια.

3.5.1 Χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου
Η δεξιότητα συγγραφής σε ακαδημαϊκό λόγο είναι σύνθετη. Απαιτεί μελέτη, εξάσκηση,
συνέπεια και εξοικείωση με τους συνήθως «άγραφους» κανόνες που διέπουν ένα
επιστημονικό κείμενο και αφορούν στην τεκμηρίωση, στην ανάλυση, στη σύνθεση, στην
κριτική σκέψη, στη λογική οργάνωση και δόμηση του κειμένου ενώ παράλληλα πρέπει ο
λόγος να έχει συνοχή, να είναι σαφής, απλός, λιτός, κατανοητός και μεστός. Όλα τα
παραπάνω ζητήματα τονίζονται με έμφαση από τους συμμετέχοντες ΚΣ και φοιτητές. Ας
διαβάσουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα:.
ΚΣ (1): «Το να γράφει είναι μια άλλη δεξιότητα. Δεν είναι η ίδια με το να σκέφτεται.
Είναι ένα βήμα παραπάνω ο τρόπος, με τον οποίο οι σκέψεις θα πάρουν τη μορφή γραπτού
κειμένου και θα παρουσιαστούν. Δεν είναι τόσο απλό. Σε μια τυπική εργασία αυτή είναι μια
σύνθετη δεξιότητα. Εάν θέλεις να εκφράσεις και να αποτυπώσεις στο χαρτί τα αποτελέσματα
μιας στατιστικής ανάλυσης, υπάρχει ένας κωδικοποιημένος τρόπος, για να το κάνεις. Ακόμη
και η λογική, με την οποία συνθέτεις και συζητάς ένα επιχείρημα σε μια ποιοτική έρευνα,
είναι και αυτή μια ειδική δεξιότητα. Δεν πρόκειται για λογοτεχνική γραφή. Είναι ένας άλλος
τρόπος γραφής, άρα το πώς γράφουμε, είτε μορφοτυπικά, είτε με μια λογική ανάλυση, είναι
πάρα πολύ βασικό στοιχείο.
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ΚΣ (6) «Το να είναι σαφής στο λόγο. Τη σαφήνεια στο λόγο, για να καταλαβαίνει ο
επιβλέπων τι εννοεί ο φοιτητής. Να μην πλατειάζει στο λόγο. Να έχει ένα λόγο περιεκτικό.
Αυτά πάνε και στον ακαδημαϊκό λόγο αλλά και στην προφορική επικοινωνία και στη γραπτή,
όταν έχουμε ηλεκτρονική επικοινωνία.
ΚΣ (3): Την εσωτερική συνοχή του κειμένου τη βάζω μέσα στη γραφή. Όταν γράφεις τη
διπλωματική σου, πρέπει να δεις πού υπάρχουν εννοιολογικά κενά και πού λείπουν
συνδέσεις. Το πιο συχνό φαινόμενο είναι ότι έχουμε τεράστια θεωρητικά πλαίσια, τα
οποία ποτέ δε χρησιμοποιούνται πέρα από την αναφορά τους στην αρχή. Αυτό σημαίνει
ότι είναι άχρηστα. Δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν. Τα βάζουν ενδεικτικά. Δεν
καταλαβαίνουν, ότι στην έρευνα είναι σαν να διηγούμαστε μια ιστορία. Πρέπει όλα της τα
κομμάτια να έχουν εσωτερική συνάφεια και συνοχή. Και αυτό είναι εγκάρσιο. Όταν διαλέγω
εργαλείο, πρέπει αυτό να συνδέεται με τα ερευνητικά ερωτήματα. Όταν κάνω ανάλυση, πρέπει
αυτή να συνδέεται με τα προηγούμενα. Υπάρχει μια διάκριση του ποιες είναι εγκάρσιες σε όλα
τα στάδια και ποιες έχουν pick.
Φ(2): «Όταν μιλάμε για μια διπλωματική εργασία ακαδημαϊκών απαιτήσεων, ο λόγος να έχει
ακρίβεια, σαφήνεια και να είναι λιτός. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Αυτό καλλιεργείται με
συνεχή εξάσκηση. Θα μπορούσε και ο ίδιος ο φοιτητής μερικώς να μελετήσει κάποια κείμενα
και αν ο ίδιος δεν έχει αυτή τη δεξιότητα, να απευθυνθεί σε κάποιον φίλο ή συνεργάτη να
κάνει αυτόν τον έλεγχο, ακόμα και να ρωτήσει αν αυτά που λέει γίνονται κατανοητά και
αντιληπτά. Και ο καθηγητής του, αλλά και ένας άσχετος με το όλο θέμα, ακόμα και ένας
συμφοιτητής θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτές οι ομάδες των φοιτητών και συνεργατών. Σε
κάποιες μικρές συχνές διορθώσεις που προφανώς κάνει και ο Καθηγητής-Σύμβουλος θα
έπρεπε να δίνεται περισσότερη προσοχή, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη.
Σίγουρα στις προηγούμενες θεματικές ενότητες θα τους είχαν γίνει διορθώσεις. Μιλάω για
τον φοιτητή, που δεν έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα του γραπτού λόγου. Μια δική του
προσκόλληση και επιθυμία για μη αλλαγή, σίγουρα θα λειτουργούσε ανασταλτικά».
Φ(5): «Το να δομεί ένα κείμενο έτσι ώστε να είναι συνοπτικό. Να μην πλατειάζει. Να
μπορείς σε λίγες λέξεις να πεις αυτό που θέλεις και να μην επαναλαμβάνεσαι».
Το βασικότερο χαρακτηριστικό του ακαδημαϊκού λόγου είναι η τεκμηρίωση. Ο φοιτητής
πρέπει να μάθει να τεκμηριώνει ό,τι γράφει χρησιμοποιώντας σωστά τις βιβλιογραφικές
παραπομπές / αναφορές σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής της βιβλιογραφίας, το οποίο
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είναι στον Κανονισμό της σχολής του. Για παράδειγμα, στο Μεταπτυχιακό «Σπουδές στις
Επιστήμες τις Αγωγής», οι φοιτητές χρησιμοποιούν το σύστημα ΑΡΑ. Οι φοιτητές οφείλουν να
μελετήσουν και να εξοικειωθούν με το σύστημα αυτό, για να μπορούν να κάνουν σωστά τις
βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές τους, την παράθεση εικόνων, πινάκων κτλ.
Η επιλογή κατάλληλων, έγκυρων και επικαιροποιημένων πηγών είναι ένα εξαιρετικά
κρίσιμο ζήτημα, το οποίο αποτελεί μια βασική δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργήσουν οι
φοιτητές στο πλαίσιο εκπόνησης της ΔΕ.
Συνοψίζοντας τα στοιχεία του ακαδημαϊκού λόγου (Zinsser, 2001, Λιοναράκης, 2014),
μπορούμε να πούμε ότι είναι:


η προσεκτική τεκμηρίωση με παραπομπές σε έγκυρες πηγές



η σωστή και τεκμηριωμένη χρήση της κατάλληλης ορολογίας



η σαφήνεια



η ακρίβεια



η απλότητα



η σύνθεση



η οργάνωση/δόμηση του κειμένου σύμφωνα με το αριστοτελικό πρότυπο (εισαγωγή,
κυρίως μέρος, συμπεράσματα) (Λιοναράκης, 2014)



η κριτική προσέγγιση



η ερμηνεία



η αντικειμενικότητα στην περιγραφή (στο μέτρο του δυνατού)

Πρέπει να επισημανθεί επίσης, ότι το ύφος της παρουσίασης των αποτελεσμάτων πρέπει να
είναι ουδέτερο και να μην εκφράζει συναισθήματα ενθουσιασμού ή απογοήτευσης.
Η ΔΕ πρέπει να αποτελεί ένα συγκροτημένο κείμενο, στο οποίο όλα τα τμήματα είναι
αλληλένδετα και οδηγούν στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.
Ο Α. Λιοναράκης (2014), στο κείμενό του με τίτλο: «Ταξινόμηση και διαμόρφωση
μοντέλων επιστημονικού λόγου για σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού»,
εξαιρετικά εύστοχα αναφέρει ότι παρά τη σπουδαιότητα του δομημένου συνθετικού λόγου, οι
κανόνες που τον διέπουν δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια ούτε διδάσκονται συστηματικά σε
κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα.
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«Όλα αυτά που γνωρίζουμε για την δόμηση του επιστημονικού λόγου: η δομή, η ιεράρχηση, η
κατανόηση, οι μικρές δομημένες προτάσεις, η επεξηγηματικότητα, η επιχειρηματολογία, η
τεκμηρίωση, η σωστή χρήση της γραμματικής και των κανόνων της, η μικρή παράγραφος, οι
γέφυρες και συνδέσεις μεταξύ τους κ.α. Όσο σημαντικά όμως και να είναι όλα αυτά, δεν
ορίζονται από συγκεκριμένους κανόνες και πολύ περισσότερο δεν διδάσκονται συστηματικά και
σε βάθος από το εκπαιδευτικό μας σύστημα Ο δομημένος, συνθετικός επιστημονικός λόγος
αποτελεί την ακρογωνιαία λίθο του ακαδημαϊκού λόγου. Αυτός ο λόγος είναι που οδήγησε (και
εξακολουθεί να οδηγεί) τους επιστήμονες, τους ποιητές και λογοτέχνες, τους ανθρώπους του
καλαμιού και της πένας, να χειρίζονται με δεξιοτεχνία την γλώσσα και με μαεστρία να συνθέτουν
τα γεγονότα με τα αισθήματα, τις περιγραφές με τις διηγήσεις, την επιχειρηματολογία με την
τεκμηρίωση. Ως βιρτουόζοι του λόγου, αντλούν εικόνες και εμπειρίες από το παρελθόν και τις
μετουσιώνουν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο σε αρμονικές και εκφραστικές συστοιχίες
λέξεων, εξυψώνοντας έτσι την ανθρώπινη σκέψη» (Λιοναράκης, 2014:6 ).
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4ο Κεφάλαιο: Κριτική σκέψη και μεταπτυχιακή εργασία
Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην εξέταση της δεξιότητας της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο
της μεταπτυχιακής εργασίας. Αποτελείται από δύο ενότητες:
i) στην πρώτη ενότητα αναπτύσσεται γενικότερα και θεωρητικά το ζήτημα της κριτικής
σκέψης, ενώ
ii) η δεύτερη αναφέρεται στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο μιας
μεταπτυχιακής εργασίας μέσα από τη σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου και των απόψεων
Καθηγητών Συμβούλων και φοιτητών-αποφοίτων του ΕΑΠ.

4.1 Η έννοια της κριτικής σκέψης
Η κριτική σκέψη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο, το οποίο αναπτύσσεται
εδώ και 2.500 χρόνια, αν και ως όρος, η «κριτική σκέψη» άρχισε να αναφέρεται στον 20ο
αιώνα (Scriven & Paul, 1996).
Η λέξη «κρίση» ως έννοια σημασιοδοτεί τόσο τη νοητική λειτουργία (διακρίνω,
ξεχωρίζω κάτι από κάτι άλλο) όσο και το αποτέλεσμά της. Επιπλέον, στις περιπτώσεις μιας
δίκης ή άλλης αξιολογικής διαδικασίας, υποδηλώνει τη σύνδεσή της με την αλήθεια, το
αποτέλεσμα και την απόδοση δικαιοσύνης (Ράπτης,2002 Τουρκοχωρίτη, 2012).
Σε μια συνοπτική ιστορική προσέγγιση εντοπίζουμε ως πρώτη κομβική αναφορά τον
Σωκράτη και τη μαιευτική μέθοδο, ενώ αντίστοιχα θέματα έχουν αρχίσει από τους
προσωκρατικούς, όπου η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τη διατύπωση επιχειρημάτων για
την ουσιαστική και σε βάθος μελέτη απόψεων, ιδεών και πληροφοριών, αποτελεί ζητούμενο.
Συνεχίζοντας την ιστορική εξέλιξη της κριτικής σκέψης, περνάμε από διαδρομές με σταθμούς
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η μελέτη του έργου τους επηρέασε σημαντικά τη δυτική
φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη στους αιώνες που ακολούθησαν, όπως θα μπορούσαμε να
διαπιστώσουμε στον Erasmus, τον Francis Bacon, τον Descartes, τον Isaac Newton, τον
Montesquieu, τον Voltaire, τον Didero, τον Sumner, τον Dewey, τον Piaget, τον Μezirow κτλ.
(Κόκκος, 2010∙ Ματσαγγούρας, 2005, 2007∙Mezirow και συν., 2006∙ Paul, 1990∙ Paul, Elder,
& Bartell, 1997∙ Russell, 1995:419-25∙ Τριλιανός, 1997∙) και πολλές σημαντικές
προσωπικότητες που ξεχώρισαν με το έργο τους, καθώς εξέλιξαν σημαντικά το επιστημονικό
τους αντικείμενο.
Αναζητώντας το νήμα που ενώνει διαχρονικά το έργο τους με την κριτική σκέψη,
κοινό τους στοιχείο διαπιστώνεται πως είναι το ενδιαφέρον τους στην καλλιέργεια ενός
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διαφορετικού τρόπου σκέψης, η συστηματικότητα στην αναζήτηση επιχειρημάτων, η μελέτη
και η ανάλυση των πληροφοριών, συνδυασμένα με τη διαρκή αμφισβήτηση, τον έλεγχο, την
επανεξέταση (Κόκκος, 2010∙ Lipman, 2006:235-242∙ Ματσαγγούρας, 2007:77∙Mezirow και
συν., 1990∙ Paul, 1990∙ Paul, Elder, & Bartell, 1997∙Russell, 1995:419-25∙ Scriven & Paul,
1996∙ Τριλιανός, 1997∙) και τελικά τη δημιουργία τεκμηριωμένων επιχειρημάτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πεδίο της κριτικής σκέψης παρουσιάζει η πολύ οργανωμένη
και πολυδιάστατη εργασία που πραγματοποιεί η «Κοινότητα της Κριτικής Σκέψης» (The
Critical Thinking Community) η οποία έχει διοργανώσει 36 συνέδρια και παρουσιάζει
εξαιρετικά πλούσιο υλικό, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
περιλαμβάνοντας ακόμη και το homeschooling.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον διαδικτυακό
μοντέλο για τα βασικά στοιχεία της κριτικής σκέψης (Online Model for learning the Elements
and Standards of Critical Thinking). Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν 8 στοιχεία, τα οποία
αναλύονται περαιτέρω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις προκειμένου να γίνουν κατανοητά τόσο τα
χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης αλλά κυρίως στο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για την
ανάλυση, την κατανόηση και την κατάκτησή της (Foundation For Critical Thinking, 2007).
Όπως μάλιστα αναφέρεται, για να αναλύσουμε τη σκέψη πρέπει να προσδιορίσουμε και να
αναρωτηθούμε για τα δομικά της στοιχεία, τα οποία ενδεικτικά αφορούν:
 Σαφήνεια: αφορά το πόσο κατανοητό είναι ένα μήνυμα. Μπορεί να δοθεί ένα
παράδειγμα; Μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω; Μπορεί να εξηγηθεί;
 Ακρίβεια: χωρίς λάθη και παρανοήσεις. Μπορεί κάποιος να ελέγξει ότι είναι έτσι;
Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οι λεπτομέρειες;
 Συνάφεια: Πώς σχετίζεται με το θέμα που μας ενδιαφέρει; Πώς μπορεί να μας
βοηθήσει στο συγκεκριμένο θέμα;
 Βάθος: περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα και τη διασύνδεση των σχέσεων. Ποιοι
παράγοντες κάνουν δύσκολο το πρόβλημα; Ποιες δυσκολίες πρέπει να διαχειριστούμε;
 Εύρος: περιλαμβάνει πολλαπλές οπτικές γωνίες. Μπορεί το θέμα να εξεταστεί από
μια άλλη οπτική γωνία με άλλους τρόπους; Υπάρχουν άλλες απόψεις;
 Λογική: υπάρχει νόημα, όταν γίνεται η σύνθεση όλων των στοιχείων και των
δεδομένων;
 Σημαντικότητα: επικέντρωση στα σημαντικά και όχι στα ασήμαντα. Ποιο είναι το
σημαντικότερο θέμα και η κεντρική ιδέα, με τα οποία ασχολούμαστε; κ.ά.
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Κάθε στοιχείο του μοντέλου (σχ.9), αναλύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού διεξοδικά
και σε βάθος και έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξοδική του μελέτη.

Σχήμα. 8 Τα συστατικά της σκέψης. Πηγή: Foundation For Critical Thinking (2007):

Ο Paul, το 1995 (οπ. αναφ. στο Paul, Elder, & Bartell, 1997) προσδιόρισε την κριτική
σκέψη για το National Council For Excellence in Critical Thinking, ως μια διανοητική
ενεργητική διαδικασία-δεξιότητα που απαιτεί πειθαρχία και αφορά στη διαχείριση και
επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται ή παράγονται από την παρατήρηση, την
εμπειρία, τον προβληματισμό, τη λογική, την επικοινωνία με συστηματική ανάλυση, σύνθεση,
αξιολόγηση που πραγματοποιούνται με σαφήνεια, ακρίβεια, συνέπεια, ευρύτητα, βάθος και
δικαιοσύνη, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πεποιθήσεων και δράσεων (σ.14).
Καταρχήν, αντιλαμβανόμαστε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον ορισμό υπάρχουν και στα
συστατικά της σκέψης στο σχ.9. Επιπλέον, τονίζεται τόσο στον συγκεκριμένο ορισμό όσο και
σε άλλους (McPeck,1981∙ Brookfield, 1987 οπ. αναφ. στο Κόκκος. 2010ˑ Lipman,1988, 2006ˑ
Ματσαγγούρας, 2007:77ˑ Paul, 1990ˑScriven & Paul, 1996ˑ Τριλιανός, 1997: 66) ότι πρόκειται
για μια πολυσύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί και προϋποθέτει την
καλλιέργεια πολλών σημαντικών δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση, η ανάλυση, η σύνθεση κ.ά.,
χωρίς βέβαια να περιορίζεται μόνο στην ύπαρξη αυτών των δεξιοτήτων, καθώς εκτός από τις

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

δεξιότητες είναι απαραίτητη και η ουσιαστική δέσμευση και ενεργοποίηση του ατόμου στην
αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων, για να κατευθύνουν τη συμπεριφορά.
Μάλιστα, η Φλογαϊτη (2006), αφού επισημαίνει ότι η κριτική σκέψη δεν είναι
συνεχής αρνητισμός και αμφισβήτηση, ούτε επιφανειακές ερμηνείες, την προσδιορίζει ως
διατύπωση θέσης-άποψης

που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων χωρίς να

επηρεάζεται από στερεότυπα, δογματισμούς και προκαταλήψεις. Οι Ράπτης και Ράπτη (2007)
προσθέτουν δύο ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία για την κριτική σκέψη: τη «δικαιοσύνη», με
την έννοια της αναγνώρισης της αλήθειας της διαφορετικής ή «αντίπαλης» άποψης και την
«ωριμότητα», ώστε να γίνεται κατανοητό το πλαίσιο αναφοράς ακόμη και των αντιπάλων.
Τέλος, η κριτική σκέψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ιδιότητας του
πολίτη, την ενεργό συμμετοχή του στα κοινά στο πλαίσιο της αειφορίας (Φλογαϊτη, 2006).
Η κριτική σκέψη στα υψηλότερα επίπεδα γνωστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα των ανθρωποκεντρικών θεωριών μάθησης
(Ματσαγγούρας, 2007∙ Παπάς 1988∙Τριλιανός, 1977). Η κριτική σκέψη συνδέεται με την
ικανότητα για αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης σε νέες καταστάσεις, δεξιότητες για την
επίλυση προβλημάτων και την παραγωγή νέας γνώσης (Ματσαγγούρας, 2007∙ Ράπτης, 2003).
Σε όλα τα παραπάνω οι Scriven & Paul (1996) αναφέρουν και τη σημασία που έχουν τα
κίνητρα και η διάσταση της ηθικής που έχει κάθε υποκείμενο. Σε αρκετές περιπτώσεις τα
εγωιστικά κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν στον επιδέξιο χειρισμό των ιδεών και στην
αποκλειστική εξυπηρέτηση των προσωπικών του συμφερόντων, ανεξάρτητα από το δίκαιο και
το σωστό ως προς το κοινωνικό σύνολο. Για παράδειγμα, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο
Facione (1990 οπ. αναφ. Lai, 2011:12), ένας δικηγόρος υπεράσπισης χρησιμοποιεί τις
δεξιότητές του στην κριτική σκέψη, για να απαλλάξει τον ένοχο. Η ύπαρξη κριτικής σκέψης
χωρίς συνύπαρξη ηθικών αξιών είναι ανεπαρκής και ίσως επικίνδυνη σε κάποιες περιπτώσεις.
Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σημαντική παρατήρηση των Scriven & Paul (1996), η
οποία εμφανίζεται επίσης στους Paul, Elder, & Bartell (1997) για το National Council For
Excellence in Critical Thinking και Facione (1990 οπ. αναφ. Lai, 2011:12), με την οποία
συμφωνούμε, είναι ότι η κριτική σκέψη δεν είναι μια καθολική κατάσταση ή διαδικασία, αλλά
εξελίσσεται διαρκώς κι η ποιότητά της εξαρτάται από το βαθμό και το βάθος της εμπειρίας σε
ένα δεδομένο τομέα της σκέψης ή σ' ένα αντικείμενο ενώ η δράση, στην οποία οδηγεί, έχει
ηθικές διαστάσεις. Με το θέμα αυτό μάλιστα ασχολήθηκε το 1990 το American Philosophical
Association (APA), όταν διαμόρφωσε ένα ειδικό πάνελ ερευνητών με στόχο να υπάρχει μια
συναίνεση στον ορισμό της κριτικής σκέψης που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις μελλοντικές
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ερευνητικές προσπάθειες. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι η κριτική σκέψη μπορεί να
χαρακτηριστεί και ως «καλή σκέψη» με την έννοια της ποιότητας και ότι αποτελεί σε μεγάλο
βαθμό επιλογή, καθώς κάποιος μπορεί να έχει την ικανότητα να σκεφτεί κριτικά, αλλά να
επιλέγει να μην το κάνει (Facione, 1990 οπ. αναφ. Lai, 2011:12).
Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του «απόλυτου» κριτικού
στοχαστή, καθώς πάντα υπάρχουν «τυφλά σημεία» ή στοιχεία που αγνοούνται, με αποτέλεσμα
σχεδόν πάντα να υπάρχει ένας βαθμός αυταπάτης, ανάλογα πάντα με το βάθος της
επεξεργασίας και των δεδομένων που διαθέτουμε. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης πρέπει να θεωρείται ως μια δια βίου προσπάθεια και διαδικασία
και σίγουρα αποτελεί προϋπόθεση και ταυτόχρονα αποτέλεσμα της υλοποίησης του
«μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε». Δηλαδή, μέσα στη διαδικασία καλλιέργειας της κριτικής
σκέψης εμπεριέχεται και η ανάγκη για την ανάγνωση όσο το δυνατό περισσότερο δεδομένων
ερμηνειών-παρατηρήσεων, αναλύσεων, συνθέσεων που συμβάλλουν στην τεκμηρίωση μιας
άποψης, αλλά με την επίγνωση ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποιο στοιχείο να διαφεύγει και να
δώσει νέα δεδομένα σε επόμενο στάδιο. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η διαδικασία επίγνωσης
συνδέεται με τον αξιοσημείωτο σταθμό στο κίνημα της κριτικής σκέψης, το έργο του Glaser,
1941 στο Πανεπιστήμιο Columbia, σύμφωνα με τον οποίο η κριτική σκέψη αποτελεί
σημαντικό θεμέλιο στην ουσιαστική διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Fisher, 2001),
καθώς δίνει τη δυνατότητα στο σεβασμό και στην αποδοχή και άλλων τεκμηριωμένων
απόψεων και μπορεί να συμβάλλει στο διάλογο και στην εξέλιξη. Ανάλογες θέσεις για την
επίδραση της κριτικής σκέψης στη δημοκρατία είχε και ο J. Dewey στο έργο του «Δημοκρατία
και Εκπαίδευση», στο οποίο τόνισε τη σύνδεση της δημοκρατίας με την ανάπτυξη συνείδησης
για τη μαθησιακή διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2007) αλλά και αργότερα οι Paul, Elder, &
Bartell, (1997: 20), οι οποία ανέφεραν ότι οι καλοί πολίτες πρέπει να έχουν κριτική σκέψη.
Ο Mezirow για ίδιο ζήτημα προσθέτει μια ακόμη διάσταση, καθώς στη θεωρία της
μετασχηματίζουσας μάθησης δίνει έμφαση στη σε βάθος οξυδερκή μελέτη των παραδοχών της
κοσμοθεωρίας ενός ατόμου αλλά και στη διερεύνηση των γενεσιουργών πηγών τους,
προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο μια διαδικασία αμφισβήτησης και κατά συνέπεια
επανεξέτασης των προϋπαρχουσών γνώσεων (Mezirow και συν., 2006) αλλά και στην
καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στις οποίες μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον
αναστοχασμό.
Εστιάζοντας περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαπιστώνουμε ότι τους
γενικούς σκοπούς όλων σχεδόν των µαθηµάτων στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα
περιλαμβάνεται ως μόνιμη επωδός και η ανάπτυξη κριτικής (Θεριανός, 2014) και δημιουργικής
σκέψης των μαθητών. Στο Ν.1566/85 γίνεται αναφορά στους σκοπούς της Α/θµιας και της
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∆/θµιας εκπ/σης. Στο άρθρο 1 παράγ. γ αναφέρεται: «Να αναπτύσσουν (οι μαθητές)
δημιουργική και κριτική σκέψη». Γενικότερα, τις τελευταίες 3 δεκαετίες παρατηρείται μια
συζήτηση που εντείνεται σχετικά με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, τόσο στην
καθημερινή πρακτική όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στα Αναλυτικά Προγράμματα
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ, 2003, Π.Σ., 2011) αλλά κυρίως σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πολιτικής διαφόρων χωρών και οργανισμών (OECD, 2005∙ Εuropean
Commision, n.d., Lipman, 2006:235-242,).
Η παραπάνω τάση των αναλυτικών προγραμμάτων συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη
του κινήματος της κριτικής σκέψης (Lipman, 2006:235-242,), το οποίο είχε «προκύψει» από το
κίνημα της Νέας Αγωγής με βασικό εκπρόσωπο τον παιδαγωγό, φιλόσοφο και ψυχολόγο J.
Dewey. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας που αποβλέπουν
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους μαθητές όλων των βαθμίδων, με μεγάλες δυσκολίες
στην πραγματοποίηση των σχετικών στόχων διεθνώς (Willingham, 2007).
Εξελίσσοντας τη σύνδεση της κριτικής σκέψης με την εκπαίδευση οδηγούμαστε
αναπόφευκτα στο μεγάλο κεφάλαιο της Κριτικής Παιδαγωγικής με σημαντικότατους
εκπροσώπους τους, Freire, Kincheloe, Macedo, Wexler, Shor, McLaren, Giroux και πολλούς
άλλους και της Κριτικής Θεωρίας (Carr & Kemmis, 1997) και θα πρέπει να διευκρινιστούν
πολύ σημαντικά ζητήματα και όροι, όπως της Κριτικής Παιδαγωγικής, της Κριτικής
Διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2007), (Θεριανός, 2014) κτλ., να αναπτυχθούν εξαιρετικά
σημαντικά ζητήματα πολιτικής διάστασης της Κριτικής Θεωρίας (Carr & Kemmis, 1997) και
διδασκαλίας, ξεφεύγοντας όμως από το στόχο της παρούσας έρευνας που εστιάζει στις
δεξιότητες που απαιτούνται και καλλιεργούνται κατά την εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής
εργασίας.

4.2 Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στη Μεταπτυχιακή Εργασία
Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και της διαδικασίας της κριτικής σκέψης και η
πολυδιάστατη και πολύπλευρη λογικο-διανοητικο-συναισθηματική λειτουργία της, η οποία
απαιτεί την καλλιέργεια και τον συνδυασμό πολλών δεξιοτήτων για τη διεργασία έγκυρων και
λογικών συμπερασμάτων, στα οποία η ηθική είναι μια σημαντική διάσταση, μας δίνει μια
βάση, για να προχωρήσουμε στη μελέτη της, στο πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής εργασίας σ’ ένα
πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν απαιτείται και στις
προπτυχιακές σπουδές.
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Εστιάζοντας, λοιπόν, στην περίπτωση των ΔΕ σε μεταπτυχιακό επίπεδο, θα ξεκινήσουμε με
τη θέση ότι οι φοιτητές «οφείλουν» ή θα πρέπει στο μέγιστο βαθμό να παράγουν γνώση και να
εκφράσουν την προσωπική τους άποψη με κριτική σκέψη (Λιοναράκης, προφορική συζήτηση,
σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων, προφορική εισήγηση, 28/5/2016), για το αντικείμενο της
μελέτης τους και τη σχετική βιβλιογραφία. Αυτή τη θέση, η οποία δίνει το στίγμα και την
ουσία μιας ΔΕ έρχεται να συμπληρώσει η άποψη του Ναπ. Μήτση, καθηγητή Γλωσσολόγου
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Πανελλήνιο συνέδριο του Βόλου (2005), στην οποία
υπογραμμίζει ότι συνήθως η πρώτη προσέγγιση των φοιτητών κατά την εκπόνηση της ΔΕ είναι
περιγραφική, ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Από την προσωπική µου εμπειρία θα
µπορούσα να πω, σε γενικές γραµµές, (οι φοιτητές) εµφανίζουν µια µηχανιστική σχέση µε τη
γνώση και µια τάση για αποστήθιση παρά για ανάπτυξη κριτικής σκέψης» (Μήτσης, 2005).
Την ίδια άποψη επιβεβαιώνουν και οι 6 ΚΣ, επιβλέποντες διπλωματικών στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», όπου διαπιστώνουν τόσο τη μηχανιστική
αναπαραγωγή πληροφοριών όσο και την έλλειψη κριτικής σκέψης. Χαρακτηριστικά, η ΚΣ(5)
αναφέρει:
«Πιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στον τρόπο που
είναι δομημένο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο,
ακόμα και στο Πανεπιστήμιο, δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη μέσα από
συγκεκριμένους επιστημονικούς τρόπους, με αποτέλεσμα οι φοιτητές στην ουσία να μας
παραθέτουν αποσπάσματα της βιβλιογραφίας χωρίς να έρθουν σε έναν ουσιαστικό
διάλογο με αυτά».
Η κριτική σκέψη στο επίπεδο μιας μεταπτυχιακής εργασίας είναι ζητούμενο εξαιρετικής
σημασίας και βέβαια οι επιβλέποντες καθηγητές συζητούν τόσο την έλλειψή της όσο και την
ανάγκη καλλιέργειάς της, χωρίς ωστόσο τις περισσότερες φορές να γίνεται απόλυτα σαφές και
κατανοητό στους φοιτητές τι εννοούν και πώς μπορεί αυτό να αποδοθεί και να αποτυπωθεί στη
διπλωματική τους εργασία.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η θέση των Paul & Elder (2012) στο βιβλίο τους
«Μαθαίνοντας την τέχνη της κριτικής σκέψης», απευθυνόμενοι σε φοιτητές, ότι σε κάθε
συνθήκη, ανεξάρτητα από τους στόχους, τα προβλήματα, τη θέση ή τον ρόλο κάποιου, η
κριτική σκέψη είναι σημαντικότατη για τη διασφάλιση της διαχείρισης καταστάσεων με
ορθολογικό τρόπο. Επισημαίνουν μάλιστα ότι χρειαζόμαστε τις καλύτερες πληροφορίες, για να
κάνουμε τις καλύτερες επιλογές, και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη μελέτη της ίδιας της
δομής σκέψης, αλλά και τη συνεχή επανεξέταση, ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων.
Προτείνουν δηλαδή τη συστηματική καλλιέργεια μιας μεταγνωστικής διεργασίας για την
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ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Αυτή τη θέση έρχεται να συμπληρώσει αυτό που ο καθηγητής
Douglas Soccio το 1992 είχε αναφέρει στο σύντομο οδηγό μελέτης της φιλοσοφίας για νέους
φοιτητές, στο οποίο προσδιόρισε την κριτική σκέψη «ως τη συνειδητή, σκόπιμη και
ορθολογική αξιολόγηση ισχυρισμών σύμφωνα με σαφώς καθορισμένα πρότυπα απόδειξης»
(Soccio, 1992: 37 όπ. αναφ. Χατζηκυριακού, 2013).
Την ανάγκη για την καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας επισημαίνουν συστηματικά και
στις συνεντεύξεις τους τόσο οι Καθηγητές-Συμβούλοι (ΚΣ) όσο και οι φοιτητές (Φ) που
έδωσαν συνεντεύξεις στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Από την επεξεργασία των
συνεντεύξεων και την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στο πλαίσιο της θεμελιωμένης
θεωρίας αντλούμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν συνοπτικά:


στην ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο μιας
μεταπτυχιακής εργασίας με χαρακτηριστικά τη σύνθεση, την ανάλυση, την
αμφισβήτηση, την αυτορρύθμιση και την επανεξέταση



στην ανάγκη για βαθιά γνώση και μελέτη του αντικειμένου της έρευνας



στην κριτική αποτίμηση των πηγών



στην ικανότητα σύνθεσης θέσεων



στη σημασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της συζήτησης στη Δ.Ε.



στην ελλιπή καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης στο πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής εργασίας, όλοι οι ΚΣ και οι φοιτητές
επισημαίνουν την ανάγκη ύπαρξης, καλλιέργειας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,
προσπαθώντας να την προσδιορίσουν πολύ συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικά, ο ΚΣ (4)
αναφέρει:
« Η κριτική σκέψη οφείλει να χαρακτηρίζει τη διπλωματική εργασία. Είναι πάρα
πολύ δύσκολο να απαντήσω στο ερώτημα του πόσο εύκολο είναι να την καλλιεργήσει
κανείς»

Για το ίδιο θέμα το ΚΣ (3) επισημαίνει ότι:
«Σκοπός του σχεδιασμού των εργασιών του ΕΑΠ είναι να καλλιεργήσουν την κριτική
σκέψη. Τα θέματα που βάζουμε απαιτούν από το φοιτητή, όχι να αναπαράξει το
υλικό που διαβάζει, αλλά να τοποθετηθεί κριτικά απέναντι σε αυτό. Ένας από τους
στόχους του προγράμματος, άρα και των θεματικών ενοτήτων, είναι η καλλιέργεια
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της κριτικής σκέψης. Τώρα, σε τι βαθμό αυτό υλοποιείται, είναι προς
αξιολόγηση».[…] Ένας από τους στόχους του ΕΑΠ είναι να καλλιεργηθεί η κριτική
σκέψη. Αν αυτό έχει παραμείνει σε επίπεδο ρητορικής και πώς υλοποιείται αυτό δεν
μπορώ να το πω».
Τη σημαντικότητα της κριτικής σκέψης τονίζει και ο Φ(1):
«Πάνω από όλα κριτική σκέψη, είναι το βασικό αυτό, το πρώτο θεωρώ για μένα.
Από κει και πέρα πρέπει ...να έχει την ικανότητα να... μπορεί να...πέρα από την
κριτική σκέψη... να μπορεί να...έχει την ικανότητα διερεύνησης μεγάλης το πεδίο και
βεβαίως μετά από την κριτική σκέψη να μπορέσει να διακρίνει αυτό που βρήκε».
Εξαιρετικά και ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου που επισημαίνει ο Φ(6):
«Η κριτική σκέψη σε αυτο-ρυθμίζει, σε αυτο-συντονίζει. Σε τοποθετεί μέσα στον
περιβάλλοντα χώρο της διπλωματικής έρευνας και λειτουργείς ανάλογα προς τα
θέματα. Χωρίς κριτική σκέψη δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Χρειάζεται παντού. Στη
διαμόρφωση του θέματος, στο πώς θα δουλέψεις την εργασία σου, να μην ξεφεύγεις
από το θέμα, στο τι πρέπει να βρεις και τι σου χρειάζεται. Στο διαδίκτυο υπάρχουν
άπειρα. Πρέπει να ξέρεις να επιλέγεις. Αν ένας ενήλικας θέλει να κάνει διπλωματική
εργασία και δεν έχει κριτική σκέψη σε αυτό που κάνει, ή θα βγει εκτός θέματος ή δε
θα τελειώσει ποτέ».
Διαπιστώνουμε ότι η αντιμετώπιση της διαχείρισης των δεδομένων, η επικέντρωση στους
συγκεκριμένους στόχους της εργασίας και η επιλογή του υλικού είναι ζητήματα, με τα οποία
έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητές και, για να αντεπεξέλθουν, αξιοποιούν σε μικρό ή
μεγαλύτερο βαθμό την κριτική τους σκέψη και την καλλιεργούν περαιτέρω. Σε αυτή τη
διαδικασία έρχονται να συνάδουν και τα εγγενή χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης που
αφορούν την αμφισβήτηση και την επανεξέταση των δεδομένων, όπως επισημαίνει ο Φ(3):
«Πρέπει γενικά να είσαι επιφυλακτικός και να αμφιβάλεις ακόμα και για πράγματα, τα οποία
πριν από εσένα τα έχουν πει και γράψει άλλοι και θεωρούνται θέσφατα. Για να είναι και
πρωτότυπο και αντικειμενικό αυτό που κάνεις, δεν πρέπει να θεωρείς τίποτα ως απόλυτο, ως
δεδομένο, και πρέπει όλα να τα αντιμετωπίζεις με μία επιφύλαξη, άρα όταν φτάνεις πια στο
στάδιο της συνέντευξης και ακούς όσα λένε οι συνεντευξιαζόμενοι, πρέπει να σκέφτεσαι κατά
πόσο απαντούν με ειλικρίνεια ή λένε αυτό που θα ήταν αναμενόμενο να απαντήσουν. Η κριτική
σκέψη είναι πολύ απαραίτητη και σημαντική. Πρέπει να δεις μέχρι ποιο σημείο υπάρχει
ειλικρίνεια και σε ποιο σημείο κρύβεται κάτι άλλο από αυτό που σου λένε.»
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Βεβαίως, εκτός από την κριτική σκέψη στα ζητήματα της σωστής αξιοποίησης των
δεδομένων, ο φοιτητής πρέπει να αξιοποιήσει και να εφαρμόσει σωστά τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του στη μεθοδολογία της έρευνας, στον ακαδημαϊκό λόγο και στην ακαδημαϊκή
δεοντολογία.
Ένα

Βαθιά γνώση και

επόμενο

στοιχείο

που

επισημαίνεται

από

τα

υποκείμενα της παρούσας έρευνας είναι η σύνδεση της κριτικής

μελέτη του

σκέψης με τη βαθιά γνώση, μελέτη και αξιολόγηση ενός

αντικειμένου της

αντικειμένου, την κριτική αποτίμηση των πηγών.

έρευνας

Χαρακτηριστικά, ο ΚΣ (1) αναφέρει:
«Δεν μπορεί να υπάρχει κριτική σκέψη, χωρίς να ξέρεις βαθιά ένα ζήτημα. Κανένας δεν έχει
κριτική σκέψη σε κάτι που δεν το ξέρει».
Το ίδιο επισημαίνει και ο KΣ(2):
«Κριτική σκέψη σημαίνει ότι αποκτώ εκείνα τα δεδομένα, ώστε να έχω τα κριτήρια να
αξιολογήσω το ο,τιδήποτε βρίσκεται μπροστά μου. Αυτό, στον δικό μας το χώρο σημαίνει πολλή
μελέτη, πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και τόλμη για κάποιον που ήδη έχει τη γνώση.
[…]Για μένα έχει να κάνει με διπλωματικές που ασχολούνται με θεωρητικά ζητήματα και άρα
μπαίνουν σε πιο βαθιά νερά. Όταν έχεις να επεξεργαστείς ένα θεωρητικό ζήτημα, σημαίνει ότι
εκ προοιμίου πρέπει να έχεις κριτική στάση απέναντι στα πράγματα. Σε αυτές που έχουν
εμπειρική έρευνα, αυτό φαίνεται σε μεγάλο βαθμό στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και
στην ερμηνεία των δεδομένων και των αποτελεσμάτων».

Διαπιστώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι ΚΣ επισημαίνουν την καλή γνώση του
αντικειμένου, τη μελέτη του με κριτική ματιά και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης, η οποία δίνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την ερμηνεία και τη βαθύτερη
γνώση του αντικειμένου. Δηλαδή, επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να μένει κανείς μόνο στη δική
του προσωπική-εμπειρική αντίληψη, αλλά πρέπει μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας να
ανακαλύψει και να εξετάσει όλες τις διαστάσεις. Οι φοιτητές δεν αναφέρθηκαν ακριβώς στο
ίδιο ζήτημα, δηλαδή στην ανάγκη για βαθιά γνώση του αντικειμένου, αλλά επισήμαναν την
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ανάγκη για καλή και σε βάθος επεξεργασία των πηγών, την καλή αναζήτηση. Χαρακτηριστικά
αναφέρει η Φ(2):
«Κριτική σκέψη είναι να δει κανείς με βάση τις πληροφορίες και το υλικό που έχει, ποιες
συμφωνούν μεταξύ τους, σε ποιες περιπτώσεις η μία θεωρία έρχεται σε αντίθεση με την άλλη ή τη
συμπληρώνει. Το να επιλέξει από τις θεωρίες αυτές ποια είναι η κατάλληλη για τη συγκεκριμένη
έρευνα, σε συγκεκριμένο πλαίσιο και περίσταση. Να μπορεί να βγάλει ένα καινούριο δικό του
συμπέρασμα. Σίγουρα είναι σημαντικό και στην αρχή αλλά νομίζω πολύ περισσότερο στο κομμάτι
των συμπερασμάτων. Στα συμπεράσματα και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, οπότε εκεί πρέπει
να γίνει μια κριτική συζήτηση και των αποτελεσμάτων μεταξύ τους και των αποτελεσμάτων με
βάση το θεωρητικό πλαίσιο. Φυσικά όλα αυτά ιδωμένα από μια νέα θέση και ματιά της εποχής».
Κριτική
αποτίμηση των
πηγών

Προϋπόθεση για την κριτική αντιμετώπιση της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης είναι η κριτική αποτίμηση των πηγών. Ποιος
γράφει ή λέει μια άποψη και πού; Για παράδειγμα, πρόκειται για
μια ανάρτηση σ’ ένα προσωπικό ιστολόγιο ή για ένα άρθρο σε
επιστημονικό περιοδικό, το οποίο έχει κριτές;

ΚΣ (1): «Θα πρέπει να μάθει έναν τρόπο να αποτιμά και να αξιολογεί κάποια πράγματα
έστω και αν αυτός είναι ένας κωδικοποιημένος τρόπος. Αυτό δεν είναι σε βάθος κρίση, όμως
είναι μια απλή μορφή κριτικής ικανότητας γιατί όσο περισσότερο ψάχνεις, ασχολείσαι και
αξιολογείς, τόσο περισσότερο εμβαθύνεις και μπορείς να προχωρήσεις σε μεγαλύτερα στάδια. Σε
αυτό το στάδιο βέβαια οπωσδήποτε χρειάζεται να μάθει ένα μοντέλο αποτίμησης, έστω και με
απλά κριτήρια: Σε ποιο περιοδικό είναι; Τι λέει; Πόσο καλό είναι μεθοδολογικά;»
ΚΣ (5): «Η κριτική σκέψη είναι η δυνατότητα που πρέπει να έχει ο ίδιος ο φοιτητής να
καθορίσει τι σημαίνει μελετάω κριτικά ένα βιβλίο ή ένα άρθρο. Πώς μπορώ να κρίνω, αν αυτό
είναι επιστημονικό, σημαντικό και αποδεδειγμένο κατά μία έννοια μέσα από μία έρευνα; Πώς
μπορώ να συγκρίνω άρθρα και βιβλιογραφία που αναφέρονται στο ίδιο θέμα; Πώς μπορώ μέσα
από αυτή τη σύγκριση να επιλέξω αυτό που εμένα μου χρειάζεται για τη δική μου την έρευνα;
Κυρίως όμως πώς μπορώ να δομήσω επιχειρήματα χρησιμοποιώντας τη βιβλιογραφία για τη
δική μου την έρευνα και δουλειά; Εκεί υπάρχει κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη δυσκολία των
φοιτητών στο να μπορέσουν να δομήσουν επιχειρήματα».
Φ(1): «Φαίνεται κυρίως ξεκινώντας αρχικά, για να στοιχειοθετήσει την όλη υπόθεση. Γιατί
έχεις την πιθανότητα τώρα με το ίντερνετ, ανάλογα με το θέμα, μπορεί να πέσεις σε δύο
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παραμέτρους ή να έχεις πολλές πηγές ή μπορεί να μην έχεις πολλές πηγές και στις δυο
περιπτώσεις χρειάζεται κριτική σκέψη, για να μπορέσεις να αξιολογήσεις και να
στοιχειοθετήσεις..».
Φ(2): «Δεξιότητα είναι το να μπορεί να ψάχνει έγκυρες πηγές, σε επιστημονικά περιοδικά και
σε συνέδρια, τα οποία έχουν περάσει από κρίση».

Διαπιστώνουμε από τις απόψεις όλων των ΚΣ ότι η κριτική αποτίμηση των πηγών είναι το
πρώτο σημαντικό βήμα για την κριτική σκέψη, καθώς μας οδηγεί στην αξιόπιστη δόμηση
επιχειρημάτων και την τεκμηρίωση. Η διαδικασία αυτή βεβαίως απαιτεί συστηματική δουλειά
και εξοικείωση, συζήτηση, διαρκή επανεξέταση και σίγουρα προϋποθέτει και συμβάλλει στην
κριτική σκέψη. Με το ζήτημα αυτό, το οποίο εντάσσεται και στο πεδίο του πληροφοριακού
γραμματισμού (information literacy) (Doyle, 1992) αναφέρθηκε ιδιαίτερα η κα Πάσχου (2016)
από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηριώσης (ΕΚΤ) στην προφορική της εισήγηση και στη σημασία
που δίνεται από το ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα με συγκεκριμένες δράσεις.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τη Doyle (1992), μερικά από τα βασικά
χαρακτηριστικά των εγγράμματων ατόμων είναι να αναπτύσσουν πετυχημένες στρατηγικές
αναζήτησης, να αξιολογούν τις πληροφορίες, να τις χρησιμοποιούν, για να τις ενσωματώσουν
σ’ ένα υπάρχον σύστημα γνώσεων αξιοποιώντας την κριτική τους σκέψη κ.ά.
Όλες οι απόψεις των ΚΣ και των φοιτητών, όπως διαπιστώνεται και στα αποσπάσματα,
είναι απόλυτα σύμφωνες τόσο με τη Doyle (1992) όσο και με τον Paul (1995, οπ. αναφ. στο
Paul, Elder, & Bartell, 1997) στο National Council For Excellence in Critical Thinking, καθώς
αναφέρονται σε μια διανοητική ενεργητική διαδικασία-δεξιότητα που απαιτεί πειθαρχία και
αφορά στη διαχείριση και την επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται ή παράγονται
από την παρατήρηση, την εμπειρία, τον προβληματισμό, τη λογική, την επικοινωνία με
συστηματική ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση.
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που διαπιστώνουμε συχνά

Ικανότητα

στις ΔΕ και όχι μόνο βέβαια, είναι η απλή παράθεση θέσεων

σύνθεσης

χωρίς σύνθεση. Η σύνθεση αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα
αλλά είναι συγγενής της κριτικής σκέψης, καθώς απαιτείται η σε

βάθος μελέτη απόψεων, η διαπίστωση των κοινών και των διαφορετικών στοιχείων, ώστε να
προχωρήσουμε στη διαλεκτική τους και στην κριτική τους εξέταση. Αυτό ακριβώς
Ευαγγελία Μανούσου

I

I S B N : 978-618-82258-4-8

93

επισημαίνουν όλοι οι ΚΣ. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνουμε τις παρακάτω θέσεις, στις οποίες
συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες.
ΚΣ(2): «Όταν ξέρει να παρουσιάσει τη θέση, την αντίθεση και ξέρει να κάνει και τη
σύνθεση. Στο χώρο που κινούμαστε εμείς, που είναι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
και όχι μια εξίσωση ή ένα πείραμα, έχεις να κάνεις με έννοιες, οι οποίες έχουν προσεγγιστεί
από πολλές διαφορετικές πλευρές και έχει διατυπωθεί πολύ και διαφορετικό περιεχόμενο. Αυτός
που έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις και μέσα από αυτές να καταλήξει στη
σύνθεση, προφανώς και έχει αυτή τη δεξιότητα»
Φ(2): «…είναι να μπορεί να αναλύει και ταυτόχρονα να συνθέτει τις πληροφορίες που
βρίσκει. Ο λόγος. Ο τρόπος, με τον οποίο θα γράφει τις πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι
σύντομος, περιεκτικός, και μεστός. Κατόπιν να μπορεί να τα οργανώσει όλα αυτά και στο μυαλό
ή στο πρόχειρό του και στην εργασία του. Ο τρόπος παρουσίασης δηλαδή».
Φ(1): «Μετά, μεγάλο ρόλο έχει και η σύνθεση, η σύνθεση είτε ... αυτό είναι σε απλό..., απλό
γραπτό λόγο είτε επιστημονικό στην συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και η σύνθεση, .. η
στοιχειοθέτηση ...εε..όλης της.... των βημάτων και της οργάνωσης καλύτερα της εργασίας»
Τη δυσκολία της σύνθεσης επισημαίνουν οι περισσότεροι απόφοιτοι και αξίζει ιδιαίτερα να
αναφέρουμε αυτό, το οποίο πολύ χαρακτηριστικά καταγράφει ο φοιτητής Φ(3) στο παρακάτω
απόσπασμα, δικαιολογώντας το, λόγω άγχους αλλά και της υποτιθέμενης «ασφάλειας» που
προσφέρει η περιγραφική παράθεση της βιβλιογραφίας, χωρίς τη δυσκολία της κριτικής
σκέψης. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι ότι ο συγκεκριμένος το συνειδητοποίησε μετά την
ολοκλήρωση της ΔΕ στον αναστοχασμό του, στοιχείο επίσης ιδιαίτερα σημαντικό.
Θεωρώ ότι είναι κυρίως από το άγχος να βάλεις πολλά θέματα ή τέλος πάντων να
οργανώσεις τα θέματα πάνω σε αυτή... την ....όλη τη διαδικασία και με αυτό το αποτέλεσμα,
προτιμάς και είναι πιο εύκολο να βάζεις των άλλων κομμάτια, και απλώς.... θεωρώντας ότι αν
τα βάλεις με μια σειρά ότι έτσι εκφράζεις το δικό σου κομμάτι.
Και θεωρείς ότι αυτό είναι η δικιά σου η συμβολή ενώ στην πραγματικότητα και ήταν λάθος
που έκανα και εγώ, μια θεματική με βοήθησε κιόλας σε αυτό το κομμάτι να το λύσω στο
ανοικτό πανεπιστήμιο, εεε, ότι δεν είναι μόνο η στοιχειοθέτηση ή με τη σειρά θα τα βάλεις η
άποψή σου, αλλά πρέπει να εκφράζεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις ερμηνεύοντας με το δικό
σου τρόπο, και αυτός είναι ένας λόγος που δεν πρέπει να κρυφτεί πάνω σε αυτό, οι διάφορες
άλλες ερμηνείας ή θέματα ή ακόμα και αποτελέσματα άλλων ερευνών.
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Γίνεται φανερό και από τις παραπάνω απόψεις πόσο σημαντική είναι η σύνθεση των
πληροφοριών και η ικανότητα να παρουσιαστεί αυτή η σύνθεση ξεφεύγοντας από την απλή
παράθεσή τους αλλά και πόσο δύσκολο και αγχωτικό φαίνεται αυτό για τους φοιτητές.
Η διαδικασία αυτή, όπως περιγράφεται, συμφωνεί με τα στοιχεία που προσδιορίζουν την
κριτική σκέψη σύμφωνα με τους Paul (1990), Mezirow και συν. (2006), Lipman (1988),
Russell (1995:419-25),

Scriven & Paul (1996), Paul, Elder, & Bartell (1997), Τριλιανός

(1997), Ματσαγγούρας (2007:77) κ.ά., καθώς όλοι αναφέρονται με τον δικό του τρόπο ο
καθένας στη συστηματική ανάλυση, στη σύνθεση, στην αξιολόγηση που πραγματοποιούνται
με σαφήνεια, ακρίβεια, συνέπεια, ευρύτητα, βάθος για τη δημιουργία επιχειρημάτων
(Λιοναράκης, 2016) και τεκμηριωμένου λόγου.

Τόσο οι ΚΣ όσο και οι φοιτητές επισημαίνουν ότι τα κυριότερα

Η σημασία της
βιβλιογραφικής

σημεία, στα οποία αναδεικνύεται η κριτική σκέψη, είναι η

ανασκόπησης και της

βιβλιογραφική επισκόπηση και η συζήτηση κατά την ολοκλήρωση

συζήτησης στη Δ.Ε.

της διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε την άποψη
2 ΚΣ που αναφέρουν:

ΚΣ (1): Μάλλον μετά την ολοκλήρωση αρχίζει να σκέφτεται, γιατί υπάρχει κάτι, το οποίο
έχει ήδη κάνει και μπορεί να σκεφτεί τι ήταν αυτό που έκανε και πόσο καλό ήταν. Τότε μπορεί
πραγματικά να περάσει σε μια κριτική σκέψη, γιατί είναι και δικό του δημιούργημα. Επειδή
είναι δικό του δημιούργημα και το ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, εκεί μπορεί να κάνει
κριτική σκέψη.
ΚΣ (4): Η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η απομόνωση των πιο κρίσιμων πηγών της
σχετικής βιβλιογραφίας. Η προσεκτική σύνθεση της προβληματικής της εργασίας. Η
ευρηματικότητα των μεθοδολογικών επιλογών. Η τεκμηρίωση των επιλογών και η ανάδειξη
των σημείων εκείνων που φαίνεται να είναι σκοτεινά σημεία στην τεκμηρίωση. Η σύνθεση των
αποτελεσμάτων είναι το σοβαρότερο θέμα.

Αναζητούν βιβλιογραφία, για να παραθέσουν απόψεις γύρω από τα ζητήματα, τα οποία
πραγματεύονται, και τις παραθέτουν. Η διαδικασία αυτή στην πρώτη φάση της ΔΕ είναι
αναπόφευκτη, όσο όμως εξελίσσεται η διαδικασία, οφείλουν να περάσουν σ’ ένα πιο
εξελιγμένο στάδιο, το οποίο αφορά σε έναν πραγματικό διάλογο των πηγών, να τις συζητούν
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μεταξύ τους, να τις συγκρίνουν και να εμβαθύνουν σε αυτές. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά
παραδείγματα:

1ο Απόσπασμα
Η σπουδαιότητα της αυτονομίας έγινε γρήγορα αντιληπτή, καθώς ο φιλελευθερισμός έδωσε
από την αρχή ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της παιδείας, θεωρώντας δικαίως την τελευταία
ισχυρό μέσο για την υλοποίηση των φιλελεύθερων κοινωνικών και πολιτικών ιδεωδών
(Παυλίδης, 2006). Όπως τονίστηκε και από τη M. Levinson (1999), η επιτυχία του
φιλελευθερισμού εξαρτάται από την υλοποίηση των φιλελεύθερων μορφωτικών σκοπών.
Οι εισηγητές του φιλελευθερισμού είχαν αντιληφθεί την εκπαίδευση ως το όργανο
βελτίωσης των ατόμων και κατ’ επέκταση και της κοινωνίας. Το άτομο, τοποθετείται στο
κέντρο της φιλελεύθερης κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αποτελώντας
ένα μοναχικό πρωταγωνιστή του βίου (Παυλίδης, 2006). Φυσικά, ο φιλελευθερισμός δεν
αρνείται την ύπαρξη του κοινωνικού συνόλου και αναγνωρίζει τις κοινωνικές σχέσεις, τις
παραδόσεις και τις επιρροές που δομούνται στα πλαίσια της κοινωνίας. Οι κοινωνικές αυτές
σχέσεις, όμως, φαίνεται να λειτουργούν ως κάτι εξωτερικό σε σχέση με το άτομο και να
δημιουργούν ένα σκηνικό εκδίπλωσης της ατομικής τους βούλησης και των ατομικών του
δραστηριοτήτων (Παυλίδης, 2006).
Ο φιλελευθερισμός αντιλαμβάνεται το άτομο ως αποτέλεσμα των έλλογων επιλογών
του οι οποίες γίνονται υπό το καθεστώς της ελευθερίας. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «μία
αξία που βρίσκεται στον πυρήνα του φιλελευθερισμού είναι η προσωπική αυτονομία» (White,
2003:147).
Κατά καιρούς, έχουν προταθεί πολλοί ορισμοί σχετικοί με την έννοια της αυτονομίας. Ως
αυτονομία, λοιπόν, ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία κάποιος μπορεί να καθορίζει τη ζωή
του χωρίς να καθορίζεται από παράγοντες έξω από τις δικές του επιλογές. Όσο περισσότερο
μπορεί να ελαχιστοποιεί το ρόλο αυτών των παραγόντων στη ζωή του, τόσο μεγαλύτερη είναι
η αυτονομία του. Απόσπασμα από τη πρώτη φάση μιας Δ.Ε (2/11/2015) με θέμα την
αυτονομία (Σ.Α.) σσ.20-21, μη ολοκληρωμένη ΔΕ)
2ο Απόσπασμα
Η έρευνα των Rosenthal και Jacobson (1968) αποτέλεσε το έναυσμα για νέες ερευνητικές
εργασίες και μελέτες στα πλαίσια της επίδρασης των προσδοκιών του ‘σημαντικού άλλου’
(Κατσίλλης, 2005:131) – δηλαδή του δασκάλου – στη συμπεριφορά και στα μαθησιακά
αποτελέσματα του παιδιού, όπως αυτές των Cooper (1971), Lavoie και Adams (1973), Hecht και
Strum (1974), Zanna, Sheras, Cooper και Shaw (1975), Cooper, Good, Blakey, Hinkel, Burger
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και Sterling (1979), Coleman και Jussim (1983), Sprouse και Webb (1994), Trouilloud,
Sarrazin, Martinek και Guillet (2001), Prihadi, Hairul και Hazri (2010) και για την Ελλάδα του
Μπασέτα (1999). Οι ερευνητές αυτοί χρησιμοποίησαν ποσοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και
αξιοποίησαν τη στατιστική για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους. Διεξήγαγαν πειράματα
σε ομάδες μαθητών σε ελεγχόμενες συνθήκες αξιοποιώντας τόσο την παρατήρηση, όσο και τη
χρήση ερωτηματολογίων, καθώς και ειδικά διαμορφωμένα τεστ για να μετρήσουν τις επιδόσεις
των μαθητών στην αρχή και στο τέλος της έρευνας (Rosenthal & Jacobson, 1968; Zanna et al.,
1975; Trouilloud et al., 2001).
Πιο αναλυτικά, ο Cooper (1971) αφορμώμενος από την έρευνα των Rosenthal και Jacobson,
υπέθεσε αφενός πώς το συναίσθημα της επιτυχίας ή αποτυχίας μπορεί να μεταφραστεί σε
αντίστοιχη συμπεριφορά και αφετέρου ότι η συχνή οπτική επαφή (eye contact) του εκπαιδευτικού
με το μαθητή του γεννά θετικά συναισθήματα, ενισχύει την αυτοαντίληψή του και τελικά
παρουσιάζει υψηλότερη σχολική επίδοση. Διεξήγαγε την έρευνά του σε φοιτητές και σε μαθητές
λυκείου. Για την πραγματοποίηση της έρευνας και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποίησε
δύο πειράματα και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποθέσεις.
Οι Lavoie και Adams (1973) κινήθηκαν σε διαφορετικό πεδίο, καθώς εξέτασαν την επίδραση
που έχει το φύλο, η εξωτερική εμφάνιση και η διαγωγή του παιδιού στη διαμόρφωση προσδοκιών
από το δάσκαλο. Υπέθεσαν ότι τα πιο ελκυστικά (σε εξωτερική εμφάνιση) παιδιά θα
βαθμολογούνταν υψηλότερα από τα άλλα, το ίδιο θα συνέβαινε και για τα παιδιά με καλή
διαγωγή και ότι τα αγόρια θα βαθμολογούνταν χαμηλότερα από τα κορίτσια. Τα πορίσματα της
έρευνας δεν δικαίωσαν πλήρως τους ερευνητές, καθώς οδήγησαν στο συμπέρασμα πως η
διαγωγή των παιδιών είναι ο παράγοντας που επηρεάζει τις προσδοκίες των δασκάλων πολύ
περισσότερο από το φύλο ή την εξωτερική τους εμφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, εντούτοις,
στα κορίτσια που ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό ρόλο τους και επισημαίνεται πως οι
προσδοκίες για αυτά είναι υψηλότερες.
Απόσπασμα από Δ.Ε. Νιάρη Μ. (2013) σελ. 36-37

Στο πρώτο παράδειγμα διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια απλή παράθεση ερευνών, η οποία
είναι ομολογουμένως πλούσια αλλά χωρίς κάποιο ενδιαφέρον, καθώς δεν διαπιστώνεται ούτε
σύνθεση, ούτε κριτική αποτίμηση. Αντίθετα, δίνει την εντύπωση μιας μηχανιστικής
προσέγγισης της βιβλιογραφίας, δηλαδή παραθέτει ό,τι βρήκε χωρίς επεξεργασία.
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Στη δεύτερη εργασία διαπιστώνουμε μια περισσότερο κριτική προσέγγιση, ένα διάλογο
μεταξύ των ερευνών και σύνθεσή τους. Βλέπουμε ότι ξεκινάει με μια παράγραφο όπου
αναφέρονται μια σειρά από έρευνες που εμπνεύστηκαν και προέκυψαν από την έρευνα των
Rosenthal και Jacobson (1968 οπ. αναφ. στο Νιάρη, 2013), στη συνέχεια αναλύει μια έρευνα
(Cooper, 1971 οπ. αναφ. στο Νιάρη, 2013) για την οποία ερέθισμα αποτέλεσε η έρευνα των
Rosenthal και Jacobson ενώ συνδέει με τις προηγούμενες και την επόμενη έρευνα των Lavoie
και Adams (1973 οπ. αναφ. στο Νιάρη, 2013) αναφέροντας ότι κινήθηκαν σε διαφορετικό
πεδίο. Δηλαδή δεν έχουμε μια απλή παράθεση ερευνών αλλά και τη μεταξύ τους σύνδεση.

4.2.1 Ελλείψεις, δυσκολίες και εμπόδια στην καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης κατά την εκπόνηση της ΔΕ

Μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις των συνεντεύξεων στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας είναι η κοινή διαπίστωση από όλους τους συμμετέχοντες ότι η κριτική
σκέψη είναι μια δύσκολη διεργασία, η οποία δεν καλλιεργείται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,
παρά τις αναφορές στα αναλυτικά προγράμματα και τη φαινομενική επιθυμία όλων υπευθύνων
για την ανάπτυξή της, υποσκελίζεται έναντι της απομνημόνευσης, των εξετάσεων, της
αναζήτησης μιας εύκολης λύσης κτλ. Είναι χαρακτηριστικές οι απόψεις των συμμετεχόντων:

ΚΣ(2): Είναι το Α και το Ω των πάντων και αυτό που είναι και το πιο δύσκολο να συμβεί,
γιατί είναι κάτι, το οποίο ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ούτε η κοινωνία έχει μάθει στους
πολίτες να το κάνουν.
ΚΣ(4) Η κριτική σκέψη υποτίθεται καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και
εκτός εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και σε αυτή την περίπτωση όσο
υψηλότερος βαθμός, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια γενική διατύπωση (…) είναι
η διάσταση που έχει απασχολήσει τους ειδικούς σε αυτά τα θέματα δεκαετίες τώρα. Είναι πάρα
πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς το γιατί δεν καλλιεργείται. Μέχρι στιγμής έχουμε
διαπιστώσει επαρκώς ότι δεν καλλιεργείται. Έχουμε προτείνει διάφορα σχήματα, διάφορα
σενάρια διάφορες ερμηνείες για το γιατί δεν καλλιεργείται. Από γνωστικού μέχρι
συνομωσιολογικού χαρακτήρα. Να συμφωνήσουμε στο ότι δεν καλλιεργείται. Θα επιμείνω και
θα ενθαρρύνω όλες τις ενέργειες ακόμα και σε επίπεδο σπουδών εκπαίδευση ενηλίκων και σε
επίπεδο Ανοιχτού Πανεπιστημίου, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε αυτή η κριτική σκέψη
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να καλλιεργείται περαιτέρω στα προγράμματα σπουδών. Ο στόχος κάθε μορφής εκπαίδευσης
οφείλει να είναι το να αναπτύξει περαιτέρω την κριτική σκέψη για λόγους από ιστορικούς έως
πολιτικούς. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι ότι έχει σημασία να επενδύσουμε στην ανάπτυξη της.
Δεν λέω ότι δεν καλλιεργείται ή ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Διαπιστώνουμε διαβαθμίσεις οι
οποίες για έναν παράξενο λόγο απεικονίζονται και στον άξονα του χρόνου. Αναρωτιέμαι αν τα
δεδομένα μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι τα προγράμματα σπουδών, τα οποία σε επίπεδο
λειτουργικών διακηρύξεων ισχυρίζονται ότι στοχεύουν στην εμπειρία της κριτικής, βελτιώνουν
όντως την κριτική σκέψη. Φοβάμαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως να είναι ασαφής η
αναφορά αλλά σκόπιμα είναι, μπορεί να έχουμε και υποχώρηση, ολίσθηση προς τα πίσω της
κριτικής σκέψης.
ΚΣ (3): Δεν καλλιεργείται γιατί ένα βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος που
καθορίζει και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο και
οι ενδοσχολικές βέβαια εξετάσεις. Στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου, όπου σε μεγάλο βαθμό
υπάρχουν ζητήματα απομνημόνευσης, καταλαβαίνει κανείς ότι η κριτική σκέψη ως δεξιότητα
δεν έχει νόημα να καλλιεργηθεί. Απεναντίας καλλιεργείται η γνωστική δεξιότητα της
απομνημόνευσης που είναι όμως από τις πλέον χαμηλού επιπέδου. Χρειάζεται ως δεξιότητα να
υπάρχει απομνημόνευση, αλλά είναι χαμηλού επιπέδου. Πρέπει να πάμε σε ανωτέρου επιπέδου
δεξιότητες όπως είναι η κριτική σκέψη. Αυτή όμως δε χρειάζεται να την καλλιεργήσουν τα
παιδιά στο σχολείο γιατί δεν τους τη ζητά το σχολείο.
ΚΣ (2): Είναι κάτι πολύ δύσκολο, όχι μόνο εξαιτίας όσων προϋποθέτει, αλλά και λόγω του
ευρύτερου πλαισίου. Είναι κάτι που δε συνηθίζεται, αλλά πάντα το κάτι είναι καλύτερο από το
τίποτα.
ΚΣ (5): Πιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στον τρόπο που είναι
δομημένο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ακόμα και
στο Πανεπιστήμιο δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη μέσα από συγκεκριμένους επιστημονικούς
τρόπους, με αποτέλεσμα οι φοιτητές στην ουσία να μας παραθέτουν αποσπάσματα της
βιβλιογραφίας χωρίς να έρθουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο με αυτά. Ουσιαστικός διάλογος
σημαίνει κατ’ αρχήν κατανόηση και μετά αξιοποίηση της βιβλιογραφίας σε αυτό που εκείνοι
κάνουν.
Τα προβλήματα στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης τονίζει και ο Φ(3) αναφέροντας ότι
επί της ουσίας δεν ζητείται στις περισσότερες σπουδές και έτσι οι φοιτητές επαναπαύονται ή
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κάνουν το ελάχιστο που μπορούν λόγω αυξημένων υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα
επισημαίνεται:


Φ(3): Έχει να κάνει νομίζω με το σημερινό πλαίσιο και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα με

αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Δε νομίζω ότι η πολιτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή
στην εκπαίδευση αποσκοπεί να βγάλει κριτικά σκεπτόμενους πολίτες. Είναι εργαλεία μιας
παγκοσμιοποιούμενης κοινωνίας. Αυτό είναι το ζητούμενο και οι πολιτικές, οι οποίες
χαράζονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δεξιότητες που ζητούνται από τα παιδιά στα
σχολεία είναι τεχνοκρατικές και όχι δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Φ(2): Έχουν ίσως επαναπαυτεί σε προηγούμενες σπουδές τους στο να αναπαράγουν κάτι
έτοιμο. Δεν τους ζητείται και έτσι δεν έχουν κάνει εξάσκηση σε αυτό το κομμάτι, στο να
δώσουν τη δική τους άποψη να συνδυάσουν, να αναλύσουν και να συνθέσουν προηγούμενες
θεωρίες όποιες σπουδές και να έχουν. Κι εγώ από τις πρώτες μου σπουδές, σε ελάχιστα
μαθήματα μας είχε ζητηθεί η σύνθεση πληροφοριών. Περισσότερο ήταν αποστήθιση και
παρουσίαση. Δεν καλλιεργείται. Από την άλλη πλευρά ακόμα και αν ζητείται, κάποιοι
αρκούνται στο να πάρουν απλώς έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με έναν χαμηλό βαθμό, ο
οποίος μπορεί να αποκτηθεί χωρίς κριτική σκέψη. Παρατηρούσαμε ότι υπήρχαν και άτομα
μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίοι
ενδιαφέρονταν περισσότερο να διεκπεραιώσουν τη θεματική ενότητα με μια καλή παρουσία
παρά να ασχοληθούν περισσότερο ερευνητικά στο κομμάτι αυτό.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο τονίζει ο Φ(3), αναφερόμενος στο φόβο που
δημιουργείται αρκετές φορές στους εκπαιδευτικούς λόγω των συνθηκών.
Υπάρχει το άγχος της ύλης και χιλίων πραγμάτων γύρω-γύρω. Είναι το πλαίσιο που σε
αφήνει ακάλυπτο ως εκπαιδευτικό σήμερα. Μου ανέφερε μια συνάδελφος όταν έκανα τις
συνεντεύξεις: Έχω στην τάξη μου παιδάκια από διάφορες θρησκείες. Πώς θα καθίσω να
μιλήσω σε ένα παιδάκι που ασπάζεται τον μουσουλμανισμό και να του πω ότι εκτός από τον
μουσουλμανισμό υπάρχει και ο χριστιανισμός, ότι υπάρχουν και οι άλλες θρησκείες, όταν
γνωρίζω ότι μέσα στην τάξη μπορεί να υπάρχουν από τους 20 γονείς και οι δύο περίεργοι και
θα ενοχλήσω τα «κουτάκια» που έχουν για τη θρησκεία. Αυτοί μπορούν πολύ άνετα να μου
κάνουν μια καταγγελία και πριν εκδικαστεί η υπόθεσή μου να τεθώ σε διαθεσιμότητα. Άρα το
αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, όταν όμως
το πλαίσιο είναι τέτοιο που εσύ μένεις ακάλυπτος, δεν μπορείς στην πραγματικότητα να κάνεις
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πράγματα, γιατί ξέρεις ότι μπορείς να ενοχλήσεις τα στερεότυπα ορισμένων ανθρώπων, οι
οποίοι μπορούν πολύ χαλαρά να σου δημιουργήσουν επαγγελματικό πρόβλημα. Δεν μπορείς
να κάνεις πολλά”.
Το ζήτημα που θίγεται εδώ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό με τεράστιες
διαστάσεις προς διερεύνηση για τα πραγματικά εμπόδια που υπάρχουν στην καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης στο εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση στην καρδιά των δεδομένων
που δημιούργησαν την κριτική εκπαιδευτική θεωρία και την ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη
εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας-δράσης με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα μπορέσουν
να βελτιώσουν την εκπαιδευτική πράξη (Carr & Kemmis, 1997: 274-276). Ένα από τα
ζητούμενα για την κριτική προσέγγιση στη θεωρία και στην πράξη ήταν να
«παρέχει τρόπους διάκρισης των ιδεολογικά διαστρεβλωμένων ερμηνειών από τις
διαστρεβλωμένες. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζει μια άποψη για το πώς μπορούμε να
υπερβούμε μια διαστρεβλωμένη αυτοαντίληψη» (Carr & Kemmis, 1997:175).
Βεβαίως, η αναφορά αυτή αφορά ευρύτερα τα εμπόδια στην κριτική σκέψη και όχι ειδικά
τη ΔΕ, ωστόσο το ζήτημα που τέθηκε αφορά γενικότερα και ειδικότερα την εκπαίδευση και
αξίζει το προβληματισμό μας.
Μια άλλη ένδειξη ελλιπούς καλλιέργειάς της επισημαίνει και ο Φ(1) αναφερόμενος στη
μεγάλη πιθανότητα να πλατειάσει κάποιος ή να πελαγοδρομήσει μέσα στην αγωνία και το
άγχος του να δείξει ότι δούλεψε και τελικά να μην εστιάσει στο θέμα του. Συγκεκριμένα
αναφέρει:
Και τα δύο (να πελαγοδρομήσεις ή να πλατειάζεις) είναι θέματα που βαθμολογούνται
άσχημα - δεν είναι θέμα βαθμολογίας - και για να έχεις ένα ωραίο επιστημονικό λόγο, μια
επιστημονική εργασία, πρέπει να είσαι σαφής. Κριτική σκέψη με την έννοια ότι... να μην έχεις
αυτό που λένε οι άλλοι, αλλά να βάζεις και το δικό σου κομμάτι μέσα. Η δυσκολία ...γιατί όταν
ξεκινάς ως φοιτητής, για να κάνεις, επειδή πάνω στο άγχος σου εε και να δείξεις ότι έχεις
δουλέψει και είσαι σχετικός με το θέμα, προσπαθείς και φοβάσαι μην τυχόν χάσεις πράγματα
εεε που... και κυρίως στην αρχή που δεν έχεις εστιάσει. Πρέπει να κάνεις έναν εστιασμό για να
μπορέσεις να προλάβεις και τον χρονικό περιορισμό που έχεις αλλά και το θέμα που πρέπει να
ανοίξεις για να είσαι πιο σαφής και πιο σωστός επιστημονικός λόγος. Οπότε όταν έχεις πολύ
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μεγάλο ... αρχίζεις και πλατειάζεις ή έχεις πολύ μεγάλη έκταση σε διάφορα εε, στο θέμα που
πας να αναπτύξεις, εκεί χρειάζεται να μαζευτείς, να μην κάνεις γενικότητες (είναι ένα μεγάλο
θέμα και λάθος) εεε και να μπορέσεις να περιγράψεις τους περιορισμούς που έχεις ή σε ποιο
σημείο αναφέρεσαι ακόμα και αυτός ο περιορισμός που θα βάλεις στην αρχή ότι εγώ μπόρεσα
και έκανα αυτό το κομμάτι και μόνο υπό αυτές τις συνθήκες δίνει βαρύτητα και αυτό πρέπει
να ασκηθείς.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η διαπίστωση της διαφοράς των απόψεων
κάποιων φοιτητών από τις προηγούμενες απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι ΚΣ και κάποιοι
φοιτητές διαπιστώνουν, όπως είδαμε, σοβαρά και σημαντικά ελλείμματα, τα οποία αποδίδουν
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και εκτιμούν ότι πρέπει να καλλιεργηθεί, ενώ οι φοιτητές
εκτιμούν αφενός ότι υπάρχει και έχει καλλιεργηθεί, και όπως χαρακτηριστικά λέει η Φ(5) για
τους φοιτητές:

«Λογικά έχει καλλιεργηθεί και έχουν κριτική σκέψη» Είναι ενήλικες, δεν είναι μικροί μαθητές,
στους οποίους ακόμα η κριτική σκέψη δεν είναι ανεπτυγμένη.»
Το ίδιο υποστηρίζει και ο Φ (4):
«Αυτή καλλιεργείται κατά τη διάρκεια του Λυκείου που τα παιδιά είναι στην προετοιμασία για
Πανελλήνιες. Κανονικά θα έπρεπε να έχει καλλιεργηθεί.»
Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που θέτουν οι φοιτητές και αφορά την
αποδοχή της κριτικής σκέψης. Εκτιμούν ότι αφενός δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν μια άποψη
διαφορετική από τη δική τους αλλά και ότι συχνά δεν έχουν αντικειμενικά κριτήρια
βαθμολόγησης. Πολύ χαρακτηριστικά ο Φ(4) αναφέρει:
«Για παράδειγμα στις θεματικές που είχαμε, όταν ζητούσαν τη γνώμη μας και λέγαμε στον
καθηγητή ότι σκεφτόμαστε να γράψουμε αυτό, του ζητούσαμε την άποψή του αν είναι σωστό
αυτό που αναφέρουμε και βλέπαμε ότι ήταν αρνητικός, τότε ποια κριτική σκέψη υπάρχει τελικά;
Δε θα ξεχάσω σε εργασία δική μου που τα ίδια είχα γράψει εγώ, τα ίδια και μια συμφοιτήτριά
μου, εμένα μου έβαλε 6,5 και στη συμφοιτήτριά μου 10.[….] Θεωρώ ότι είναι η έκφραση των
προσωπικών απόψεων και δεν μπορεί να βαθμολογηθεί. Αυτό είναι το λάθος. Δεν μπορώ να
βαθμολογήσω ένα βίωμα δικό σας και ένα βίωμα δικό μου. Είναι λάθος να βαθμολογείται
αυτό».
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Σαφέστατα, έχουμε έρθει σχεδόν όλοι αντιμέτωποι με ανάλογες μαρτυρίες φοιτητών ή
μπορεί και να έχουμε κάποια αντίστοιχη προσωπική εμπειρία. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια
περιστατικά, στα οποία γίνεται φανερό ότι ο ΚΣ δυσκολεύεται ή δεν μπορεί να αποδεχτεί
εύκολα μια άποψη διαφορετική από τη δική του, για λόγους που αφορούν τη δική του
προσωπικότητα, ωριμότητα, θέση κτλ., αλλά θα πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά και να
οδηγήσουμε και τους φοιτητές να προβληματιστούν, αν υπάρχουν διαστάσεις του θέματος που
δεν έχουν ερευνήσει. Από την άλλη, όσον αφορά την άποψη ότι δεν μπορεί κάποιος να
βαθμολογήσει ένα βίωμα που αναφέρει ο Φ(4), αφενός οι ΔΕ δεν αφορούν αποκλειστικά
βιώματα ή απλή καταγραφή τους, αλλά συλλογή δεδομένων βασισμένη σε επιστημονική
μεθοδολογία, αφετέρου η βαθμολογία και η αξιολόγηση αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με το
βίωμα-δεδομένα και όχι το ίδιο το βίωμα. Εξάλλου, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να
μετασχηματίσει κάποιος ένα βίωμα σε επιστημονικά δεδομένα και να τεκμηριώσει την άποψη
γιατί σημαίνει ότι παράγει νέα γνώση, το οποίο αποτελεί ζητούμενο. Σε καμία περίπτωση δεν
θέλουμε να απαξιώσουμε ή να υποτιμήσουμε μια άποψη, σίγουρα είναι αποδεκτή με το
μεγαλύτερο σεβασμό και μας δίνει ένα επιπλέον ερέθισμα για προβληματισμό, ωστόσο
θέλουμε να βάλουμε ένα ερωτηματικό για τον τρόπο, με τον οποίο επικοινωνήθηκεπαρουσιάστηκε και τεκμηριώθηκε.

Προτάσεις και
δυνατότητες για την
καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης

Μετά την καταγραφή των δυσκολιών και των εμποδίων έρχεται η
αναζήτηση προτάσεων και λύσεων. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση
είναι να είναι κανείς ανοικτός, να μελετά και να επεξεργάζεται κάθε
πληροφορία. Η Φ(2) επισημαίνει:

Νομίζω ότι συμβαίνει ερευνώντας και αναζητώντας. Όταν κάποιος δεν ξεκινά με έτοιμες
απαντήσεις και στην ουσία ψάχνει να βρει αν κάτι θα συμβεί ή όχι και σε ποιο βαθμό θα συμβεί
-αν είναι ποσοτικό- το να είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε νέα πληροφορία και ταυτόχρονα να
έχει στο μυαλό του τι συμβαίνει ήδη ή τι έχουν πει οι άλλοι γι’ αυτό, όλο αυτό να μπορεί να
γίνει ταυτόχρονα. Να συνθέσει τις πληροφορίες και να μην είναι έτοιμος να επιβεβαιώσει τον
εαυτό του. Να δει τι προκύπτει με ανοιχτή ματιά.
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Σίγουρα η υποστήριξη του ΚΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο ΚΣ πρέπει να υποστηρίξει τη
διαδικασία του αναστοχασμού, τόσο με τα γραπτά όσο και με τα προφορικά σχόλια. Να
εξηγήσει στο φοιτητή τι εννοεί αναφερόμενος στην κριτική σκέψη. Το ίδιο επισημαίνεται και
στα παρακάτω αποσπάσματα.
Φ(2): Θα μπορούσε να βοηθήσει ο επιβλέπων καθηγητής. Να τονίσει ή να του υποδείξει
ότι εδώ δεν έχει προαχθεί αυτό που θέλουμε, η κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας. Ίσως
δεν αναστοχάζεται αρκετά ο φοιτητής. Ο αναστοχασμός δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει
μόνο στο τέλος. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνεται σε κάθε στάδιο. Τι είχα; Πού έφτασα;
Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά μου πόσο έχω προχωρήσει; Θα μπορούσε να γίνει και αυτό.
Το να διαβάσει άλλες διπλωματικές, κάτι που ακούγεται συχνά, δε θεωρώ ότι βοηθάει
πάντα. Υπάρχουν διπλωματικές, οι οποίες όντως παρουσιάζουν όλες τις απόψεις και τις
θεωρίες, αλλά δεν προχωρούν σε μία σύνθεση αυτών. Δεν είναι μόνο η ανάλυση και η
παρουσίαση είναι και η σύνθεση, η προσωπική ματιά. Εκεί έχει ρόλο και ο επιβλέπων
καθηγητής.
Φ(3):…. χρειάστηκε αρκετές φορές στο θεωρητικό πλαίσιο να αμφισβητήσω
επιχειρηματολογία και πράγματα, τα οποία είχαν γραφτεί πριν από τη δική μου τη
διπλωματική. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική δεξιότητα.
Η υποστήριξη του ΚΣ δεν είναι ποτέ αρκετή, αν δεν υπάρχει η πραγματικά προσωπική
εμπλοκή και διάθεση για έρευνα, αναζήτηση και προβληματισμό, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Φ(3):
« Θέλει πολύ ψάξιμο, να είσαι διαρκώς υποψιασμένος και να θέλεις να ψαχτείς και να
κουράσεις το μυαλό σου παραπάνω. Υπάρχουν και φοιτητές, οι οποίοι είναι πραγματικά
σκεπτόμενοι άνθρωποι. Η πλειοψηφία μάλλον δεν ψάχνεται πάρα πολύ αλλά έχω συζητήσει
και με συμφοιτητές που είχαν καλλιεργήσει την κριτική σκέψη».
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5ο Κεφάλαιο: Δημιουργικότητα και Μεταπτυχιακή Εργασία
Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην εξέταση της δεξιότητας της δημιουργικής σκέψης στο
πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας. Αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα
αναπτύσσεται γενικότερα και θεωρητικά το ζήτημα της δημιουργικότητας, στη δεύτερη
ζητήματα που αφορούν τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση και γίνεται μια χαρτογράφηση
του πεδίου διεθνώς, και η τρίτη στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο πλαίσιο μιας
διπλωματικής εργασίας μέσα από τη σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου και των απόψεων
Καθηγητών-Συμβούλων και φοιτητών αποφοίτων του ΕΑΠ.
Στο κεφάλαιο αυτό αξιοποιείται συστηματικά ο όρος «δημιουργικότητα» ως έννοια που
αναφέρεται στη διαδικασία γενικά και συμπεριλαμβάνει και τις άλλες διαστάσεις της, όπως
π.χ. τη δημιουργική σκέψη, το δημιουργικό προϊόν, το δημιουργικό άτομο, το δημιουργικό
περιβάλλον (Kampylis, 2010).

5.1 Η έννοια της δημιουργικότητας
Η δημιουργικότητα είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και μια έννοια, η οποία αφορά σε
πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και ο ορισμός της αποτελεί μια εξαιρετικά
δύσκολη διαδικασία, με την οποία έχουν ασχοληθεί εκατοντάδες διακεκριμένοι στο χώρο τους
επιστήμονες (Fromm, Gardner, Gordon, Guilford, Khatena & Torrance, Maslow, Rogers κ.ά),
χωρίς να έχουν καταλήξει σε κάποιον κοινά αποδεκτό ορισμό (Ξανθάκου, 1998 Reisman,
2012: 13-15). Έχει διαπιστωθεί ότι η δημιουργικότητα υπάρχει σε δυνητική κατάσταση σε
κάθε άτομο και σε κάθε ηλικία (Λεξικό Ψυχολογίας Larousse και Ψυχολογικό Λεξικό του Η.
Pieron, οπ. αναφ στο Debesse & Mialaret, 1985 τ.5., σ.324 οπ. αναφ. Ξανθάκου, 1998:13).
Ένας από τους πρώτους ορισμούς που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και βάση για την
εξέλιξη του προσδιορισμού της έννοιας είναι του Guilfor (1950, οπ. αναφ. στο Ξανθάκου,
1998:29), σύμφωνα με τον οποίο:
«Η δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των δημιουργικών
ατόμων που καθορίζουν την πιθανότητα για ένα άτομο να εκφράσει μια δημιουργική
συμπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, σύνθεση και σχεδιασμό».
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάσταση που δίνει ο Maslow το 1962 (οπ. αναφ. Ξανθάκου,
1998: 30), που παρουσιάζει την έννοια της δημιουργικότητας ως ένα παγκόσμιο
χαρακτηριστικό για την αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Επιπλέον, παρουσιάζεται ως έκφανση
σε όλους τους ανθρώπους και σε ποικίλες δραστηριότητες, από τις πιο απλές και καθημερινές
ως τις πιο σπάνιες (Beaudot, 1969, 1973 οπ,. αναφ. Ξανθάκου, 1998: 30). Αυτό, το οποίο είναι
όμως σημαντικό, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Φράγκος (2006), δεν είναι το εξωτερικό
σπάσιμο της φόρμας, αλλά η εσωτερική σύλληψη και η ανανέωση της υπόστασης του ατόμου.
Στα χαρακτηριστικά της πρωτοτυπίας, της καινοτομίας, του απρόσμενου, των νέων και
χρήσιμων ιδεών συμφωνούν οι περισσότεροι ορισμοί (Jaoui, 1975, Beaudot, 1973 oπ. αναφ.
Ξανθάκου, 1998: 31, Vernon, 1989 οπ. αναφ. στο Βάθη, 2011, Τριλιανός, 2002: 79-80,
Robinson, 2011, Reisman, 2012: 13-15).
Ο Robinson (2011:19) διαχωρίζει τη δημιουργικότητα από την καινοτομία επισημαίνοντας
ότι η δεύτερη είναι η διαδικασία που θέτει σε εφαρμογή τις νέες ιδέες που αναπτύσσονται και
έχουν αξία (δημιουργικότητα).
Αξίζει να ξεχωρίσουμε και κάποια επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της
δημιουργικότητας, όπως είναι η ευθυκρισία, η ενορατικότητα και ο ενστικτώδης
ενθουσιασμός, τα οποία επισημαίνει ο Robinson, (2011:69):
«Η δημιουργικότητα είναι πολύεδρη διαδικασία. Σχετίζεται με πολλές καθημερινές
ικανότητες και με κάποιες εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές μπορεί να υποστηριχθεί από
πολλούς διαφορετικούς τρόπους σκέψης και απαιτεί ευθυκρισία μαζί με φαντασία,
ενορατικότητα και συχνά ενστικτώδη αυθορμητισμό» (2011: 69).
Η άποψη αυτή μπορεί να συνδεθεί με τη θέση του Ροντάρι (1985), σύμφωνα με την οποία η
δημιουργικότητα μπορεί να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας, καθώς το δημιουργικό
μυαλό δουλεύει συνεχώς, ρωτάει ασταμάτητα, ανακαλύπτει προβλήματα, όταν οι άλλοι
βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις, διαχειρίζεται και αξιοποιεί άνετα ρευστές καταστάσεις
και δεν μένει μόνο στον κίνδυνο, όπως οι περισσότεροι, διαθέτει και υποστηρίζει την
αυτόνομη και ανεξάρτητη κρίση του, ξεπερνά και αρνείται τα στερεότυπα και την τυποποίηση
και δεν δεσμεύεται από κομφορμισμούς. Άποψη που συνάδει απόλυτα με την αναθεωρημένη
ταξινομία του Bloom (Krathwohl, 2002) που τοποθετεί τη δημιουργικότητα στο υψηλότερο
σημείο της πυραμίδας (Σχ. 10)
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Σχήμα 9: Αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom (Krathwohl, 2002)

Μια κλασική πλέον προσέγγιση της δημιουργικότητας που αποτελεί και ξεκάθαρη
διαφοροποίησή της από την κριτική σκέψη είναι αυτή που αναφέρεται στη συγκλίνουσα και
την αποκλίνουσα σκέψη. Ο Guilford (1950, 1959 οπ. αναφ. στο Παρασκευόπουλος, 2004)
συνδέει την κριτική σκέψη με τη συγκλίνουσα σκέψη που εδράζεται στο αριστερό ημισφαίριο
του ανθρώπινου εγκεφάλου και την προσδιορίζει ως διαδικασία που συμβάλλει στην επίλυση
προβλημάτων με την αξιοποίηση της ικανότητας του ανθρώπου να αναλύει, να συνδυάζει, να
συνθέτει, να συγκρίνει, να κατηγοριοποιεί, να ταξινομεί, να αξιολογεί, να ελέγχει πληροφορίες
κτλ. και να καταλήγει σε μια λύση, με δομημένες και προκαθορισμένες λογικές διαδικασίες
(Ξανθάκου, 1998: 34-44 Μαγνήσαλης, 2003 Σιούτας, κ.συν., 2011:30).
Αντίστοιχα, για την αποκλίνουσα σκέψη που συνδέεται με τη δημιουργικότητα και το
δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου, θεωρεί ότι η επίλυση προβλημάτων πραγματοποιείται με την
αναζήτηση όχι των συνηθισμένων απαντήσεων. Προκύπτουν πολλές πιθανές απαντήσεις που
χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, εφευρετικότητα, πρωτοτυπία, καινοτομία, φαντασία,
ελευθερία, από την οποία προκύπτουν ανορθόδοξοι συνδυασμοί που δεν ακολουθούν μια
ορθολογική πορεία σκέψης ούτε ένα λογικό σύστημα με αναμενόμενες απαντήσεις μόνο με ναι
και όχι (Ξανθάκου, 1998: 34-44 Παρασκευόπουλος, 2004:25, Σιούτας, κ.συν, 2011:30)
Σύμφωνα με μια σημαντική τάση, οι ψυχολόγοι διαχωρίζουν τη δημιουργικότητα
ανάλογα με τον προσανατολισμό της, αν δηλαδή είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα,
δηλαδή στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στη γνωστική διαδικασία που αφορά σε νέες ιδέες,
επίλυση προβλημάτων κτλ. (Esquivel , 1995ˑFryer , 1996ˑ James , Lederman , & Vagt - Traore,
2004ˑ Sternberg & Lubart,1999 οπ. αναφ. στο Manzi, 2015). Γενικότερα, σύγχρονες μελέτες
αναφέρονται σε τέσσερις σημαντικές συνιστώσες της δημιουργικότητας, γνωστές και ως
τέσσερα P της δημιουργικότητας (the four Ps of creativity): (Rhodes, 1965, Craft, 2001, Mayer,
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1989, 1999, Ruhammar & Brolin,1999, Simonton, 2000, oπ. αναφ. στο Kampylis, 2010):
διαδικασία (process), προϊόν (product), άτομο (person), πίεση/περιβάλλον (press environment).
Ο Davis (2004, οπ. αναφ. στο Kampylis, 2010), με βάση αυτές τις συνιστώσες, κατέληξε σε
έναν ορισμό που τις συνδυάζει καθώς, όπως αναφέρει, «τα δημιουργικά προϊόντα, είναι
αποτέλεσμα δημιουργικών ανθρώπων μέσα από δημιουργικές διαδικασίες σε περιβάλλοντα που
τους υποστηρίζουν».
Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στα 4 P της δημιουργικότητας του Rhodes, 1965,
είναι η πρόταση για ένα ακόμη P στο βιβλίο «Introduction to Applied Creative Thinking»
(Carpenter, Sweet, & Blythe, 2012) που να αφορά τα παιδαγωγικά, βάζοντας με αυτό τον
τρόπο μέσα τον πολύ σημαντικό παράγοντα στη μελέτη της, αυτόν της εκπαίδευσης.
Η

μελέτη

των

ορισμών

της

δημιουργικότητας

οδηγεί

στην

αναζήτηση

των

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που την προσδιορίζουν και τη χαρακτηρίζουν. Ένας από τους
πρωτοπόρους και βασικούς μελετητές της δημιουργικότητας, ο Guilford (1950 oπ. αναφ.
Ξανθάκου, 1998:40-44), προσδιορίζοντας τα κριτήρια για τη δημιουργική σκέψη, διαπιστώνει:


Την ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος, δηλαδή την ικανότητα
ενός ατόμου να διακρίνει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, κάτι ασυνήθιστο και να
ενδιαφερθεί να το μελετήσει, να το ερμηνεύσει κτλ.



Τη νοητική ευχέρεια που αφορά στην ικανότητα παραγωγής μεγάλου αριθμού ιδεών.



Τη νοητική ευελιξία, η διαπίστωση της οποίας έχει να κάνει με την αναζήτηση και την
παραγωγή πολλών απαντήσεων



Την πρωτοτυπία της σκέψης που αφορά τη σπανιότητα, τη μοναδικότητα, την έκφραση
της διαφορετικότητας και του ασυνήθιστου.



Την ικανότητα σύνθεσης, σύμφωνα με την οποία το άτομο οργανώνει τις ιδέες του σε
ευρύτερα και πιο περιεκτικά σχήματα



Την ικανότητα μετασχηματισμού, αναδιοργάνωσης οργανωμένων συνόλων.



Την ικανότητα επεξεργασίας. Η ιδέα μελετάται και αναπτύσσεται στις λεπτομέρειές
της.

Ο Παρασκευόπουλος (2004), ως σημαντικά γνωρίσματα της δημιουργικής σκέψης, θεωρεί
ότι αποτελεί ένα καθολικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό που αυξάνεται με την κατάλληλη
εκπαίδευση και ότι η ποιότητά της βελτιώνεται με τη βοήθεια της ποσότητας στην παραγωγή
ιδεών, καθώς όσο επιμένει ένα άτομο να παράγει πολλές ιδέες, αυξάνονται οι πιθανότητες να
παραχθούν πρωτότυπες ιδέες. Τα γνωρίσματα αυτά της δημιουργικότητας, υποστηρίζονται και
από πολλούς επιστήμονες-εφευρέτες, όπως π.χ. ο Edison, Κοπέρνικος κ.ά και θεωρητικούς που
τονίζουν ότι η δημιουργικότητα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αποτέλεσμα πολλής δουλειάς
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και μπορεί να καλλιεργηθεί με επιμονή στους περισσότερους ανθρώπους ενώ η έμπνευση και
το ταλέντο αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος της (Ξανθάκου, 1998, Robinson, 2011:19).
Ανιχνεύοντας το χώρο της δημιουργικότητας, μετά τη διερεύνηση των ορισμών της
διαπιστώνουμε ένα πεδίο με τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη διερεύνηση της
εφαρμογής της ιδιαίτερα στην πράξη.
Στην Ελλάδα, από το 1985 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχολή στον
τομέα της Ψυχολογίας υπάρχει «Κέντρο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας», του οποίου
ιδρυτής είναι ο Παρασκευόπουλος Ιωάννης (Παρασκευόπουλος 2004).

«Σκοπός του κέντρου, όπως διευκρινίζεται, είναι η εφαρμογή των αρχών της
δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και της πρωτοτυπίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας, και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της
δημιουργικής σκέψης στο σύστημα της εκπαίδευσης και πώς η υψηλή δημιουργική σκέψη, σε
συνδυασμό με την υψηλή νοημοσύνη και τα υψηλά κίνητρα για επίτευξη στόχων διαμορφώνουν
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την παραγωγή εξαιρετικών επιτευγμάτων».

Σε διεθνές επίπεδο διαπιστώνουμε ένα μεγάλο πλήθος συνεδρίων με επίκεντρο τη
δημιουργικότητα, όπως το Creativity: Process, Product, Personality, Environment &
Technology (2013), Creative Education Conference, από το Institute of Education, London
(2016), ICCE 201: 18th International Conference on Creative Education, στο Λονδίνο. Επίσης,
είναι αξιοσημείωτο ότι πρόκειται για το 18ο συνέδριο στο πεδίο, The International Conference
of Creativity, Thinking & Education, 2015, από το πανεπιστήμιο του St Thomas, Minesota,
ΗΠΑ, κτλ.
Ο Ogunleye (2013), προλογίζοντας το συνέδριο (Creativity: Process, Product,
Personality, Environment & Technology, 2013) για τη δημιουργικότητα, επισημαίνει ότι στην
καρδιά της δημιουργικότητας και της καινοτομίας είναι η γνώση, αλλά η γνώση μόνη της δε
φτάνει, για να παραχθεί ένα επιθυμητό δημιουργικό αποτέλεσμα.
Τo 2010 η ΙΒΜ πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα με συνεντεύξεις σε περισσότερα
από 1.500 ανώτατα διευθυντικά στελέχη σε όλο τον κόσμο, τα οποία προσδιόρισαν τη
δημιουργικότητα ως τη σημαντικότερη δεξιότητα για ποιοτική ηγεσία στο μέλλον (IBM
Institute for Business Value, 2010). Εξάλλου, και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, η
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δημιουργικότητα βρίσκεται στην 3η θέση όσον αφορά τις δεξιότητες που το 2020 θα είναι
απαραίτητες για τα μελλοντικά επαγγέλματα.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008), όταν
χαρακτήρισε το 2009 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, με στόχο να
μελετηθεί τι σημαίνει δημιουργικότητα και καινοτομία γιατί η Ε.Ε. εκτίμησε πως αυτές οι δυο
έννοιες μπορούν να συμβάλλουν στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και
είναι απαραίτητες προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρώπη. Ανάλογη είναι και η
θέση της Reisman (2013), όταν προλογίζει τα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου για τη
δημιουργικότητα και επισημαίνει μάλιστα ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι τα
στρατηγικά εργαλεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε πολλές από τις δυσκολίες
και να προετοιμάσουμε το μέλλον.
Βέβαια, η δημιουργικότητα μπορεί να είναι εγγενής σε όλους τους ανθρώπους αλλά δεν
εκδηλώνεται συχνά λόγω φόβου και δειλίας να είναι κανείς διαφορετικός και να χαρακτηριστεί
εκκεντρικός ή γελοίος ή ακόμα και «τρελός». Συγκεκριμένα, ο Παρασκευόπουλος (2004)
τονίζει ότι ανασταλτικοί παράγοντες για τη δημιουργικότητα είναι:


Οι κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση



Οι προηγούμενες συνήθειες



Η κυριαρχία της λογικής



Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές ικανότητες



Ο φόβος σφαλμάτων και γελοιοποίησης

5.2 Δημιουργικότητα και Εκπαίδευση

Δημιουργικότητα και
εκπαίδευση

Η δημιουργικότητα είναι ένα ζήτημα που φαίνεται ότι
απασχολεί

σημαντικά

την

εκπαιδευτική

κοινότητα

(Robinson, 2011).
Η σημαντικότητα της δημιουργικότητας διαπιστώνεται

και από το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ν.1566/85 ΦΕΚ 167 Α, παράγραφος
1, άρθρο 1) όπου αναφέρεται ότι η εκπαίδευση οφείλει
« …να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών
και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν
σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά».
Ως βασική ανάγκη της κοινωνίας και σκοπός της εκπαίδευσης εκτός των άλλων
στοιχείων είναι οι δημιουργικοί άνθρωποι οι οποίοι ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες
μπορούν βοηθήσουν στην εξέλιξη και τη βελτίωση της κοινωνίας. Το στοιχείο αυτό τονίζει και
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ο Piaget (οπ. αναφ. Ράπτης & Ράπτης, 2007) επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση πρέπει να
συμβάλει στη διαμόρφωση ατόμων δημιουργικών, εφευρετικών που είναι ικανά να εξελίσσουν
τα επιτεύγματα των προηγούμενων γενιών και όχι απλά να επαναλαμβάνουν ό,τι είχαν κάνει,
άκριτα (Τριλιανός, 1997)
Χαρτογραφώντας αδρομερώς το πεδίο διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια αύξηση στα
μαθήματα για τη δημιουργικότητα στις ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία κτλ. σε όλες τις βαθμίδες
(Reisman, 2013) από ανθρώπους που βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η
τεχνολογία, οικονομικά, υγεία, επιχειρήσεις κτλ.
Πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ο όρος δημιουργικότητα έχει
ταυτιστεί με τις τέχνες (Ξανθάκου, 1998), το σχέδιο, τη μόδα κτλ. και αυτό γίνεται φανερό και
στα σχετικά προγράμματα σπουδών που εμφανίζονται στο διαδίκτυο με όρους αναζήτησης
“creative studies”. Η σημασία της τέχνης στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι
αναμφισβήτητα εξαιρετικά σημαντική και απολύτως απαραίτητη και αποτελεί ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον αντικείμενο (Kόκκος, 2009) το οποίο ωστόσο δεν αποτελεί στόχο της παρούσας
έρευνας.
Το πανεπιστήμιο του Buffalo, στη Νέα Υόρκη, έχει δημιουργήσει ένα διεθνές κέντρο για
σπουδές στη δημιουργικότητα (International Center for studies in creativity), στο οποίο
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο πολλά ενδιαφέροντα projects για τη δημιουργικότητα και είναι
από τα λίγα πανεπιστήμια που προσφέρουν ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό σχετικό με τη
δημιουργικότητα. Μόνο το 2016 έχουν υλοποιηθεί 12 projects, όπως ενδεικτικά τα Changing
Perceptions of Creativity Through a Conceptualized Marketing Communications Plan της
Peggy Barnwell, From Creativity to Team Innovation: Building the Bridge in Organizations,
του Jonathan Brown, το Introducing Creativity to Community Policing της Sidonna S. Brown,
The Creative Thinking Field Book: Putting Creative Problem Solving into the Context of
Research & Development, του Clayton Bunyard, κτλ. Ενώ διαπιστώνουμε ότι στο ίδιο
Πανεπιστήμιο από το 1979 έχουν υλοποιηθεί δεκάδες projects σε πολλούς διαφορετικούς
τομείς, όπως εκπαίδευση, ψυχολογία, επιχειρήσεις κτλ.
Ένα άλλο πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη δημιουργική σκέψη
προσφέρεται στο University of Massachusetts Boston, (με σειρά κατάταξης 131o) το
πρόγραμμα Κριτική και Δημιουργική σκέψη Critical and Creative Thinking (CCT),
https://www.umb.edu/academics/caps/degree/creative-thinking.
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Σε πολλά πανεπιστήμια προσφέρονται μαθήματα (courses) για τη δημιουργικότητα όπως
π.χ. στο Stanford University το μάθημα για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
(http://dschool.stanford.edu/creativity-and-innovation-winter).
Αξίζει να επισημάνουμε ένα MOOC (Massive Open Online Course) με θέμα
«Δημιουργικότητα,

Καινοτομία

και

Αλλαγή»

(Creativity,
από

https://www.coursera.org/learn/creativity-innovation),

Innovation

το

The

and

Change,

Pennsylvania

State

University, που δόθηκε στην πλατφόρμα Coursera, το οποίο το 2013 και 2014
παρακολούθησαν περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι από 190 χώρες.
Επίσης, σε πανεπιστήμια που είναι ψηλά στην κατάταξη World University Rankings 2014όπως

15,

το

Johns

Hopkins

University

στις

ΗΠΑ,

με

σειρά

κατάταξης

15ο

https://www.jhu.edu/ και το Tsinghua University στην Κίνα (49ο) η δημιουργικότητα
αναφέρεται ως δεξιότητα στόχος στις ιστοσελίδες τους.
Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι φορείς όπως το Κέντρο για τη δημιουργική μάθηση, Center
for Creative Learning (http://www.centerforcreativelearning.com/about.php) στις ΗΠΑ το
οποίο δημιουργήθηκε το 1983 για να εκπαιδεύει και επιχειρηματίες και κοινό σε ζητήματα
δημιουργικότητας.

Αντίστοιχο

παράδειγμα

είναι

το

SIG

https://www.bera.ac.uk/group/creativity-in-education, το οποίο συνεργάζεται με διάφορα
πανεπιστήμια διεθνώς και προσφέρει σεμινάρια σε μια ποικιλία θεμάτων των σχετικών με τη
δημιουργικότητα στην εκπαίδευση.
Εκτός από τα μεταπτυχιακά, τα μαθήματα, τα συνέδρια, διαπιστώνουμε και μεγάλο
ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς εδώ και δεκαετίες υπάρχει ενδιαφέρον για την
εφαρμογή της δημιουργικότητας στο σχολείο και προβληματισμοί, όπως φαίνεται από την
πλούσια βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρουμε το βιβλίο του Abercrombie, (2000), τη
Δημιουργική διδασκαλία και μάθηση, των Ξανθάκου, & Κάιλα, (2002), το δημιουργικής
Επίλυσης Πρόβλημα, της Ξανθάκου (2002). Τη Γραμματική της Φαντασίας: Πώς να
φτιάνουμε ιστορίες για παιδιά του Τζιάνι Ροντάρι (1985), τη Δημιουργική σκέψη: Το αποπαίδι
της εκπαίδευσης, Παρασκευόπουλος & Παρασκευοπούλου, 2009, αλλά και πολλές ιστοσελίδες
όπως

για

παράδειγμα:

The

seven

most

effective

techniques

for

creativity

http://creativesomething.net/post/65040489344/the-seven-most-effective-techniques-forcreativity,

10 Tips

to

Achieve

Creativity

and

Innovation

in

Education

στο

http://www.designorate.com/creativity-innovation-in-education/, 30 Things You Can Do To
Promote Creativity http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/30-things-you-can-doto-promote-creativity-in-your-classroom/ στα οποία εκτός από το θεωρητικό προβληματισμό
για τη δημιουργική σκέψη και τους δημιουργικούς ανθρώπους αναπτύσσονται και πολύ
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ενδιαφέρουσες τεχνικές για την αξιοποίηση της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση σε
διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
Από την άλλη, παρά την ύπαρξη πολλών μαθημάτων και τεχνικών για τη δημιουργικότητα
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αποτελέσματα ερευνών διαπιστώνουν ότι υπάρχουν σοβαρά
ελλείμματα δημιουργικότητας (Bronson and Merryman, 2010, οπ. αναφ. στο Reisman, 2013).
Ο Robinson (2011) ως βασικό εχθρό της δημιουργικότητας επισημαίνει την εκπαίδευση.
Σημειώνει ότι τα παιδιά εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα με δημιουργική
αυτοπεποίθηση και όταν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την έχουν σχεδόν
χάσει. Αν και έχουμε ξεπεράσει κάπως την εποχή που η δημιουργικότητα στον εκπαιδευτικό
χώρο αντιμετωπίζονταν με προκαταλήψεις που τη συνέδεαν κυρίως με καλλιτεχνικές
δραστηριότητες (Ξανθάκου, 1998), δεν έχει βρει ακόμη τη θέση που της ανήκει. Όπως εύστοχα
παρατηρεί ο Robinson (2011:130), από τη μια αναρωτιόμαστε πώς θα προάγουμε τη
δημιουργικότητα και από την άλλη καταστρέφουμε τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα
υποστήριζαν την προαγωγή της.
Η εκπαίδευση από την πρωτοβάθμια ως την τριτοβάθμια ελάχιστα επικεντρώνεται στην
καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Τα εκπαιδευτικά συστήματα ενισχύουν
την παθητική προσέγγιση της γνώσης, την απομνημόνευση και ελάχιστα την ενεργητική
μάθηση και τη δημιουργικότητα (Robinson, 2011). Αυτό που ενδιαφέρει τους μαθητές και τους
φοιτητές είναι να πάρουν καλούς βαθμούς και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
εκπαιδευτικού συστήματος.
Σε έρευνα που έγινε, ο Puccio (2007) επισημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο
οι νέες γενιές να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσουν δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής
σκέψης και να παράγουν νέα γνώση. Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες μέσα στις νέες συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί τείνουν να ενισχύουν μια παθητική προσέγγιση στη διαδικασία της
μάθησης.
Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον και τη διαπίστωση της σημαντικότητας της δεν έχουμε
καταφέρει ακόμη να ανταποκριθούμε στην ανάγκες του 21ου αιώνα και μεταμορφώσουμε τα
εκπαιδευτικά μας συστήματα, μέσα από μια διαφορετική αντίληψη (Robinson, 2011).
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5.3 Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας στη Μεταπτυχιακή
Εργασία
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναζητηθεί και να μελετηθεί σε βάθος η σχέση της
δημιουργικότητας με τη ΜΕ, οπτική η οποία δεν έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα ως σήμερα αν και η
πρωτοτυπία αποτελεί ένα από ζητούμενα στη Μεταπτυχιακή Εργασία, αλλά ιδιαίτερα στο
επίπεδο των Διδακτορικών διατριβών. Η εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας έχει
συγκεκριμένες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά μέσα στα βασικά ζητούμενα είναι η
πρωτοτυπία, καινοτομία, μια διαφορετική οπτική γωνία. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει κανείς
μια φοβερή καινοτομία στο πλαίσιο της ΔΕ, είναι όμως απαραίτητο να υπάρχουν πρωτότυπα
στοιχεία, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και με παλιότερες εργασίες, για παράδειγμα
μπορούμε να διερευνήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί αλλά με μια νέα
μέθοδο και κυρίως με νέα ερευνητικά ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντικό να θέτουμε το σωστό
ερώτημα καθώς οι θεωρίες αναπτύσσονται ως απαντήσεις σε ερωτήματα (Langer, 1951, oπ.
αναφ. στο Robinson, 2011:110). Η δημιουργικότητα πρακτικά στην αρχή μπορεί να ξεκινήσει
από ένα απλό ερέθισμα που για κάποιο λόγο μας «σκουντάει», ένα παιχνίδισμα, έναν
αυτοσχεδιασμό (Robinson, 2011:178) και σίγουρα και κάποιο ρίσκο. Ανάλογες είναι και οι
απόψεις των ΚΣ και των φοιτητών της παρούσας έρευνας. Χαρακτηριστικά ο ΚΣ (1) αναφέρει:
«Η πρωτοτυπία και η καινοτομία είναι ζητούμενο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι που
μπορεί να το πετύχει κάποιος. Η δημιουργικότητα είναι μία στάση απέναντι στα πράγματα την
οποία χάνουμε μεγαλώνοντας. Όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ θέλουμε να κάνουμε
κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα αρέσει στους άλλους, άρα δε ρισκάρουμε. Ο ενήλικας σπάνια
ρισκάρει και όσο μεγαλώνουμε, τόσο λιγότερο ρισκάρουμε. Άρα ενώ είναι ζητούμενο η
δημιουργική σκέψη, το ενθαρρύνουμε και είναι ευκταίο δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο. Ο
άλλος είναι μεγάλος, έξυπνος και προσπαθεί να σκεφτεί τι είναι αυτό που θα ακούσεις, θα σου
αρέσει και θα το δεχτείς και όχι τι είναι αυτό που εκείνος πραγματικά θα πει, που θα είναι δικό
του, διαφορετικό, πρωτοποριακό και ενδεχομένως δημιουργικό».
Φ(6): «Όταν πραγματεύεσαι ένα θέμα δημιουργείς. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια δική
σου δημιουργία».
Στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρχει μια εργασία χωρίς δημιουργικότητα έχουν ενδιαφέρον
οι απαντήσεις των ΚΣ και φοιτητών. Οι ΚΣ θεωρούν ότι μπορεί μια εργασία χωρίς να
διακρίνεται από δημιουργικότητα, να είναι επαρκής και άρτια τόσο μορφοτυπικά όσο και από
άποψη περιεχομένου και να ολοκληρωθεί με επάρκεια. Ωστόσο χωρίς δημιουργικότητα, η
εργασία είναι αδιάφορη, μια τυπική εργασία που στο μεγαλύτερο μέρος αναπαράγει ή συνθέτει
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τη βιβλιογραφία ή τα ευρήματα της. Της λείπει το «επιπλέον» στοιχείο, η καινοτομία και
κυρίως η νέα γνώση, σημαντικότατο ζητούμενο σε μια μεταπτυχιακή όπως τονίζει ο
Λιοναράκης (2016). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η βαθιά γνώση ενός αντικειμένου είναι
απαραίτητη για τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, συγκεκριμένα αναφέρει ο ΚΣ (1):
«Μπορεί εύκολα και να είναι μια επαρκής εργασία. Το θέμα είναι κατά πόσο εσύ έχεις
απέναντί σου κάποιον που έχει κάποια άλλα πράγματα, για να προχωρήσει στη
δημιουργικότητα. Τη δημιουργικότητα δεν είναι εύκολο να την πετύχεις. Όταν ο άλλος δεν ξέρει
τα βασικά και τα στοιχειώδη, δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό του -και κανένας δεν το
εμπιστεύεται εδώ που τα λέμε- για να πει κάτι τελείως πρωτοποριακό, καινοτόμο και κάτι που
μπορεί να το υποστηρίξει. Όσο πιο βαθιά ξέρεις κάτι τόσο πιο πολύ μπορείς να είσαι
δημιουργικός, γιατί η δημιουργικότητα έχει το στοιχείο της καινοτομίας. Δεν μπορείς να είσαι
δημιουργικός, αν δεν υπάρχει καινοτομία. Καινοτομία σημαίνει ότι ξέρεις αρκετά πράγματα για
να κάνεις κάτι άλλο. Πώς θα ξέρεις ποιο είναι το «καινό» αν δεν ξέρεις ποιο είναι το «παλιό»;
Άρα γνωρίζεις σε βάθος. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής σε πόσο βάθος μπορεί να γνωρίζει κάτι
για να είναι καινοτόμος και εν τέλει δημιουργικός;»

Η θέση αυτή συνάδει και συμπληρώνεται από την άποψη του Robinson (2011:160) ότι η
δημιουργικότητα δεν αφορά μόνο την παραγωγή ιδεών αλλά και την κριτική αξιολόγηση τους
που μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση ή την απόρριψή τους. Μελετώντας και διερευνώντας
ένα θέμα σε βάθος μπορούμε να βρεθούμε μπροστά και σε αδιέξοδα τα οποία όμως με κάποιες
αλλαγές μπορούν να βελτιωθούν και να οδηγήσουν σε κάτι εντελώς νέο, διαφορετικό και πολύ
πιο ενδιαφέρον. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Robinson (2011), «Αν δεν είσαι
προετοιμασμένος να κάνεις λάθος, είναι απίθανο να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά
αυθεντικό».
Η δημιουργικότητα
στην επιλογή του

Το πρώτο σημείο που οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
είναι δημιουργικοί στην εκπόνηση μιας ΔΕ είναι η επιλογή του
θέματος. Η αναζήτηση σε πεδία που είναι άγνωστα και

θέματος της ΔΕ

πρωτόγνωρα είναι μια ευκαιρία για την καλλιέργεια της

δημιουργικότητας. Η επιλογή του θέματος είναι σημαντικό και απαραίτητο να γίνει με μια
φρέσκια ματιά. Πολλές φορές ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι μπροστά μας και δεν το
διακρίνουμε. Για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο και πρωτότυπο θέμα μπορεί να προκύψει μέσα

Ευαγγελία Μανούσου

I

I S B N : 978-618-82258-4-8

115

από μια προηγούμενη εργασία αρκεί να απαντήσουμε ένα νέο ερώτημα. Όπως πολύ εύστοχα
επισημαίνει ο Robinson (2011), ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος δεν έλυσαν ένα παλιό
πρόβλημα, έκαναν μια νέα ερώτηση. Το ίδιο επισημαίνουν στην παρούσα έρευνα όλοι οι ΚΣ
και αρκετοί φοιτητές.
ΚΣ (1): «Αν υπάρχει ένα θέμα που τον ευχαριστεί και τον εκφράζει, εκεί θα μπορέσει, επειδή
ακριβώς τον ευχαριστεί και τον εκφράζει, να πει και κάτι που θα είναι μέσα από την ψυχή του
και ενδεχομένως να είναι καινοτόμο».
Ο Φ(2) επισημαίνει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δημιουργικό μπορεί να είναι η καινούργια
ματιά.
«Η καινούρια ματιά στην παλιά θεωρία. Κάτι νέο που θα παραχθεί από κάτι παλιό»
«Όταν ψάχνουν κάτι καινούριο φαντάζομαι πως όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι θα
κάνουν κάτι καινούριο και δημιουργικό αλλά επειδή πάντα δεν ξέρουν αν θα προκύψουν
αποτελέσματα από την έρευνα και αν η έρευνα θα γίνει και θα έχουν υλικό, νομίζω ότι
ακόμα και εκεί δεν το συνειδητοποιούν σε τέτοιο βαθμό και αν το θέλουν δεν είναι σίγουροι
για το αποτέλεσμα. Η δημιουργικότητα προκύπτει στο τέλος, αλλά σίγουρα όταν κάνεις μια
έρευνα την κάνεις με σκοπό να δημιουργήσεις κάτι».
Πολλές φορές οι φοιτητές ξεκινούν με πολύ γενικά θέματα, τα οποία σύντομα
ανακαλύπτουν με τη βοήθεια και του επιβλέποντα ΚΣ ότι είναι εξαιρετικά ανοικτά και
αδιέξοδα. Σε αυτή τη φάση πρέπει να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους και την κριτική
τους σκέψη και να εμβαθύνουν. Για παράδειγμα συχνά στην αρχή μιας διπλωματικής εργασίας
(κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Α’ στο ΕΑΠ, ή και μερικές φορές και του εντύπου Β’) οι
φοιτητές έχουν δηλώσει θέματα με τίτλους: «Διαδίκτυο και επικοινωνία», ή «Η αξιοποίηση
των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά γενικά και είναι
αδύνατο να διερευνηθούν διεξοδικά και σε βάθος, καθώς το πεδίο είναι εξαιρετικά ευρύ.
Τέτοια θέματα συνήθως σε συνεργασία με τον ΚΣ, περιορίζονται και εμβαθύνουν σε ένα πολύ
συγκεκριμένο πεδίο. Για παράδειγμα το θέμα «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση» το οποίο κατατέθηκε ως αρχική πρόταση, διαμορφώθηκε σταδιακά ως εξής: «Η
συμβολή των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείο εξ αποστάσεως επαγγελματικής ανάπτυξης».
Αυτό είναι μικρό παράδειγμα από το σημαντικό ρόλο του ΚΣ που λειτουργεί συμβουλευτικά,
υποστηρικτικά, κατευθύνει, ενθαρρύνει, ενεργοποιεί, συμβάλλει στην επιστημονική εξέλιξη
και τη μαθησιακή πορεία των φοιτητών (Παπαδημητρίου & Λιοναράκης, 2010)

Η δημιουργικότητα
σε όλα τα στάδια
εκπόνησης ΔΕ

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Οι περισσότεροι ΚΣ και φοιτητές τονίζουν ότι η δημιουργικότητα είναι μια οριζόντια
δεξιότητα που απαιτείται και καλλιεργείται σε όλα τα στάδια της ΔΕ.

ΚΣ (4):… δημιουργικότητα είναι μια οριζόντια δεξιότητα. Χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα
ίσως μετά την επιλογή του θέματος, ασφαλώς σε μεγάλο βαθμό στην αναζήτηση της
βιβλιογραφίας και σε μεγαλύτερο βαθμό στη σύνθεση των αποτελεσμάτων».
«Η διπλωματική εξ αρχής οφείλει να έχει έναν χαρακτήρα πρωτοτυπίας. Δεν μπορεί λοιπόν
παρά να υποχρεώσει τον φοιτητή σε κάποιο βαθμό, και εδώ διαφέρει ο βαθμός επίτευξης, να
είναι δημιουργικός για να είναι πρωτότυπος. Να είναι δημιουργικός για να δώσει εκείνο το
στίγμα καινοτομίας, στον επιβλέποντα και τους συνομιλητές του, είτε είναι ο κύκλος των
συνεργατών με τους οποίους εργάζεται για την εκπόνηση της διατριβής -από τα υποκείμενα της
έρευνας ως τον κύκλο των συνομιλητών- αλλά και η επιστημονική, ακαδημαϊκή και η εν γένει
κοινότητα η οποία θα μελετήσει και θα ασχοληθεί με το κείμενο. Για όλους αυτούς τα
παραπάνω είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε μάλλον αναγκαία τη
δημιουργικότητα, τη σύνθεση της δημιουργικής δεξιότητας στην εκπόνηση της εργασίας».
ΚΣ (5): «Δημιουργικότητα είναι να μπορούν πραγματικά να παραθέσουν νέες ιδέες. Να
προσεγγίσουν με έναν κριτικό και δημιουργικό τρόπο τη βιβλιογραφία. Να μπορούν να
δομήσουν νέα επιχειρήματα σε σχέση με αυτό που έχουν διαβάσει και να μην αναπαράγουν
αυτά που έχουν διαβάσει».
Φ(1): «Πάρα πολύ η δημιουργικότητα είναι σημαντική, κυρίως σε θέματα κυρίως δεν είναι
…γνωστά, οπότε εκεί χρειάζεσαι δημιουργικότητα, χρειάζεσαι και θεωρητική σκέψη, δηλαδή να
βάλεις και τη δική σου σκέψη και να αφαιρέσεις πράγματα, για να μπορέσεις να
στοιχειοθετήσεις και να αφαιρέσεις πέντε πράγματα ώστε να πεις αυτό είναι εμένα που με
εκφράζει ή αυτό είναι που πιστεύω ότι πρέπει να γραφτεί».
Φ(1): «Ή να βγάλεις το μεράκι σου - να το πω έτσι - σε κάτι παραπάνω είτε ακόμα και να
επιβεβαιώσεις κάτι που ίσως σε κάποιους άλλους φαινόταν ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό».
Φ(3): «Η δημιουργικότητα είναι και αυτή οριζόντια δεξιότητα. Ήδη όταν χτίζεις το
θεωρητικό σου πλαίσιο πρέπει να δουλεύεις κάποια πράγματα με πρωτότυπο τρόπο. Δεν μπορεί
να ακολουθείς διαδρομές άλλων. Και στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων αλλά ίσως
περισσότερο λίγο πιο πριν, όταν χτίζεις το θεωρητικό πλαίσιο και φτιάχνεις το ερευνητικό σου
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εργαλείο. Είναι όμως οριζόντια δεξιότητα δεν μπορείς να πεις ότι χαρακτηρίζει μόνο ένα
στάδιο».
Φ(5): «Και δημιουργικότητα και φαντασία. Πρέπει να σκεφτείς κάτι καινούριο, κάτι
διαφορετικό κάτι επιπλέον από αυτό που έχει γίνει. Να δημιουργήσεις κάτι δικό σου».
Φ(6) «Δεν πρέπει η διπλωματική να είναι κάτι πρωτότυπο; Μόνο βιβλιογραφική
ανασκόπηση; Να ψάξεις ότι υπάρχει; Πρέπει να κάνεις κάτι δικό σου, κάτι μικρό δεν έχει
σημασία».
Οι Treffinger, Isaksen, & Dorval (2000:7), τόνισαν
Δημιουργικότητα και
κριτική σκέψη

τη σημασία της ύπαρξης αρμονίας και ισορροπίας μεταξύ
κριτικής και δημιουργικής σκέψης για την επίλυση
προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Μια ιδιαίτερα
σημαντική

επισήμανση

είναι

ότι

η

Αποκλίνουσα

Δημιουργική σκέψη απαιτεί τη χρήση της Συγκλίνουσας σκέψης και έχουν κοινά στοιχεία
(Κολλιάδης, 2002). Την άμεση σύνδεση της δημιουργικότητας με την κριτική σκέψη στη ΔΕ,
επισημαίνουν οι ΚΣ και οι φοιτητές. Καθώς αναζητά κανείς όλες τις διαστάσεις ενός θέματος
βιβλιογραφικά, μεθοδολογία καλλιεργεί και αξιοποιεί την κριτική του σκέψη, είναι έτοιμος και
ανοικτός να δεχτεί τις νέες ιδέες, νέα δεδομένα και προχωρήσει δημιουργικά στη ΔΕ εργασία.
ΚΣ(2): «Η δημιουργικότητα για μένα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κριτική σκέψη. Για να
μπορέσω να φτάσω σε μία σύνθεση σημαίνει ότι πέρα από την κριτική σκέψη έχω και τη
δεξιότητα της δημιουργικότητας με την έννοια ότι όταν φτάσω στη σύνθεση, πώς εγώ θα
διαμορφώσω αυτό που είναι η δική μου η άποψη; Πώς θα το προχωρήσω λίγο παρακάτω;
Ακόμα και στο πρώτο στάδιο, στη σύλληψη του τι θα κάνει κάποιος, υπάρχει δημιουργικότητα.
Είναι ακόμα ένα κριτήριο των καλών ή λιγότερο καλών διπλωματικών. Ακόμα και η σύλληψη
της ιδέας του τι θέλω να κάνω, ενέχει δημιουργικότητα».
Φ(2): «Η δημιουργικότητα είναι κάτι που σκεφτόμουν ότι μπορεί να προκύψει μέσα από την
κριτική σκέψη. Όταν κάτι το αντιμετωπίζεις κριτικά, όχι με την έννοια της κατάκρισης, αλλά
του καινούριου που μπορεί να συμβεί, σίγουρα ακόμα και αν δεν την έχει ως ικανότητα κάποιος
άνθρωπος, προκύπτει. Όταν κάποιος κοιτάζει τα πράγματα κριτικά και ερευνητικά και είναι
ανοιχτός σε καθετί νέο σίγουρα θα προκύψει κάτι δημιουργικό».
Η ΔΕ δημιουργεί την ανάγκη αλλά και δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει ο
φοιτητής τη δημιουργικότητα του, χωρίς συχνά αυτό να γίνεται αντιληπτό. Φ(2):

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

«Από τη στιγμή που εξετάζουμε ένα θέμα, είτε παλιό με νέα ματιά, είτε κάτι τελείως
καινούριο, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, ακόμα και αν επιβεβαιώνουν το θεωρητικό
πλαίσιο είναι κάποια καινούρια συμπεράσματα σε ένα νέο πλαίσιο. Δε νομίζω ότι συμβαίνει
συνειδητά. Νομίζω ότι προκύπτει στα συμπεράσματα, στη συζήτηση και ίσως να μην είναι
αντιληπτό από την αρχή, αλλά στην παρουσίαση περισσότερο. Ο φοιτητής το συνειδητοποιεί σε
τελευταία στάδια….
Ειδικά σε εμπειρικές έρευνες, γιατί δεν μπορείς να ξεκινήσεις με κάτι έτοιμο. Δεν είναι
ένα ερωτηματολόγιο το οποίο σίγουρα μπορεί πάλι να δώσει νέα πράγματα, αλλά λειτουργεί
ταυτόχρονα την ώρα της έρευνας. Εκεί δεν υπάρχει πάντα συναίσθηση του ίδιου του ερευνητή
ότι βγαίνει κάτι δημιουργικό. Μπορεί να κάνω και λάθος αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό που
ενδιέφερε τουλάχιστον εμένα, ήταν να γίνει κάτι μεθοδολογικά σωστά, έγκυρα και αξιόπιστα και
το νέο που θα προέκυπτε δε νομίζω ότι το αντιλαμβανόμουν εκείνη τη στιγμή. Ίσως το
υποψιαζόμουν, αλλά έβγαινε μετά».
Φ(3): « Η δημιουργικότητα είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα. Αυτό που στην ουσία
έχεις να κάνεις είναι να προχωρήσεις τη γνώση σε σχέση με αυτό που υπάρχει ήδη. Πρέπει όλα
αυτά που συλλέγεις να μπορείς να τα συνθέτεις, ώστε να δημιουργήσεις κάτι δικό σου
καινούριο. Είναι η ικανότητα που έχει κάποιος μαζεύοντας όλα αυτά που διαβάζει και τις
πληροφορίες που συλλέγει από πηγές να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι δικό του το οποίο όμως
να είναι και πρωτότυπο και χρήσιμο, να έχει ένα νόημα και να προχωράει τη γνώση
ουσιαστικά».

Μια ιδιαίτερη επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι η
Ποιοτικές και

αναφορά σε ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες και τη σχέση τους

ποσοτικές έρευνες

με τη δημιουργικότητα. Κάποιοι ΚΣ (2) και φοιτητές (2)

και

εκτιμούν ότι στις ποσοτικές έρευνες δεν χρειάζεται ιδιαίτερα η

δημιουργικότητα

δημιουργικότητα, ενώ αντίθετα στις ποιοτικές είναι απολύτως
απαραίτητη για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων. Ποιο

συγκεκριμένα ο ΚΣ(2) επισημαίνει:
«Σε μια ποσοτική έρευνα δε θα έλεγα ότι χρειάζεται τόσο πολύ δημιουργικότητα, γιατί είναι
λίγο πολύ ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Θα το εντόπιζα όμως στη διεξαγωγή ποιοτικών
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ερευνών καθώς και στις θεωρητικές διπλωματικές, όπου χρειάζεται δημιουργικότητα και στη
συλλογή και στην ανάλυση δεδομένων».
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η τοποθέτηση του Φ(3):
«Όταν αποκωδικοποιείς όλες τις πληροφορίες και θέλεις να βγάλεις τα συμπεράσματα της
εργασίας σου, ειδικά σε ποιοτικές έρευνες, πρέπει όλα αυτά τα στοιχειά τα οποία συλλέγεις να
τα αντιμετωπίζεις δημιουργικά. Όταν η έρευνά σου είναι ποσοτική είναι πιο απλά τα πράγματα,
όταν όμως κάνεις μια κριτική έρευνα, όπως εγώ, πρέπει να τη δεις κριτικά και λίγο
δημιουργικά. Δεν είναι ένας απλός αλγόριθμος. Εξαρτάται λοιπόν και από το είδος της
διπλωματικής».

Εκτιμούμε ότι και στις ποσοτικές έρευνες η επιλογή του θέματος και η διατύπωση των
ερευνητικών ερωτημάτων είναι στάδια της ΔΕ όπου χρειάζεται η δημιουργικότητα και η
ύπαρξη της μπορεί να κάνει τη διαφορά και να προσδιορίζει μια εξαιρετικά καλή μεταπτυχιακή
εργασία.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

6ο Κεφάλαιο: Επικοινωνία και μεταπτυχιακή εργασία
Η επικοινωνία είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά σύνθετο και διεπιστημονικό - μερικές από
τις επιστήμες που αφορούν στη μελέτης της επικοινωνίας είναι η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία,
η ανθρωπολογία, η ψυχολογία, η γλωσσολογία, η νομική, οι πολιτικές επιστήμες, η ιστορία, η
εθνολογία, η οικονομία, η βιολογία και η κυβερνητική (Delia, 1987, Krauss, & Fussell, 1996)
και με πολλές διαστάσεις, που είναι παρούσες σε κάθε στιγμή της ζωής μας, καθώς, όπως
επισήμαναν οι Watzlawick, Beavin & Jackson (2004), Κούρτη, 2007 και Πολέμη- Τοδούλου,
2005, 2011), ένα από τα βασικά τους αξιώματα για την ανθρώπινη επικοινωνία είναι ότι «δεν
μπορούμε παρά να επικοινωνούμε».
Εμείς μετά από μια εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο της επικοινωνίας και πιο
συγκεκριμένα στο ρόλο και τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης, θα ασχοληθούμε με το
ζήτημα της επικοινωνίας στη μάθηση συνδυάζοντάς το με τη σημασία της κατά την εκπόνηση
της μεταπτυχιακής εργασίας.

6.1 H έννοια της επικοινωνίας
H επισήμανση της Satir (1995), ότι η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων ό,τι
είναι η αναπνοή για τη διατήρηση της ζωής, μας δηλώνει τη σημαντικότητα της πολύπλοκης
διεργασίας ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων, μέσω των οποίων δημιουργούν,
καλλιεργούν και εξελίσσουν τις σχέσεις τους.
Η επικοινωνία είναι συνυφασμένη με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα όπως φαίνεται σ’
έναν από τους πρώτους ορισμούς του όρου, όπου προσδιορίζεται ως «ο μηχανισμός μέσω του
οποίου υπάρχουν και αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις» (Cooley, 1909). Αλλά και όλοι οι
μεταγενέστεροι ορισμοί αναφέρονται στην ανάγκη επικοινωνίας ως βασικού χαρακτηριστικού
του ανθρώπινου είδους και ως χαρακτηριστικού που υπάρχει «φύσει» σε κάθε άνθρωπο που
αφορά στη μεταβίβαση ή εκπομπή και λήψη μηνυμάτων, πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων και
συναισθημάτων από έναν άνθρωπο (πομπό) σ’ έναν άλλο με στόχο να επηρεάσει την
κατάσταση και τη συμπεριφορά του (Verderber, 1998, Κόκκος, 1998, Μπουραντάς, 1992).
Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η επικοινωνία δεν αφορά σε καμία περίπτωση στην απλή
μεταβίβαση πληροφοριών αλλά σε μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία εξαιρετικά ζωτικής
σημασίας, η οποία απαιτεί αλληλοκατανόηση μεταξύ ανθρώπων, ομάδων, οργανισμών και
είναι καθοριστική για τη συνεργασία, τον συντονισμό και την επιβίωση τους (Josien, 1995 οπ.
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αναφ. στο Βαρδακώστα, 2001ˑHayes, 1998ˑWatzlawick, Bavelas & Jackson, 2004). Ο τρόπος
που πραγματώνεται από κάθε άνθρωπο λεκτικά ή μη λεκτικά η επικοινωνία των σκέψεων, των
επιθυμιών, των ιδεών και των αναγκών είναι μοναδικός και αποτελεί ένα ιδιαίτερο γνώρισμα
της προσωπικότητας του (Kotzman, 1989).
Οι βασικότεροι λόγοι για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας είναι (Μακράτζη, 2016):


Η πληροφόρηση – ενημέρωση. Η διανομή των πληροφοριών είναι σημαντική και
απαραίτητη για να ληφθούν αποφάσεις, να δοθούν διευκρινίσεις για τα προβλήματα
που έχουν προκύψει, να αναζητηθούν και να διαμορφωθούν όπου χρειάζεται λύσεις σε
προβλήματα, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κοινών στόχων, πολιτικών, πρακτικών,
ενεργειών, να ανατεθούν καθήκοντα, να αξιολογηθούν οι πληροφορίες και η
αποτελεσματικότητα των ενεργειών ή καθηκόντων.



Ο συντονισμός των δράσεων. Με την επικοινωνία όλοι οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα,
οργανισμό, επιχείρηση κτλ. μοιράζονται ένα κοινό σκοπό και όραμα, ενώ χωρίς
επικοινωνία ένας οργανισμός θα ήταν απλά μια συλλογή από εργαζόμενους με
ξεχωριστά καθήκοντα.



Η έκφραση των συναισθημάτων. Οι άνθρωποι σε διαφορετικό κάθε φορά πλαίσιο π.χ.
οικογένεια, φίλοι, εργασία, επικοινωνούν για να εκφράσουν συναισθήματα όπως χαρά,
θυμό, εμπιστοσύνη, απογοήτευση, φόβο.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πεδίο της θεωρίας της επικοινωνίας διαπιστώνεται ότι οι
θεωρητικοί του χώρου έχουν μεγάλη διάσταση απόψεων σε όλες τις προσεγγίσεις τους και στο
μόνο που συμφωνούν είναι η διαφωνία τους (Craig, 1999:119-20), με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει μια σαφής θεωρία για την επικοινωνία, καθώς όπως διαπιστώνει ο Craig (2009)
υπάρχουν πολλά εμπόδια στη διατύπωση κάποιων βασικών αρχών για τη θεωρία. Ο ίδιος μετά
τη διαπίστωση των δυσκολιών που υπάρχουν προτείνει, μεταξύ άλλων, ένα διαπολιτισμικό και
διεπιστημονικό διάλογο όλων των σχετικών θεωρητικών, ώστε να μπουν οι βάσεις της θεωρίας
της επικοινωνίας.
Κάνοντας μια συνοπτική ιστορική αναδρομή στη μελέτη της επικοινωνίας, διαπιστώνουμε
ότι Αριστοτέλης πρότεινε, περίπου 2000 χρόνια πριν, ένα «μοντέλο» λόγου, το οποίο
αφορούσε άμεσα και συνδεόταν με την επικοινωνία, που παρουσιάζει τα βασικότερα στοιχεία
της επικοινωνίας: τον ομιλητή, το μήνυμα (ή ομιλία), το κοινό, την επίδραση/αποτέλεσμα, την
περίσταση/αιτία/στόχο (Τσενέ, 2013).
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Στις αρχές του 20ου αιώνα είχε αρχίσει η συστηματική και επίμονη αναζήτηση της
περιγραφής της διαδικασίας μέσα από εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Μια από τις πρώτες
προσεγγίσεις είχε μαθηματικές βάσεις όπως π.χ. των Shanon-Weaver, οι οποίοι το 1949 (oπ.
αναφ. στο Ho, 2008) περιγράφουν τη διαδικασία της επικοινωνίας με μαθηματικούς και
ποσοτικούς όρους, σε ένα μοντέλο που στιγμάτισε και σηματοδότησε για πολλά χρόνια το
θεωρητικό πεδίο της επικοινωνίας και επηρέασε πολλούς από τους μεταγενέστερους
θεωρητικούς. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως το «μοντέλο επικοινωνίας των Shannon –
Weaver» (Shannon -Weaver model of communication) σχ.10
Σε αυτό το μοντέλο (σχήμα 10) παρουσιάζονται οι παράγοντές που επιδρούν στην
ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ πομπού (αποστολέα) και δέκτη. Σημαντικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της επικοινωνίας είναι ο θόρυβος, το κανάλι-μέσο,
ο προορισμός των πληροφοριών-μηνύματος, η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση.

Πομπός

Κωδικοποίηση

Μέσον /
κανάλι
επικοινωνίας

Αποκωδικοποίηση

Δέκτης

Θόρυβος

Ανατροφοδότηση

Σχήμα 10: «Mοντέλο επικοινωνίας των Shannon –Weaver»
Πηγή: http://communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication/

Την ίδια εποχή που οι Shannon –Weaver παρουσίασαν το μοντέλο τους, ο Lasswell (1948)
έβαλε ένα ακόμη θεωρητικό λιθαράκι στο πεδίο, διατυπώνοντας τα 5 βασικά ερωτήματα τα
οποία πρέπει να απαντηθούν για να περιγράψουμε μια επικοινωνιακή πράξη «ποιος», «λέει τι»,
«από ποιο κανάλι», «σε ποιον», «με ποιο αποτέλεσμα» (Lasswell, 1948, oπ. αναφ. στο Ho,
2008).
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Δέκα χρόνια αργότερα ο Braddock (1958) πρόσθεσε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της
επικοινωνίας: α) τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες στέλνεται ένα μήνυμα και β) το
συγκεκριμένο σκοπό που ο πομπός λέει κάτι (Braddock, 1958).
Εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν και άλλα θεωρητικά μοντέλα επικοινωνίας, όπως του
Jakobson, (1960, oπ. αναφ. στο Ho, 2008) και του David Berlo (1960, oπ. αναφ. στο Ho, 2008)
κ.ά., καθένα από τα οποία μελετούσε σε βάθος διάφορους παράγοντες. Με τις επιδράσεις της
επικοινωνίας στη συμπεριφορά ασχολούνται, σε μια εργασία σταθμό στο πεδίο της
ψυχολογίας, οι Watzlawick, Bavelas, Jackson (2005).
Ένα σημαντικό ζήτημα που επισημαίνει ο Schramm, (1954, οπ. αναφ. στο Κοντάκος &
Σταμάτης, 2002) είναι ότι στη διαδικασία της επικοινωνίας «είναι αποπροσανατολιστικό να
θεωρεί κανείς ότι αρχίζει από ένα σημείο και καταλήγει σε ένα άλλο», καθώς η διαδικασία
είναι διηνεκής, δυναμική, εξελίσσεται συνεχώς και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τόσο τη διαδικασία όσο και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καθώς αποκτούν
περισσότερες πληροφορίες για το θέμα που τους ενδιαφέρει, ακούν τις απόψεις των άλλων και
αλληλεπιδρούν μαζί τους (Dance, 1967 oπ. αναφ. στο Ho, 2008). Η αλληλεπίδραση αυτή είναι
αποτελεσματική και βελτιώνεται, όταν υπάρχει μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων που
επικοινωνούν, αμοιβαία κατανόηση.
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να επισημανθεί στη διαδικασία της επικοινωνίας είναι ότι
καθώς ξεκινά από έναν πομπό, ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα κωδικοποιημένο με σύμβολα (π.χ.
λέξεις, ήχους κτλ.), το μήνυμα προχωράει και μεταφέρεται στον δέκτη μέσα από κάποιο/α
μέσο/α /κανάλι/α και παραλαμβάνεται από το δέκτη αποκωδικοποιημένο ή αποκωδικοποιείταιγίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από το δέκτη. Βέβαια, για να υπάρξει επικοινωνία, πομπός
και δέκτης ή παραλήπτης πρέπει να έχουν ή να προσπαθούν να αποκτήσουν κάποιον κοινό
κώδικα (Κοντάκος & Σταμάτης, 2002). Η διαδικασία της επεξεργασίας θα μπορούσαμε να
πούμε ότι είναι το φιλτράρισμα που πραγματοποιείται από το δέκτη και επηρεάζεται από τις
προσωπικές του αντιλήψεις, ιδέες, στάσεις και προκαταλήψεις, εμπειρίες, και αξίες
(Κανδυλάκη, 2004:73). Καθώς η διαδικασία εξελίσσεται δυναμικά και ο δέκτης προσπαθεί να
δώσει μιαν απάντηση στον πομπό, όσον αφορά το μήνυμα, διαπιστώνεται (από τον πομπό) εάν
κατά πόσο το μήνυμα έχει παρερμηνευθεί ή διαστρεβλωθεί από τον δέκτη. Στη διαδικασία της
επικοινωνίας δηλαδή, όπως αναφέρει και ο Clampitt (2005), υπάρχει μια διαρκής εναλλαγή
ρόλων-ανατροφοδότηση του πομπού και του δέκτη με την προσπάθεια να γίνει ακριβής
αποκωδικοποίηση του μηνύματος και να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία.
Ο πομπός και ο δέκτης ανατροφοδοτούνται σε μια δυναμική και κυκλική διαδικασία
(Dixon & O’Hara, 2006) η οποία, όταν είναι αυθεντική, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη
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και ουσιαστικότερη επικοινωνία, στην επίλυση προβλημάτων και μειώνονται ή εξαλείφονται
τα εμπόδια που προέρχονται είτε από ανεπαρκή κωδικοποίηση ή αποκωδικοποίηση του
μηνύματος ή λανθασμένη μεταφορά (Δημοπούλου–Λαγωνίκα, 2011:195). Βέβαια, βασικός
παράγοντας της ικανοποιητικής κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης είναι σύμφωνα με
Verderber (1998, 29) το γενικότερο πλαίσιο επικοινωνίας, δηλαδή το περιβάλλον όπου
συντελείται (π.χ. μια αίθουσα διδασκαλίας) που αφορά στην τοποθεσία/χώρο, στη διαρρύθμιση
του χώρου, στο φως, σε ενδεχόμενους εξωτερικούς θορύβους κτλ.
Πρέπει να επισημάνουμε επιπλέον ότι η ανθρώπινη επικοινωνία διεξάγεται (ταυτόχρονα σε
δύο επίπεδα που αφορούν: α) στο περιεχόμενο (τι λέµε) λεκτική επικοινωνία και β) στη σχέση
(πώς το λέµε) μη λεκτική επικοινωνία.
Η λεκτική (verbal communication) που αφορά την επικοινωνία που πραγματώνεται με την
αξιοποίηση του γλωσσικού κώδικα και το μήνυμα από τον πομπό στο δέκτη μεταδίδεται με
λέξεις, φράσεις, έννοιες που διέπονται από συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες και
εκπέμπονται από τον ομιλητή δια μέσου του φωνητικού του συστήματος και προσλαμβάνονται
από τον ακροατή διαμέσου του ακουστικού συστήματος (Chomsky, 1964 Manstead, 1991 οπ.
αναφ. στο Κανδυλάκη, 2004). Στο πλαίσιο της λεκτικής επικοινωνίας συμπεριλαμβάνονται και
τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσω του γραπτού λόγου. Είναι αξιοσημείωτο ότι αφορά μόνο
το 7% της όλης επικοινωνίας παρόλο που αποτελεί την πιο συνειδητή μορφή επικοινωνίας
(Κανδυλάκη, 2004: 80) στην οποία συνήθως δίνεται μεγάλη βαρύτητα.
Η μη λεκτική επικοινωνία (non verbal communication) αναφέρεται στην παραγωγή και
μετάδοση μηνυμάτων με άλλο τρόπο εκτός του λόγου και των λέξεων. Δηλαδή η «μη λεκτική
επικοινωνία» αφορά σε μηνύματα που μεταφέρονται με χειρονομίες, το βλέμμα, τις κινήσεις
του σώματος, τους μορφασμούς του προσώπου, ένα χαμόγελο, μια μυρωδιά ή τον τόνο της
φωνής κτλ. Ακόμη και οι σιωπές, η εμφάνιση-το παρουσιαστικό κάποιου αποτελεί μέρος της
επικοινωνίας και έχουν μεγάλη σημασία καθώς σε κάθε περίπτωση εκπέμπονται μηνύματα τα
οποία όπως αναφέρει η Κούρτη (2007) είναι ένα είδος «σιωπηλών οδηγιών» για την ερμηνεία
τόσο του περιεχομένου της επικοινωνίας, όσο και της σχέσης των ατόμων που επικοινωνούν
(Argyle, 1988ˑ DeVito, 2002ˑ Fussel,1996 ˑKnapp & Hall, 2002ˑ Kοντάκος & Πολεμικός,
2000ˑ Kotzman, 1989ˑ Μπουραντάς,1992).
Τα μηνύματα που μεταφέρονται μέσω μη λεκτικής επικοινωνίας έχουν καθοριστικό και
ρυθμιστικό ρόλο στη συνολική επικοινωνία, παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι τα
αγνοούν. Γενικότερα, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν απόλυτη και συνεχή επίγνωση των μη
λεκτικών μηνυμάτων που μεταδίδουν, όπως και αυτών που προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν.
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Παρά το γεγονός ότι η έρευνα που αφορά στη μη λεκτική επικοινωνία αναδεικνύει την
εξαιρετικότατη σημαντικότητά της ως προς τη δημιουργία νοήματος, καθώς θεωρείται ο πιο
ισχυρός παράγοντας της επικοινωνίας (Κούρτη, 2007), το εκπαιδευτικό μας σύστημα δίνει
βαρύτητα μόνο στο λεκτική επικοινωνία. Έτσι, η δεξιότητα της κωδικοποίησης και
αποκωδικοποίησης των µη λεκτικών μηνυμάτων καταλήγει να αφορά τη «διαίσθηση», την
εμπειρία και τις προσωπικές «θεωρίες» του κάθε ανθρώπου (Κούρτη, 2007), οδηγώντας συχνά
σε παρανοήσεις και παρεξηγήσεις στην επικοινωνία. Ο Freud (οπ. αναφ. στο Κούρτη, 2007)
χαρακτήρισε τη µη λεκτική επικοινωνία ως ένα γρίφο ή δυσνόητο κείμενο που απαιτεί ειδικές
στρατηγικές ερμηνείας.

6.2 Ενεργητική ακρόαση
Στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μια πολύ σημαντική διάσταση είναι η
ενεργητική ακρόαση, μια προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Carl Rogers (1967),
πρωτεργάτη της προσωποκεντρικής θεραπείας και της μη-κατευθυντικής στάσης στην
επικοινωνία.
Η ενεργητική ακρόαση αφορά στον τρόπο με τον οποίο ακούει ο ακροατής και έχει στόχο
την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της προσωπικής επαφής, που εφαρμόζεται είτε σε ομαδικό
είτε σε διαπροσωπικό πλαίσιο, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,
αποδοχής, συνεργασίας και στη σαφέστερη κατανόηση του ομιλητή. Προέρχεται από τον χώρο
της ψυχολογίας, κυρίως στη συμβουλευτική, αλλά χρησιμοποιείται πλέον ευρέως όχι μόνο στη
συμβουλευτική αλλά και στην εκπαίδευση, σε χώρους υγείας και στην έρευνα (Ivey,
Gluckstern & Ivey, 1996). Σε μια επικοινωνιακή σχέση, η ενεργητική ακρόαση, αντίθετα με
την παθητική ακρόαση, προϋποθέτει τη συμμετοχική δράση και την αλληλεπίδραση των
συμμετεχόντων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες όπως η προσοχή, η
παρατηρητικότητα, η αποδοχή, η γνησιότητα-αυθεντικότητα, η ενσυναίσθηση.
Ο όρος ενσυναίσθηση είναι μια πολυδιάσταση έννοια με πολλούς διαφορετικούς ορισμούς
και διαστάσεις, στην παρούσα εργασία όμως αναφερόμαστε στην ικανότητα να μπορεί να είναι
κάποιος προσεκτικός ακροατής και να αναγνωρίζει, να κατανοήσει σε βάθος, όχι μόνο ό,τι λέει
ο ομιλητής αλλά και τα συναισθήματα του, τόσο αυτά που εκφράζει όσο και αυτά που δεν
είναι εύκολο να εκφράσει (υποβόσκοντα συναισθήματα) (Goleman, 1999 Μαλικιώση- Λοΐζου,
2001) αλλά και τα συναισθήματα που μεταφέρει ο ακροατής στον ομιλητή (Κουρμούση,
2013).
Χαρακτηριστικές ενδείξεις ενεργητικής ακρόασης (Ivey, Gluckstern & Ivey 1996) είναι:


Η διατήρηση της οπτικής-βλεμματικής επαφής με το άτομο που μιλά, η ενθάρρυνση με
το βλέμμα και η συγκέντρωση στον ομιλητή.
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Η υποστήριξη με τη γλώσσα του σώματος-μη λεκτική επικοινωνία- η οποία επικοινωνεί
στον άλλο την ετοιμότητα του ακροατή να ακούσει. Σε αυτό συντελούν το ύφος, ο
τόνος, ο ρυθμός, η χροιά και η ένταση της φωνής, τα οποία πρέπει να συνάδουν με τα
χαρακτηριστικά του ομιλητή. Για παράδειγμα σε ένα συνεσταλμένο άτομο που μιλά
χαμηλόφωνα δεν μπορεί ο ακροατής να έχει μια στάση υπερβολικής αυτοπεποίθησης
και να μιλά με υψηλή ένταση στη φωνή.



Η λεκτική ακολουθία: η ικανότητα να παραμένει ο ακροατής στο θέμα, το οποίο
αναπτύσσει ο ομιλητής, χωρίς να διακόπτει με άσχετες ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα και
σκέψεις. Ο ακροατής ενισχύει τον ομιλητή να εμβαθύνει όλο και περισσότερο στο θέμα
του.



Ο σεβασμός στο χρόνο που χρειάζεται ο ομιλητής για να αναπτύξει τις απόψεις του,
εκτίμηση και αποδοχή.

Οι ενδείξεις αυτές μπορούν να υποστηριχτούν και από συγκεκριμένες τεχνικές όπως είναι
οι ερωτήσεις (διευκρινιστικές, ανοιχτού και κλειστού τύπου), η αναπλαισίωση του μηνύματος,
η περίληψη, η παράφραση, η ανατροφοδότηση κτλ. (Ivey & Gluckstern, 1999, Nelson-Jones,
2009).
Η αξιοποίηση της ενεργητικής ακρόασης στον χώρο της εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσμα
την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών – όλων
των ηλικιών, καθώς καλλιεργεί και αναδεικνύει τον σεβασμό, την κατανόηση, την
εμπιστοσύνη, την αποδοχή (Rogers 1999), συμβάλλει στο άνοιγμα και την εξερεύνηση του
εαυτού και τη μείωση της αμυντικής στάσης (Μπρούζος, 2004). Τη βελτίωση των σχέσεων και
τα ευεργετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία εκφράζονται με αύξηση της
δημιουργικότητας, του αυθορμητισμού, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και
της κριτικής σκέψης, λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας, μείωση των βανδαλισμών και των
βίαιων περιστατικών, επιβεβαιώνει και η ανασκόπηση των ερευνών που πραγματοποίησαν οι
Κοσμόπουλος και Μουλαδούδης (2003 οπ. αναφ. στη Διαμαντίδου, 2014).
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην ενεργητική ακρόαση και στη βελτίωση της
επικοινωνίας είναι η απουσία κριτικής και αξιολόγησης για το πρόσωπο του άλλου ή τις
απόψεις του. Όπως αναφέρει ο Μπρούζος, (2004), στην ενεργητική ακρόαση είναι σημαντικό ο
ακροατής να μην εμπλέκει τις προσωπικές του πεποιθήσεις και να αποφεύγει την αξιολόγηση
των απόψεων του ομιλητή. Η απουσία κριτικής-αξιολόγησης σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει
ότι δεν θα υπάρχουν διαφωνίες ή δεν θα εκφραστούν. Σ’ ένα πλαίσιο όπου αξιοποιείται η
ενεργητική ακρόαση, οι διαφωνίες εκφράζονται με σεβασμό, χωρίς αντιπαράθεση και
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απαίτηση να την οικειοποιηθεί ο άλλος, και αυτό ενισχύει το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Ένα
επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η αυθεντικότητα της στάσης του ακροατή ως προς το
ενδιαφέρον του για τον ομιλητή, καθώς το γνήσιο ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια
διαδικασία ενεργητικής ακρόασης και επανατροφοδοτεί τον ομιλητή (Μαλικιώση – Λοΐζου,
1998 Διαμαντίδου, 2014).
Η αξιοποίηση της ενεργητικής ακρόασης σε κάθε μαθησιακό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια της σχέσης εκπαιδευτικού με
το μαθητή. Όλα τα παραπάνω σε ένα μαθησιακό πλαίσιο είναι σημαντικό ότι πρέπει να είναι
προσανατολισμένα ώστε να υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση
όλων.
Να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι κατά την εκπόνηση της ΔΕ δεν υπάρχει συνήθως
πολύ συχνή δια ζώσης επικοινωνίας, εντούτοις οι δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης είναι
απαραίτητες και στην τηλεφωνική (ή π.χ. μέσω skype) επικοινωνία, καθώς είναι απαραίτητο να
καλλιεργηθεί μια ουσιαστική επικοινωνιακή σχέση ΚΣ με το φοιτητή.

6.3 Επικοινωνία και μάθηση

Επικοινωνία και
μάθηση

Με το ζήτημα της σημασίας και της σύνδεσης της επικοινωνίας
με τη μάθηση έχουν ασχοληθεί άμεσα ή έμμεσα πολλοί σημαντικοί
επιστήμονες του πεδίου (Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, Freinet,
Lobrot, κ.ά) καθώς η επικοινωνία όπως αναφέρει ο Φράγκος (1984)

είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της σχέσης δασκάλου - μαθητή σε όλες τις
βαθμίδες. Στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε σε μερικές ξεχωριστές-χαρακτηριστικές
θεωρίες ή έρευνες οι οποίες εστιάζουν σε ζητήματα επικοινωνίας, που είναι σχετικά με τις
επικοινωνιακές δεξιότητες στο πλαίσιο μιας μαθησιακής διαδικασίας όπως είναι η ΔΕ.
Ο Habermas (1984 οπ. αναφ. Περπερίδης, 2008) στη «Θεωρία της επικοινωνιακής δράσης»
επισημαίνει ότι τα άτομα αλληλεπιδρούν με τον κοινωνικό χώρο, στο πλαίσιο της
επικοινωνιακής δράσης, μέσω της γλώσσας, της κουλτούρας, των εμπειριών τους, των
συνθηκών πειθούς, επιβολής, εξουσιαστικών σχέσεων που δημιουργούνται μέσω του
“επικοινωνιακού πράττειν” στο πλαίσιο του οποίου μελετάται με γλωσσαναλυτικούς και
πραγματολογικούς όρους η ορθολογικότητα στην επικοινωνία. Ωστόσο ο Habermas
αφοσιωμένος στο έργο της ανάδειξης των πραγματολογικών προϋποθέσεων της επικοινωνίας,
«περιγράφει» μια ιδεατή επικοινωνιακή κατάσταση, χωρίς να αναζητήσει τις δυνατότητες ή μη
της επικοινωνίας σε μια κοινωνία όπου επικρατεί η κυριαρχία και η εκμετάλλευση
(Περπερίδης, 2008).
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Οι θέσεις του Habermas για τη θεωρία της επικοινωνιακής δράσης, επηρέασαν τον
Mezirow, ο οποίος στη θεωρία του για τη μετασχηματίζουσα μάθηση, αξιοποίησε τη διάκριση
μεταξύ της εργαλειακής (instrumental) και επικοινωνιακής (communicative) μάθησης για να
ερμηνεύσει τα διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια τα οποία υπάρχουν. Έτσι ένα πλαίσιο
εργαλειακής μάθησης, διαπιστώνεται ότι στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης μέσα από τη
χειραγώγηση των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος, ενώ σ’ ένα πλαίσιο επικοινωνιακής
μάθησης στόχος είναι η κατανόηση των μηνυμάτων, των εννοιών, ηθικών ζητημάτων κτλ,
όσων μετέχουν στην επικοινωνία (Mezirow, 2006:48). Στην επικοινωνιακή μάθηση του
Habermas (1987 οπ. αναφ. στο Mezirow, 2006: 48) πραγματοποιείται μια συνεχής αξιολόγηση,
ανάγνωση και κατανόηση των νοημάτων και των μηνυμάτων που μεταδίδουν οι άλλοι, όταν
επικοινωνούν μαζί μας, αλλά και της συνοχής, της ακρίβειας και της αλήθειας τους παράλληλα
με την αναγνώριση των συναισθημάτων, των κινήτρων που εμπλέκονται, της αυθεντικότητας,
της καταλληλότητάς τους κτλ. Δηλαδή, η επικοινωνιακή μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με
τον κριτικό στοχασμό, καθώς όλα τα μηνύματα λεκτικά και μη λεκτικά, υπόκεινται σε κριτική
αξιολόγηση και όλα τα στοιχεία όπως π.χ. οι παραδοχές, το κανονιστικό πλαίσιο απαιτούν
αιτιολόγηση. Στην επικοινωνιακή μάθηση με στόχο την καλύτερη δυνατή κρίση και
κατανόηση, αξιοποιείται ο ορθολογικός διάλογος και εξετάζονται, αιτιολογούνται και
τεκμηριώνονται οι πληροφορίες, οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις και οι ερμηνείες.
Τα στοιχεία της επικοινωνιακής μάθησης αξιοποιούνται στη μετασχηματίζουσα μάθηση
του Μezirow (2006), η οποία αναφέρεται σε μια διαρκή διεργασία μετασχηματισμού των
πλαισίων αναφοράς, όπως είναι τα νοητικά σύνολα, οι νοητικές συνήθειες, οι νοηματοδοτήσεις
με ένα από τα βασικότερα εργαλεία, τον στοχαστικό διάλογο. Ο στοχαστικός διάλογος είναι
μια διεργασία με ειδική μορφή και πολύ δημιουργικό ρόλο και αφορά στην κατανόηση μιας
εμπειρίας, την κριτική αξιολόγηση πεποιθήσεων, εμπειριών, παραδοχών και απαιτεί
συναισθηματική ωριμότητα, κατανόηση, αυτορρύθμιση και αυτό-έλεγχο (Mezirow, 2006).
«Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας μάθησης, εστιάζει στο πώς μαθαίνουμε να
διαπραγματευόμαστε και να δρούμε σύμφωνα με τους δικούς μας σκοπούς, τις αξίες μας, τα
αισθήματά μας και τις ερμηνείες μας παρά με βάση όσα έχουμε αφομοιώσει άκριτα από τους
άλλους. Βοηθά επίσης να αποκτούμε μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής μας ως κοινωνικά υπεύθυνα
άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις με καθαρή σκέψη (Μezirow, 2006: 47-48).
Μια άλλη ιδιαίτερη και πολύ σημαντική μελέτη για την ελληνική πραγματικότητα στη
σχέση επικοινωνίας και μάθησης, έχει πραγματοποιήσει ο Κώστας Μπακιρτζής στο βιβλίο του
«Επικοινωνία και Μάθηση», το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στο πεδίο. Η
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τεκμηρίωση των πολυδιάστατων φαινομένων που μελετούν οι επιστήμες της αγωγής, η
διεπιστημονικότητα, η πολυαναφορικότητα και η αναγνώριση της συνθετότητάς τους έχει
αναδειχθεί από πολλούς επιστήμονες του χώρου εδώ και πολλές δεκαετίας (Morin, 2001,
Μπακιρτζής, 2003).
Ο Μπακιρτζής (2003) επιχειρεί μια σύνθεση δεδομένων από διαφορετικές θεωρίες και
έρευνες που αφορούν την επικοινωνία και τη μάθηση. Ξεκινάει με την παρουσίαση, τη
διερεύνηση, τον κριτικό σχολιασμό και σύνθεση των θεωριών του Kurt Lewin, του Carl
Rogers και του Michel Lobrot, όσον αφορά τη σύνδεση της ποιότητας της επικοινωνίας στην
παιδαγωγική σχέση και πώς η επικοινωνία επηρεάζει την πορεία ανάπτυξης του μαθητή (όλων
των ηλικιών). Κάνοντας όλη αυτή τη διαδρομή αναγνωρίζει
«ως βασικά στοιχεία της διεργασίας συνάντησης και συνάρθρωσης του περιβάλλοντος,
ανθρώπινου και φυσικού, με τον εσωτερικό–ψυχικό κόσμο αναγνωρίζεται το συγκινησιακό
φαινόμενο και βιωματική εμπειρία.[…] Μ’ αυτή την έννοια το συγκινησιακό βίωμα αποτελεί
κεντρική κοινωνιο-ψυχο-σωματική λειτουργία, στην οποία στηρίζομαι, για να κατανοήσω τη
δημιουργία τόσο του ψυχικού όσο και του κοινωνικού, του ενδοψυχικού και του διαψυχικού,
μέσα από τη διαλεκτική τους σχέση ως επικοινωνία, δυαδική ενότητα και κοινωνία των ψυχών
ως συνάντηση και βασικά, ως συν-κίνηση» (Μπακιρτζής, 2003:18)
Η μελέτη αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου, που είχε ξεκινήσει να
σχηματοποιείται από το 1998 και ονομάστηκε «Κύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης»
(Μπακιρτζής & Γεωργόπουλος, 1998). Στο μοντέλο αυτό κυρίαρχο στοιχείο είναι η βιωματική
εμπειρία, η οποία δημιουργείται όταν η συνάντηση και η επικοινωνία με το περιβάλλον
συγκινεί. Αποδεχόμενοι ως ορόσημο το «νόμο» του Thordike «μαθαίνουμε ό,τι μας συγκινεί»
(Μπακιρτζής, 2003) αλλά και άλλων σημαντικότατων παιδαγωγών που ανέπτυξαν σχετικές
θεωρίες όπως ο Dewey με την αρχή «learning by doing», η Μontessori, o Decroly, o Freinet
κ.α., οι Μπακιρτζής και Γεωργόπουλος (1998), Μπακιρτζής (2003), επισημαίνουν ότι οι
εμπειρίες που δημιουργούν συγκινήσεις μας στιγματίζουν, οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων
και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με τη διαμόρφωση των
επιθυμιών. Οι «κύκλοι της μάθησης», δεν συμβαίνουν αυτόματα και απρόσκοπτα καθώς
υπάρχουν μεταβατικά στάδια, στην μετάβαση των οποίων δημιουργούνται συναισθηματικά
κενά και συχνά στις φάσεις αυτές ενεργοποιούνται μηχανισμοί αντίστασης – εσωτερικές
συγκρούσεις για να απομακρύνουν την ελκυστική δύναμη της νέας εμπειρίας, η οποία
φαντάζει απειλητική γιατί δεν έχει βιωθεί σε βάθος και δεν έχει εδραιωθεί το συναίσθημα που
έχει προκαλέσει. Η δημιουργία των εσωτερικών αυτών συγκρούσεων που αναδύονται όταν
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υπάρχουν νέα δεδομένα είναι απαραίτητη διαδικασία για την αλλαγή και τη μάθηση και στη
φάση αυτή χρειάζεται υποστήριξη (Μπακιρτζής, 2003:272).
Η βασική πρόταση του «Κύκλου ολοκλήρωσης της μάθησης» (Μπακιρτζής &
Γεωργόπουλος, 1998) είναι ότι η μάθηση στηρίζεται και εξελίσσεται με επίκεντρο την
εμπειρία, το βίωμα και τη συγκίνηση. Τα συγκινησιακά βιώματα και οι εμπειρίες ενισχύουν τη
μαθησιακή διαδικασία, όταν αναγνωρίζονται οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών,
υποστηρίζεται η ανακαλυπτική διαδικασία, η δημιουργικότητα, η ολόπλευρη ανάπτυξη τους
μέσα από σχέσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Μπακιρτζής, 2003). Η μάθηση
στηρίζεται στην ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης, στην καρδιά της οποίας είναι η
επικοινωνία, το συγκινησιακό βίωμα, η αποδοχή της αυτοδυναμίας του μαθητή. Η άποψη αυτή
συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις αρχές της Βιωματικής – Επικοινωνιακής μάθησης
(Χρυσαφίδης, 2000), σύμφωνα με την οποία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις
της μαθησιακής διαδικασίας. Η βάση στη βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία είναι η
διαπραγμάτευση προσωπικών εμπειριών, καταστάσεων και προβληματισμών του μαθητή, η
καλλιέργεια της επικοινωνιακής του ικανότητας μέσα από συνεργατικές δράσεις. Η ενεργός
συμμετοχή του μαθητή και η ανάδειξη των προσωπικών του βιωμάτων ως κυρίαρχων
ερεθισμάτων για μάθηση, συμβάλλουν στη συναισθηματική σύνδεση με τη μάθηση.
Αξίζει να αναφέρουμε την άποψη του Μπακιρτζή (2003) που επισημαίνει με πολύ
χαρακτηριστικό τρόπο τη σημασία του βιώματος και των συγκινήσεων για τη μάθηση, στοιχείο
που αναδεικνύεται και υποστηρίζεται και στη βιωματική–επικοινωνιακή μάθηση του
Χρυσαφίδη (2000).
«Τόσο το παιδί όσο και ο ενήλικας εάν δεν συν-κινηθούν από αυτό που κάνουν και από αυτό
που ζουν, παραμένουν στάσιμοι, ασφυκτιούν, πεθαίνουν, τόσο ψυχικά όσο και βιολογικά. Ούτε
μάθηση, ούτε ανάπτυξη, ούτε ζωή μπορεί να υπάρξει δίχως το βίωμα των συγκινήσεων και την
έκφραση τους, το μοίρασμα και την κοινωνία τους» Μπακιρτζής (2003: 279).
Στη μελέτη του φαινομένου της επικοινωνίας στην αγωγή διακρίνουμε ως γενικές
κατηγορίες αρχών (Μπακιρτζής, 2003


Τις αυτοκεντρικές αρχές που αφορούν στις ενδοψυχικές λειτουργίες του μαθητή, τους
μηχανισμούς μάθησης, τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες τους. Εδώ περιλαμβάνονται: η
αρχή του συγκινησιακού βιώματος, η αρχή της βιωματικής εμπειρίας και της γένεσης
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των επιθυμιών, η αρχή της ιδιοποίησης-εσωτερίκευσης, αρχή της αυτοδυναμίας και της
χειραφέτησης, η αρχή της συνειδητότητας,


Τις ετεροκεντρικές αρχές, που αφορούν στις διαδικασίες και τις συνθήκες του
περιβάλλοντος που διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη μάθηση. Εδώ περιλαμβάνονται:
η αρχή της παρεμβατικότητας, της πληροφόρησης, η αρχή των προτάσεων, η αρχή του
ύφους της «ηγεσίας», η αρχή της συνοδείας, η αρχή της ελκυστικότητας, η αρχή της
γνησιότητας, της ενσυναίσθησης, της ανεπιφύλακτα θετικής αποδοχής.



Τις ομόκεντρες αρχές που αφορούν στα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν τα βιώματα
των συμμετεχόντων σε μια επικοινωνιακή σχέση. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται: η
αρχή της διαλεκτικής σύνθεσης, η αρχή της αλληλεπίδρασης και της αλληλοεπιρροής,
η αρχή της συνεργασίας και της συνερεύνησης, η αρχή της δυαδικής ενότητας, η αρχή
της έκπληξης, της σύγκρουσης, η αρχή της ανακάλυψης και της δημιουργίας, η αρχή
της θετικότητας και η αρχή της διαψυχικής λειτουργίας.

Η μελέτη των θεωριών Μπακιρτζή & Γεωργόπουλου (1998), του Χρυσαφίδη (2000) και
του Μπακιρτζή (2003) ανέδειξε τη σημασία του βιώματος, της συγκίνησης και της
επικοινωνιακής σχέσης στη μαθησιακή διαδικασία. Το βίωμα της συγκίνησης, σε ένα
μαθησιακό πλαίσιο συνδέεται με την ενεργό συμμετοχή, την έρευνα, την ανακάλυψη, το
δημιουργικό διάλογο, την αναγνώριση και την αποδοχή των συναισθημάτων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο η μάθηση βασίζεται στην καλλιέργεια της σχέσης και της
αλληλεπίδρασης

γνώσεων

και

συναισθημάτων,

καθώς

δημιουργείται

ένα

φιλικό,

υποστηρικτικό, αλλά όχι πιεστικό μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο ο μαθητής έχει τη
δυνατότητα να συμμετέχει σε κάθε φάση ενεργά και να το συνδιαμορφώνει. Ο μαθητής να
μαθαίνει πώς να μαθαίνει, να αυτορρυθμίζεται, ανάλογα με την ηλικία, να έχει πολλές επιλογές
και ο εκπαιδευτικός να είναι υποστηρικτικός, συνεργάσιμος, εμψυχωτικός και όταν χρειάζεται
να καθοδηγεί για να διευκολύνει την ανακαλυπτική διαδικασία (Μπακιρτζή, 2003ˑ
Χρυσαφίδης, 2000)
Καθώς η συγκεκριμένη εργασία ξεκίνησε με ερέθισμα ΔΕ που εκπονούνται στην ΘΕ της
Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης και υπάρχει η επιστημονική σύνδεση της
συγγραφέως με το πεδίο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, όπως ακριβώς και στη ΔΕ είτε είναι σε συμβατικό είτε σε εξ
αποστάσεως πανεπιστήμιο, ο διδάσκοντας έχει ρόλο συμβούλου, είναι σε διαρκή και ανοιχτή
επικοινωνία με τους φοιτητές και βασικός στόχος του είναι να τους υποστηρίζει, να τους
εμψυχώσει, να τους ανατροφοδοτήσει (Ηλιάδου & Αναστασιάδης, 2011), να τους
ενεργοποιήσει-κινητοποιήσει χωρίς να δίνει έτοιμες λύσεις αλλά να διαμορφώνει ένα
μαθησιακό πλαίσιο που να στηρίζεται στο διάλογο. Σημασία έχει βεβαίως η ποιότητα της
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επικοινωνίας αλλά και αυτή βελτιώνεται όταν υπάρχει αμοιβαία προσπάθεια και συχνή και
τακτική επικοινωνία. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των ΔΕ το οποίο ταυτίζεται με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι από τη μια περισσότερο αυτόνομοι
και έχουν αναλάβει συνειδητά την ευθύνη της μαθησιακής τους πορείας ή οφείλουν να το
κάνουν σταδιακά, από την άλλη είναι περισσότερο απομονωμένοι καθώς βρίσκονται συνήθως
να μελετούν μόνοι τους (Βασάλα, 2003∙ Doug, 2002∙ Levitch & Milheim, 2003∙ Λιοναράκης,
1999, Moore, 1989∙ Nchindila, 2007 οπ. αναφ. Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2011∙Τσατλακίδου &
Μανούσου, 2013). Η εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας είναι μια μοναχική εργασία σε
μεγάλο βαθμό και για το λόγο αυτό η επικοινωνία με το διδάσκοντα-επιβλέποντα είναι
εξαιρετικά σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλλει στη μείωση ή και την εξάλειψη πιθανών
προβλημάτων, δυσκολιών και εμποδίων (Rogers, 1999).
Η επικοινωνία στην ΑεξΑΕ τόσο στο πλαίσιο των Θεματικών Ενοτήτων όσο και στη ΔΕ
μπορεί και οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση δημιουργικών σχέσεων μεταξύ καθηγητών
και φοιτητών αρκεί να τεθούν σωστά οι προδιαγραφές, τα όρια, να διαμορφωθεί σωστά το
παιδαγωγικό συμβόλαιο. Όπως επισημαίνει η Βασάλα (2003), οι φοιτητές επιθυμούν από τους
ΚΣ επικοινωνία, ψυχολογική στήριξη, ενθάρρυνση και επίλυση αποριών σε θέματα σπουδών.
Ο επιβλέπων καθηγητής πρέπει να έχει ή να καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες
εκείνες π.χ. ενεργητική ακρόαση, ώστε να μπορεί χωρίς να επιβάλλει τη γνώμη του να
υποστηρίξει εποικοδομητικά την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή–συμμετοχή των
φοιτητών, να μειώσουν το άγχος και την αίσθηση απομόνωσή τους (Crossen, 2004ˑ Wigforss,
1999ˑ Diaz & Blazquez 2005ˑ Kiriakidis, 2007ˑManning, Cohen & DeMichiell, 2003, οπ. αναφ.
Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2011).
Στο πλαίσιο της εξΑΕ, οι βασικότερες ανάγκες και ταυτόχρονα λειτουργίες όσον αφορά
στην υποστήριξη και την ανατροφοδότηση που αποτελούν μαθησιακούς στόχους με επίκεντρο
τον εκπαιδευόμενο είναι σύμφωνα με τον Tait (2003):
α. η γνωστική, που αφορά στην καλλιέργεια της μάθησης και την κατάκτηση της
γνώσης
β. η συναισθηματική, που αφορά στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και
αυτοπεποίθησης
γ. η συστημική, δηλαδή της παροχής διοικητικών δομών και συστημάτων
πληροφοριών, αποτελεσματικών και φιλικών.
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Η διαμόρφωση του πλαισίου υποστήριξης των φοιτητών
Διπλωματικές

εξαρτάται από: α) τα χαρακτηριστικά των φοιτητών, β) τις

εργασίες

που

απαιτήσεις του προγράμματος, γ) τον τόπο (γεωγραφικό και

αφορούν

στην

κοινωνικοπολιτιστικό) όπου διεξάγεται, δ) την τεχνολογία που

επικοινωνία και την

εφαρμόζεται, ε) το μέγεθος-τη βαθμίδα του προγράμματος και στ)

εξ

τα διοικητικά συστήματα του προγράμματος (Tait, 2000).

αποστάσεως

εκπαίδευση

Η επικοινωνία έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών ερευνών
και διπλωματικών εργασιών στην θεματική ενότητα «ανοικτή και

εξ αποστάσεως εκπαίδευση» από τις οποίες ενδεικτικά σημειώνουμε:
Την έρευνα των Παναγιωτακόπουλου & Βεργίδη (2006), που αναφέρεται στις απόψεις των
μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» για τις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως Εκπαιδευτικό Μέσο στο ΕΑΠ.
Την έρευνα των Ζυγούρη, & Μαυροειδή, (2010) για την επικοινωνία διδάσκοντα και
διδασκόμενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.
Τη διπλωματική εργασία της Ηλιάδου (2011) με θέμα την Επικοινωνία καθηγητή –
συμβούλου και φοιτητών στις σπουδές από απόσταση: Απόψεις Σ.Ε.Π. της Θ.Ε.ΕΚΠ65
του Ε.Α.Π. αλλά και το σχετικό άρθρο από την οπτική των φοιτητών των Ηλιάδου &
Αναστασιάδη (2010) με τίτλο «Επικοινωνία καθηγητή – συμβούλου και φοιτητών στις
σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.
Τη μελέτη των Σαρακατσάνου & Βασάλα, (2011) για τη διαμεσολαβημένη Διαπροσωπική
Επικοινωνία Σπουδαστών και Καθηγητών – Συμβούλων στην εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση.
Την εργασία των Κωνσταντοπούλου, Αντωνίου, Αποστολάκη & Λιοναράκη (2013) για την
υποστήριξη, μέσω της επικοινωνίας, των σπουδαστών στην εξΑΕ από τον καθηγητή
σύμβουλο.
Στις έρευνες αυτές αναλύεται ο ρόλος και η σημασία της επικοινωνίας στο πλαίσιο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης χωρίς όμως ιδιαίτερες αναφορές στις ΔΕ.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δεξιότητες που αφορούν την επικοινωνία κρίνονται
αρκετά σημαντικές και σε διεθνές επίπεδο. Το University of Toronto, Canada (με σειρά
κατάταξης

20ο

στο

Ranking

2014-2105)

(http://www.sgs.utoronto.ca/currentstudents/Pages/Professional-Development.aspx,
(29/9/2016)), αναφέρεται σε δεξιότητες που ναι μεν υπάρχουν αλλά καλλιεργούνται βαθύτερα
μέσα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως είναι αυτή της επικοινωνίας για να μάθουν οι
φοιτητές να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες και ως ηγέτες. Χαρακτηριστικές είναι οι
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περιπτώσεις των University of Melbourne, Australia (33ο στην κατάταξη World University
Rankings 2014-15), University College London (UCL), United Kingdom (22ο στην κατάταξη
2014-2015), University of Hong Kong, Hong Kong (σειρά 43ο) και το University of
Edinburgh, United Kingdom (με σειρά 36 στην κατάσταση 2014-15), που θεωρούν πολύ
σημαντικές τις δεξιότητες που αφορούν την επικοινωνία. Αλλά και το University of
Washington, United States of America (με σειρά 26 στην κατάταξη World University Rankings
2014-15) δίνει έμφαση στις συναισθηματικές και γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Σχετικά με τη γλώσσα σε κάθε έτος από το προπτυχιακό μέχρι και το μεταπτυχιακό γίνονται
ιδιαιτέρα

μαθήματα

ώστε

να

(http://www.grad.washington.edu/profdev/).

εξελιχθεί
Ειδικά

η

προγράμματα

δεξιότητα
που

αφορούν

αυτή
την

καλλιέργεια δεξιοτήτων υπάρχουν και στο University of California, Santa Barbara, United
States

of

America

(με

σειρά

37η)

(http://www.ucsb.edu/searchresults.shtml?q=graduate&hl=en&lr=&domains=ucsb.edu&sitesea
rch=ucsb.edu ).

6.4 Η καλλιέργεια της επικοινωνίας στη Μεταπτυχιακή Εργασία
Όλοι οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, ΚΣ και φοιτητές, δηλώνουν και θεωρούν
εξαιρετικά σημαντική την επικοινωνία στο πλαίσιο της εκπόνησης μιας ΔΕ.
Από την έρευνα προκύπτει ότι οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν συστηματικά με τους
ΚΣ, να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την επικοινωνία και να προσπαθούν τόσο να
μεταδώσουν όσο και να λάβουν σαφή μηνύματα. Κάποιοι ΚΣ αναφέρουν ότι αν και θεωρούν
την επικοινωνία εξαιρετικά σημαντική, το «Α και το Ω», από την άλλη εκτιμούν ότι κινείται σε
πολύ στενά πλαίσια και τελικά αυτό το οποίο γίνεται είναι μια απλή ανταλλαγή μηνυμάτων
χωρίς να υπάρχει βαθύτερη κατανόηση. Όπως επισημαίνει ο ΚΣ (1):
«Αν εννοούμε ότι ανταλλάσσουν μηνύματα, τότε ναι επικοινωνούν. Αν εννοούμε ότι
κατανοούν ο ένας τις βαθύτερες ανάγκες του άλλου τότε όχι».
Και ο ΚΣ (2): «Πάντα υπάρχει ο πομπός, ο δέκτης και το μήνυμα. Το θέμα είναι στη
μεταφορά του μηνύματος τι ποσοστό του μηνύματος έχει εν τέλει μεταφερθεί».
Όπως διαπιστώνουν οι ΚΣ που συμμετέχουν στην έρευνα τα μηνύματα είναι γενικότερα,
περιορισμένα και τυπικά, χωρίς να λένε κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την εργασία τους, όπως
για παράδειγμα τι έχουν κάνει ως τώρα, γιατί ή τι τους οδήγησε σε αυτές τις επιλογές. Για να
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μοιραστούν τέτοιες πληροφορίες σημαίνει προβληματισμός, εσωτερικός διάλογος, εμβάθυνση
και ποιότητα, στοιχεία που δεν τα συναντάμε ιδιαίτερα συχνά. Πολλοί φοιτητές θέλουν
εύκολες λύσεις και συγκεκριμένη καθοδήγηση, δηλαδή να τους πεις τι θα κάνουν ακριβώς,
χωρίς οι ίδιοι να το ψάξουν, να το αναζητήσουν. Η επικοινωνία με τον ΚΣ πρέπει να συμβάλει
σε αυτό, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της υποστήριξης και της κινητοποίησης πρέπει ο φοιτητής
να ενεργοποιηθεί. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η αναγωγή που κάνει ο ΚΣ (1) της ΔΕ με το
μαστοριλίκι, με όσα μεταφέρονται όχι μόνο με τα λόγια και με διάβασμα, αλλά με τη
γενικότερη κουλτούρα και στάση απέναντι στη γνώση.
ΚΣ (1): «Το πιο βαθύ είναι μαστοριλίκι. Το παιδί που μαθαίνει, πάει στον μάστορα, κάθεται
πλάι του, τον βλέπει και μαθαίνει. Αυτή είναι επικοινωνία. Μιλάω για πράγματα που είναι
ιδιαίτερα απαιτητικά, όπως είναι ένα μεταπτυχιακό και ένα διδακτορικό. Δε μαθαίνονται
διαβάζοντας. Πλάι στον καλό γίνεσαι κι εσύ καλός. Γι’ αυτό λένε: «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις
τέτοια γράμματα θα μάθεις».
Η ιδέα αυτή, δηλαδή της εκπαίδευσης, της εξοικείωσης και της καλλιέργειας δεξιοτήτων
για την εκπόνηση μιας ΔΕ ή ενός διδακτορικού, πραγματοποιείται σε πολλά πανεπιστήμια με
τις σχολές ή σεμινάρια υποψηφίων διδακτόρων. Πρόκειται για οργανωμένα πολυεπίπεδα
μαθήματα, στα οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον ακαδημαϊκό λόγο, τη μεθοδολογία της
έρευνας κτλ με συγκεκριμένες βιωματικές δραστηριότητες-δράσεις όπως π.χ. τα Doctoral
Seminars στο NYU, http://steinhardt.nyu.edu/humsocsci/international/phd. Στα σεμινάρια αυτά
ένα βασικό στοιχείο εκτός της καλλιέργειας των άλλων δεξιοτήτων είναι και η επικοινωνία με
τους καθηγητές. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει μια συνεργασία σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο π.χ. ένα ερευνητικό πρόγραμμα, ένα συνέδριο κτλ. Εκεί ο φοιτητής μαθαίνει
δουλεύοντας και επικοινωνώντας με τον καθηγητή.
Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι είναι σε ρόλο μαθητή.
Η ΔΕ είναι μια καθαρά μαθησιακή διαδικασία, όλοι μαθαίνουν κάνοντας. Μερικές φορές
ακούμε τους φοιτητές να λένε: «Μα ξέρετε, δεν το έχω ξανακάνει, δεν ξέρω, δεν έχω βοήθεια».
Βεβαίως είναι έτσι και το ξέρουμε όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, για τους
περισσότερους είναι η πρώτη φορά, βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που εκπονούν μια
δεύτερη ΔΕ, αλλά συνήθως αυτοί είναι λιγότεροι και από την άλλη και γι’ αυτούς η
προηγούμενη εργασία ήταν η πρώτη φορά. Εξάλλου, πόσες ΔΕ θα κάνει κάποιος στη ζωή του;
Μια, δύο το πολύ, (σπάνια) τρεις. Άρα η διαδικασία αυτή είναι τις περισσότερες φορές
μοναδική και για το λόγο αυτό πρέπει ο φοιτητής να την αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό πρώτα
απ' όλα μέσα από την επικοινωνία, αναλαμβάνοντας ως ενήλικο και υπεύθυνο άτομο την
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ευθύνη της μάθησης του, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Μέσα στην ευθύνη αυτή
είναι και η επικοινωνία και η συνεργασία με τον ΚΣ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποτελεί
ευθύνη και του επιβλέποντα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φοιτητές να κατανοήσουν ότι για να
ολοκληρωθεί η ΔΕ με επιτυχία πρέπει να αποτελέσει για το διάστημα που εκπονείται μια από
τις βασικότερες προτεραιότητες τους. Αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα και από τον ΚΣ (2):
«Μιλάμε για ενήλικες, οποίοι είναι λογικό και αναμενόμενο, να ασχολούνται με πάρα
πολλά πράγματα, οπότε η προσοχή τους πολλές φορές διασπάται. Οι προτεραιότητες επίσης
πολλές φορές είναι άλλες, είτε έχει να κάνει με επαγγελματικά, είτε με οικογενειακά, είτε με
οτιδήποτε άλλο, οπότε προφανώς η εκπόνηση μιας διπλωματικής δεν είναι πάνω-πάνω στις
προτεραιότητες. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μένα στο να υπάρξει ουσιαστική
επικοινωνία. Αρχίζει και υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία από τη στιγμή που θα το θέσουν
όντως ως προτεραιότητα, οπότε εκεί πια ακούν».

Ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία για τη σωστή επικοινωνία είναι να τεθεί σωστά το
πλαίσιο-οι όροι επικοινωνίας. Πότε επικοινωνούμε και με ποιους όρους.
Για παράδειγμα επικοινωνούμε μια φορά την εβδομάδα ή κάθε δέκα μέρες και κατά
προτεραιότητα και προτίμηση γραπτώς. Επειδή η διαδικασία είναι επίπονη, πρέπει οι
προφορικές συζητήσεις και συναντήσεις (αν γίνονται) να είναι ουσιαστικές. Να έχουν να
πουν κάτι και οι δύο, να διευκρινιστούν τα σημεία που χρειάζονται και κυρίως να
εξελίσσεται η εργασία, οπότε ο φοιτητής πρέπει να καταθέτει άμεσα και συστηματικά
γραπτό κείμενο, το οποίο πρέπει να αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας, διαφορετικά
υπάρχει ο κίνδυνος να αναλωθούμε σε ατέρμονες συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Στα
ζητήματα αυτά αναφέρονται και οι δύο ΚΣ στις συνεντεύξεις τους:
ΚΣ (3): «Το να ρωτήσεις κάποιες φορές διευκρινήσεις από το τηλέφωνο, προφανώς θα
γίνει προφορικά αλλά κατ’ εμέ πρέπει από την πρώτη στιγμή να απαιτούνται κείμενα και με
βάση τα κείμενα να γίνονται οι διορθώσεις και να προχωράμε».
ΚΣ (4): «Αυτά είναι ζητήματα, αλλά υποθέτω στις αρχικές φάσεις εκπόνησης, όταν ο
φοιτητής, όπως είπα πριν, προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο επικοινωνίας, εκεί θα
διευκρινιστούν τα σημεία και θα επιτρέψουν στον φοιτητή να αναγνωρίσει μέχρι πού μπορεί να
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αναζητά την επικοινωνία από τον Σύμβουλο και πώς ο Σύμβουλος μπορεί να πιέζει ή να
αλλάζει τον ρυθμό, κάτι που σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να γίνεται».

Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση φοιτητή, ο οποίος δεν
υπήρξε καθόλου συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δηλαδή στην ενδιάμεση έκθεση
31/1 κατέθεσε ένα κείμενο εξαιρετικά πρόχειρο χωρίς βιβλιογραφικές παραπομπές και
αναφορές, με κακή σύνταξη και μορφοποίηση, χωρίς να έχει ενημερώσει και να εξηγήσει
στον επιβλέποντα τι συνέβη. Στη συνέχεια στις 31/5 που έπρεπε να καταθέσει την τελική ΔΕ,
πήρε παράταση και 15 ημέρες μετά κατέθεσε το ίδιο πρόχειρο κείμενο που είχε καταθέσει 31
Γενάρη και πάλι χωρίς καμία επικοινωνία. Ενώ έλαβε αρνητική κρίση φυσικά από τους δύο
επιβλέποντες, επέμενε να υποστηρίξει το Σεπτέμβρη γιατί ήταν η δεύτερη του χρονιά και
φυσικά η υποστήριξη κατέληξε σε αποτυχία. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είχε
διάρκεια 12 μηνών, ο φοιτητής δεν προσπάθησε καθόλου να επικοινωνήσει με το ΚΣ και να
εξηγήσει τι του συνέβη, ενώ οι προσπάθειες του ΚΣ έπεφταν στο κενό.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η περίπτωση φοιτητή που
επέμενε να παρουσιάσει την ΔΕ το Σεπτέμβρη, χωρίς όμως να έχει πραγματοποιήσει τις
διορθώσεις που του έδωσαν γραπτώς οι δύο επιβλέποντες τον Ιούνιο, γιατί όπως είπε
εκτίμησε ότι δεν είναι απαραίτητες!. Κατά τη διάρκεια της υποστήριξης και ενώ τόσο στην
παρουσίαση όσο και στη συζήτηση που ακολούθησε φάνηκαν ξεκάθαρα οι αδυναμίες της
εργασίας και ο επιβλέπων ΚΣ του επισήμανε ακόμη μια φορά το γεγονός ότι δεν έγιναν οι
διορθώσεις που του είχαν επισημανθεί, ο φοιτητής επιτέθηκε (λεκτικά) στον ΚΣ, λέγοντας ότι
είναι ντροπή να τον προσβάλει δημόσια και ότι θα έπρεπε αυτό το ζήτημα να το συζητήσουν
μόνο κατ’ ιδίαν. Δηλαδή, ενώ δύο μήνες τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές προσπάθειες
του ΚΣ για διορθώσεις, έπεσαν στο κενό, ο φοιτητής εξακολουθούσε να μην λαμβάνει το
μήνυμα που έπαιρνε από τους επιβλέποντες και τον συντονιστή και επέμενε στη δική του
άποψη, υποστηρίζοντας ότι η εργασία του θα έπρεπε να περάσει και ότι οι επιβλέποντες ήταν
υπερβολικοί στις απαιτήσεις τους. Πώς μπορεί να περάσει μια εργασία στην οποία φοιτητής
και ΚΣ δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν καθόλου;

Όπως τονίζουν όλοι οι ΚΣ η επικοινωνία–συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική και χωρίς
αυτή δεν μπορεί να γίνει μια σωστή ΔΕ. Ας δούμε την πολύ ενδιαφέρουσα θέση του ΚΣ (3):
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«Η επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως είπα προηγουμένως, ακόμα και αν
έχουν πάρει τη θεματική ενότητα της έρευνας, δεν είναι ερευνητές. Έχουν πάρει μια γεύση,
μια πρώτη εικόνα. Από εκεί και πέρα είναι απαραίτητο να έχουν συστηματικότατη και
συνεχή συνεργασία με τον ΣΕΠ μέσα από κείμενα για να έχουν καθοδήγηση,
ανατροφοδότηση και επίλυση των δυσκολιών. Είναι απαραίτητη και χωρίς αυτή δε γίνεται
να γίνει διπλωματική».

Ειδικά η τελευταία πρόταση είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει κατανοητή, χωρίς
ουσιαστική επικοινωνία ΚΣ και φοιτητή δεν γίνεται διπλωματική. Η επικοινωνία αυτή χτίζεται
κατά τη διάρκεια όλης της ακαδημαϊκής χρονιάς με τηλέφωνα, e-mails, skype meeting,
συναντήσεις, όπου και όταν είναι δυνατόν. Μάλιστα σε αρκετές ΘΕ στο ΕΑΠ γίνονται
σεμινάρια κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να
επικοινωνήσουν με τους ΚΣ, να μιλήσουν μαζί τους αλλά και να αντιληφθούν, στο μέτρο του
δυνατού την κουλτούρα της ΘΕ. Ποιες είναι δηλαδή οι απαιτήσεις και πώς αντιμετωπίζουν τη
ΔΕ. Ένα στοιχείο που επισημαίνουν ΚΣ και φοιτητές είναι όχι μόνο η μεταξύ τους επικοινωνία
αλλά και η ανάγκη επικοινωνίας με τους φορείς, τα υποκείμενα της έρευνας κτλ. Οι φοιτητές
πρέπει να καλλιεργήσουν τόσο αυτή τη δεξιότητα όσο και το να επικοινωνήσουν και τη
δεοντολογία της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης είναι ιδιαίτερα
σημαντική.
Αυτό επισημαίνει συγκεκριμένα και ο ΚΣ(5) :
«Πολλές φορές βλέπουμε ότι επειδή λείπει αυτή η επικοινωνία δυσκολεύονται πάρα πολύ
να έρθουν σε επαφή καταρχήν με τους φορείς. Κάποιοι έχουν αρνήσεις και ζητάνε βοήθεια».

Όσο πιο γρήγορα γίνει κατανοητή η τεράστια σημασία και
Ενεργητική ακρόαση
και

ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία ΚΣ και φοιτητών στο
πλαίσιο της ΔΕ τόσο πιο γρήγορα και καλά θα προχωρήσει η

Διπλωματική Εργασία

ΔΕ, σε ένα ποιοτικό δρόμο με επιτυχή κατάληξη. Βασική

προϋπόθεση βέβαια για την ποιοτική επικοινωνία είναι η ενεργητική ακρόαση.
Η επικοινωνία καθηγητών φοιτητών για να είναι γόνιμη πρέπει να διέπεται σε μεγάλο
βαθμό από τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης και για τους δύο. Δηλαδή:
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όπως επισημαίνει ο ΚΣ(2): «Έχω μάθει ή μαθαίνω να ακούω»,
ενώ ο ΚΣ (3): Να υιοθετούν τον ρόλο του μανθάνοντα και να είναι δεκτικοί».
Ο Μerizow (2006) στη θεωρία του για τη μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται
συστηματικά στη συμμετοχή σε ένα γόνιμο στοχαστικό διάλογο, στον οποίο αξιοποιείται η
εμπειρία των άλλων για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις παραδοχές μας αλλά και να
λάβουμε αποφάσεις για δράση (Μezirow, 2006: 47). Η άποψη αυτή είναι εξαιρετικά
σημαντική κατά την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας. Και στο σημείο αυτό είναι
αναγκαίο να τονιστεί ότι έχει τεράστια σημασία ο τρόπος που επικοινωνεί ο φοιτητής με τον
ΚΣ και ιδιαίτερα ο τρόπος που ακούει. Κατ’ αρχήν, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κλίμα
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αποδοχής, συνεργασίας και κατανόησης. Οι ίδιοι οι φοιτητές
καταθέτουν συχνά ότι φοβούνται και διστάζουν να επικοινωνήσουν με τους ΚΣ, για να μη
φανεί η ανασφάλεια ή η άγνοια τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα όσα καταθέτει ο Φ(2):
«Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, που γνωρίζω στο περιβάλλον μου, όπου ο
φοιτητής δεν είναι ο ίδιος διαθέσιμος και δεν επικοινωνεί συχνά με τον καθηγητή. Υπάρχει ένας
φόβος και μια ανασφάλεια ότι αν θέσω ερώτηση στον καθηγητή, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τον
βαθμό, γιατί δεν κατάλαβα. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι γι’ αυτόν τον λόγο είναι εκεί ο
Καθηγητής-Σύμβουλος, για να υποστηρίξει τον φοιτητή στα διάφορα κομμάτια».
Είναι μια καλή ευκαιρία, να αναφερθούμε στην χαρακτηριστική άποψη του Goleman
(2011) ότι η επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο λίθο των κοινωνικών δεξιοτήτων. Πιο
συγκεκριμένα, τα άτομα που έχουν καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, είναι
καλοί ακροατές, αναγνωρίζουν, αποκωδικοποιούν και κυρίως κατανοούν τα συναισθήματα των
συνομιλητών τους και μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιθανές δυσκολίες με ψυχραιμία,
ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.
Η επικοινωνιακή σχέση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία στην οποία δίνεται έμφαση στην
ενεργητική ακρόαση, καθώς απαιτεί προσοχή, παρατηρητικότητα, αποδοχή, γνησιότητααυθεντικότητα,

ενσυναίσθηση

και

συμβάλλει

στην

ουσιαστική

συμμετοχή,

στην

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με αμοιβαία προσπάθεια για κατανόηση.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Φ(2) ότι η επικοινωνία πρέπει:
«Να είναι άμεση και να μην υπάρχει μεγάλη χρονική καθυστέρηση και από της δύο
πλευρές. Να είναι ξεκάθαρος ο λόγος, σύντομος και περιεκτικός ώστε να μην κουράζεται ο
απέναντι. Πέρα από το ότι ο καθηγητής με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα στάδια
της διπλωματικής, ειδικά σε περιπτώσεις κριτικής θεώρησης του αντικειμένου, έχει δεν έχει
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εμπειρία ο φοιτητής, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και να είναι πολύ ξεκάθαρη αυτή η
επικοινωνιακή σχέση. Διορθώνω, όχι γιατί θέλω να μειώσω τον φοιτητή. Γίνεται με καλή
πρόθεση με σκοπό να βοηθήσω τον φοιτητή».
Αξίζει να επισημάνουμε ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες (υπογραμμισμένες) προτάσεις καθώς
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ενεργητικής ακρόασης την απαλλαγή από
την κριτική με την έννοια του αρνητισμού ή της υποτίμησης του άλλου. Στο επικοινωνιακό
πλαίσιο της ΔΕ, δεν αξιολογείται σε καμία περίπτωση η προσωπικότητα του φοιτητή. Φοιτητής
και επιβλέποντας συνεργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση της ΔΕ του φοιτητή. Σαφέστατα,
πρέπει να υπάρχει σεβασμός, αποδοχή και κατανόηση και η επικοινωνία φοιτητή-ΚΣ να
απαλλαχθεί από τέτοιους φόβους. Ο ΚΣ είναι εκεί για να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τον
φοιτητή σε ένα πλαίσιο αυθεντικής επικοινωνίας με χαρακτηριστικά ενεργητικής ακρόασης.
Η υποστήριξη και ενθάρρυνση του φοιτητή από τους ΚΣ στο πλαίσιο τουλάχιστον της
Θεματικής Ενότητας της Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διαπιστώνεται από τις
σχετικές έρευνες που έχουν γίνει για την επικοινωνία ΚΣ και φοιτητών στο ΕΑΠ (Ζυγούρης &
Μαυροειδής, 2010∙ Ηλιάδου και Αναστασιάδης, 2011∙ Σαρακατσάνου, & Βασάλα, 2011) αλλά
γίνεται φανερό και από τις συνεντεύξεις των φοιτητών και των ΚΣ στην παρούσα έρευνα.
Κατά την εκπόνηση μιας ΔΕ και μιας διδακτορικής διατριβής, ο φοιτητής πρέπει να
διαχειριστεί τη μοναξιά του, τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που μπορεί να συλλέξει τόσο
μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση όσο και από την εμπειρική του έρευνα
(ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κτλ) και αυτά ενώ παράλληλα εργάζεται, έχει οικογένεια και
άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν. Όλα αυτά τα θέματα που τον
απασχολούν μπορεί να τα συζητήσει με τον ΚΣ, ο οποίος μπορεί να τον κατευθύνει και να τον
υποστηρίξει στις ερευνητικές τους αναζητήσεις που αφορούν την ΔΕ, και κυρίως να τον
βοηθήσει να εστιάσει σε ένα θέμα, να βρει το/τα ερευνητικά του ερωτήματα, όταν θα έχει
χαθεί στο πέλαγος των πληροφοριών, αλλά και άλλα ζητήματα που μπορεί και πρέπει να
συζητήσει μαζί του, όπως τη διαχείριση του χρόνου. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ΚΣ έχουν περάσει
ακριβώς από τα ίδια μονοπάτια και έχουν αντιμετωπίσει ακριβώς τα ίδια ζητήματα, πριν τους
φοιτητές τους. Η ουσιαστική επικοινωνία ΚΣ – φοιτητή θα συμβάλει στον αναστοχασμό και
στην επανατοποθέτηση, επαναξιολόγηση όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο φοιτητής.
Ακριβώς αυτά τα θέματα τονίζει ιδιαίτερα ο Φ(2):
«Γενικά ο φοιτητής νιώθει αρκετά μόνος του, πολλές φορές πελαγωμένος μέσα στον όγκο των
πληροφοριών που έχει να διαχειριστεί παράλληλα με τις εργασιακές και οικογενειακές του
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υποχρεώσεις, οπότε και αυτή η ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια και εμψύχωση από τον
Καθηγητή-Σύμβουλο, επικοινωνία όχι μόνο σε επίπεδο εκπόνησης της διπλωματικής αλλά και
στο ψυχολογικό κομμάτι με την ενθάρρυνση και την εμψύχωση, είναι πολύ σημαντική για την
ολοκλήρωση μιας ποιοτικής διπλωματικής υψηλών απαιτήσεων».
Τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μεταξύ των επιβλεπόντων καθηγητών και των
φοιτητών στο πλαίσιο εκπόνησης μιας ΔΕ, συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της ενεργητικής
ακρόασης και αφορούν την ανοικτότητα, την αποδοχή, την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση
και τη δημιουργία καλού κλίματος. Φοιτητές και καθηγητές θέλουν να νιώθουν, ότι ο
συνομιλητής τους τούς ακούει πραγματικά και κάνει προσπάθεια να κατανοήσει το μήνυμα
που θέλουν να μεταδώσουν. Αυτό διαπιστώνεται τόσο με τη βλεμματική επαφή, αν η
συζήτηση είναι από κοντά, όσο και με άλλες «τεχνικές» ενεργητικής ακρόασης, όπως η
παράφραση, η σύνοψη, η αντανάκλαση κτλ (Thompson, 2013). Η ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα
χαρακτηριστικά στην επικοινωνία γίνεται ξεκάθαρη στα χαρακτηριστικά αποσπάσματα των
συνεντεύξεων των φοιτητών.
Φ(3):«Ναι, ήταν ανοιχτοί και για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Πολλές φορές μπορεί να
απογοητευτείς και χρειάζεται η ανατροφοδότηση. Αν δεν την έχεις είναι πολύ εύκολο να τα
παρατήσεις κιόλας. Ήμουν πολύ τυχερός σε αυτό, γιατί είχα ήδη με την πρώτη επιβλέπουσα
προσωπική σχέση».
Φ(4): «Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός μέσα σε αυτή την επικοινωνία και δεκτικότητα στις
απόψεις των άλλων και παρέμβαση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του επόπτη καθηγητή, αυτό που
λέμε καλοπροαίρετη κριτική».
Φ(5): «Να υπάρχει εμπιστοσύνη και ωραίο κλίμα. Να μπορείς να επικοινωνείς μαζί του
όποτε χρειάζεσαι».
Φ(1): «Να καταλαβαίνουμε και οι δυο τα ίδια πράγματα. Όταν κάνεις μια ερώτηση, να
είναι κατανοητή και από τις δυο πλευρές.
… Πρέπει να είναι φιλικός και συνάμα τυπικός γιατί υπάρχουν dead lines που πρέπει να
τηρηθούν, πρέπει να είναι αρκετά ..... να... να συνεργάζεται, να είναι ανοικτός, με την έννοια,
πάντα σε αυτή την σχέση - εγώ προσωπικά με ενδιαφέρει να κρατιέται - μεταξύ φοιτητή και
επιβλέποντα πρέπει να υπάρχει μια τυπική σχέση, όχι το άμεσο φιλικό, με όρια».
Φ(2): «…νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό η πρωτοβουλία είναι στον φοιτητή».
Φ(6): «Πρέπει να είναι ανοιχτός και να έχει κριτική σκέψη και στην επικοινωνία με τον
καθηγητή του για το τι χρειάζεται και πώς θα δουλέψει το θέμα. Θα λέει τις απόψεις του και θα
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θέτει τα δικά του θέματα αλλά πάντα με διάλογο. Βρίσκουμε τη συνισταμένη για να
ολοκληρώσουμε κάτι».

Μια βασική πρώτη επισήμανση είναι ότι τα εμπόδια στην
Εμπόδια στην

επικοινωνία φαίνεται να ταυτίζονται με τα εμπόδια στη μάθηση.

επικοινωνία

Η Cross (1981 οπ. αναφ. στο Rogers, 1999) κατηγοριοποιεί τα
εμπόδια των ενηλίκων όσον αφορά τη μάθηση τους σε 3 ομάδες:
Τα εμπόδια που αφορούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται,

τα εμπόδια που αφορούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και τέλος τα εμπόδια
που αφορούν εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τους τον εαυτό.
Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ενήλικες εκπαιδευόμενοι οι οποίοι αντιστέκονται και
αντιμετωπίζουν μια μαθησιακή κατάσταση, όπως για παράδειγμα τη ΔΕ, με φόβο, γιατί
θεωρούν ότι υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια, έχουν υπερβολικό άγχος και εκτιμούν ότι δε θα
προλάβουν ή δεν μπορούν να αφομοιώσουν νέα γνώση. Βεβαίως, μερικές φορές υπάρχουν και
φυσικές ή περιβαλλοντικές δυσχέρειες π.χ. μια δυσκολία στην όραση ή μια ασθένεια, κάποια
ανειλημμένη υποχρέωση, οι οποίες όμως συνήθως είναι προσωρινές και αντιμετωπίζονται
(Rogers, 1999).
Η κακή επικοινωνία διδάσκοντα - εκπαιδευόμενων αποτελεί ένα σημαντικό παράγονταφραγμό στη μαθησιακή πορεία. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες, εμπόδια ή φραγμοί στη
μαθησιακή διαδικασία μπορούν να είναι στοιχεία της προσωπικότητας, οι προκαταλήψεις,
παλιές συνήθειες, προσκόλληση σε προϋπάρχουσες γνώσεις, το άγχος ή ο φόβος μήπως
απογοητεύσουμε τον διδάσκοντα ή κάποιον σημαντικό άλλο, ο φόβος της αποτυχίας, η χαμηλή
αυτοεικόνα (Rogers, 1999) κτλ. Ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν ως εμπόδια σε
συνδυασμό με την ανάγκη για ενεργητική ακρόαση επισημαίνονται και από το καθηγητή ΚΣ
(3):
«Κάποιες φορές έχουμε μια δυσκολία με τους φοιτητές μας στο να υποστούν κριτικό
σχολιασμό, σε αντίθεση με τις μικρότερες ηλικίες που είναι πολύ πιο δεκτικοί. Λόγω του ότι είναι
επαγγελματίες με σταθεροποιημένες απόψεις και λόγω του ότι είναι πάντα στο ρόλο του
αξιολογητή και όχι του μαθητή, δυσκολεύονται να μπουν στη διαδικασία ότι είμαι μανθάνων και
υπάρχει άλλος που με αξιολογεί και θα με ανατροφοδοτήσει. Μάλλον βιώνουν -έτσι το
ερμηνεύω- ότι το να δεχτούν κριτική είναι σαν να τους ακυρώνεις την επαγγελματική τους
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ταυτότητα και σιγουριά και δεν το δέχονται εύκολα. Αμφισβητούνται και δεν μπαίνουν στο ρόλο
του μανθάνοντα, που σημαίνει όχι ότι δέχομαι χωρίς σκέψη αυτό που μου λέει ο καθηγητής μου,
βεβαίως πρέπει να έχω μια τοποθέτηση, αλλά είμαι με ανοιχτά τα αφτιά και ανοιχτή τη σκέψη,
όταν ο άλλος τεκμηριώνει και με καθοδηγεί να υιοθετήσω πράγματα».
Η δυνατότητα να ξεπεραστούν τα εμπόδια υπάρχει με την καλλιέργεια του σεβασμού, την
αποδοχή των γνώσεων, εμπειριών και των ικανοτήτων του φοιτητή. Σε πολλά ζητήματα οι
ενήλικες φοιτητές έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, μπορεί για παράδειγμα να είναι
εκπαιδευτικοί με 20 και 30 χρόνια προϋπηρεσίας. Για τους ανθρώπους αυτούς η αναγνώριση
είναι τόσο τυπική όσο και απολύτως απαραίτητη. Αξίζει να μελετήσουμε την άποψη του ΚΣ
(4):
«Ειδικά στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο οι σχέσεις εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου δεν είναι οι
σχέσεις της τυπικής εκπαίδευσης - της σχολικής εκπαίδευσης. Είναι πιθανόν ο φοιτητής, να έχει
εξίσου σημαντική εμπειρία όπως και ο επιβλέπων. Όχι στο να επιβλέπει, αλλά στο να κινείται
στο πεδίο που αποτελεί αντικείμενο της διπλωματικής του εργασίας. Ένας επιβλέπων είναι
πιθανόν να μην έχει σχολική εμπειρία όταν ο φοιτητής έχει πολυετή σχολική εμπειρία […] Οι
επιβλέποντες οι οποίοι έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων αναγνωρίζουν πολύ εύκολα
εκείνα τα σημεία, τα οποία τους επιτρέπουν να είναι προσεκτικοί οι ίδιοι, γιατί αυτοί έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις, στην επικοινωνία τους με τους φοιτητές.»

Στο ίδιο πνεύμα με τον ΚΣ (4) επισημαίνεται και από το Φ(5)
Φ(5): «Υπάρχουν και προσωπικοί παράγοντες πολλές φορές που δυσκολεύουν. Οφείλεται σε
στερεότυπα και φόβους.»
Η παιδαγωγική σχέση έχει μια δυναμική που παραπέμπει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό στην ανακάλυψη και τη δημιουργία του ίδιου του εαυτού και της σχέσης με τον κόσμο
που τον περιβάλλει (Μπακιρτζής, 2003). Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε, ότι δεν
αντιμετωπίζουν όλοι οι ΚΣ με το ίδιο τρόπο τα θέματα. Σίγουρα υπάρχουν και ΚΣ που δεν
έχουν δυστυχώς καλλιεργήσει τέτοιες δεξιότητες, δεν θέλουν ή στη συγκεκριμένη περίοδο δεν
μπορούν για τους δικούς τους λόγους. Σαφέστατα, δεν έχουν όλοι τις ίδιες δεξιότητες και τις
ίδιες ευαισθησίες. Ανοίγονται ζητήματα που αφορούν τόσο τους συντονιστές των ΘΕ,
τουλάχιστον στο ΕΑΠ, αλλά και τους αντίστοιχους αρμόδιους στα συμβατικά πανεπιστήμιαδιευθυντές τομέων κτλ., καθώς εκείνοι μπορούν και πρέπει να δώσουν ένα στίγμα και τη
γενικότερη κουλτούρα. Από την άλλη οι υποχρεωτικές επιμορφώσεις σχετικά με το ρόλο των
ΚΣ βοηθούν, όταν γίνονται, γιατί εκεί και οι ίδιοι οι επιβλέποντες συνειδητοποιούν το ρόλο
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τους, τις διαστάσεις και τα όρια του. Μια αρνητική σχετική εμπειρία κατέθεσε ο Φ(6)
γενικότερα για τη στάση ενός καθηγητή σε μια Χ θεματική.
«Όσον αφορά την έρευνα στη θεματική που κάναμε ο υπεύθυνος καθηγητής, όχι ο επιβλέπων
να το διευκρινίσω, για μένα ήταν λίαν επιεικώς απαράδεκτος. Υπήρχε ένα κλίμα τρομοκρατίας.
Στις τέσσερις εργασίες που κάναμε έβαλε σε όλους 4 και 5 με το ζόρι, σε ένα αντικείμενο όπου
εκεί έπρεπε να πατήσουμε για να δουλέψουμε και να ολοκληρώσουμε το μεταπτυχιακό μας. Δε
θέλω να ξαναζήσω κάτι τέτοιο και καλά θα κάνει το ΕΑΠ να το διαπραγματευτεί αυτό το θέμα.
Το ποιοι ασχολούνται με την έρευνα και το πώς διδάσκουν. Εγώ σε εκείνη τη Θεματική δεν
έμαθα».

Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε, λίγο ως πολύ, αντίστοιχες αρνητικές εμπειρίες και
πραγματικά είναι μεγάλος ο θυμός και η πίκρα που δημιουργείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
αν και πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι στη βαθμολογία μπορούν να παίζουν
πολλοί άλλοι παράγοντες ρόλο. Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη μια
αποδεικνύεται η τεράστια σημασία των συναισθημάτων και του βιώματος (Μπακιρτζής &
Γεωργόπουλος, 1998, Χρυσαφίδης, 2000 κτλ) από την άλλη είναι μια καλή ευκαιρία για
αναστοχασμό αλλά και επαναπροσδιορισμό κριτηρίων επιλογής εκπαιδευτικών τόσο στην
τριτοβάθμια όσο και στις υπόλοιπες βαθμίδες. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να εκτιμώνται οι
επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον να
επιμορφώνονται σχετικά οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, καθώς η επικοινωνία σε
διαφορετικές διαστάσεις κάθε φορά αφορά πολύπλευρα και πολυεπίπεδα κάθε εκπαιδευτικό.
Στη μελέτη των Γκάφα και Αθανασούλα-Ρέππα (2007) διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές
επισήμαναν ότι ένιωσαν αποξένωση και απογοήτευση, όταν οι καθηγητές τους δεν είχαν
καλλιεργήσει επαρκώς τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Αντίθετα, όταν βίωναν ένα φιλικό κλίμα,
φάνηκε ότι λειτουργούσε θετικά στην μαθησιακή τους πορεία (Niari, Manousou & Lionarakis,
2016).
Για να το δούμε από μια θετική πλευρά, όταν αντιμετωπίζει κανείς τέτοιες εμπειρίες εκτιμά
τις καλές περιπτώσεις καθηγητών που έχει συναντήσει και σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνει
βιωματικά τι δεν πρέπει να κάνει ως εκπαιδευτικός. Αλλά σε μια ρεαλιστική βάση είναι
καταστάσεις που υπάρχουν και σίγουρα πρέπει να περιοριστούν σε έκταση, γιατί δε βοηθούν
στη μαθησιακή διαδικασία και δεν συνάδουν με το ρόλο τους.
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7ο Κεφάλαιο: Η καλλιέργεια της οργάνωσης στη Μεταπτυχιακή
εργασία
Η μελέτη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο εκπόνησης μιας ΔΕ μας οδήγησε
εμπειρικά κυρίως σε μια δεξιότητα στην οποία δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα
παιδαγωγικά και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ή συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο γι’ αυτήν:
την οργάνωση. Αποτελεί ένα θέμα που φαίνεται να αφορά άμεσα τομείς όπως το μάρκετινγκ,
τη διοίκηση, τα οικονομικά και άλλα αντίστοιχα και συναφή πεδία. Στη βιβλιογραφική μας
έρευνα για τη συγκεκριμένη δεξιότητα διαπιστώσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, αυτό της
οργανωτικής/βιομηχανικής ψυχολογίας, το οποίο έχει μια μεγάλη ιστορία σε διεθνές επίπεδο
και αποτελεί έναν ανερχόμενο κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, καθώς το 1998 ο Καντάς
δηλώνει ότι στην Ευρώπη απασχολούνται σε αυτό τον χώρο περισσότερο από 30.000
οργανωτικοί ψυχολόγοι.

7.1 Η έννοια της οργάνωσης
Είναι απαραίτητο να συζητήσουμε για τον όρο οργάνωση και τη θεωρία της οργάνωσης.
Αρχικά

ξεκινήσαμε

προσδιορίζοντας

την

δεξιότητα

της

οργάνωσης

με

τον

όρο

οργανωτικότητα. Ωστόσο στη βιβλιογραφική μας αναζήτηση διαπιστώσαμε ότι στην ελληνική
γλώσσα χρησιμοποιείται περισσότερο και πιο συστηματικά ο όρος οργάνωση (Dunleavy,
2003) με τον οποίο αποδίδεται ο όρος organization, ο οποίος αναφέρεται τόσο στην ενέργεια
του οργανώνειν, όπως π.χ. «η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος» αλλά αναφέρεται και
στην έννοια του συλλογικού πλαισίου π.χ. πολιτικές οργανώσεις, οργανισμοί κτλ.. Και οι δύο
αυτοί όροι «οργάνωση» και «οργανισμός» αντιστοιχούν στον όρο organization.
Στην αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου για τη δεξιότητα της οργάνωσης, δεν μπορεί να
μας βοηθήσει «η θεωρία της οργάνωσης», καθώς αφορά τη μελέτη της δομής και της
λειτουργίας των οργανώσεων και της συμπεριφοράς των ατόμων μέσα σε αυτές (Pugh, 1966
oπ. αναφ. Καντάς, 1998). Θα ήταν πολύ εξεζητημένη και χωρίς ιδιαίτερο νόημα η μελέτη
ομοιοτήτων, αναλογιών στη θεωρία αυτή με τη δεξιότητα της οργάνωσης στο πλαίσιο μιας
διπλωματικής εργασίας, παρόλο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να υπάρχουν συγγένειες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρητική προσέγγιση της οργάνωσης βρήκαμε στο εξαιρετικό
βιβλίο του Derek Rowntree “Learn how to study” (1998), στο οποίο με πολύ απλές και
συγκεκριμένες μεθόδους, ο συγγραφέας βοηθά τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να
κατανοήσουν τι σημαίνει μελετάω και ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν προκειμένου να
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μελετούν αποτελεσματικά. Επισημαίνουμε μερικές από τις ιδιαίτερες θέσεις-διαπιστώσεις του
για τη διαδικασία του πώς μαθαίνουμε να μελετάμε:


Ως σημαντικότερη «τεχνική μελέτης» θεωρεί την πίστη στην προσωπική ικανότητα της
μάθησης.



Η μάθηση είναι μια εντελώς προσωπική διαδικασία. Π.χ. δύο φοιτητές που βιώνουν την
ίδια κατάσταση, δεν θα μάθουν τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο.



Η κατανόηση της κατάστασης κάποιου είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωσή του.



H οργάνωση της μελέτης χρειάζεται χρόνο και κούραση αλλά είναι αποτελεσματική και
αποδίδει, σε αντίθεση με την έλλειψή της που δεν οδηγεί σε ικανοποιητικά
αποτελέσματα.



Για να είναι αποτελεσματική η μελέτη και να μη χάνεται χρόνος, πρέπει να υπάρχουν
ξεκάθαροι στόχοι: γιατί μελετάει κάποιος.



Η μελέτη πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποιότητα και όχι από ποσότητα. Δεν είναι
αγώνας δρόμου. Είναι καλύτερα να κατανοήσει κάποιος ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο
παρά να μισο-κατανοήσει δύο.



Είναι απαραίτητο να βλέπουμε την οπτική γωνία ανθρώπων που διαφωνούν μαζί μας.
Οι διαφωνίες μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε και να οργανώσουμε τις θέσεις μας.

Τη διαδικασία της οργάνωσης και του προγραμματισμού τις θεωρεί πολύ σημαντικές για τη
διαδικασία της μελέτης.

Αυτορρυθμιζόμενη
μάθηση

Στη δημιουργία θεωρητικού πλαισίου σχετικά με την
οργάνωση

μπορεί

να

συμβάλουν

οι

αρχές

της

αυτορρυθμιζόμενης και αυτόνομης μάθησης.

Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση αφορά σε μια ενεργητική και εποικοδομητική διαδικασία
μάθησης, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν και κατευθύνουν και οργανώνουν τις δικές
τους διαδικασίες μάθησης (Αρμακόλας, Παναγιωτακόπουλος & Μασσαρά, 2015, Νικολακάκη
& Κουτσούμπα, 2013)
Ο Zimmerman (1990 οπ. αναφ. Αρμακόλας, Παναγιωτακόπουλος & Μασσαρά, 2015
Νικολακάκη & Κουτσούμπα, 2013) προσδιορίζει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως µία
πολυσύνθετη και δυναμική αυτοκατευθυνόµενη διαδικασία που πραγματοποιούν μόνοι τους οι
φοιτητές, υιοθετώντας συγκεκριμένες στρατηγικές, για να είναι αυτό-αποτελεσματικοί. Οι
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Zimmermann & Schunk (2001 οπ. αναφ. Αρμακόλας, Παναγιωτακόπουλος & Μασσαρά, 2015,
Νικολακάκη & Κουτσούμπα, 2013), στην έρευνά τους σχετικά με την αυτορρύθμιση,
διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευόμενοι που μπορούν να κατευθύνουν και να ρυθμίζουν τη μάθησή
τους, προσεγγίζουν ενεργητικά τις μαθησιακές τους δραστηριότητες, καθορίζουν τους στόχους
τους, οργανώνονται µε συστηματικότητα και επιμέλεια, επιμονή, αισθάνονται αυτοπεποίθηση
και μεγαλύτερη ευθύνη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους, τηρούν τα
χρονοδιαγράμματά τους, έχουν μαθησιακά κίνητρα, προσεγγίζουν καταλληλότερα τη μελέτη
τους και αναπτύσσουν τις μεταγνωστικές τους ικανότητες (Νικολακάκη & Κουτσούμπα,
2013).
Επιπλέον, δεν αποθαρρύνονται από την αποτυχία, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις
δυσκολίες,

αυτό-αξιολογούνται

σε

σχέση

με

τους

στόχους

τους

δημιουργώντας

προσανατολισμένες σχέσεις ανατροφοδότησης (feedback loops), για να ελέγχουν την
αποτελεσματικότητα των μεθόδων τους, αξιοποιούν τις δυνατότητες μάθησης που τους
δίνονται δημιουργώντας προσωπικά κίνητρα και βάζοντας υψηλότερους στόχους (Laurillard,
2012).
Οι Zimmerman και Martinez-Pons (1986 οπ. αναφ. στο Νικολακάκη & Κουτσούμπα, 2013)
στην έρευνά τους για τις στρατηγικές μάθησης των εκπαιδευόμενων που αξιοποιούν την
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και τη συσχέτισή τους με την ακαδημαϊκή επιτυχία, ανέπτυξαν
έναν κατάλογο με στρατηγικές αυτορρύθμισης, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:


αυτο-αξιολόγηση,



επεξεργασία και οργάνωση,



στοχοθεσία και σχεδιασμός,



αναζήτηση πληροφοριών,



τήρηση αρχείων και αυτο-παρακολούθησης,



διαχείριση περιβάλλοντος



αυτο-ενίσχυση της συμπεριφοράς,



επανάληψη και απομνημόνευση,



αναζήτηση κοινωνικής βοήθειας



αναθεώρηση αρχείων.

Όσον αφορά την αυτόνομη μάθηση, κύριος παράγοντας
Αυτόνομη μάθηση

είναι η προσωπικότητα, η αποφασιστικότητα, η θέληση του
εκπαιδευόμενου να πετύχει την αυτονομία στη μάθηση,

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη (Brocket & Hiemstra, 1991 οπ. αναφ. στο Γιαγλή,
Γιαγλής, & Κουτσούμπα, 2010). Στην αυτόνομη μάθηση ο φοιτητής αναλαμβάνει τον
πρωταρχικό ρόλο στη σχεδίαση, εκτέλεση και αξιολόγηση της μαθησιακής του πορείας, στην
οποία το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ο καθηγητής μπορεί να παίξει το ρόλο του αρωγού. Ο
αυτόνομος φοιτητής καταφέρνει να αξιοποιεί τις μαθησιακές του ανάγκες, να τις μετατρέπει σε
στόχους, με βάση τους οποίους ετοιμάζει σχέδιο δράσης με τους κατάλληλους μηχανισμούς
που του επιτρέπουν να ρυθμίζει και να ελέγχει τη συμπεριφορά, τα κίνητρα και τη μαθησιακή
του πορεία (Wedemeyer, 1981, Moore,1977, Keegan, 2001 οπ. αναφ. στο Γιαγλή, Γιαγλής, &
Κουτσούμπα, 2010). Οργανώνει το περιβάλλον του με ευνοϊκό γι’ αυτόν τρόπο και ζητάει
βοήθεια, όταν τη χρειάζεται, χωρίς να χρησιμοποιεί δικαιολογίες που αφορούν τις καθημερινές
του υποχρεώσεις ή την αδυναμία συγκέντρωσης υλικού λόγω πρακτικών δυσκολιών. Ο
Garrison (1997 οπ. αναφ. στο Γιαγλή, Γιαγλής, & Κουτσούμπα, 2010) επισημαίνει ότι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη μαθησιακή αυτονομία είναι η ψυχολογική ετοιμότητα του
εκπαιδευόμενου και η επίγνωσή του για την ικανότητα να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται
κριτικά τις γνωστικές στρατηγικές που εφαρμόζει στη μαθησιακή του πορεία (Γιαγλή, Γιαγλής
& Κουτσούμπα, 2013 Τσιτλακίδου & Μανούσου, 2013).

Η διαδικασία του προγραμματισμού, όπως αναφέρει ο

Οργάνωση-

Κουτούζης

προγραμματισμός

(2008), μπορεί

να

αποτελεί

«πυξίδα» για

οποιοδήποτε οργανισμό, καθώς καθορίζει του στόχους και τις
διαδικασίες. Στην περίπτωση της εκπόνησης μιας ΔΕ, που ο
φοιτητής καλείται σε μεγάλο βαθμό μόνος του, παρά την αναγκαία υποστήριξη του
επιβλέποντά του, να ρυθμίσει και να οργανώσει όλο το πλαίσιο και την πορεία της μελέτης του
και να αναλάβει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη της να αυτορρυθμίζεται και να λειτουργεί
αυτόνομα. Δηλαδή, ο φοιτητής που εκπονεί διπλωματική εργασία, ανεξάρτητα από το
επιστημονικό πεδίο, καλείται να κάνει ουσιαστικά πράξη, αυτό που ο Λιοναράκης (2005)
αναφέρει για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, «να μαθαίνει μόνος του και να λειτουργεί
αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης» (σελ. 26).
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7.2 Οργάνωση και Μεταπτυχιακή Εργασία
Μια πολύ σημαντική, λειτουργικής αξίας, δεξιότητα, την οποία είναι σημαντικό να έχουν ή
να καλλιεργήσουν οι φοιτητές στο πλαίσιο της ΔΕ, είναι η οργάνωση. Η δεξιότητα αυτή
αφορά στις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές, πρακτικά, για να ολοκληρώσουν τη
ΔΕ.
Μια σημαντική παράμετρος της οργάνωσης σε ένα μαθησιακό πλαίσιο είναι ο χρόνος.
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για την εξέλιξη
της μαθησιακής διαδικασίας.
Τι είναι οργάνωση
ΚΣ(2): Είναι στα πάντα. Ξεκινάς από το πιο μικρό και φτάνεις στο πιο μεγάλο. Η οργάνωση
της καθημερινής μελέτης, της βιβλιογραφίας, της ανασκόπησης… Το οργανωτικό κομμάτι αφορά
το καθετί από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο. …Οργάνωση χρειάζεται στην ανασκόπηση, στη
μεθοδολογία, αλλά και στην ταξινόμηση, την ανάλυση, την επεξήγηση και την ερμηνεία των
δεδομένων».

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία είναι η δυνατότητα των φοιτητών να αυτορρυθμίζονται,
δηλαδή να ρυθμίζουν μόνοι τους τη μελέτη τους, να προσεγγίζουν ενεργητικά τις μαθησιακές
τους δραστηριότητες, να καθορίζουν τους στόχους τους και να τους επαναπροσδιορίζουν όταν
χρειάζεται, να οργανώνονται µε συστηματικότητα, επιμέλεια και επιμονή, να αναλαμβάνουν
την ευθύνη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους, να τηρούν τα χρονοδιαγράμματά τους
και να αναπτύσσουν τις μεταγνωστικές τους ικανότητες (Νικολακάκη & Κουτσούμπα, 2013).
Ένα κομβικό σημείο είναι η σταθερότητα και συστηματικότητα στη μελέτη. Οι φοιτητές
είναι σημαντικό να δεσμευτούν και να μελετούν καθημερινά και σταθερά και όχι
περιστασιακά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΚΣ (1):
«Αυτό που λέω στους φοιτητές είναι πως το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι τόσο η ένταση,
που είναι ασφαλώς σημαντικός παράγοντας γιατί δεν μπορεί λ.χ. να μη διαβάζουν, όσο η
σταθερότητα. Ας είναι και μισή ώρα ενασχόληση την ημέρα, αλλά να είναι κάθε μέρα».
Όταν η μελέτη δεν έχει μια καθημερινή σταθερότητα, χάνεται πολύτιμος χρόνος καθώς
κάθε φορά προσπαθούν οι φοιτητές να ξανακάνουν τη σύνδεση, να θυμηθούν τι έχουν κάνει
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και να ξαναπρογραμματίσουν τις ενέργειές τους. Η έλλειψη σταθερότητας στη μελέτη είναι όχι
απλώς σαν να μένουν σταθεροί στο ίδιο σημείο αλλά συχνά σαν να πηγαίνουν προς τα πίσω
και να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Βεβαίως αξίζει να επισημάνουμε ότι ο χρόνος, όταν
αξιοποιείται σωστά σε συνεχή αναστοχασμό, βοηθάει στην ωρίμανση ενός θέματος και αυτό
μπορεί να συμβεί στο μέγιστο βαθμό με την καθημερινή και σταθερή μελέτη αλλά και με την
περιστασιακή καθώς συνήθως το θέμα που επεξεργάζεται κανείς κατά τη διάρκεια της
εκπόνησης της διπλωματικής του είναι συνήθως «πάντα μαζί του, μέσα στο μυαλό» και το
επεξεργάζεται έστω και νοερά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενδιαφέρον και δέσμευση.
Ένα άλλο σημείο που αξίζει να επισημάνουμε και

Αυτοπειθαρχία

συνδέεται με την οργάνωση είναι η αυτοπειθαρχία. Είναι
πολύ χαρακτηριστική η επισήμανση του ΚΣ (1):

«Πρώτα οργανώνεις τον εαυτό σου, τη μελέτη σου, το χρονοδιάγραμμά σου και τους
στόχους σου. Αν τα έχεις οργανώσει θα τα κάνεις. Είναι ουσιαστικά η αυτοπειθαρχία».
Η αυτοπειθαρχία συνδέεται με τους προσωπικούς στόχους και τα κίνητρα των φοιτητών και
την προσωπική τους δέσμευση.
Η

σημασία

του

χρονοδιαγράμματος

Στο πλαίσιο της αυτοπειθαρχίας, εντάσσεται σύμφωνα
με όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα η δημιουργία
και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ο χρόνος είναι ένας

θεμελιώδης άξονας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε μια πρώτη προσέγγιση θα μπορούσε να
πει κανείς ότι είναι ένα καταπιεστικό πλαίσιο περιορισμών, ωστόσο σε μια δεύτερη ανάγνωση
θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας ορίζοντας δυνατοτήτων και περιορισμών που μπορούν να
οριστούν με υποκειμενικούς όρους (Μαυρογιώργος, 2008). Οι συμμετέχοντες σε ένα
μαθησιακό πλαίσιο, όπως είναι το σχολείο και συγκεκριμένα το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος ή
η εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας, έχουν και δημιουργούν το χρόνο τους αλλά
δεσμεύονται και από θεσμικά προσδιορισμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία είναι οριστικά και
αμετάθετα (Μαυρογιώργος, 2008) Οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία είναι
σημαντικό να διαμορφώσουν μόνοι τους ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για όλα τα στάδια
της διπλωματικής εργασίας. Μια πρόταση είναι να δημιουργήσουν ένα εβδομαδιαίο
ημερολόγιο και σε κάθε εβδομάδα να γράψουν τους στόχους και τις ενέργειες που πρέπει να
κάνουν και στο τέλος της εβδομάδας τι πραγματικά έκαναν (Σχημ.).
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1 Οκτ7 Οκτ.
Στόχοι

8 Οκτ14 Οκτ

15 Οκτ21 Οκτ

22 Οκτ.28 Οκτ.

Να προσδιοριστεί

Να

Να

το θέμα, ο σκοπός

προσδιοριστεί

πραγματοποι

και οι στόχοι

το

θέμα,

ο

29 Οκτ.4 Οκτ.

5 Οκτ.
11 Οκτ.

ηθεί:

σκοπός και οι
στόχοι

Ανασκόπηση
βιβλιογραφία
ς

Ενέργειες που

Μελέτη και

Μελέτη

πρέπει να

διερεύνηση άλλων

άρθρων

3

διπλωματικών

γίνουν

Συγκεκριμέν
Αρχική

α:

διαμόρφωση
1.

σκοπού και
ερευνητικών
ερωτημάτων
Συζήτηση με τον
επιβλέποντα

Τι έγινε

Μελετήθηκαν 8

πραγματικά /

διπλωματικές

Μελετήθ
ηκαν

αξιολόγηση

Συζήτηση με τον

των ενεργειών

επιβλέποντα

Τα
άρθρα
άλλα

Αναστοχασμός Προβληματισμός:

3
και
2

επιπλέον

Μήπως είναι
αδιέξοδο το θέμα;
Μήπως
Σχήμα 11: Παράδειγμα χρονοδιαγράμματος

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να τηρείται το χρονοδιάγραμμα, να αξιολογείται συνεχώς, όπως
επισημαίνουν χαρακτηριστικά και οι δύο ΚΣ.
ΚΣ (1): «Είναι κρίσιμο να αυτοδεσμεύεται ο άλλος σε αυτό που θέλει να κάνει».
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ΚΣ (3): «Το βασικό είναι το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα λέει λ.χ. ότι σε έναν
μήνα πρέπει να έχεις εντοπίσει, μελετήσει και εξάγει τα βασικά συμπεράσματα από τη
βιβλιογραφία. Άρα αυτό δίνει και μια οργάνωση. Το χρονοδιάγραμμα, ο σεβασμός του και η
υπακοή στο πλαίσιο μοιραία πάει πακέτο με την οργάνωση, η οποία χρειάζεται καθ’ όλη τη
διάρκεια».

Ένα πολύ λειτουργικό σημείο είναι η θεσμική ύπαρξη χρονοδιαγράμματος, η οποία
λειτουργεί δεσμευτικά. Για παράδειγμα στο ΕΑΠ οι φοιτητές πρέπει ως τις 31 Γενάρη να
έχουν καταθέσει την ενδιάμεση έκθεση που συνήθως είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση και
το θεωρητικό πλαίσιο. Η ύπαρξη αυτής της συγκεκριμένης ημερομηνίας (dead line) αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό ορόσημο για τους φοιτητές, καθώς βρίσκεται στη μέση της ακαδημαϊκής
χρονιάς και η υποχρέωση της κατάθεσης ενός τμήματος της εργασίας βοηθάει στην
συνολικότερη οργάνωση για την υλοποίηση της εργασίας στον προβλεπόμενο χρόνο, όπως
επισημαίνει και ο ΚΣ (5):
«Πιστεύω ότι βοηθάει. Γιατί αλλιώς αφήνουν το χρόνο και κυλάει, φτάνουμε στον Μάρτιο
και τότε πρέπει να τους πεις ότι τώρα είναι πολύ αργά».
Η θεσμική οριοθέτηση είναι κρίσιμη καθώς, γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν
διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πολύ συχνά βγαίνουν εκτός χρόνου.
Αυτό επισημαίνει και ο ΚΣ (2):
«Οι φοιτητές πάντα βγαίνουν εκτός χρόνου, παρόλο που τους δίνεις ένα χρονοδιάγραμμα.
Έχοντας πια την εμπειρία τους εξηγείς τις φάσεις, όχι μόνο το τυπικό χρονοδιάγραμμα με βάση
το Πανεπιστήμιο, αλλά μέχρι πότε να κάνουν τι. Σπάνια θα δεις κάποιον φοιτητή να τηρεί αυτό
το χρονοδιάγραμμα. Αυτό που λειτουργεί είναι το να υπάρχουν θεσμικά οριοθετημένα
πράγματα».

Από την παραπάνω παρατήρηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να
υπάρχουν θεσμοθετημένες και άλλες τέτοιες ημερομηνίες.
ΚΣ(2): «Η υπομονή και η επιμονή δηλώνουν κάποιον ο οποίος είναι οργανωτικός, έχει
πρόγραμμα και έχει αναπτύξει μια ικανότητα σύνθεσης».
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Ο ρόλος του ΚΣ στην
οργάνωση της ΔΕ

Στη συγκεκριμένη δεξιότητα ο ρόλος του ΚΣ είναι
καθαρά υποστηρικτικός. Ο ΚΣ μπορεί να προτείνει και
να καθοδηγήσει τους φοιτητές να διαμορφώσουν και να

τηρούν το χρονοδιάγραμμα, χωρίς όμως να μπορεί με κανένα τρόπο να τους υποχρεώσει να το
διαμορφώσουν και το τηρήσουν καθώς δεν είναι θεσμοθετημένη διαδικασία εκτός των πολύ
συγκεκριμένων: 31 Γενάρη για την κατάθεση της ενδιάμεσης έκθεσης και 31 Μαΐου για την
κατάθεση της τελικής εργασίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα όσα καταθέτει σχετικά με το
θέμα ο ΚΣ (2):
«Δεν μπορείς να το μάθεις σε κανέναν, απλώς κάποια στιγμή έρχεται η ώρα κατά την οποία
το συνειδητοποιεί και από εκεί και πέρα αν κατορθώσει και το προλάβει έχει καλώς. Δεν μπορείς
να το μάθεις σε κάποιον. Εσύ απλώς τον κατευθύνεις. Κατά πόσο θα το κάνει ο άλλος, και
μάλιστα ένας ενήλικας, είναι ένα άλλο θέμα Θα τον κατευθύνεις αλλά δεν μπορείς να του το
μάθεις. Δεν κάνεις εσύ τη διπλωματική γι’ αυτόν».

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μια επισήμανση, που αφορά την έλλειψη
εξοικείωσης των φοιτητών με την οργάνωση και το σεβασμό του πλαισίου. Καθώς πολύ συχνά
συναντάμε μια αρκετά «χαλαρή» οργάνωση, δηλαδή διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ένας
ιδιαίτερος σταθερός και συστηματικός προγραμματισμός για τι πρέπει να γίνει και πότε. Αυτό
επισημαίνεται πολύ χαρακτηριστικά από τον ΚΣ (3), ο οποίος εκτιμά ότι αποτελεί
χαρακτηριστικό ιδιοσυγκρασίας των Ελλήνων. ΚΣ (3):
«Να σεβαστούν και να υιοθετήσουν το πλαίσιο που τους περιορίζει. Δεν υπάρχει στην
ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων αυτό; Δεν ξέρω. Υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία να το αποδεχτούν
και ξεφεύγουν πάντα από το πλαίσιο που τους ορίζεται. Ενδεχομένως φταίει και το γεγονός ότι το
πλαίσιο δεν ορίζει συνέπειες για όσους ξεφεύγουν. Έχουμε κι εμείς ευθύνη στο ότι δεν υπάρχουν
επιπτώσεις όταν οι φοιτητές ξεφεύγουν από το πλαίσιο. Τι μου ζητάνε; Πρέπει να ανταποκριθώ.
Εδώ έχουμε δυσκολία. Τώρα σε ότι αφορά τη μεθοδολογία έρευνας. Γιατί συνδέω βασικές
δεξιότητες που το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει αναπτύξει;»

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Η οργάνωση είναι μια δεξιότητα, η οποία χρειάζεται
Οργάνωση και
μελέτης της

σε όλα τα στάδια της εργασίας, καθώς είναι απαραίτητη
όχι μόνο για τη διαμόρφωση των στόχων και την τήρηση

βιβλιογραφίας

του χρονοδιαγράμματος αλλά και για την καταγραφή και

αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Μεταπτυχιακή εργασία χωρίς βιβλιογραφική επισκόπηση,
αξιοποίηση και καταγραφή της βιβλιογραφίας δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση. Ο
φοιτητής, μια από τις βασικότερες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσει, είναι η κριτική
αναζήτηση της βιβλιογραφίας, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συστηματική και οργανωμένη
καταγραφή της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε άρθρο και βιβλίο να κρατούνται οι
απαραίτητες σημειώσεις, να καταγράφεται σωστά βιβλιογραφικά και να αρχειοθετείται.
Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και θέμα της εργασίας, ο φοιτητής πρέπει από νωρίς να
βρει ένα τρόπο οργάνωσης της δουλειάς του. Μια συνήθης πρακτική είναι να διαμορφώσει
φακέλους για τα θέματα, τα οποία θα εξετάσει και μέσα εκεί να βάλει τα αντίστοιχα άρθρα.
Στη συνέχεια να ταξινομήσει τα άρθρα σε άρθρα που
μελέτησε με τις σημειώσεις του και σε άρθρα προς μελέτη.
Ακόμη είναι σημαντικό να υπάρχει ένα αρχείο σ’ ένα
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή κάτι άλλο και να
κρατάει λεπτομερείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια μελέτης.
Εικ.7 Φάκελοι
υλικού για την έρευνα

 Σήμερα με την μεγάλη ανάπτυξη

αρχειοθέτησης

των

ΤΠΕ

υπάρχει

πληθώρα

προγραμμάτων που βοηθούν τόσο στη
σωστή καταγραφή της βιβλιογραφίας,
όσο

και

στην

αρχειοθέτηση

της

μελέτης. Aνάλογα με το λειτουργικό
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί κανείς
και είναι εξοικειωμένος, μπορεί να
Εικ. 8: Ένα παράδειγμα προγράμματος (όχι το μοναδικό) που
βοηθάει στην οργάνωση σημειώσεων είναι το “one note”

βρει

και

το

ανάλογο

πρόγραμμα

καταγραφής της βιβλιογραφίας, στο
σύστημα που λέει ο κανονισμός του Πανεπιστημίου για τις ΔΕ, π.χ. ΑPA. Είναι απολύτως
απαραίτητο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το σύστημα αυτό και να καταγράφουν σωστά τις
βιβλιογραφικές παραπομπές /αναφορές από την αρχή. Είναι σίγουρο ότι λίγες εβδομάδες
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αργότερα δεν θα μπορούν να βρουν ξανά εύκολα την βιβλιογραφική αναφορά και θα
καταναλώσουν πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γίνονται
σωστά από την αρχή. Στο σημείο αυτό αξίζει να διαβάσουμε και τις σχετικές θέσεις των ΚΣ
(4) και (5) που έλαβαν μέρος στην έρευνα και όχι μόνο επιβεβαιώνουν αλλά και ενισχύουν
τις παραπάνω θέσεις:
ΚΣ (4): «Η οργάνωση δεν έχει να κάνει μόνο με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Είναι
μια δεξιότητα την οποία οφείλει να έχει ο φοιτητής σε όλα όσα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα,
κινούνται στον πυρήνα ή δορυφορούν της διπλωματικής εργασίας. Από την αναζήτηση της
βιβλιογραφίας, την οργάνωση του υλικού, μέχρι και την οργάνωση των δεδομένων που θα
προκύψουν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα δομήσει και θα οργανώσει το περιεχόμενο της
εργασίας του. Σε όλες τις επιμέρους φάσεις η οργάνωση ως δεξιότητα είναι απαραίτητη».
ΚΣ (5): «Πάρα πολύ σημαντική. Από τη μία να μπορούν να διαχειριστούν τον χρόνο που
έχουν στη διάθεσή τους γιατί αυτός είναι περιορισμένος και από την άλλη να μπορούν να
οργανώσουν τη μελέτη τους. Αυτό εννοώ στην ουσία. Οργάνωση του υλικού που έχουν στη
διάθεσή τους».
Τα σημεία αυτά της οργάνωσης και τήρησης του χρονοδιαγράμματος, της οργάνωσης της
μελέτης με έμφαση στην οργάνωση και συστηματική καταγραφή της βιβλιογραφίας αλλά και
όλων των ερευνητικών δεδομένων που θα προκύψουν, τονίζουν και οι φοιτητές που πήραν
μέρος στην έρευνα. Επισημαίνουν μάλιστα ότι σε κάθε περίπτωση αν κάποιος δεν έχει αυτή τη
δεξιότητα ανεπτυγμένη θα πρέπει να την καλλιεργήσει, γιατί διαφορετικά θα γίνουν σημαντικά
λάθη και θα χαθεί πολύτιμος χρόνος, θα υπάρξει απογοήτευση με πιθανές πολύ δυσάρεστες
συνέπειες, όπως π.χ. να εγκαταλείψει κάποιος την ΔΕ του και να χάσει προσωρινά ή οριστικά
το μεταπτυχιακό του.
Φ(1): «Είναι βασικό, είναι βασικό. Οργάνωση σημαίνει..., από το χρονοδιάγραμμα για να
υλοποιήσει την εργασία, από τα dead lines που σου δίνει ο επιβλέποντας, από τις ερωτήσεις που
κάνεις για τα επόμενά σου βήματα για να ξέρεις πού θα κατευθυνθείς… Όλα αυτά βοηθάνε πολύ
διότι αν δεν προβλέψεις και δεν προφυλάξεις τον εαυτό σου από λάθη πιθανόν λόγω της
οργάνωσης και με τη βοήθεια πάντα του επιβλέποντα θα νιώσεις απογοήτευση ή ότι είσαι
χαμένος …οπότε η οργάνωση σε βοηθάει».
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Τα ίδια σημεία επισημαίνουν και οι άλλοι φοιτητές, μερικοί μάλιστα τονίζοντας ότι η
οργάνωση είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στην αρχή της διπλωματικής εργασίας καθώς εκεί
μπαίνουν οι βάσεις για την συγκέντρωση όλου του υλικού και την ταξινόμηση του στην
συνέχεια, ώστε να είναι ευκολότερα διαχειρίσιμο.

Φ(2): «Σίγουρα χρειάζεται σε όλα τα στάδια. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντική στην αρχή.
Στην οργάνωση εγώ θα έβαζα και τον προγραμματισμό. Ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα
κινηθεί η ύλη, πώς θα οργανώσω το υλικό και τους πόρους που έχω μιλώντας και σε θεωρητικό
επίπεδο για τη βιβλιογραφία και για το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα μου δώσει υλικό. Στην
αρχή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατόπιν αφού συλλέξω το υλικό πώς θα το οργανώσω ώστε να
το μελετήσω και να το κωδικοποιήσω και στο τέλος πώς θα οργανωθεί η παρουσίαση γιατί μέρος
της διπλωματικής είναι και η παρουσίασή της στο τέλος. Το σημαντικό είναι πώς θα οργανώσω
αυτή την τεράστια ύλη σε μικρότερα κομμάτια για την παρουσίασή της».
Η ΔΕ είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία συνεχώς εξελίσσεται. Το υλικό εμπλουτίζεται και
μεταβάλλεται μέρα με τη μέρα. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο και σημαντικό να μελετούν, να
σκέφτονται και να αναστοχάζονται πάνω σε αυτές τις μεταβολές. Αν για παράδειγμα παίρνω
συνεντεύξεις, πρέπει από νωρίς να αρχίσω να σκέφτομαι ένα τρόπο οργάνωσης και
κατηγοριοποίησής τους και αν χρειαστεί αυτόν τον τρόπο (κατηγορίες) να τις τροποποιήσω,
καθώς εμπλουτίζονται τα δεδομένα μου. Με τη συστηματικότητα στην καταγραφή και την
αξιοποίηση των δεδομένων θα απολαύσω καλύτερα και τη διαδρομή και η εργασία μου θα
εμβαθύνει και θα είναι πιο ουσιαστική. Αν έχουν χαθεί 2-3 πολύτιμοι μήνες, είναι σχεδόν
αδύνατο να μπορέσω να διαχειριστώ τα δεδομένα με αποτέλεσμα στο τέλος να οδηγηθώ στην
προχειρότητα και όχι στην καλή ποιότητα της εργασίας. Στον αναστοχασμό μου, αργότερα θα
καταλάβω πόσο πολύτιμοι ήταν αυτοί οι μήνες για τη μελέτη και την ποιότητα της εργασίας.
Βεβαίως πρέπει να επισημάνω ότι αυτά αναφέρονται κυρίως στις ΔΕ στο ΕΑΠ, στις οποίες
υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τον χρόνο εκπόνησης μιας ΔΕ. Συνήθως ξεκινάει
Οκτώβρη και ολοκληρώνεται τον Μάιο του επόμενου έτους, ενώ οι υποστηρίξεις γίνονται το
Σεπτέμβρη. Αν κάποιος φοιτητής στο ουσιαστικό διάστημα Οκτωβρίου-Μαΐου δεν καταφέρει
να ολοκληρώσει την εργασία του, θα πρέπει να συνεχίσει και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά,
πάλι από Οκτώβρη ως Μάιο. Ας δούμε την πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία του επόμενου
φοιτητή.
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Φ(3): «Η οργάνωση χρειάζεται παντού. Οργάνωση σημαίνει ότι πρέπει κατ’ αρχήν να
βάλεις τη σκέψη σου σε μία σειρά και τάξη και να μπορέσεις να ιεραρχήσεις σωστά τα πράγματα,
ώστε όλα αυτά να οδηγούν κάπου, να έχουν ένα νόημα και έναν σκοπό. Να μη μαζεύεις απλώς
πληροφορίες οι οποίες αργότερα δε θα μπορέσουν να βγάλουν κάτι που θα μείνει. Το
χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ σημαντικό και το τήρησα. Είχα πάρει έναν χρόνο αναβολή
προκειμένου να κάνω τη διπλωματική μου εργασία. Σε αυτόν τον χρόνο δούλευα, έκανα
προσωπική μελέτη και μπόρεσα να ανταποκριθώ στα χρονοδιαγράμματα. Το χρονοδιάγραμμα το
θεωρώ πολύ καθοριστικό γιατί είναι ασφυκτικό και δεν μπορείς να ξεφύγεις».
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η οργάνωση δεν είναι μια δεξιότητα που
καλλιεργείται μόνο στη ΔΕ. Είναι μια οριζόντια δεξιότητα, η οποία χαρακτηρίζει την
προσωπικότητα ενός ατόμου. Κάποιοι είναι οργανωτικοί σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Σε κάθε περίπτωση όμως οι συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης κάποιου έργου,
ολόκληρου ή τμήματος βοηθάει πάντα και αγχώνει με θετικό τρόπο όσους εργάζονται
συστηματικά. Αξίζει να μελετήσουμε τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων φοιτητών που
ολοκλήρωσαν τη ΔΕ και πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η
αφήγηση του Φ(6) για την οργάνωσή του:
Φ(6): «Την οργάνωση την έχεις πάντα ή μπορεί να καλλιεργηθεί. Έχεις ένα συγκεκριμένο
θέμα. Ψάχνεις άρθρα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε πηγαίνεις στο διαδίκτυο σε
σοβαρές πύλες στις οποίες κάνεις εγγραφή. Ανάλογα με το θέμα ανοίγεις και διαβάζεις και ό,τι
σου χρειάζεται το κατεβάζεις. Πρέπει να οργανωθείς γραμματειακά. Στο γραφείο μου είχα έναν
Η/Υ με δύο οθόνες. Είχα περασμένα σε συγκεκριμένο περιηγητή οτιδήποτε αφορούσε την εργασία
και είχα πλήρη γραμματειακή αρχειοθέτηση φακέλων. Κάθε φορά που έμπαινα στο διαδίκτυο
ημερολογιακά άνοιγα φάκελο. Κατέβαζα υλικό στην επιφάνεια εργασίας που πάντα την είχα
πεντακάθαρη. Διάλεγα και κρατούσα ό,τι χρειαζόμουν, ενώ ό,τι δε χρειαζόμουν το πετούσα. Είχα
ένα σκελετό δομής της διπλωματικής για το τι θα μου χρειαστεί για την κάθε περίπτωση για να
φτάσω στο αποτέλεσμα. Έχω ένα τεράστιο αρχείο πάνω στη διπλωματική που έκανα. Πολλά από
αυτά που δεν χρειαζόμουν τα κρατούσα γιατί εν τέλει μου χρειάστηκαν κάποια σημεία τους. Εκεί
που θα είχα μπροστά μου τέσσερα βιβλία ανοιγμένα, στις δύο οθόνες είχα πέντε αρχεία. Διάβαζα
τα τέσσερα και έγραφα στο δικό μου και κρατούσα και σημειώσεις».
Μια διαφορετική οπτική με την οποία μπορούμε να φωτίσουμε το θέμα είναι ότι η
έλλειψη οργάνωσης είναι τα λάθη ή οι δυσκολίες αρκετών φοιτητών. Αρχίζουν τη μελέτη
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χωρίς να είναι συστηματικοί, κρατούν κάποιες σκόρπιες σημειώσεις και σε κάποια στιγμή
χάνονται. Το θέμα αυτό το περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά ο ΚΣ (2):
«Δε συγκροτούν με κάποιον συγκεκριμένο και μεθοδικό τρόπο τη μελέτη τους και τη
συγγραφή και αυτό μετά γυρίζει μπούμερανγκ. Κάνεις για παράδειγμα μια ανασκόπηση, ξεκίνα
και γράφε από τώρα τη βιβλιογραφία. Ναι θα το κάνω στο τέλος και στο τέλος δε θυμάμαι από
πού το πήρα. Μπορεί να φαίνεται αστείο σαν παράδειγμα, αλλά στην πορεία δημιουργεί μεγάλα
προβλήματα. Γι’ αυτό λέω ότι είναι σε όλες τις φάσεις της εκπόνησης».

Διαπιστώσαμε λοιπόν την καθοριστική σημασία που έχει η οργάνωση της συστηματικής
μελέτης των αρχείων, των βιβλιογραφικών αναφορών, του χρονοδιαγράμματος και του
προγραμματισμού για την ολοκλήρωση της ΔΕ. Ως δεξιότητα συνδέεται με διαδικασίες
μάθησης που αφορούν την αυτορρύθμιση και την αυτονομία των φοιτητών και συμβάλλει στην
αύξηση της ικανοποίησης και την αυτοπεποίθησης τους. Η έλλειψη της οδηγεί σε καταστάσεις
υπερβολικού άγχους και πιθανής αποτυχίας, γι’ αυτό τόσο οι φοιτητές όσο και οι ΚΣ είναι
σημαντικό να επιμένουν στην καλλιέργεια της.
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8ο Κεφάλαιο: Ολοκληρώνοντας
8.1 Συμπεράσματα
Στη μεταδιδακτορική αυτή έρευνα μελετήσαμε την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των
φοιτητών κατά την εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας. Πιο αναλυτικά, η έρευνα αποτελεί
ένα κριτικό, ερμηνευτικό διάλογο σχετικά με τις δεξιότητες που έχουν ή πρέπει να
καλλιεργήσουν οι φοιτητές κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους εργασίας. Τα
συμπεράσματα δομούνται με βάση τις δεξιότητες που μελετήθηκαν και διερευνήθηκαν στο
πλαίσιο της παρούσας έρευνας, παρουσιάζοντας τα κυριότερα σημεία της. Με βάση τα
συμπεράσματα της έρευνας διαμορφώνεται ο πρακτικός οδηγός δεξιοτήτων κατά την
εκπόνηση της ΔΕ, με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές αλλά και τους ΚΣ να ελέγξουν την
ποιότητα της εργασίας.
Όσον αφορά την ορολογία πρέπει να επισημάνουμε ότι ο όρος ικανότητα (competence)
είναι ευρύτερος από τον όρο δεξιότητα (skill). Συνδέοντας και συνθέτοντας όλους τους
ορισμούς που μελετήσαμε (European Commission, 2004ˑ Κόκκος, 2005ˑΛιοναράκης,
2005ˑSocial Economy Consultant, 2009, κτλ) η ικανότητα αφορά τον συνδυασμό γνώσεων,
δεξιοτήτων και στάσεων που αξιοποιούνται για να διαχειριστεί σύνθετες καταστάσεις με
αποδεδειγμένη επάρκεια, υπευθυνότητα, αυτονομία, διάθεση και δυνατότητα προσαρμογής
στις εξελίξεις.
Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιβλιογραφία εστιασμένη στο συγκεκριμένο θέμα,
παρά μόνο κάποιες έρευνες που αφορούν πολύ συγκεκριμένους τομείς όπως π.χ. τη γεωγραφία
ή την επαγγελματική πορεία Porter και Phelps (2014). Έτσι, η έρευνα βασίστηκε στις
συνεντεύξεις με 6 Καθηγητές Συμβούλους και 6 φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη
Μεταπτυχιακή τους Εργασία, σε βιβλία και κείμενα μεθοδολογία της έρευνας που
μελετήθηκαν υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων και τη βιβλιογραφία που αφορά τόσο τις
δεξιότητες γενικά όσο και ειδικά την κάθε μια. Δηλαδή, έγινε αναφορά και κριτική ανάλυση σε
άρθρα, έρευνες, κείμενα, επίσημα έγγραφα της Ε.Ε., όσον αφορά τις δεξιότητες.
Στην εργασία αξιοποιήσαμε τον όρο δεξιότητες εκτιμώντας ότι η εκπόνηση της μεταπτυχιακής
εργασίας είναι μια εξελικτική μαθησιακή διαδικασία που οδηγεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων.
Ο αριθμός των δεξιοτήτων είναι εξαιρετικά μεγάλος και πολλοί οργανισμοί έχουν
προσπαθήσει να καταγράψουν και να δημιουργήσουν μοντέλα περιγραφής και κατάταξης και
ταξινόμησης των ικανοτήτων όπως π.χ. το ESCO (2014) το οποίο καθιερώνει μια βασική
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ορολογία σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες και ταξινομεί δεξιότητες, ικανότητες, κτλ όσον αφορά
στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ.
Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές που
εκπονούν ΔΕ. Ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων που αποτέλεσαν το επίκεντρο της παρούσας
εργασίας βασίστηκε στα κοινά σημεία:
α) θεωρητικών κειμένων που αφορούν διαδικασίες μάθησης και γνωστικές δεξιότητες,
β) αντίστοιχων κειμένων της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και άλλων οργανισμών που πραγματοποιούν
σχετικές έρευνες ή ασχολούνται συστηματικά με το ζήτημα
γ) των δεξιοτήτων που αναφέρονται ως στόχοι σε γνωστά Πανεπιστήμια και
δ) της προσωπικής μας εμπειρίας από την επίβλεψη περισσότερων από 30 ΔΕ τα τελευταία
7 χρόνια.
Διαπιστώθηκε ότι η εκπόνηση της ΔΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια
της δεξιότητας του Ακαδημαϊκού Λόγου, ο οποίος για να επιτευχθεί με επάρκεια και αρτιότητα
απαιτεί το συνδυασμό κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, επικοινωνίας με τον ΚΣ και
οργάνωση (Σχήμα 2).
Η εκπόνηση της ΔΕ πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια τα οποία μπορούμε σε
γενικές γραμμές να τα ορίσουμε (σχ. 6 και 7) ως εξής:


Αναγνώριση του ερευνητικού προβλήματος



Βιβλιογραφική ανασκόπηση



Προσδιορισμός σκοπού, στόχων και ερευνητικών ερωτημάτων



Επιλογή Μεθοδολογίας



Συγκέντρωση δεδομένων



Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων



Ολοκλήρωση της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Εργασίας

Στην περιγραφή των σταδίων είναι εξαιρετικά απαραίτητες μερικές βασικές διευκρινίσεις:


Είναι μια βασική προσέγγιση και μπορεί να αναλυθεί σε περισσότερα επιμέρους
στάδια, ανάλογα το γνωστικό αντικείμενο και την κουλτούρα της Σχολής.



Η διαδικασία δεν είναι γραμμική καθώς τα στάδια εμπλέκονται το ένα στο άλλο και
πολλές φορές ο φοιτητής επιστρέφει σ’ ένα στάδιο (ιδιαίτερα τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση) για να το επεξεργαστεί και να το συμπληρώσει.
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Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι απαραίτητη για την αναγνώριση του προβλήματος
αλλά και την επιλογή της μεθοδολογίας. Δηλαδή για να βρείτε το αντικείμενο της
μελέτης σας θα πρέπει να μελετήσετε. Όταν το βρείτε θα πρέπει να διαμορφώσετε το
Θεωρητικό πλαίσιο.



Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας δεν πραγματοποιείται στο τέλος αλλά σε
όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της.



Η δομή της ΔΕ είναι εξαιρετικά σημαντική. Βασικά κεφάλαια και ενότητες που είναι
απαραίτητο να υπάρχουν, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον κανονισμό και την κουλτούρα
της σχολής, είναι τα εξής:



Το κεφάλαιο της εισαγωγής που περιλαμβάνει τις ενότητες α) τοποθέτηση του
προβλήματος, β) λόγοι επιλογής του θέματος γ) Σκοπός, στόχοι, ερευνητικά ερωτήματα
δ) συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας ε) περιορισμοί στ) δομή της εργασίας



Το κεφάλαιο με το θεωρητικό πλαίσιο και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας



Το κεφάλαιο με τη μεθοδολογία, τη συλλογή δεδομένων και τον τρόπο ερμηνείας τους.



Το

κεφάλαιο

όπου

παρουσιάζονται,

αναλύονται

και

ερμηνεύονται

τα

αποτελέσματα/ευρήματα της εργασίας.


Το κεφάλαιο με τα συμπεράσματα, τη συζήτηση και τις προτάσεις για περαιτέρω
έρευνα.

Ο ακαδημαϊκός λόγος είναι μια σύνθετη και πολυεπίπεδη δεξιότητα απολύτως απαραίτητη
κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και χωρίς αυτόν δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι:


η τεκμηρίωση



η επιχειρηματολογία



η ανάλυση



η σύνθεση



η σωστή αξιοποίηση, με σεβασμό και υπευθυνότητα του συστήματος καταγραφής
παραπομπών και αναφορών που ορίζει ο κανονισμός της σχολής π.χ. στη Σχολή
Ανθρωπιστικών Σπουδών αξιοποιείται το σύστημα APA



η κριτική σκέψη



η λογική οργάνωση και δόμηση του κειμένου και όλης της εργασίας



ο γραπτός λόγος πρέπει να είναι
o μεστός
o σαφής
o απλός
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o λιτός
o κατανοητός

Ένα από τα σημαντικότερα

Κριτική σκέψη

στοιχεία και ζητούμενα που

πρέπει να χαρακτηρίζουν μια ΔΕ είναι η κριτική σκέψη. Είναι
μια πολυσύνθετη διαδικασία που εμπεριέχει και άλλες δεξιότητες

όπως η παρατήρηση, η ανάλυση, η σύνθεση, η σύγκριση κτλ. Η κριτική σκέψη αποτελεί
ζητούμενο των εκπαιδευτικών συστημάτων και από τις βασικότερες δεξιότητες, ζητούμενα
όπως ανέδειξε η βιβλιογραφική μας ανασκόπηση για το θέμα. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα
διαπιστώθηκε τόσο βιβλιογραφικά όσο και μέσα από τις συνεντεύξεις η τεράστια δυσκολίαέλλειμμα που υπάρχει στην καλλιέργεια αλλά και στην γραπτή αποτύπωση της σε μια ΔΕ,
καθώς πρόκειται για μια επίπονη διαδικασία με την οποία δεν έχουν εξοικειωθεί οι φοιτητές,
καθώς επί της ουσίας, σπάνια απαιτείται, σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όπως
αναφέρει ο Μezirow (1990) για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, εκτός από τη διεξοδική
επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν το υπό μελέτη ζήτημα απαιτείται η εξέταση των
προσωπικών πεποιθήσεων, αντιλήψεων και γνώσεων σε σχέση με τα δεδομένα και κυρίως η
προσωπική ενεργοποίηση και εμπλοκή με το θέμα.
Στο επίπεδο μιας ΔΕ, η ανάδειξη της κριτικής σκέψης αποτυπώνεται μέσα από την
ουσιαστική προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης, η οποία συνδέεται άμεσα με την έκφραση
της προσωπικής τεκμηριωμένης άποψης (Λιοναράκης, 2015, 2016) και όχι με την απλή
περιγραφή και παράθεση πληροφοριών. Μια τέτοια οπτική προϋποθέτει όπως φάνηκε από την
παρούσα έρευνα τη βαθιά γνώση, μελέτη και αξιολόγηση του αντικειμένου της έρευνας της
εργασίας, συνεχή κριτική αποτίμηση των πηγών, επανεξέταση των δεδομένων, δόμηση
επιχειρημάτων, τεκμηρίωση και διάλογο ανάμεσα στις πηγές.
Αξιολογούμε και προβληματιζόμαστε, ποιος το έγραψε, γιατί και ποιες είναι η διαστάσεις
του θέματος. Η αξιολόγηση και η συζήτηση μιας πληροφορίας, ιδωμένης από πολλές
διαφορετικές οπτικές γωνίες, η σύνθεση και ο διάλογος διαφορετικών απόψεων, μας δίνει ένα
εξαιρετικό πεδίο καλλιέργειας της κριτικής γνώσης, μέσω της οποίας μπορεί να παραχθεί και
νέα γνώση.
Εμπόδια στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της ΔΕ αναδεικνύονται η πίεση
του χρόνου και των υποχρεώσεων, το άγχος για την ολοκλήρωση της ΔΕ, ο φόβος, η
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ανασφάλεια για την πορεία της. Ωστόσο, ο κάθε φοιτητής μέσα από τη επανεξέταση των
στοιχείων και των δεδομένων που έχει, είναι σημαντικό να αναστοχάζεται και να
συνειδητοποιεί ότι η διαδικασία εκπόνησης μιας ΔΕ είναι ενδιαφέρουσα μαθησιακή διαδικασία
στην οποία αξίζει να διαχειριστεί το άγχος και τους φόβους του για να μπορέσει να οδηγηθεί
στην παραγωγή νέας γνώσης, συνειδητοποιώντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εξελίσσεται
και μπορεί να συμβάλει με την παρουσία σου ενεργά και ουσιαστικά στα εκπαιδευτικά
δρώμενα με την παρουσία του ως κριτικού στοχαστή στο θέμα που επεξεργάζεται.

Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό πεδίο
με τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον σε πολλούς και διαφορετικούς
τομείς. Σύμφωνα με τον Robinson (2011)

είναι η

«καρδιά της

επιστήμης».
«Η επιστημονική αντίληψη είναι προϊόν δημιουργικού νου. Η βασική διαδικασία της
επιστήμης είναι η επιχειρηματολογία και η αντίκρουσή της, η αμφισβήτηση της υπάρχουσας
γνώσης ή η οικοδόμηση πάνω της, υπό το φως νέων ιδεών ή αποδείξεων. Αυτή είναι η
διανοητική έξαψη και η δημιουργική παρόρμηση της επιστήμης. Σχετίζεται όχι μόνο με
γεγονότα, αλλά και με ό,τι λογίζεται ως γεγονός-όχι μόνο με παρατήρηση αλλά και με
ερμηνεία και σημασιοδότηση. Απ όλες αυτές τις απόψεις, η δημιουργικότητα βρίσκεται στην
καρδιά της επιστήμης».
Robinson (2011:221)

Η δημιουργικότητα είναι μια οριζόντια δεξιότητα και χρειάζεται σε όλα τα στάδια της ΔΕ.
Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας αναδεικνύεται μέσα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της
έρευνας, την καινούργια οπτική σε μια παλιά θεωρία. Δημιουργικότητα και κριτική σκέψη
είναι δύο δεξιότητες αλληλένδετες και συμπληρωματικές. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας
συνδέεται άμεσα και την κριτική σκέψη και οι δύο είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την εκπόνηση
μιας καλής ΔΕ.
Στην έρευνα μας διαπιστώνουμε ότι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας συμβάλλει στην
προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών καθώς μαθαίνουν να τολμούν, να εμπιστεύονται τις ιδέες
τους, τη φαντασία σε συνδυασμό με την κριτική τους σκέψη, να επιχειρηματολογούν, να
αμφισβητούν, να αναλύουν και να αναδεικνύουν νέες ιδέες.
Η έλλειψη και η υποβάθμιση της μέσα στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα φαίνεται
ότι έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας δεν είναι ζήτημα έμπνευσης ή ταλέντου αλλά
συνδέεται με πολλή, επίμονη δουλειά και προσπάθεια. Η ανάδειξη της συνδέεται απαραίτητα
με την καλή γνώση ενός αντικειμένου και την επιμονή στην ποσοτική παραγωγή ιδεών από τις
οποίες θα προκύψουν και οι νέες δημιουργικές προτάσεις.
Ο ρόλος του ΚΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς πρέπει να υποστηρίξει το φοιτητή να
αξιοποιήσει δημιουργικά τα λάθη και τις δυσκολίες που συναντά (Παπαδημητρίου &
Λιοναράκης, 2010) αλλά και να τον ενθαρρύνει να αναπτύξει τη φαντασία και την προσωπική
του κρίση για να προχωρήσει και να εξελιχθεί ως επιστήμονας.

Η επικοινωνία είναι μια από τις εξαιρετικά κρίσιμες δεξιότητες

Επικοινωνία

στο πλαίσιο της ΔΕ, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους
Καθηγητές –Συμβούλους.
Ιδιαίτερα οι ΚΣ θα πρέπει να επιμορφώνονται σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία
όπως ενεργητική ακρόαση κτλ. Αξίζει να σημειώσουμε όπως αναφέρει ο Μπακιρτζής (2003)
ότι η κατάκτηση της χειραφέτησης και της αυτοδυναμίας ενισχύεται μέσα από τη σχέση, τη
συνάντηση και την επικοινωνία και αυτό μπορεί να συμβεί και στο πλαίσιο της εκπόνησης μιας
ΔΕ.
Την ευθύνη της επικοινωνίας στη ΔΕ την έχουν και τα δύο μέλη (φοιτητής και ΚΣ) με
ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές οι οποίοι πρέπει να αναλαμβάνουν την προσωπική τους
ευθύνη αλλά και πρωτοβουλία όταν χρειάζεται και να μην περιμένουν μόνο τους ΚΣ.
Καθοριστικό σημείο για την ομαλή πορεία της ΔΕ είναι να καθοριστεί ένα σαφές πλαίσιο
επικοινωνίας, δηλαδή πότε, πώς και γιατί επικοινωνεί ο φοιτητής με τον καθηγητή σύμβουλο.
Η ποιότητα της επικοινωνίας εξασφαλίζεται δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στη
διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών όπως η έλλειψη παρεμβολών, θορύβων, ο επαρκής
χρόνος, χωρίς πίεση και άγχος. Κυρίως όμως η επικοινωνία στο πλαίσιο της ΔΕ πρέπει να
χαρακτηρίζεται και να διέπεται από τα χαρακτηριστικά της ενεργητικής ακρόασης,
ενσυναίσθησης, σεβασμού, αποδοχής, κατανόησης, τα οποία πρέπει να τηρούνται και να
γίνονται σεβαστά και τα δύο μέλη. Η ποιοτική επικοινωνία μπορεί να άρει ή να μειώσει τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την εκπόνηση της ΔΕ, όπως το άγχος, οι
προκαταλήψεις, η αντίσταση στην αλλαγή.
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Οργάνωση

Η οργάνωση είναι μια οριζόντια δεξιότητα, η οποία χρειάζεται
σε όλα τα στάδια της ΔΕ και συνδέεται με όλες τις δεξιότητες που
μελετήσαμε, δηλαδή τον ακαδημαϊκό λόγο, την κριτική σκέψη, τη

δημιουργικότητα και την επικοινωνία.
Είναι απαραίτητη από την πρώτη στιγμή καθώς ένα από τα βασικότερα στοιχεία της
βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η σωστή αρχειοθέτηση, η καταγραφή και αξιοποίηση
των πηγών αλλά και η διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

συνδέεται

άμεσα με την συστηματική και οργανωμένη καταγραφή της. Για κάθε άρθρο, έρευνα,
βιβλίο είναι απαραίτητο να κρατούνται οι απαραίτητες σημειώσεις, να καταγράφονται
σωστά, να ταξινομούνται και να αρχειοθετούνται. Έτσι ο φοιτητής πρέπει να αναζητήσει
αμέσως ένα σύστημα οργάνωσης της δουλειάς του ζητώντας, αν χρειάζεται, και τη βοήθεια
του ΚΣ. Είναι καλό να αναζητηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή κάτι
σχετικό ώστε να κρατάει λεπτομερείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια μελέτης. Καθώς οι
πηγές και όλα τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώνονται, η συστηματική οργάνωση
αποδεικνύεται εξαιρετικά κρίσιμη για την ποιότητα της εργασίας.
Η ανάπτυξη των ΤΠΕ βοηθάει ιδιαίτερα σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς ανάλογα με
την ειδικότητα του, ο κάθε φοιτητής μπορεί να αναζητήσει το πρόγραμμα που τον
εξυπηρετεί καλύτερα.
Η δημιουργία και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος είναι επίσης ένα από εξαιρετικά
σημαντικά σημεία για την επιτυχία της εργασίας. Μόλις καταγραφούν όλα τα στάδια της
εργασίας, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες, διαπιστώνεται ότι ο χρόνος είναι λίγος και κάθε
μέρα είναι κρίσιμη. Αν χαθούν πολύτιμες εβδομάδες χωρίς να γίνει η απαραίτητη εργασία,
θα είναι δύσκολο να αναπληρωθούν. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται όταν χρειάζεται
ρεαλιστικός επαναπροσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος, ώστε να μπορέσει να
πραγματοποιηθεί μια ποιοτική ΔΕ χωρίς ιδιαίτερο άγχος.
Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η ΔΕ είναι μια δυναμική διαρκώς εξελισσόμενη
διαδικασία. Το υλικό προς επεξεργασία, είτε πρόκειται για την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας είτε για την εμπειρική έρευνα, συνεχώς εμπλουτίζεται και μεταβάλλεται. Η
εξέλιξη του πρέπει να πραγματοποιείται συστηματικά με τάξη και οργάνωση ώστε να
υπάρχει ένα ποιοτικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν κάνω ποσοτική
έρευνα πρέπει να έχω αποφασίσει πώς θα τα συλλέξω και πώς θα πραγματοποιήσω την

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

επεξεργασία των δεδομένων μου. Η συστηματικότητα και η οργάνωση θα επιτρέψουν να
απολαύσουμε και το ερευνητικό ταξίδι, χωρίς πρόσθετο άγχος.

Η συλλογή των δεδομένων για την παρούσα έρευνα,

Προαπαιτούμενες

τόσο μέσα από την βιβλιογραφία όσο και μέσα από τις

δεξιότητες

συνεντεύξεις, ανέδειξε δύο ακόμη κρίσιμες δεξιότητες
οι

οποίες

χαρακτηρίστηκαν

από

όλους

τους

συμμετέχοντες ως προαπαιτούμενες. Πρόκειται για την γνώση μιας ξένης γλώσσας και
συγκεκριμένα των αγγλικών και τις δεξιότητες στις ΤΠΕ, δηλαδή τον ψηφιακό
εγγραμματισμό.
Διαπιστώσαμε ότι και οι δύο αυτές δεξιότητες αναφέρονται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε., (30.12.2006) και από τότε πραγματοποιούνται και προωθούνται συστηματικά
δράσεις στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών πολιτικών των κρατών μελών της Ε.Ε. που αφορούν
όλες τις σχετικές δεξιότητες που αναφέρονται (επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία
σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήμες και
την τεχνολογία, ψηφιακή ικανότητα, μεταγνωστικές ικανότητες, κοινωνικές ικανότητες και
ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα,
πολιτισμική συνείδηση και έκφραση).
Όσον αφορά τις ΔΕ, όλοι οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα τόνισαν τη σημασία
της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας καθώς είναι απολύτως απαραίτητη στη μελέτη και
αποδελτίωση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Βεβαίως και οι επιβλέποντες καθηγητές και οι
φοιτητές τόνισαν ότι η δεξιότητα αυτή είναι προαπαιτούμενη, εξάλλου η γλωσσομάθεια
αποτελεί και κριτήριο

προϋπόθεση εισαγωγής στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

(ΦΕΚ, 148, 16 Ιουλίου 2008) αλλά σαφέστατα βελτιώνεται με την εξάσκηση.
Ακόμη, η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εκπόνηση της ΔΕ είναι απαραίτητη και
προαπαιτούμενη και ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά όσοι φοιτητές δεν
έχουν εξοικείωση. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας, η συγγραφή της ΔΕ, η επικοινωνία με τον
επιβλέποντα καθηγητή είναι μερικές μόνο από τις απολύτως απαραίτητες ενέργειες που πρέπει
να κάνει ο φοιτητής που εκπονεί τη ΔΕ. Η εξοικείωση και η βελτίωση της συγκεκριμένης
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δεξιότητας πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους μέχρι να φτάσουν στη ΔΕ.
Διαπιστώσαμε ότι η εκπόνηση μιας ΔΕ είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία
απαιτεί την καλλιέργεια οριζόντιων δεξιοτήτων όπως η συγγραφή σε ακαδημαϊκό λόγο, η
κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η οργάνωση. Οι δεξιότητες αυτές εκτός
της διαρκούς καλλιέργειας και ανάπτυξης τους κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ, είναι
απαραίτητες σε όλους τους τομείς της ζωής των ανθρώπων και αξιοποιούνται πολύπλευρα
τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή. Ο φοιτητής που με συστηματική
προσπάθεια και κόπο ολοκλήρωσε τη ΔΕ του, εκτός από την αύξηση των τυπικών του
προσόντων και των γνώσεων του, έχει πετύχει την προσωπική του ανάπτυξη, έχει ενισχύσει
την αυτοπεποίθησή του, τον αυτοσεβασμό, την ικανοποίησή και την ενδυνάμωσή του.
Η Μεταπτυχιακή εργασία είναι ξεχωριστό ταξίδι στη γνώση που ο κάθε φοιτητής
πρέπει να απολαύσει.

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

8.2 Πρακτικός οδηγός δεξιοτήτων κατά την εκπόνηση ΔΕ
«Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη» Νίκος Καζαντάκης στην Ασκητική (1945)
Ο οδηγός αυτός εμπεριέχει συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των βασικότερων δεξιοτήτων που καλλιεργούνται και απαιτούνται κατά την
εκπόνηση ΔΕ. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα χαρακτηριστικά της κάθε δεξιότητας είναι ποιοτικά, δεν μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά, ούτε
είναι αυτός ο στόχος του οδηγού.
Στον οδηγό έχουμε κωδικοποιήσει, στο μέτρου του δυνατού, τα βασικά χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων που μελετήθηκαν με στόχο να
βοηθήσουμε τους φοιτητές να διαπιστώσουν μόνοι τους το βαθμό στον οποίο έχουν καλλιεργήσει τις δεξιότητες αλλά και να αυτό-αξιολογήσουν την
ποιότητα της δουλειάς τους. Ο οδηγός βασίζεται σε μεγάλο μέρος, στο «Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών» επιμέλειας του
Κ. Πετρογιάννη, (2013) από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ «Σπουδές την Εκπαίδευση»
Κάποια χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα σημαντικά όπως π.χ. η τεκμηρίωση, εμφανίζονται σε δύο σημεία με παρόμοιο τρόπο αλλά από διαφορετική
οπτική γωνία. Ο επανέλεγχος της ύπαρξης τους είναι σημαντικός και βοηθάει στον αναστοχασμό.
Ο οδηγός δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τους ΚΣ να ελέγξουν αν υπάρχουν τα στοιχεία που απαιτούνται. Μπορούν να σημειώσουν ναι
αν υπάρχουν, όχι αν δεν υπάρχουν, ίσως αν υπάρχουν αμφιβολίες και συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχόλια. Ιδιαίτερα η τελευταία στήλη είναι
εξαιρετικά κρίσιμη και χρήσιμη καθώς μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανατροφοδότηση είτε από το καθηγητή είτε από τον ίδιο με την αυτόαξιολόγηση του.
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Ακαδημαϊκός λόγος

Χαρακτηριστικά

ΝΑΙ

Ακαδημαϊκού λόγου

Ο

Ίσως/

ΧΙ

Υπάρ
χουν
αμφιβολί
ες

Τεκμηρίωση

Κριτική

αποτίμηση

των

πηγών
(είναι οι πηγές έγκυρες και
αξιόπιστες)
Αναδεικνύονται

τα

νέα

στοιχεία
Υπάρχουν σύγχρονες (της
τελευταίας 5/τίας πηγές)
Υπάρχει ανασκόπηση της
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας
Υπάρχει συζήτηση ανάμεσα
στις πηγές;
Διαπιστώνονται ομοιότητες,
διαφορές, διαφωνίες κτλ.

Επιχειρηματολογία

Διατυπώνονται
συγκεκριμένα

λογικά

Παρατηρήσεις/σχόλια
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επιχειρήματα
Αναλύονται

Ανάλυση

επαρκώς

οι

πηγές
Γίνεται

Σύνθεση

σύνθεση

των

απόψεων

της

βιβλιογραφικής
ανασκόπησης

Παράθεση

παραπομπών

και Είναι σωστή η παράθεση

αναφορών σύμφωνα με το σύστημα των παραπομπών και των
καταγραφής τους, όπως το ορίζει ο
κανονισμός (π.χ. APA)
Δομή της εργασίας

αναφορών σύμφωνα με το
σύστημα

που

ορίζει

ο

κανονισμός της σχολής
Εισαγωγή

Καταγράφονται

τα

ερευνητικά ερωτήματα
Περιγράφεται ο σκοπός της
ΔΕ (μια πρόταση)
Παρουσιάζονται οι στόχοι
Αναφέρονται

οι

λόγοι

επιλογής του θέματος
Καταγράφεται η προσφορά
στην κεκτημένη γνώση
Υπάρχει

μια

συνοπτική

περιγραφή της μεθοδολογίας
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Παρουσιάζονται

οι

περιορισμοί της εργασίας
Παρουσιάζεται η δομή της
ΔΕ.
Θεωρητικό

Υπάρχει

πλαίσιο

πεδίου

οριοθέτηση

του

Εννοιολογικοί
προσδιορισμοί
Έχει επιλεγεί επαρκές και
κατάλληλο υλικό για μελέτη
(άρθρα, έρευνες, βιβλία κτλ)
Παρουσιάζονται οι βασικές
θεωρητικές

προσεγγίσεις

που αφορούν το θέμα της
έρευνας
Συνδέεται

με

ερευνητικά

ευρήματα και παρατηρήσεις
από άλλους ερευνητές.
Παρουσιάζονται
πτυχές
θέματος/αντίθετες

διάφορες
του
απόψεις

κτλ.
Αποφεύγονται

μεγάλες

παραθέσεις

γενικών

θεωρητικών

θεμάτων

άσχετων με το θέμα

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία
Συνδέονται

όλες

οι

προσεγγίσεις με το θέμα (ή
πτυχές του θέματος)
Υπάρχει καλή δόμηση των
κεφαλαίων
ενοτήτων

και
στο

των

θεωρητικό

πλαίσιο.
(1-2 κεφάλαια)
Ανασκόπηση

Αναδεικνύεται

η

σχέση

βιβ/φίας

ανάμεσα στην προηγούμενη
βιβλιογραφία
Αναδεικνύεται το κενό που
υπάρχει
Προσεγγίζονται κριτικά οι
πηγές

Μεθοδολογία

Η επιλογή της μεθοδολογίας
είναι η καταλληλότερη για
την συγκεκριμένη έρευνασυνδέονται τα εργαλεία με
τα ερευνητικά ερωτήματα
Αιτιολογείται γιατί έγιναν
οι

συγκεκριμένες

μεθοδολογικές επιλογές
Περιγράφεται
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πραγματοποιήθηκε η έρευνα
Περιγράφονται με σαφήνεια
όλες οι φάσεις της έρευνας
Αναφέρονται

όλα

τα

απαραίτητα

στοιχεία

αφορούν

το

διεξαγωγής,

που
χρόνο

το

δείγμα

/συμμετέχοντες κτλ.
Περιγράφονται

τα

εργαλεία/τεχνικές συλλογής
δεδομένων
Περιγράφεται

ο

τρόπος

συλλογής των δεδομένων
Αναφέρονται

όλες

οι

απαραίτητες

πληροφορίες

π.χ.

συνεντεύξεις,

πόσες

αριθμός ερωτηματολογίων,
παράγοντες κτλ.
Περιγράφονται
αξιοπιστίας

ζητήματα

/εγκυρότητας-

αντιμετώπισης

σχετικών

ζητημάτων
Αναφέρονται ζητήματα που
αφορούν τη δεοντολογία της
έρευνας
Αναφέρεται

ο

τρόπος

/

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία
μέθοδος επεξεργασίας και
ανάλυσης των δεδομένων
π.χ.

ανάλυση

λόγου,

θεμελιωμένη κτλ.
Αναφέρονται τα στάδια που
έγινε η ανάλυση
Περιγράφονται

οι

περιορισμοί της έρευνας
(μπορεί να αναφερθεί και
στην εισαγωγή)
Αποτελέσματα

Παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα/ευρήματα της
εργασίας

(Αριθμητικά

δεδομένα /στατιστικές κτλ.
στις

ποσοτικές

τάσεις

έρευνες,

παρατηρήσεις,

αποσπάσματα κτλ. για τις
ποιοτικές
Υπάρχουν όπου χρειάζεται
πίνακες, διαγράμματα κτλ.
Υπάρχουν λεζάντες στους
πίνακες
Υπάρχει
σύνοψη
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αποτελεσμάτων/ευρημάτων

Παρουσιάζεται η ερμηνεία
των

Συμπεράσματα

αποτελεσμάτων

Απαντώνται

όλα

τα

ερευνητικά ερωτήματα
Διατυπώνονται
θεωρητικές/ερευνητικές
προτάσεις προεκτάσεις της
έρευνας
Αναδεικνύεται
νέα

ξεκάθαρα

γνώση

που

δημιουργήθηκε
Αναφέρονται προτάσεις
για περαιτέρω έρευνα
Συζήτηση

Συζητούνται τα ευρήματα με
τη

βιβλιογραφική

ανασκόπηση

και

το

θεωρητικό πλαίσιο
Αναδεικνύονται συμφωνίες /
διαφωνίες
Υπάρχει

σύνδεση

με

το

θεωρητικό πλαίσιο
Βιβλιογραφικ

Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία

ές

βιβλιογραφικών

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία
παραπομπές/

παραπομπών

και

αναφορές

βιβλιογραφικών αναφορώνΥπάρχει σωστή καταγραφή
των

βιβλιογραφικών

παραπομπών και αναφορών
σύμφωνα με το σύστημα π.χ.
APA
Υπάρχει

επάρκεια

βιβλιογραφικές

στις

αναφορές

(όσον αφορά την ποιότητα
και τον αριθμό)

Ποιότητα του γραπτού λόγου

Είναι

ο

λόγος

μεστός
συνεκτικός
σαφής
απλός
λιτός
κατανοητός

Υπάρχει

Ευαγγελία Μανούσου

I

δομημένος σε
μικρές
προτάσεις
συνάφεια
μεταξύ
των
νοημάτων και
των
παραγράφων

I S B N : 978-618-82258-4-8

177

κατάλληλη
συγκρότηση
παραγράφων
σωστή σύνταξη

Μορφοποίηση της εργασίας

σωστή
ορθογραφία
Εξώφυλλο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές
Κατάλληλα διαμορφωμένος
τίτλος
Περίληψη ελληνικά/αγγλικά
Λέξεις

κλειδιά

ελληνικά/αγγλικά
Περιεχόμενα
Αριθμοί σελίδων
Ευρετήριο πινάκων
Ευρετήριο σχημάτων
/αριθμημένα σχήματα
Ευχαριστίες ή πρόλογος
όπου
αναφέρονται
οι
ευχαριστίες
σε
όσους
συνέβαλαν στην εργασία
Γραμματοσειρά (Στο ΕΑΠ:
Times New Roman), 12pt
Ι. Για τίτλους κεφαλαίων:
Μέγεθος
γραμματοσειράς
16, Bold ΙΙ. Για τίτλους
ενοτήτων:
Μέγεθος
γραμματοσειράς 14, Bold
ΙΙΙ. Για τίτλους υποενοτήτων
1ου επιπέδου: Μέγεθος

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία
γραμματοσειράς 12, Bold
ΙV. Για τίτλους υποενοτήτων
2ου επιπέδου: Μέγεθος
γραμματοσειράς 12, Bold,
Italic
Σωστά περιθώρια σελίδων
Επάνω περιθώριο: 1" ή Αριστερό
περιθώριο: 1,25" ή 3,17 cm
Δεξιό περιθώριο: 1,25" ή 3,17 cm
Ύψος Πλάτος σελίδας: σελίδα Α4
(8,27" ή 21,0 cm) Κάτω περιθώριο:
1" ή 2,54 cm 2,54 cm σελίδας:
σελίδα Α4 (11,69" ή 29,7 cm).

Υπάρχουν
κατάλληλα
διαμορφωμένα παραρτήματα
αριθμημένα

Παρουσίαση της εργασίας
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Κριτική σκέψη
Ζητήματα που αναδεικνύουν την κριτική σκέψη στην ΔΕ

Ναι

Όχι

Ίσως/
Υπάρχουν
αμφιβολίες

Υπάρχει τεκμηρίωση-επιχειρηματολογία στο θεωρητικό
πλαίσιο και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Προσδιορίζεται το /τα κενά στο συγκεκριμένο ερευνητικό
πεδίο
Υπάρχει ενεργητική – κριτική εμπλοκή στην μελέτηκριτικό

διάβασμα

π.χ.

δημιουργούνται

ερωτήματα;

αναζητούνται ομοιότητες και διαφορές στις πηγές
Επιδιώκεται και αναδεικνύεται η βαθιά και ουσιαστική
γνώση του αντικειμένου
Υπάρχει ανάλυση, σύγκριση και σύνθεση των πηγών
Αναδεικνύονται όλες οι πτυχές θετικές και αρνητικές του
θέματος
Αμφισβητούνται ζητήματα που παρουσιάζονται στις έρευνες
ή τη θεωρία
Αναδεικνύεται ο διάλογος ανάμεσα στις πηγές
Αποφεύγεται η μονοδιάστατη και απλή περιγραφή των
δεδομένων

Παρατηρήσεις/σχόλια

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Επανεξετάζονται τα δεδομένα και αναλύονται κριτικά
Υπάρχει ερμηνεία των δεδομένων
Αναδεικνύεται ο διάλογος ανάμεσα στα ευρήματα της
εργασίας και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αναδεικνύεται η τεκμηριωμένη προσωπική άποψη
Αναδεικνύεται η προσωπική άποψη στη διάρκεια της
υποστήριξης της ΔΕ
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Δημιουργικότητα
Ζητήματα

που

αναδεικνύουν

τη

Αντιμετωπίζεται το θεωρητικό πλαίσιο
με

μια

νέα-φρέσκια

της
ματιά-

εντοπίζονται κενά στις έρευνες
Υπάρχουν νέες πρωτότυπες διαστάσεις / πτυχές
στην εργασία π.χ. ενδιαφέροντα πρωτότυπα
ευρήματα
Παράγεται νέα γνώση μέσα από την εργασία
Αναδεικνύεται η καινοτομία/πρωτοπορία της
εργασίας - προσφορά στην κεκτημένη γνώση
Υπάρχει σύνδεση της κριτικής προσέγγισης με
τη δημιουργικότητα
Ερμηνεύονται τα αποτελέσματα με δημιουργικό
τρόπο-νέα ματιά
Η δημιουργικότητα/καινοτομία της εργασίας
παρουσιάζεται στα συμπεράσματα
Παρουσιάζονται

Όχι

Ίσως/
αμφιβολίες

δημιουργικότητα στην ΔΕ
εργασίας

Ναι

νέες-δημιουργικές

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Υπάρχουν

Παρατηρήσεις/σχόλια

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Επικοινωνία
Ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία στο

Ναι

καθορισμένο

Ίσως/

Παρατηρήσεις/σχόλια

Υπάρχουν

πλαίσιο της ΔΕ

Υπάρχει

Όχι

αμφιβολίες

πλαίσιο

επικοινωνίας

μεταξύ καθηγητή – συμβούλου με τον/τη
φοιτητή/τρια π.χ. συγκεκριμένες μέρες – ώρες,
λόγοι επικοινωνίας κτλ.
Αναλαμβάνει ο φοιτητής την πρωτοβουλία για
την επικοινωνία
Η επικοινωνία αναπτύσσεται σ’ ένα πλαίσιο
ενεργητικής ακρόασης - ακούει προσεκτικά ο
φοιτητής τον καθηγητή
Υπάρχει σεβασμός στην επικοινωνιακή σχέση ΚΣ
– φοιτητή
Τα σχόλια-ανατροφοδότηση του ΚΣ λαμβάνονται
με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο και όχι ως
απόρριψη
Αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος για την
επικοινωνία
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Υπάρχει καλή συχνότητα στην επικοινωνία
Διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για την
επικοινωνία –κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο
Υπάρχει κατανόηση και ειλικρίνεια
Λαμβάνονται και εκπέμπονται ξεκάθαρα και
ουσιαστικά μηνύματα και από τις δύο πλευρές
Εκπέμπονται ξεκάθαρα μηνύματα κατά τη
διάρκεια της υποστήριξης/παρουσίασης της
εργασίας με την τριμελή επιτροπή
Είναι ικανοποιητική η επικοινωνία (λεκτική και
μη λεκτική) κατά τη διάρκεια της υποστήριξης
/παρουσίασης

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία

Οργάνωση
Ζητήματα που αφορούν την οργάνωση στο

Ναι

ένα

Ίσως/

Παρατηρήσεις/σχόλια

Υπάρχουν

πλαίσιο της ΔΕ

Υπάρχει

Όχι

αμφιβολίες

συγκεκριμένο

και

σαφές

χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα τηρείται συστηματικά
Επαναπροσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος
όταν χρειάζεται - αυτορρύθμιση
Υπάρχει ένα καθορισμένο πλάνο-πρόγραμμα
μελέτης.

Η

μελέτη

πραγματοποιείται

συστηματικά σε συγκεκριμένες ώρες και μέρεςδέσμευση και αυτορρύθμιση
Υπάρχει κάποιος τρόπος οργάνωσης του υλικού
που έχει συγκεντρωθεί-αρχειοέτηση
Πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή των
βιβλιογραφικών

πηγών

σύμφωνα

με

το

συγκεκριμένο σύστημα που απαιτείται
Πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος των
πηγών που χρησιμοποιήθηκαν και πρόκειται να
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χρησιμοποιηθούν
Οι

διορθώσεις-προτάσεις

του

ΚΣ

πραγματοποιούνται συστηματικά
Έχει οργανωθεί ικανοποιητικά το πλαίσιο της
υποστήριξης/παρουσίασης της ΔΕ
(οργάνωση της παρουσίασης ppt, της διάρκειας
κτλ)

Οι δεξιότητες των φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή-ερευνητική εργασία
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