
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι «διατροφικές συνήθειες» ενός 

«Καπετάνιου» 

Παναγιώτης Πέντσας 
Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 

 
 

Περίληψη 

 Σκοπός µου δεν είναι να κάνω µια επιστηµονική εργασία και να την παρουσιάσω κάπου. Γι’ 
αυτό εσκεµµένα µε το κείµενό µου προσπαθώ να σπάσω το καλούπι της τυπικής 
διεπιστηµονικότητας. Σκοπός µου είναι να πω δυο κουβέντες µε τον δικό µου τρόπο στους 
συναδέλφους σε σχέση µε την επιµόρφωσή µας, µέσα από τα φίλτρα του συναισθήµατος, της 
εµπειρίας, της µεταφοράς, του παραλληλισµού, της αισθητικής, του χιούµορ και τέλος της 
αγωνίας, γιατί δεν είναι όλα επιστήµη στον χώρο µας(µε την  τυπική της έννοια).   
Ο «Καπετάνιος» στον οποίο θα αναφέροµαι συχνά παρακάτω, δεν είναι άλλος από εµένα. 
Εγώ είµαι ένας απλός-µάχιµος-εργάτης(και έτσι θέλω να µείνω) καθηγητής Πληροφορικής µε 
εµπειρία 13ων ετών. Τόπος  δράσης µου είναι η σχολική αίθουσα. Οι «διατροφικές συνήθειες» 
είναι ο τρόπος και ο τόπος που συνήθιζα και συνηθίζω να παίρνω την πνευµατική-
παιδαγωγική-συναισθηµατική τροφή µου. Το «παιχνίδι» που παρουσιάζεται παρακάτω 
σατιρίζει την αγωνία που έχω ως εκπαιδευτικός να αποκτήσω τα απαραίτητα εφόδια 
(πνευµατικά – συναισθηµατικά – παιδαγωγικά – καλλιτεχνικά) µέσα από τις επιλογές και τις 
διαθέσεις της κοινωνίας (οι παίκτες δηλαδή είναι µέλη της Ελληνικής κοινωνίας). Το 
«παιχνίδι» διαθέτει επίσης και το στοιχείο της ανάδρασης-ανατροφοδότησης γιατί παίκτης 
του παιχνιδιού µπορεί να γίνει και ο ίδιος ο «Καπετάνιος».  

Τόσο καιρό περίµενα το τρένο της 

επιµόρφωσης και τώρα αυτό µε 

προσπέρασε σα να µην υπήρξα 

ποτέ εδώ… 
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Λέξεις κλειδιά: επιµόρφωση, ποιότητα, παιχνίδι. 

 

1. Εισαγωγή 
 

«Αν είναι να κάνεις κάτι,  κάντο καλά, αλλιώς µη το κάνεις καθόλου» ή «γιατί δεν 
πάω καλύτερα να σκαλίσω τον κήπο µου;». Πείτε µου ειλικρινά, πόσα είναι τα 
σεµινάρια που παρακολουθήσατε, και δε φωνάξατε µέσα σας δυνατά κάποια από τις 
παραπάνω προτάσεις, σε κάποιο χρονικό σηµείο του σεµιναρίου; 

Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι αυτή δεν είναι µια επιστηµονική εργασία όπως οι 
χιλιάδες τέτοιες που καλώς ή κακώς κατακλύζουν σήµερα (πολύ περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη εποχή εξαιτίας και της πρόσφατης αναγνώρισης των ιδιωτικών 
πανεπιστηµίων αλλά και της ταχύτατης εξέλιξης του  Internet)το σύγχρονο κάτοικο 
αυτού του πλανήτη.  

Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι δεν έχω µελετήσει το θέµα της επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών  και µε επιστηµονικό τρόπο. Εξάλλου παρελθούσα και τωρινή 
κατάσταση είναι µε απόλυτη σαφήνεια αποτυπωµένη στο Internet αλλά και στην 
ελληνική επιστηµονική βιβλιογραφία. Μια κοινή µηχανή αναζήτησης να 
χρησιµοποιήσεις και έγινες «επιστήµονας» στο θέµα. Επίσης,  υπάρχουν αρκετές 
προτάσεις για το µέλλον της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, από σοβαρούς 
επιστήµονες και ερευνητές, όπου µπορεί κανείς να βρει από το απόλυτα θεωρητικό 
µοντέλο έως και το πιο ταιριαστό στην Ελληνική πραγµατικότητα.  

Το πρόβληµα λοιπόν δεν βρίσκεται στην έλλειψη ιδεών, αλλά στην εφαρµογή τους. 

Είναι γεγονός ότι από το 1996 (τότε που µε διορίσανε σ’ ένα δυσπρόσιτο νησί) µέχρι 
και πριν από 2-3 περίπου χρόνια, η «επιµόρφωση των εκπαιδευτικών» κυκλοφορούσε 
στους κύκλους των εκπαιδευτικών µόνο σαν ανέκδοτο.  ∆ηλαδή µετά τα γνωστά 
ανέκδοτα που ξεκινούν κάπως έτσι: «ήταν ένας Άγγλος ένας Γάλλος και ένας 
Γερµανός ….» κατέληγε πάντοτε η παρέα στο «εκείνο µε την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών το ξέρετε»; Και βέβαια λύνονταν όλοι στα γέλια.  

Μόνο που το συγκεκριµένο θέµα δεν είναι καθόλου για γέλια. Έχουµε να κάνουµε µε 
τα παιδιά αυτού του τόπου. Τα παιδιά είναι το µέλλον µας και την ποιότητα του 
«φαγητού» που τα ταΐζουµε θα µας την δώσουν πίσω στα γεράµατά µας. Την ίδια 
ποιότητα «φαγητού» θα χρησιµοποιήσουν για να µεγαλώσουν και τα παιδιά τους. Το 
ίδιο θα συνεχιστεί και µε τα παιδιά τους. Αυτό το µέλλον οραµατιζόµαστε πάντοτε;  
Ένα µέλλον γεµάτο µε φαστφουντάδικα και άρρωστους ανθρώπους; Όλα αυτά 
µπορεί να ακούγονται  απαισιόδοξα αλλά από πότε σε έναν τόσο σηµαντικό για το 
µέλλον χώρο, το χώρο της παιδείας, η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα; 

Τα 2-3 τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι ξέσπασε µια «επιµορφωτική καταιγίδα» 
που όµοιά της δεν έχει ξαναζήσει το εκπαιδευτικό µας συνονθύλευµα. ∆εκάδες, 
εκατοντάδες  επιµορφωτικά προγράµµατα «τρέχουν» πανικόβλητα να βρουν 



επιµορφωτές και επιµορφωµένους. Για σταθείτε ρε παιδιά, στα καλά καθούµενα 
ξεσπά µια καταιγίδα και µείς θα βγούµε έξω µε τους κουβάδες (και χωρίς οµπρέλα) 
να µαζέψουµε το «νερό» της υπόλοιπης ζωής µας;  Έτσι το είδατε το πράγµα εσείς οι 
µεγάλοι που τα σχεδιάζετε όλα από κει πάνω; Αυτά τα πράγµατα θέλουν ρέγουλα 
(όπως λέει και ο πατέρας µου). Θέλουν τον ζωτικό τους χωροχρόνο για να 
αποδώσουν.  

Κάθοµαι λοιπόν και αναρωτιέµαι: Θα ξεσπούσε άραγε η «επιµορφωτική καταιγίδα», 
εάν δεν άνοιγαν οι κρουνοί της «Ευρωπαϊκής Ένωσης» µε συγκεκριµένο τρόπο και 
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα; 

Η Πανελλήνια Ένωση ΚΑθηγητών Πληροφορικής στο BLOG της, διεξήγαγε µια 
ψηφοφορία σχετικά µε την πρόσφατη επιµόρφωση στην ειδικότητά µας. Οι 
ψηφοφόροι ήταν «επιµορφωµένοι» καθηγητές Πληροφορικής. (Βέβαια δε βάζω και 
το χέρι µου στη φωτιά, ότι όλοι οι συµµετέχοντες στην ψηφοφορία είναι 
[«επιµορφωµένοι»] καθηγητές Πληροφορικής. Από την άλλη όµως γιατί να ψηφίσει 
σ’ αυτή τη ψηφοφορία η γειτόνισσα ή ο γείτονας του διπλανού Blog;) Η ψηφοφορία 
έκλεισε  στο τέλος Οκτωβρίου του 2008. 

Παρακάτω δείτε τα αποτελέσµατα και βγάλτε τα συµπεράσµατά σας. 

Πίνακας 1: Πως βρίσκετε την επιµόρφωση στην ειδικότητά µας έως τώρα; 
Χαρακτηρισµός Πλήθος(%) 

Πολύ καλή! 15 (6%) 

Καλή... 47 (20%) 

όχι κάτι ιδιαίτερο 36 (15%) 

προχειροδουλειά! 128 (55%) 

∆Γ/∆Α 4 (1%) 

Ψήφοι: 230  
Η ψηφοφορία έκλεισε (τέλος Οκτωβρίου 2008). 

 

2. Η τρέχουσα κατάσταση.  
 

Ως προς τις αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας για την «σιλουέτα» (Ο όγκος του 

«Καπετάνιου» όπως τον βλέπουν η κοινωνία και οι µαθητές του)  του «Καπετάνιου», 
αυτή (η σύγχρονη κοινωνία δηλαδή) διακρίνεται χοντρικά σε 2 κατηγορίες: 

Α) Είναι αυτοί που θέλουν «καλοθρεµµένο» (Ο όγκος του «Καπετάνιου»  είναι 

υπερβολικά µεγάλος, τόσο µεγάλος που δεν µπορεί να τον ελέγξει)  τον «Καπετάνιο». 

Β) Είναι αυτοί  που θέλουν «στυλάκι» (Ο όγκος του «Καπετάνιου» είναι υπερβολικά 

µικρός, έτσι  ώστε να είναι σχεδόν αόρατος)  τον «Καπετάνιο». 

70% !!! 
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Η κατηγορία Α) (Αλλιώς εκτροφεία «καπετάνιων», Σ’ αυτά τα εκτροφεία δεν 
ενδιαφέρει τόσο  ο τρόπος ή η ποιότητα σίτισης, όσο το ορατό αποτέλεσµα που έχει 

αυτή (η σίτιση) στον όγκο του «Καπετάνιου» ) υποστηρίζει πως όταν ο «Καπετάνιος» 
«πεινάει» θα πρέπει να τρώει ότι βρεθεί µπροστά του και σε µεγάλες ποσότητες, 
ώστε να µπορεί να δουλεύει όσο το δυνατόν «αποδοτικότερα». 

Η κατηγορία Β) (Είναι ειδικά ινστιτούτα αδυνατίσµατος στα οποία γίνεται η µείωση 

του όγκου των «καπετάνιων» µε απόλυτα επαγγελµατικό τρόπο)  υποστηρίζει πως όταν 
ο «Καπετάνιος» «τρώει» πολύ κινδυνεύει να γίνει υπέρβαρος ακόµα και παχύσαρκος. 
Γι’ αυτούς, ένας παχύσαρκος «Καπετάνιος» είναι κακό πρότυπο «Καπετάνιου». Όταν 
λοιπόν µέλη της κατηγορίας αυτής βρουν µπροστά τους έναν υπέρβαρο ή παχύσαρκο 
«Καπετάνιο», τον πιέζουν να κάνει «δίαιτα». 

Έτσι λοιπόν ο κακόµοιρος ο «καπετάνιος» είναι καταδικασµένος στη καταστροφή 
του  «µεταβολισµού» του, διότι από τη µία τον πιέζουν να «φάει» ότι βρει µπροστά 
του, ενώ από την άλλη τον πιέζουν να κάνει «δίαιτα».  

-«Καπετάνιος» µε κατεστραµµένο «µεταβολισµό» δεν είναι βέβαια «καπετάνιος» 
αλλά ασθενής και σε έναν ασθενή δεν µπορούµε να εµπιστευτούµε ολόκληρο 
«καράβι» ( υποστηρίζει η κοινωνία µας). 

-Και ποιος είναι υπεύθυνος για την κατάντια του «καπετάνιου»; 

-Μα φυσικά ο ίδιος ο «καπετάνιος» γιατί δεν φρόντιζε να κάνει σωστή «διατροφή». 
(απαντά η κοινωνία).   
 

3. Τι πρέπει να γίνει. 
 

Όλοι οι παραπάνω (Μέσα σ’ αυτούς είµαι και εγώ, ο «Καπετάνιος». Φαντάζω όµως σε 

όλους τους υπόλοιπους τόσο µικρός που καταναλώνω τα µικρά αποθέµατα ενέργειας 
που µου έχουν αποµείνει στην προσπάθειά µου να διεκδικώ κάθε φορά το αυτονόητο)  
θα πρέπει κάποια στιγµή να ενδιαφερθούν ουσιαστικά τόσο για την ποσότητα όσο 
(πολύ περισσότερο) και για την ποιότητα της «τροφής» του «Καπετάνιου».  Μάλιστα 
το επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων είναι η ποσότητα, χωρίς να ενδιαφέρει σχεδόν 
καθόλου η ποιότητα. 

Το πώς θα το κάνουν αυτό, νοµίζω πως αυτοί το ξέρουν καλύτερα από µένα, γι’ αυτό 
εξάλλου βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και τους πληρώνουµε για να κάνουν αυτό 
που δεν κάνουν (για να µη παρεξηγηθώ και φανεί ότι τα ισοπεδώνω όλα, να σας 
θυµίσω αυτό που είπα και παραπάνω: … από πότε σε έναν τόσο σηµαντικό για το 
µέλλον χώρο, το χώρο της παιδείας, η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα;).   

Όταν ας πούµε κάποιος έχει την ανάγκη να φάει σε ένα καλό εστιατόριο και να το 
ευχαριστηθεί δεν θα πάει να κάτσει σε κάποιο φαστφουντάδικο (όχι βέβαια ότι εκεί 



δε θα γεµίσει η κοιλιά του). Αντιθέτως θα ψάξει (θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα 
επιλογής) για το καλύτερο εστιατόριο και ας πληρώσει και µια περιουσία.  

Εµάς τους έρµους τους δασκάλους µας έχουν ταράξει στα φαστφουντάδικα. Όλο 
σουβλάκι έτσι, σουβλάκι αλλιώς, self service πρακτικές, τα έχουµε σιχαθεί. 

Τι θα µε ικανοποιούσε εµένα;  

Μα φυσικά ο κατάλληλος συνδυασµός «µαγειρέµατος» και «σερβιρίσµατος» στο 
κατάλληλο «εστιατόριο».   

Να τι θα προτιµούσα λοιπόν να έχει το δικό µου µενού: 

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ 
• (Ορθή) παιδαγωγική προσέγγιση 

Παιδαγωγική «ενδυνάµωση». 
Καλό ψυχολογικό κλίµα τάξης.  

• ∆ιδακτική Πληροφορικής 
Γνωστική «ενδυνάµωση». 
Υλικοτεχνική υποδοµή. 

• [Εσω-Εξω]τερικοί παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Αρµονική συνεργασία Σχολείου Κοινωνίας.  
«Ενδιαφέρον» εκπαιδευτικών φορέων. 

ΣΑΛΑΤΑ 
• Θεατρικό σενάριο 

Καλλιτεχνικές ευαισθησίες. 
Πολιτιστικές ευαισθησίες. 

ΠΟΤΟ 
• Ενσυναίσθηση. 

Φαντάζοµαι λοιπόν ότι κάθοµαι σε ένα καλό εστιατόριο και απολαµβάνω τις 
υπηρεσίες του προσωπικού του: Οι µυρωδιές από την κουζίνα µου έχουν «τσακίσει» 
τη µύτη. Έχουν έναν καταπληκτικό µάγειρα που κάνει θαύµατα. Να φας από τα 
χεράκια του «(Ορθή) παιδαγωγική προσέγγιση», «∆ιδακτική Πληροφορικής» να 
πάθεις πλάκα. Είναι µάγος ο άνθρωπος, ξέρει τη δουλειά του, ξέρει πώς να συνθέσει 
τα υλικά, ξέρει πως και πόσο να τα µαγειρέψει.  

Αλλά έχει και καταπληκτικούς συνεργάτες για να λέµε και την αλήθεια. Αυτοί 
ασχολούνται περισσότερο µε τις σαλάτες.  

Αν δεν έχει στο τραπέζι καλή σαλάτα, το καλύτερο φαΐ να µου σερβίρεις δε θα το 
φάω. Το εστιατόριο φηµίζεται για τη σαλάτα του. 

Οι σερβιτόροι; Μεγαλείο. Με το συς και µε το  σας µε έχουν. Όλο πάνω από το 
κεφάλι µου βρίσκεται κάποιος και µε ρωτάει αν όλα είναι εντάξει και αν θέλω κάτι. 
Το σερβίρισµα είναι σκέτη απόλαυση. Πλησιάζουν δυο σερβιτόροι. Ο ένας κρατάει 
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την παγωνιέρα (η παγωνιέρα είναι όλα τα λεφτά), ο άλλος κρατάει το ποτό.  
Πλησιάζει ρίχνει λίγο στο ποτήρι και δοκιµάζω. Ο ουρανίσκος µου τρελαίνεται. ∆εν 
έχω βιώσει ξανά τέτοια εµπειρία. Εκστατικό. 

Ρωτάω λοιπόν αφελέστατα. «Τι είναι αυτό που πίνω;». «Ενσυναίσθηση κύριε» µου 
απαντά ο οινοχόος. 

Αυτό που προτείνω λοιπόν εγώ είναι: το φαστφουντάδικο κάποτε να γίνει εστιατόριο 
και ας µην είναι και από τα καλύτερα.   
 

4. Ένα παιχνίδι. 
 

Το παιχνίδι έχει να κάνει µε έναν «Καπετάνιο», ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο ενός 
δωµατίου. Το δωµάτιο αυτό είναι γεµάτο µε «ποιοτική τροφή». 

Στόχος του παιχνιδιού είναι να φάει ο «καπετάνιος» την κατάλληλη ποσότητα 
«ποιοτικής τροφής» ώστε να είναι έτοιµος  για το δύσκολο «ταξίδι» του. 

Το παιχνίδι διαθέτει 3 χειριστήρια: «Ταΐστε τον «Καπετάνιο»», «Ο «Καπετάνιος» 
κάνει δίαιτα», και «Αρκετά είναι ώρα για το ταξίδι». Κάθε φορά που ο χρήστης πιέζει 
το χειριστήριο: «Ταΐστε τον «Καπετάνιο»», ο όγκος του «Καπετάνιου» αυξάνεται. 
Κάθε φορά που ο χρήστης πιέζει το χειριστήριο: «Ο «Καπετάνιος» κάνει δίαιτα», ο 
όγκος του «Καπετάνιου» µειώνεται. Όταν ο χρήστης αποφασίσει ότι έπαιξε αρκετά, 
τότε θα πρέπει να πιέσει το χειριστήριο: «Αρκετά είναι ώρα για το ταξίδι»  για να 
τερµατίσει το παιχνίδι.  

Καλή διασκέδαση. 

 
Σχήµα 1: Το interface του παιχνιδιού 



 
 

 

 

5. Παράδειγµα χρήσης του παιχνιδιού 
 

Έτσι όπως βλέπω εγώ τον «Καπετάνιο» στο κέντρο του δωµατίου, τον λυπάται η 
ψυχή µου. Είναι σα ρέγκα ο κακόµοιρος. Λέω να τον ταΐσω για να σταθεί στα πόδια 
του.   

 

Σχήµα 2: Ο «Καπετάνιος» είναι δυστυχισµένος 
 

{Ε∆Ω ΤΑΪΖΩ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ TOY ΛΕΙΠΕΙ Η 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ} 
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Σχήµα 3: Του «Καπετάνιου» του λείπει ενσυναίσθηση 
Τι µας λέει ο «Καπετάνιος» εδώ (Σχήµα 3) ; Κάτι του λείπει, µάλλον του λείπει 
ενσυναίσθηση. Ας συνεχίσουµε λοιπόν να τον ταΐζουµε. 

{Ε∆Ω ΤΑΪΖΩ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ} 

 

Σχήµα 4: Ο «Καπετάνιος» είναι ευτυχισµένος 
 

Εντάξει µην υπερβάλουµε κιόλας. Πόσοι θέλουν τον «Καπετάνιο» ευτυχισµένο;  



Για να µη µείνει λοιπόν κανένα µέλος της κοινωνίας µας απόλυτα δυσαρεστηµένο, θα 
φέρουµε τον «Καπετάνιο» µας σε µια ενδιάµεση κατάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Ε∆Ω ΚΑΝΩ ∆ΙΑΙΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ} 
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Σχήµα 2: Ο «Καπετάνιος» είναι σε ενδιάµεση κατάσταση. 
 

Συµπερασµατικά: 

1. Αρκετά «µάσησες» «Καπετάνιε».  Καλό σου ταξίδι τώρα!  

Μετάφραση: Κουράστηκα πια ο πνευµατικός-συναισθηµατικός-εκπαιδευτικός- και 
καλλιτεχνικός µου όγκος να αντιµετωπίζεται ως παιχνίδι από την κοινωνία. Πρέπει 
να πάρω την κατάσταση στα χέρια µου και να κάνω ότι είναι δυνατό για να αλλάξει 
αυτό. 

2. Το φαστφουντάδικο  κάποτε να γίνει εστιατόριο και ας µην είναι και από τα 
καλύτερα. 

Μετάφραση: Απαιτώ καλύτερες συνθήκες επιµόρφωσης, µε µοναδικό κίνητρο από 
τους διάφορους επιµορφωτικούς φορείς, την καλύτερη  παιδεία και εκπαίδευση των 
παιδιών µας. 


