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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Συναισθηματική νοημοσύνη, ενδοπροσωπικός / εξωπροσωπικός έλεγχος και κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις μαθητών/-τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέου Ελ., Επίκ. Καθηγήτρια ,Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Θεσσαλίας
Γκουλέτσα Μ., Πτυχιούχος Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Θεσσαλίας
Μπανάκα Μ., Πτυχιούχος Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Θεσσαλίας
Περίληψη
Ο κύριος στόχος της παρούσα εργασίας είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ πλευρών της συναισθηματικής
νοημοσύνης, του ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου για την ακαδημαϊκή επιτυχία και αποτυχία και των
θετικών αλληλεπιδράσεων μαθητών/-τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διερευνήθηκαν πιθανές
διαφορές στις παραπάνω μεταβλητές με βάση το φύλο και την ηλικία των παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν
186 παιδιά (99 αγόρια και 87 κορίτσια) Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου (Μ.Ο.=10.91, Τ.Α.=0.93). Η
παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της συναισθηματικής
νοημοσύνης των παιδιών έδωσε τρεις παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν το 38,91% της συνολικής διακύμανσης των
τιμών και
ονομάστηκαν: «Αυτοεπίγνωση», «Επικοινωνία και εύρεση λύσεων» και «Έλεγχος των
συναισθημάτων». Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ και των τριών αυτών παραγόντων
και των θετικών αλληλεπιδράσεων των μαθητών, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ
ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Τα αποτελέσματα αυτά και οι
επιμέρους διαφορές φύλου και ηλικίας σχολιάζονται υπό το πρίσμα των σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων και
προτείνονται κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίησή τους στην παιδαγωγική πράξη, καθώς και για
περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό.

Εισαγωγή
Ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη», που προτάθηκε από τον Goleman (1997), αναφέρεται γενικά
στην ικανότητα: α) αναγνώρισης των συναισθημάτων μας, β) ελέγχου των συναισθημάτων μας, γ)
δημιουργίας προσωπικών κινήτρων δ) αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων και ε) σωστού
χειρισμού των διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι μια έννοια σαφώς επηρεασμένη από την «κοινωνική
νοημοσύνη» του Thorndike (1920),την «προσωπική νοημοσύνη» των Salovey & Mayer (1990), την
«ενδοπροσωπική» και «διαπροσωπική» νοημοσύνη του Gardner (1993) και την «νοημοσύνη της
επιτυχίας» του Sternberg (1999). Καλύπτει, επομένως, μια σειρά από παραμέτρους, όπως την
ικανότητα να κινητοποιούμαστε και να εμμένουμε παρά τις αντιξοότητες και τις απογοητεύσεις, τον
έλεγχο των ορμών μας και την ικανότητά μας να αναβάλουμε μια ικανοποίηση, την ενσυναίσθηση,
την ικανότητα να ρυθμίζουμε τη διάθεσή μας, την ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση
προβλημάτων της καθημερινής ζωής, την αυτοκυριαρχία, την αποτελεσματική επικοινωνία κ.ά. Ως εκ
τούτου, έχει δεχθεί πολλές κριτικές, κυρίως λόγω της γενικότητάς της και της χρήσης πολλών και
διαφορετικών ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησής της, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση
μεταξύ τους και συχνά δεν είναι αξιόπιστα, καθώς εστιάζουν σε μερικές μόνο πτυχές της
συναισθηματικής νοημοσύνης. Παρά τις κριτικές που έχει δεχθεί, όμως, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί
πως προσφέρει τη βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της ψυχικής
υγείας στο σχολείο και βελτίωσης τόσο της σχολικής επίδοσης των παιδιών όσο και της
συναισθηματικής και κοινωνικής τους επάρκειας. Αναμφίβολα, η συναισθηματική αγωγή – η
διδασκαλία, δηλαδή, των ικανοτήτων που απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη- στα πλαίσια
των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων στο χώρο του σχολείου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
προώθηση πιο επιθυμητών ακαδημαϊκών και κοινωνικών συμπεριφορών.
Οι σχολικές τάξεις θεωρούνται, σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές απόψεις, ως
κοινωνιοπολιτισμικά συστήματα, όπου στο πέρασμα του χρόνου, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι
δημιουργούν μια ιστορία κοινών αντιλήψεων και αναπτύσσουν καινούρια γνώση. Η συνεργασία και η
αλληλεπίδραση συνομηλίκων διευκολύνει τη γνωστική και κοινωνική εξέλιξη, τις επικοινωνιακές
δεξιότητες, την μάθηση και τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Μέσω των θετικών
αλληλεπιδράσεων στο σχολείο, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναλάβουν έναν πιο ενεργό διαχειριστικό
ρόλο, να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, να δημιουργούν καταστάσεις και δραστηριότητες,
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από τις οποίες μαθαίνουν, να αναπτύξουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να
διατηρούν το ατομικό και κοινωνικό τους συμφέρον (Mercer, 1995).
Η ανάληψη ευθύνης για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες και για την επιτυχία και την
αποτυχία σε κάποιο τομέα, είναι ένα θέμα που έχει προσελκύσει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στο
χώρο της εκπαίδευσης, στα πλαίσια των θεωρητικών προσεγγίσεων της απόδοσης αιτιών. Οι
προσεγγίσεις αυτές παρέχουν ένα μοντέλο το οποίο ερμηνεύει την επίδοση και τη συμπεριφορά με
αναφορά στο σύστημα των πεποιθήσεων των ίδιων των παιδιών. Kατά συνέπεια, μπορούν να
υποδείξουν τρόπους για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και της συμπεριφοράς τους, κυρίως μέσα
από την εφαρμογή παρεμβάσεων, με στόχο την τροποποίηση των δυσλειτουργικών αποδόσεων.
Ειδικότερα, οι αιτιακές αποδόσεις περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό προσωπικών (π.χ., ικανότητα,
προσπάθεια) και περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ., δυσκολία έργου, τύχη), οι οποίοι
διαφοροποιούνται ως προς το πού εντοπίζονται (εσωτερικές-εξωτερικές), τη σταθερότητά τους, και
την ύπαρξη πρόθεσης και ελέγχου (Weiner, 1985).
Στα πλαίσια της μελέτης των αιτιακών αποδόσεων των παιδιών, η έννοια του
ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου (internal/external locus of control), που έχει τις ρίζες της
στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Rotter (1966, 1982) εκφράζει μια γενικευμένη προσδοκία
του ατόμου για τους παράγοντες που καθορίζουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες στη ζωή του. Επειδή,
όπως έχει διαπιστωθεί ο προσανατολισμός του ελέγχου έχει λίγη ή καθόλου σημασία για την
συμπεριφορά ενός ατόμου, όταν σχετίζεται με σκοπούς που δεν έχουν καμία αξία για το άτομο
(Lefcourt, 1983), τα όργανα μέτρησής του που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια,
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα όπως είναι η ευθύνη για την ακαδημαϊκή επίδοση, τις
κοινωνικές σχέσεις, τα ζητήματα υγείας κ.ά. Με βάση τα όργανα αυτά, τα άτομα διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: σ’ εκείνα που πιστεύουν στην ικανότητά τους να ελέγξουν τα γεγονότα της ζωής τους σε
σχέση με ένα συγκεκριμένο στόχο, έχουν δηλαδή ενδοπροσωπικό έλεγχο και σ’ εκείνα που πιστεύουν
ότι οι επιτυχίες και οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, όπως οι συμπτώσεις, η
τύχη ή το πεπρωμένο, έχουν δηλαδή εξωπροσωπικό έλεγχο. Στα πλαίσια του σχολείου, έχει
παρατηρηθεί πως τα παιδιά που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ακαδημαϊκού ενδοπροσωπικού
ελέγχου, έχουν υψηλότερη επίδοση, παρουσιάζουν καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή και
μεγαλύτερη ικανότητα για αυτόνομη λήψη αποφάσεων (Ανδρέου & Μαρμαρινός, 1999). Κατά
συνέπεια, η βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι πως ο ενδοπροσωπικός έλεγχος των παιδιών
θα συνδέεται και με υψηλότερο βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά και με θετικότερες
αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους στο χώρο του σχολείου.
Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, εξετάζονται, επίσης: η παραγοντική δομή του
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήσαμε για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, οι
διαφορές
φύλου
και
ηλικίας
στο
βαθμό
συναισθηματικής
νοημοσύνης,
ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών στο
σχολείο, καθώς επίσης και η σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων
Μέθοδος
Δείγμα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα Δημόσια Δημοτικά σχολεία του Ν. Μαγνησίας. Το δείγμα
αποτέλεσαν 186 παιδιά (99 αγόρια και 87 κορίτσια) Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης (Μ.Ο.=10.91 ετών, Τ.Α.=0.93).
Η εξέτασή τους ήταν ομαδική και διήρκεσε μια σχολική ώρα.
Όργανα Μέτρησης
Για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το
«Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης για παιδιά» (Emotional Quotient Inventory: Child
Version) των BarOn & Parker (2000), το οποίο αξιολογεί διάφορες παραμέτρους που χαρακτηρίζουν
τη συναισθηματική νοημοσύνη, όπως η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, η
αποτελεσματική έκφρασή τους, ο έλεγχος των παρορμήσεων, η εφαρμογή στρατηγικών για την
επίλυση προβλημάτων κ.ά. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 30 ερωτήσεις, με 4 επιλογές
απαντήσεων: «Πολύ σπάνια», «Σπάνια», «Συχνά» και «Πολύ συχνά».
Για την μέτρηση του ενδοπροσωπικού-εξωπροσωπικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το
«Ερωτηματολόγιο Ευθύνης για την Ακαδημαϊκή Επίδοση» (Intellectual Achievement Responsibility
Questionnaire) των Crandall, Katkovsky & Crandall (1965). Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται
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από 34 προτάσεις – ερωτήσεις με δύο επιλογές απαντήσεων, η καθεμία από τις οποίες φανερώνει είτε
ενδοπροσωπικό είτε εξωπροσωπικό έλεγχο. Από τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες περιγράφουν διάφορες
εμπειρίες από τη σχολική ζωή των μαθητών, 13 αναφέρονται στην αποτυχία και 14 στην επιτυχία σε
κάποιο ακαδημαϊκό τομέα.
Για την αξιολόγηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε η
«Κλίμακα Θετικών Αλληλεπιδράσεων» (Positive Interactions Scale) των Stevens et al. (2000), η
οποία εξετάζει το κατά πόσο οι μαθητές έχουν καλές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους (παίζουν
μαζί, βοηθούν ο ένας τον άλλο, μοιράζονται πράγματα κ.λ.π.). Η Κλίμακα αυτή αποτελείται από 6
ερωτήσεις, με πέντε επιλογές απαντήσεων: «Ποτέ», «Σπάνια», «Μερικές φορές», «Συχνά» και «Πολύ
συχνά».
Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach alpha των οργάνων μέτρησης κυμάνθηκε από .69 έως .85.
Αποτελέσματα
Παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου
Για να διαπιστωθεί ποιες πλευρές της συναισθηματικής νοημοσύνης αξιολογεί το «Ερωτηματολόγιο
συναισθηματικής νοημοσύνης», εφαρμόστηκε στις απαντήσεις των παιδιών παραγοντική ανάλυση με
ορθογώνια περιστροφή τύπου Varimax. Η ανάλυση αυτή, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, έδωσε τρεις
παράγοντες, οι οποίοι ερμηνεύουν το 38,91% της συνολικής διακύμανσης των τιμών. Ο πρώτος
παράγοντας ονομάστηκε «Αυτοεπίγνωση» και περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τη
δυνατότητα αυτοπεριγραφής, την αναγνώριση του θυμού και της δυσαρέσκειας, την επιδίωξη
αυτοβελτίωσης κ.ά., ο δεύτερος «Επικοινωνία και εύρεση λύσεων» και περιλαμβάνει ερωτήσεις που
αναφέρονται στην ευκολία στην επικοινωνία, στην κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, στην
προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων κ.ά., και ο τρίτος «Έλεγχος των συναισθημάτων» και
περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη διατήρηση της ψυχραιμίας, την αισιοδοξία, κ.ά. Μόνο οι
φορτίσεις που ήταν ίσες ή μεγαλύτερες από .40 συμπεριλήφθηκαν. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s
alpha για τον πρώτο παράγοντα ήταν .79, για το δεύτερο .78 και για τον τρίτο .70.
Διαφορές φύλου και ηλικίας
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι διαφορές που παρατηρήθηκαν με βάση το φύλο στο
«Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης», (ανά παράγοντα και συνολικά), στο
«Ερωτηματολόγιο Ευθύνης για την Ακαδημαϊκή Επίδοση» (για την επιτυχία, την αποτυχία και
συνολικά) και την «Κλίμακα Θετικών Αλληλεπιδράσεων». Όπως είναι φανερό, από τα δεδομένα του
Πίνακα αυτού, τα κορίτσια υπερέχουν συστηματικά των αγοριών στους παράγοντες: «Επικοινωνία –
Εύρεση λύσεων» και «Έλεγχος των συναισθημάτων», καθώς επίσης και στο βαθμό θετικών
αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους τους. Παρατηρείται, επίσης, μικρή υπεροχή των αγορών στο
βαθμό ενδοπροσωπικού ελέγχου, τόσο για την επιτυχία όσο και για την αποτυχία, χωρίς, όμως, αυτή,
να είναι στατιστικά σημαντική.
Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν σε όλες της μεταβλητές της έρευνας μα βάση την ηλικία
(τάξη φοίτησης) των μαθητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Από τα στοιχεία του Πίνακα αυτού
προκύπτει πως οι μικρότεροι μαθητές παρουσιάζουν συστηματικά υψηλότερο βαθμό ενδοπροσωπικού
ελέγχου για την ακαδημαϊκή επιτυχία, ενώ δεν διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο στον
συνολικό βαθμό ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου αλλά ούτε και στην ευθύνη που
αναλαμβάνουν για την ακαδημαϊκή τους αποτυχία. Στατιστικά σημαντικές διαφορές, παρατηρήθηκαν,
επίσης, και στην «Αυτοεπίγνωση», συνιστώντας πως τα μεγαλύτερα παιδιά υπερέχουν σ’ αυτήν την
παράμετρο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Όσον αφορά τις άλλες πλευρές, αλλά και το σύνολο
της συναισθηματικής νοημοσύνης δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα
παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
ηλικίας στο βαθμό των θετικών αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους.
Συσχετίσεις
Οι συντελεστές συσχέτισης (Pearson r) μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης,
ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου και θετικών αλληλεπιδράσεων των μαθητών δεν βρέθηκαν
στατιστικώς σημαντικοί σε όλες τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν στατιστικώς
σημαντικές θετικές συσχετίσεις μόνο στην περίπτωση των τριών παραγόντων του «Ερωτηματολογίου
συναισθηματικής νοημοσύνης» (Αυτοεπίγνωση, Επικοινωνία – Εύρεση λύσεων και Έλεγχος των
συναισθημάτων) και των θετικών αλληλεπιδράσεων ((r = .191, p < .05, r = .261, p < .01 και r = .510,
p < .001 αντιστοίχως), καθώς επίσης και ανάμεσα στο σύνολο της συναισθηματικής νοημοσύνης και
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το σύνολο του ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου (r =.393, p < .001). Στατιστικώς σημαντική
θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε, επιπλέον, και ανάμεσα στο σύνολο της συναισθηματικής
νοημοσύνης και τις θετικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών (r = . 492, p < .001), ενώ δεν διαπιστώθηκε
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου και θετικών
αλληλεπιδράσεων.
Συζήτηση
Το ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη
καλύπτει ουσιαστικά τρεις βασικές πλευρές της συναισθηματικής νοημοσύνης: α) τη δυνατότητα
αυτοπαρατήρησης, αναγνώρισης συναισθημάτων και κατανόησης της σχέσης μεταξύ σκέψεων,
συναισθημάτων και αντιδράσεων (Αυτοεπίγνωση), β) την αποτελεσματική έκφραση των
συναισθημάτων, την κατανόηση των κοινωνικών σημάτων και την ικανότητα να κινούμαστε θετικά
για την επίλυση ενός προβλήματος ή την επίτευξη κάποιου στόχου (Επικοινωνία – Επίλυση
προβλημάτων) και γ) την ικανότητα χειρισμού συναισθημάτων, όπως ο θυμός, η θλίψη, η
απογοήτευση κ.ά. (Έλεγχος συναισθημάτων). Καθώς, όμως, η έννοια της συναισθηματικής
νοημοσύνης δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτές τις παραμέτρους, απαιτείται περαιτέρω έρευνα σ’ αυτόν
τον τομέα, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως όλες οι συμπεριφορές που συνιστούν τη
συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών, με σκοπό την πλήρη μορφωτική και κοινωνική τους
ανάπτυξη στο χώρο του σχολείου μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα συναισθηματικής
αγωγής.
Οι διαφορές φύλου που παρατηρήθηκαν στους παράγοντες «Επικοινωνία – Εύρεση λύσεων»
και «Έλεγχος των συναισθημάτων», καθώς επίσης και στο βαθμό θετικών αλληλεπιδράσεων με τους
συνομηλίκους, είναι γενικά σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων μελετών που δείχνουν πως τα
κορίτσια έχουν καλύτερες επικοινωνιακές ικανότητες από τα αγόρια αυτής της ηλικίας και
παραδοσιακά μπορούν και οφείλουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους αποτελεσματικότερα -και
ιδιαίτερα την επιθετικότητα και το θυμό τους- φροντίζοντας να συμβάλουν στη διαπροσωπική
αρμονία και την δημιουργία και διατήρηση μη-ανταγωνιστικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων
(Ανδρέου, 2004, Eagly, 1997). Καθώς, η εκπαιδευτική διαδικασία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
τόσο στη συμπεριφορά των παιδιών στο χώρο του σχολείου όσο και στη συγκρότηση της ανδρικής
και γυναικείας ταυτότητας σε συνδυασμό με τα σχετικά με το φύλο στερεότυπα, τα αποτελέσματά μας
συνιστούν πως στα σχολεία θα πρέπει να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στον οποίο τα αγόρια θα
έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στις προσωπικές
σχέσεις, την επίλυση των συγκρούσεων, την στενή επικοινωνία, στη φροντίδα ή στη συνεργατική
συμπεριφορά, όπως κάνουν τα κορίτσια.
Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν με βάση την ηλικία (τάξη φοίτησης) των παιδιών στο βαθμό
αυτοεπίγνωσης και ενδοπροσωπικού ελέγχου για την ακαδημαϊκή επιτυχία, δείχνουν πως με την
ηλικία οι ικανότητες αναγνώρισης των συναισθημάτων και αυτοπαρατήρησης αυξάνονται, ενώ η
δυνατότητα ανάληψης της προσωπικής ευθύνης για την ακαδημαϊκή επιτυχία μειώνεται, γεγονός που
στηρίζει την άποψη ότι με το πέρασμα της ηλικίας παρατηρείται πτώση στο επίπεδο των κινήτρων
των παιδιών σε σχέση με τις πεποιθήσεις που αφορούν την προσωπική τους ικανότητα, χωρίς η πτώση
αυτή να συνδέεται με παραμέτρους της αυτοεπίγνωσης ή της αυτοαντίληψής τους (Wigfield, et al.,
1997). Η παρατήρηση αυτή συνιστά πρόσθετη έρευνα και πειραματισμό με σκοπό την βαθύτερη
κατανόηση των εξελικτικών παραμέτρων της συναισθηματικής νοημοσύνης και του
ενδοπροσωπικού/εξωπροσωπικού ελέγχου, προκειμένου να αποκτηθεί μια σαφής παιδαγωγική
μεθοδολογία που θα συμβάλει στην αξιοποίηση του παραγόντων που θα διευκολύνουν την απόκτηση
και διατήρηση πιο επιθυμητών συμπεριφορών τόσο σε κοινωνικό όσο και ακαδημαϊκό επίπεδο.
Τέλος, τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης φανερώνουν, πως συνολικά η υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται συστηματικά τόσο με τον υψηλό βαθμό ενδοπροσωπικού
ελέγχου για την ακαδημαϊκή επιτυχία και αποτυχία, όσο και με τις θετικές αλληλεπιδράσεις των
παιδιών στο χώρο του σχολείου. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, γίνεται φανερό, πως οι παιδαγωγικές
δραστηριότητες που απευθύνονται τόσο στο νοητικό όσο και στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα,
με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας, είναι σημαντικό να στοχεύουν:
α) στην προώθηση των κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ των παιδιών, β) στην ανάπτυξη της
αυτονομίας τους καθώς και της αίσθησης απόκτησης δύναμης και ελέγχου, γ) στην καλλιέργεια της
συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και της ευγενούς άμιλλας, δ) στην αυτογνωσία των παιδιών, αλλά
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και στη διεύρυνση των γνώσεων για τους άλλους, καθώς και τον κόσμο που τα περιβάλλει, ε) στη
θετική προδιάθεση προς τη μάθηση, καθώς τα παιδιά συνειδητοποιούν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα
στις προσπάθειές τους και τα αποτελέσματά τους και αξιοποιούνται τομείς όπου μπορούν να
σημειώσουν επιτυχία και να γίνουν αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους και στ) στην τόνωση και
αξιοποίηση των θετικών γνωστικών, συναισθηματικών, σωματικών κ.ά. χαρακτηριστικών των
παιδιών με βάση τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές.
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Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση του Ερωτηματολογίου συναισθηματικής νοημοσύνης για
παιδιά
Παράγοντες
(Α.Α.) Ερωτήσεις

Αυτοεπίγνωση Επικοινωνία Επίλυση

Έλεγχος
συναισθημάτων
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προβλημάτων
3. Δυνατότητα αυτοπεριγραφής
23. Αναγνώριση θυμού
16. Ευκολία στην κατανόηση
20. Αναγνώριση εκνευρισμού
26. Αναγνώριση ευχαρίστησης
5. Περιοορισμένες ενοχλήσεις
14. Ευτυχία
30. Αναγνώριση αγχογόνων καταστάσεων
4. Αξία στην φιλία
6. Σιγουριά
19. Επιδίωξη βελτίωσης
24. Αναγνώριση δυσαρέσκειας
9. Επιμονή
17. Ευκολία στην επικοινωνία
22. Κατανόηση δύσκολων ερωτήσεων
28. Συζήτηση για συναισθήματα
25. Προσπάθεια μέχρι να λυθεί ένα
πρόβλημα
2. Εύρεση πολλών τρόπων επίλυσης
προβλημάτων
11. Επιδεξιότητα στη λύση προβλημάτων
15. Κατανόηση της δυσαρέσκειας των
άλλων
1. Κατανόηση του εκνευρισμού των
άλλων
29. Κοινοποίηση συναισθημάτων
21.Κοινωνικότητα
10. Έλεγχος του θυμού
13. Διατήρηση της ψυχραιμίας
8. Αισιοδοξία
27. Επιδίωξη ευχαρίστησης
18. Έλεγχος παρορμήσεων
12. Ελπίδα
7. Αντοχή στις απογοητεύσεις

.741
.693
.676
.647
.629
.623
.618
.611
.543
.534
.497
.412
.407

Ιδιοτιμές

4.891

.787
.761
.675
.659
.638
.601
.534
.494
.442
.414
.770
.731
.622
.602
.485
.453
.415
4.012

2.988

Πίνακας 2. Διαφορές στις μεταβλητές της έρευνας με βάση το φύλο των μαθητών
Μ.Ο.
32.64
– 24.39

Αυτοεπίγνωση
Επικοινωνία
Εύρεση λύσεων
Έλεγχος
18.72
συναισθημάτων
Σύνολο
συν. 75.75
νοημοσύνης
Ενδ./Εξ. έλεγχος 14.33
για επιτυχία

Αγόρια
Τ.Α.
2.91
3.04

Μ.Ο.
32.99
25.13

Κορίτσια
Τ.Α.
2.84
3.57

2.69

19.77

3.01

-1.99*

2.88

77.89

3.14

.45

2.28

14.24

2.04

.56

t
-.091
3.21**
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Ενδ./Εξ. έλεγχος 10.38
για αποτυχία
Σύνολο Ενδ./Εξ. 24.89
ελέγχου
Θετικές
21.51
αλληλεπιδράσεις

3.77

11.17

3.13

1.08

4.79

25.54

3.66

.54

5.08

23.89

4.03

-3.53**

* p < .05, ** p < .01
Πίνακας 3. Διαφορές στις μεταβλητές της έρευνας με βάση την ηλικία (τάξη φοίτησης) των
μαθητών

Αυτοεπίγνωση
Επικοινωνία
–
Εύρεση λύσεων
Έλεγχος
συναισθημάτων
Σύνολο
συν.
Νοημοσύνης
Ενδ./Εξ. έλεγχος
για επιτυχία
Ενδ./Εξ. έλεγχος
για αποτυχία
Σύνολο Ενδ./Εξ.
ελέγχου
Θετικές
αλληλεπιδράσεις

Μ.Ο.
31.47
24.52

Ε΄ τάξη
Τ.Α.
2.35
3.99

ΣΤ΄ τάξη
Μ.Ο.
Τ.Α.
33.89
2.74
24.02
3.02

t
3.39**
.38

19.07

1.93

18.92

2.06

1.04

75.06

2.43

76.83

2.61

.76

14.87

1.77

14.25

2.41

2.03*

11.62

3.26

10.14

3.60

.84

26.00

4.32

24.65

4.37

.44

22.85

3.57

22.29

3.42

.76

* p < .05, ** p < .01
Σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων στο σύγχρονο ελληνικό δημόσιο σχολείο:
Μια μελέτη περίπτωσης

Ζάχος Δημ., Δάσκαλος, Δρ ΑΠΘ
Περίληψη
Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο της την περιγραφή και την ανάλυση των σχέσεων των εκπαιδευτικών και
των γονέων των μαθητών/τριών. Στο πρώτο μέρος της, η εργασία καταγράφει ορισμένες από τις έρευνες και τις
μελέτες που σχετίζονται με το ζήτημα, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα δεδομένα, τα οποία προέκυψαν για τις σχέσεις γονέων –
εκπαιδευτικών στα σχολεία της μελέτης περίπτωσης, η ανάλυση των οποίων φανερώνει ότι, παρά την ομοφωνία
σχετικά με την αναγκαιότητα της καλής συνεργασίας, υπάρχουν -για μια σειρά από θέματα- διαφορετικές
προσεγγίσεις και αντιλήψεις, οι οποίες αποτελούν εστίες εντάσεων και διαμαχών.

Εισαγωγή
Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη μορφή κοινωνικής οργάνωσης που συναντά το παιδί. Ο ρόλος της
στην ανάπτυξη του συναισθηματικού και του ηθικού κόσμου του νέου ατόμου, καθώς και στην
καλλιέργεια βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι καθοριστικός. Το σχολείο αποτελεί το δεύτερο –
μετά την οικογένεια- βασικό φορέα, ο οποίος συνεχίζει σε πολλές περιπτώσεις παράλληλα με την
οικογένεια την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς είναι αυτοί/ές που
καθορίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων των παιδιών τους, αφού τα τελευταία περνούν το
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μεγαλύτερο μέρος των ωρών που δραστηριοποιούνται (συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων
και των αργιών) εκτός σχολείου.
Η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ανάμειξη των γονέων στη σχολική διαδικασία
εξαντλείται στην εγγραφή του παιδιού και στην παραλαβή των γραπτών ελέγχων, φαίνεται –στις
αναπτυγμένες και υπό ανάπτυξη χώρες τουλάχιστο- να χάνει έδαφος, τόσο μεταξύ των γονέων όσο
και μεταξύ των εκπαιδευτικών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι, για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση
του σχολείου στην ηθική, στη γνωστική και στη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, απαιτείται η
ομαλή συνεργασία των γονέων και των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, συχνά οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς προασπίζονται διαφορετικά συμφέροντα, γεγονός που οδηγεί τη σχέση τους σε μια διαμάχη
δύναμης και εξουσίας. Οι όροι με τους οποίους «προσέρχονται» σ’ αυτή τη συνεργασία οι γονείς
φαίνεται να έχουν μεταβληθεί, αφού η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός που έτρεφαν οι άνθρωποι στο
θεσμό των σχολείων και στους/στις εκπαιδευτικούς έχει μειωθεί. Παράλληλα, η μεγαλύτερη
συμμετοχή των γονέων στις αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση των γόνων τους αποτελεί ένα
από τα αιτήματα του αγγλοσαξονικού «κινήματος για τα αποτελεσματικά σχολεία» (Ζάχος, υπό
δημοσίευση), αφού πολλά σχολικά συστήματα κατηγορούνται για υπερβολική γραφειοκρατία και για
το ότι δεν «ακούνε» τους γονείς (Apple, 2000). Η σθεναρή υποστήριξη των γονέων
συμπεριλαμβάνεται άλλωστε, μαζί με την πειθαρχία και την επαρκή χρηματοδότηση, στους τρεις
σημαντικότερους –για μια μεγάλη μερίδα ερευνητών/τριών- παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική
επιτυχία (Rose, Gallup & Elam, 1997). Έτσι, στα πλαίσια της «επανακατασκευής» των σχολείων
(Newmann & Wehlage, 1995) και της ένταξή τους στην οικονομία της αγοράς, οι γονείς
αντιμετωπίζονται ως πελάτες και ως τέτοιοι/ες δικαιούνται να έχουν βαρύνοντα λόγο στη διαμόρφωση
του εκπαιδευτικού «προϊόντος». Σ’ αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα στη Βρετανία και στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ο όγκος των ερευνών και των μελετών που
έχουν ως αντικείμενό τους τις σχέσεις των γονέων με τους/τις εκπαιδευτικούς και ευρύτερα με το
σχολείο (Desimone 1999, Epstein & Dauber 1991, Ho & Willms 1996; Schneider & Coleman 1993;
Singh et al. 1995, Van Voorhis 2000, Vincent 2000). Ο τρόπος με τον οποίον οι γονείς εμπλέκονται
στα ζητήματα του σχολείου αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης για μια σειρά επιστήμονες, όπως οι
παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι.
Επισκόπηση της βιβλιογραφίας
Ένα μεγάλο μέρος της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας αφορά στη διερεύνηση της συμβολής της
γονεϊκής ανάμιξης στην ακαδημαϊκής επιτυχία των παιδιών τους (Epstein, 1992, 1996, 2001, HooverDempsey & Sandler, 1995). Παρά την αμφισβήτηση που υφίσταται η προσέγγιση, σύμφωνα με την
οποία η συμμετοχή των γονέων αποτελεί θετικό παράγοντα (Crozier, 2000, Vincent & Martin, 2000),
εκατοντάδες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες υποστηρίζουν ότι η έλλειψη γονεϊκής ανάμιξης
αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια σχολεία (Rose, Gallup & Elam,
1997) και ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους μπορεί να
αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχούς εκπαιδευτικής πορείας (Cotton & Wikelund, 1989, Brough & Irvin,
2001, Epstein, 1995, 2001). Τα πορίσματα των ανωτέρω εργασιών υποστηρίζουν ότι ακόμη και η
παθητική συμμετοχή, δηλαδή μια συμμετοχή που εξαντλείται στην ανταπόκριση στις κλήσεις και τις
πρωτοβουλίες του σχολείου, είναι προτιμότερη από τη μη ανάμιξη.
Η ευθεία –και όχι μέσω «εντεταλμένων» ατόμων- συμμετοχή των γονέων θα είναι
περισσότερο αποτελεσματική όταν ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού (Cotton &
Wikelund, 1989), μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων, όπως η ανάγνωση παιδικών βιβλίων και η
καλλιέργεια δεξιοτήτων παιδαγωγικού χαρακτήρα μέσω των παιχνιδιών, ενώ σημαντικό ρόλο
φαίνεται να διαδραματίζει και ο έλεγχος των προγραμμάτων που τα παιδιά παρακολουθούν στην
τηλεόραση. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, ως περαιτέρω σημαντικά ζητήματα καταγράφονται
η ανάγνωση και ο σχολιασμός των κειμένων που διαβάζουν τα παιδιά, η εστίαση σε στόχους που είναι
εφικτό να «κατακτηθούν», η παροχή ενός άνετου δωματίου και η ένταξη χρόνου για τις σχολικές
δραστηριότητες στην καθημερινή ρουτίνα.
Οι τομείς, στους οποίους οι γονείς μπορούν να έχουν θετική συνεισφορά είναι η καθιέρωση
ευνοϊκής στάσης των παιδιών τους έναντι του σχολείου, η ανάπτυξη ισχυρών κινήτρων για τη
μάθηση, η ενίσχυση της θετική τους συμπεριφορά μέσα στη σχολική τάξη, η εκμετάλλευση του
χρόνου που διατίθεται για τις «κατ’ οίκον εργασίες» και η άνοδος της αυτοεκτίμησης των παιδιών
τους.
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Οι έρευνες δείχνουν ακόμη, ότι όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά στην εκπαίδευση των
παιδιών τους, τότε τα οφέλη που προκύπτουν είναι σημαντικά για τους/τις ίδιους/ες, καθώς και για το
σχολικό σύστημα (Μπρούζος, 1998). Βασική προϋπόθεση όμως, για την επίτευξη θετικών
αποτελεσμάτων είναι η ομαλή συνεργασία γονέων - εκπαιδευτικών. Έτσι, στις χώρες που –όπως
τονίστηκε παραπάνω- δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γονεϊκή εμπλοκή- έχουν αναπτυχθεί μια σειρά
από προγράμματα που στοχεύουν στην αποτελεσματική σύνδεση του σπιτιού με το σχολείο. Στη
Βρετανία μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού «πακέτου» για γονείς, το
οποίο έχει ως στόχους (Home Office, 1998): α) Την αύξηση της συμμετοχής τους στις σχολικές
εργασίες των παιδιών τους. β) Την ενθάρρυνσή τους προκειμένου να προβούν στην αγορά
επικουρικών για τον εκπαιδευτικό τους ρόλο βιβλίων και CDroms και γ) την παρότρυνση να
επισκεφθούν μουσεία, βιβλιοθήκες και πινακοθήκες. Άλλα μέτρα που στοχεύουν στην ίδια
κατεύθυνση είναι (Edwards & Alldred, 2000): α) Η ίδρυση και λειτουργία στα σχολεία των ομίλων
για την εργασία για το σπίτι (homework clubs). β) Η από κοινού επίσκεψη εκπαιδευτικών και γονέων
στα σπίτια γονέων που δεν προσέρχονται στο σχολείο. γ) Η σύναψη γραπτής συμφωνίας, με βάση την
οποία οι γονείς δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που αφορούν στην κανονική φοίτηση των
παιδιών τους στο σχολείο, να ολοκληρώνουν τις εργασίες για το σπίτι, να πληροφορούν το σχολείο
για κάθε πρόβλημα που επιδρά στα παιδιά τους, καθώς και να προσπαθήσουν για να επιτύχουν την
καλή συμπεριφορά και την πειθαρχία των γόνων τους, ενώ με τη σειρά του το σχολείο δεσμεύεται να
ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο, καθώς και για όποιο ζήτημα αφορά το παιδί τους.
Στην Ελλάδα η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές διαδικασίες εισήχθηκε με το νόμο
1566/1985, κεφ. IE, ενώ οι ειδικές της ρυθμίσεις καθορίστηκαν με μια σειρά Προεδρικά Διατάγματα
(στο εξής ΠΔ) που ακολούθησαν. Έτσι, σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο του ΠΔ 201/1995, η πρώτη
επαφή γονέων – σχολείου γίνεται με την έναρξη του σχολικού έτους, το Σεπτέμβριο, όπου ο/η
διευθυντής/τρια του σχολείου και ο/η δάσκαλος/α της τάξης οφείλουν να τους/τις ενημερώσουν για το
ωρολόγιο πρόγραμμα, για ζητήματα διδακτικά και για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του
σχολείου. Στο πέμπτο (ε) άρθρο του ίδιου ΠΔ αναφέρεται ότι ο/η κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να ορίζει
μία συγκεκριμένη ημέρα κάθε μήνα, σε καθορισμένες ώρες της οποίας προβλέπεται η συνεργασία του
με τους γονείς των μαθητών/τριών του. Υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία οι γονείς
μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα και να
ενημερώνονται, τόσο για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους, όσο και για
γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσής τους. Τέλος, με το τρίτο (γ) άρθρο του ιδίου ΠΔ, το
σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους/τις γονείς για τη σχολική πορεία των παιδιών τους μία φορά κάθε
τρίμηνο εκτός ωρών διδασκαλίας και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων σ'
αυτές. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 τουΠΔ 8/1995, η ενημέρωση γίνεται ομαδικά, όταν πρόκειται
για γενικά εκπαιδευτικά θέματα και προσωπικά, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν
συγκεκριμένο μαθητή.
Ένα άλλο ζήτημα που έχει επίδραση στις σχέσεις εκπαιδευτικών - γονέων είναι αυτό της
συμμετοχής των τελευταίων στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη σχολική κοινότητα. Σε
πολλές χώρες οι γονείς έχουν λίγη εξουσία και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις
σχολικές μονάδες. Σ’ ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, η γονεϊκή εμπλοκή περιορίζεται στη
δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την εκπαιδευτική διαδικασία (Epstein, 1995), ενώ σ’
άλλες οι γονείς καλούνται να παράσχουν τη βοήθειά τους σε γραφειοκρατικά και διοικητικά θέματα,
στην εξεύρεση οικονομικών πόρων και στη δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο σχολείο
(White, Taylor & Moss, 1992). Υπάρχουν όμως και παραδείγματα χωρών, στα οποία οι γονείς
συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στην παροχή
βοήθειας στους/στις δασκάλους/ες μέσα στις τάξεις και στη στελέχωση κοινών συλλόγων γονέων και
εκπαιδευτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των στόχων του σχολείου, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις η συμμετοχή των γονέων επεκτείνεται και σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και
αξιολόγησης νέων προγραμμάτων και αναδόμησης των εκπαιδευτικών στρατηγικών (Epstein, 1996).
Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη συμμετοχή των γονέων στις αποφάσεις που
αφορούν στο σχολείο των παιδιών τους στηρίζεται στο άρθρο 51 του νόμου 1566/1985.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι γονείς συμμετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, δηλαδή
στο όργανο που αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή και του
οποίου έργο είναι η «εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η
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καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών, καθώς και η
υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος» (άρθρο 3). Το όργανο αυτό συνεδριάζει
υποχρεωτικά τρεις φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου και έκτακτα
κάθε φορά που θα το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν σ’ αυτό (άρθρο 5).
Η έρευνα
1. Το πεδίο
Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο της να περιγράψει και να αναλύσει τη σχέση γονέων –
εκπαιδευτικών ενός σχολικού συγκροτήματος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το συγκρότημα αυτό
αποτελείται από δύο δημοτικά σχολεία, το «πρώτο» και το «δεύτερο».380 Το σχολικό κτίριο, το οποίο
είναι από τα πλέον καινούρια και σύγχρονα της πόλης, παραδόθηκε το 2001 και διαθέτει πολλούς
χώρους και εγκαταστάσεις ποικίλης χρήσης. Συγκεκριμένα, οι 22 κύριες αίθουσες διδασκαλίας
κατανέμονται σε δύο ορόφους, στους οποίους υπάρχουν ακόμη δύο αίθουσες για τους ισάριθμους
συλλόγους διδασκόντων, δύο γραφεία διευθυντών, τουαλέτες ασανσέρ και πολλοί μικροί
αποθηκευτικοί χώροι. Επιπρόσθετα, το κτήριο του συγκροτήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο,
ώστε να γίνεται εκμετάλλευση των χώρων του υπογείου, στο οποίο υπάρχει σαλοκουζίνα για τις
ανάγκες της σίτισης των μαθητών του ολοήμερου σχολείου, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων και
προβολών, αίθουσα χορού, υπολογιστών, χημείο και αίθουσα γυμναστικής. Σημαντικότερο πρόβλημα
του συγκροτήματος αποτελεί το γεγονός ότι το κτίριο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες ενός –και όχι
δύο- σχολείου, όμως μετά την πάροδο πενταετίας η εγκατάσταση του δεύτερου έπαψε πλέον να έχει
προσωρινό χαρακτήρα. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη (ο μέσος όρος
ξεπερνά τους/τις 25 μαθητές/τριες) και δυσκινησία στην επίλυση των λειτουργικών ζητημάτων. Στο
σχολικό συγκρότημα φοιτούν 600 μαθητές/τριες και υπηρετούν 40 μόνιμοι και 8 συμβασιούχοι/ες
εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν δύο σύλλογοι γονέων με επταμελή διοικητικά συμβούλια. Η μεγάλη
πλειοψηφία των γονέων του συγκροτήματος381 ανήκουν στα μικροαστικά και στα μεσοαστικά
στρώματα, δηλαδή στα άτομα που «η διαπραγματευτική ικανότητα στην αγορά βασίζεται στους
εκπαιδευτικούς τίτλους και στην επαγγελματική ειδημοσύνη» (Αλεξίου, 2007: 57). Τα στρώματα
αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή των σύγχρονων –δυτικού τύπουδημοκρατιών, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα της παρούσας έρευνας χρήσιμα στην καταγραφή και
στην ανάλυση των τάσεων, των ισορροπιών και των αντιθέσεων πάνω στις οποίες πατάει η χάραξη
της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής.
2. Τα ερευνητικά Ερωτήματα
Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς, ενώ τα δύο
κεντρικά της ερωτήματα ήταν: Πρώτο, πως οι γονείς των μαθητών αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή
τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Δεύτερο, πως οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και επιδιώκουν να
διαμορφώσουν τη γονεϊκή εμπλοκή στα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν -εν μέρει- από τα κύρια ερωτήματα της
έρευνας, αποτέλεσαν: Πρώτον, με ποιο τρόπο επιδρά η επικοινωνία και η συνεργασία γονέων και
εκπαιδευτικών στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στη διαχείριση των όποιων
προβλημάτων των μαθητών και στην παιδαγωγική που ασκούν οι γονείς στα παιδιά τους. Δεύτερον,
ποιες είναι οι αντιλήψεις των γονέων και των δασκάλων για τη μεταξύ τους συνεργασία και τρίτον
ποια πιστεύουν οι γονείς και οι δάσκαλοι/ες ότι πρέπει να είναι η συμμετοχή των πρώτων στη λήψη
των αποφάσεων που αφορούν στη σχολική κοινότητα. Άλλα θέματα που διερευνήθηκαν, τα οποία δεν
παρατίθενται εδώ λόγω στενότητας χώρου, είναι οι αντιλήψεις των γονέων και των δασκάλων για την
επίδραση της γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική επίδοση των μαθητών/τριών και η «φωνή των γονέων»,
δηλαδή ποιοι γονείς έχουν λόγο, πως επιδιώκουν να προασπίσουν τα συμφέροντα και τις αντιλήψεις
τους και σε ποια κατηγορία σχολικών ζητημάτων η φωνή τους γίνεται αποδεκτή.
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Τα ονόματα των σχολείων, καθώς και όσων προσώπων αναφέρονται παρακάτω είναι ψευδώνυμα.
Από τους/τις 293 μαθητές/τριες, των οποίων τα επαγγέλματα –η καταγραφή των οποίων μετά το 2004 δεν
είναι υποχρεωτική μετά από απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- των γονέων των
γονέων είναι καταγεγραμμένο στα Μαθητολόγια των δύο σχολείων, οι 229 έχουν ένα τουλάχιστο γονέα
Δημόσιο Υπάλληλο ή έμπορο επαγγελματία και μόνον οι 64 ιδιωτικό υπάλληλο.
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3. Η μεθοδολογία
α) Η «Μελέτη Περίπτωσης»
Η έρευνα αυτή ακολουθεί την ποιοτική προσέγγιση για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον, ο ερευνητής
δεν θεωρεί τον εαυτό του ουδέτερο, αφού η εμπειρία του ως εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας
αποτελεί ένα καθοριστικό για την έρευνα στοιχείο, ενώ το γεγονός ότι εργαζόταν σε ένα από τα δύο
σχολεία του συγκροτήματος τον καθιστά ταυτόχρονα και πληροφορητή της έρευνας. Δεύτερον,
πρόκειται για μια έρευνα πεδίου που ασχολείται με συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένο πλαίσιο: Οι
«αφηγήσεις πεδίου» συνεισέφεραν τον κύριο όγκο δεδομένων.
Η «Μελέτη Περίπτωσης» (στο εξής ΜΠ) αποτελεί την ερευνητική στρατηγική που
επιλέχτηκε ως η πλέον κατάλληλη, για να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα, αφού παρέχει
τη δυνατότητα διερεύνησης και κατανόησης των αντιλήψεων, των εμπειριών, καθώς και των φανερών
και των υπονοούμενων παραδοχών των συμμετεχόντων. Όπως αναφέρουν οι Cohen & Manion
(1997), η αμφισβήτηση του θετικιστικού επιστημονικού παραδείγματος οδήγησε σε μια αντιπάθεια
για το στατιστικό – πειραματικά παράδειγμα, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός είδους
ακμάζουσας βιομηχανίας στην έρευνα μελέτης περίπτωσης. Εντούτοις, οι ερευνητές/τριες που έκαναν
«Μελέτες Περιπτώσεων» προέρχονταν από διαφορετικές ερευνητικές παραδόσεις, με αποτέλεσμα να
δίνουν άλλο περιεχόμενο στον όρο «Περίπτωση» και να χρησιμοποιούν διαφορετικές ερευνητικές
πρακτικές. Έτσι, η Μελέτη Περίπτωσης κατέστη ένας όρος ομπρέλα για μια οικογένεια ερευνητικών
μεθόδων που έχουν κοινό στοιχείο την εστίασή τους στην έρευνα γύρω από μια περίπτωση (Adelman,
Kemmis, & Jenkins, 1980: 48), όπου «περίπτωση», για άλλους/ες ερευνητές/τριες είναι ένα
αντικείμενο μελέτης (Stake, 1995) και για άλλους/ες μια μεθοδολογία (Merriam, 1988). Η έρευνα
μπορεί να αφορά μια ή περισσότερες «περιπτώσεις».
Η ΜΠ (Case study) ως διερεύνηση ενός «καθορισμένου συστήματος» (Stake, 1995), αποτελεί
μια λεπτομερή εξέταση ενός περιβάλλοντος, ενός απλού αντικειμένου, ενός αρχείου δεδομένων ή ενός
συγκεκριμένου γεγονότος (Wellington, 2006). Η έμφαση δίδεται στη μονάδα (unit), στο
«καθορισμένο σύστημα», η οποία /το οποίο στην εκπαιδευτική έρευνα μπορεί να είναι το σχολείο, μια
σχολική τάξη, ο/η διευθυντής/τρια μιας σχολικής μονάδας ή ένας/μια μαθητής/τρια, ένα γεγονός ή ένα
τυχαίο συμβάν που έλαβε χώρα στο σχολείο. Στη διερεύνηση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πολλές ερευνητικές τεχνικές όπως, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι αναφορές, το αρχειακό και το
οπτικοακουστικό υλικό, ενώ τα δεδομένα της μπορεί να προκύψουν από διαφορετικές πηγές, όπως τα
έγγραφα, οι αρχειακές εγγραφές, το υλικό των συνεντεύξεων και των ευθέων ή των συμμετοχικών
παρατηρήσεων και τα τεχνητά (οπτικοακουστικά) προϊόντα (Yin, 1994). Σ’ ότι αφορά στα
χαρακτηριστικά της, η ΜΠ είναι μια μη – πειραματική, μη – αιτιολογική περιγραφική και όχι
αιτιολογική έρευνα «μη – πιθανοτήτων». Οι ερευνητές/τριες που ακολουθούν το θετικιστικό
παράδειγμα καταγράφουν ως βασικότερη αδυναμία της ΜΠ, την απουσία δυνατότητας γενίκευσης και
αιτιολόγησης, αφού το κοινωνικό φαινόμενο που διερευνάται «στην περίπτωση» μπορεί να
περιγραφεί, όχι όμως να εξηγηθεί με αιτιακές αναφορές. Μια δεύτερη κατηγορία ερευνητών/τριών, οι
οποίοι/ες χρησιμοποιούν ποιοτικές μεθόδους έχοντας όμως ισχυρές επιρροές από το θετικιστικό
μοντέλο, επιχειρούν να αιτιολογήσουν τη χρησιμότητα της ΜΠ είτε τονίζοντας τη δυνατότητα
γενικεύσεων που παρέχεται από τη διεξαγωγή πολλαπλών Μελετών Περιπτώσεων (Yin, 1984), είτε
υποστηρίζοντας ότι παρέχει δυνατότητα γενίκευσης με βάση τις θεωρητικές προτάσεις πάνω στις
οποίες βασίστηκε (Παπαδόπουλος, 2006), είτε δίνοντας έμφαση στη χρησιμότητά της στη διερεύνηση
των δυνατοτήτων για γενικεύσεις (Mitchell, 1983). Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές/τριες που
αμφισβητούν το θετικισμό «παράδειγμα», εκτιμούν ότι ο κοινωνικός κόσμος είναι εύπλαστος και
προσωπικός, ρίχνουν το βάρος τους στις υποκειμενικές εμπειρίες και προσπαθούν να κατανοήσουν
τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα δημιουργεί, τροποποιεί και ερμηνεύει τον κόσμο (Cohen & Manion,
1997) και τα κοινωνικά φαινόμενα χρησιμοποιούν τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας χωρίς να υιοθετούν
τις θετικιστικές απαιτήσεις για εγκυρότητα, αξιοπιστία και γενίκευση. Οι ερευνητές/τριες αυτής της
κατηγορίας δέχονται ότι είναι αδύνατο να ξεφύγουμε από τις παραδοχές μας για τον κόσμο και ότι το
ενδιαφέρον μας για τα κοινωνικά μηνύματα κατευθύνει την προσοχή μας σε ορισμένες πλευρές του
πώς δηλαδή οι άνθρωποι σκέπτονται και δρουν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και όχι σε άλλα
(Taylor & Bogdan, 1998). Η ΜΠ εντάσσεται στις ποιοτικές μεθόδους, αφού ικανοποιεί τις τρεις αρχές
της ποιοτικής έρευνας, δηλαδή την περιγραφή, την κατανόηση και την ερμηνεία και είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη όταν στόχος του/της ερευνητή/τριας είναι η παράθεση μιας λεπτομερούς εικόνας για τη ζωή
και την πορεία ενός ατόμου ή μιας ομάδας ή για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, αφού «κάθε περίπτωση
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είναι μοναδική, αλλά όχι τόσο μοναδική για να μην μπορούμε να πάρουμε ορισμένα μαθήματα από
αυτή και να τα εφαρμόσουμε σε γενικό επίπεδο» (Wolcott, 1995: 175). Οι πλούσιες περιγραφές
δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να πληροφορηθεί για ορισμένα σημαντικά πράγματα και να
διαμορφώσει μια σαφή αντίληψη για τις επιδράσεις και τις διαδράσεις που ασκούνται και υφίστανται
μέσα στο «καθορισμένο σύστημα». Η ΜΠ χρησιμοποιείται σε πολλές επιστημονικές περιοχές, όπως η
ιστορία, ψυχολογία, η ιατρική, η νομική, η πολιτική επιστήμη και η ανθρωπολογία. Σ’ ότι αφορά στην
εκπαιδευτική ΜΠ, αυτή «κινείται» στο πλαίσιο που καθορίζεται από τις δύο κύριες παραδόσεις
Μελετών Περίπτωσης, την ιστορική και την εθνογραφική (Stenhouse, 1985).
Όπως αναδείχθηκε από την παραπάνω παράγραφο, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις
μεταξύ των ερευνητών και των ερευνητριών σχετικά με αρκετά ζητήματα που αφορούν στη
μεθοδολογία των ερευνητικών στρατηγικών που εντάσσονται στην ποιοτική έρευνα, όπως η
διαδικασία διεξαγωγής, τα κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας και ο τρόπος συγγραφής της
αναφοράς της. Ιδιαίτερα για το ζήτημα της συγγραφής της αναφοράς, στην ποιοτική έρευνα φαίνεται
πως εκείνοι/ες οι ερευνητές/τριες που προτιμούν την παραδοσιακή μορφή (δήλωση του προβλήματος,
επισκόπηση της βιβλιογραφίας, συλλογή των δεδομένων, ανάλυσή τους και εξαγωγή
συμπερασμάτων) είναι μειοψηφία. Η απουσία συγκεκριμένης μορφής συγγραφής της αναφοράς της
έρευνας αποτελεί χαρακτηριστικό της Μελέτης Περίπτωσης (Merriam, 1988). Σύμφωνα με τον Flick
(1998), οι σχετικές προτάσεις που αφορούν στον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων θα μπορούσαν
να τοποθετηθούν μεταξύ δύο πόλων, όπου στον ένα δεσπόζει η ανάπτυξη της θεωρίας από τα
δεδομένα και οι ερμηνείες που προκύπτουν από αυτά και στον άλλο υπάρχουν οι αφηγήσεις από το
πεδίο, οι οποίες στοχεύουν να απεικονίσουν τις σχέσεις που συνάντησε ο /η ερευνητής/τρια. Έτσι,
όσοι/ες βρίσκονται εγγύτερα στο πρώτο άκρο (ανάπτυξη θεωρίας) επιχειρούν και καταγράφουν
συγκρίσεις δεδομένων με μία ή περισσότερες παρόμοιες περιπτώσεις. Αντίθετα, όσοι/ες επηρεάζονται
από την εθνογραφική και φαινομενολογική παράδοση προσπαθούν να κάνουν μια ιδιαίτερα
λεπτομερή περιγραφή με βάση «τις αφηγήσεις από το πεδίο» και αφήνουν τον/την αναγνώστη/τρια να
κάνει μόνος/η του/της συγκρίσεις.
β) η συλλογή των δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων στηρίχτηκε σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, σε αρχειακό υλικό
(μαθητολόγια, πρακτικά συλλόγων διδασκόντων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των δύο
σχολείων και του σχολικού συμβουλίου, γραπτές ανακοινώσεις – προσκλήσεις / παρακλήσεις των
συλλόγων στα μέλη τους) και σε συμμετοχική παρατήρηση των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων
του σχολείου. Στο αρχικό στάδιο έγινε καθορισμός: α) Ότι θα γινόταν μία μόνον ΜΠ του
συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος. β) Του χρονοδιαγράμματος, όπου τέθηκε ως στόχος η
ολοκλήρωσή της εντός τεσσάρων μηνών (η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 και
ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου του ίδιου έτους). Ο σχεδιασμός της προέβλεπε ακόμη την
προσέγγιση των διευθυντών των δύο σχολείων και των προέδρων των δύο συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων, με στόχο τα άτομα αυτά να δώσουν τις πρώτες πληροφορίες. Η ημιδομημένη συνέντευξη
επιλέχθηκε ως η κύρια ερευνητική τεχνική, αφού έγινε η εκτίμηση ότι μέσω της προσωπικής επαφής
ο/η ερευνητής/τρια έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει την αντίληψη των πληροφορητών του για τη
ζωή, τις εμπειρίες τους ή για τις καταστάσεις, όπως οι ίδιοι/ες τις εκφράζουν (Taylor & Bogdan,
1998). Οι συνεντεύξεις σταμάτησαν, όταν επήλθε ο πληροφοριακός κορεσμός (saturation), στο
σημείο, δηλαδή, που γινόταν επανάληψη των πληροφοριών. Ο τελικός αριθμός των συνεντεύξεων με
τους γονείς ήταν 16 και με τους/τις δασκάλους/ες 14. Τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν σ’ όσους
και σ’ όσες γονείς κλήθηκαν να συνομιλήσουν με τον ερευνητή ήταν: 1) Ποια βοήθεια παρέχεται στο
παιδί σας, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στο σχολείο; 2) Ο χρόνος που
διαθέτετε για το παιδί σας αφορά αποκλειστικά τις σχολικές δραστηριότητες ή και άλλους τομείς
(επίκαιρα, κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά ζητήματα); 3) Νομίζετε ότι η συνεργασία με τον/την
εκπαιδευτικό του σχολείου σας είναι χρήσιμη για το παιδί σας; 4) Είστε ικανοποιημένοι από τη
συχνότητα και από την ποιότητα της επικοινωνίας με τον/την δάσκαλο/α της τάξης σας; 5) Αν ο/η
εκπαιδευτικός είναι δυσαρεστημένος από την επίδοση και από τη συμπεριφορά του παιδιού σας
ενοχλήστε; 6) Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων
που αφορούν το σχολείο και τους/τις μαθητές/τριες;
Σ’ ότι αφορά στα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν σ’ όσους και σ’ όσες εκπαιδευτικούς
κλήθηκαν να συνομιλήσουν με τον ερευνητή ήταν: 1) Νομίζετε ότι οι γονείς χρειάζονται καθοδήγηση
για τον τρόπο, με τον οποίο θα βοηθούν τα παιδιά τους να ανταποκριθεί στις σχολικές του
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υποχρεώσεις και ότι η συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων είναι χρήσιμη για την επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων; 2) Πως καθορίζεται το πλαίσιο της επικοινωνίας σας με τους γονείς των
μαθητών σας; Θεωρείται ότι αυτό το πλαίσιο είναι λειτουργικό και ικανοποιητικό; 3) Κάνετε κάποια
προετοιμασία για να ανταποκριθείτε στην επικοινωνία σας με τους γονείς των μαθητών σας και ποια
θέματα συζητούνται συνήθως; 4) Πότε και για ποιους λόγους επικοινωνούν μαζί σας οι γονείς των
μαθητών σας; 5) Ενοχλείστε όταν σας αναζητούν εκτός των προγραμματισμένων συναντήσεων; 6)
Ποιοι γονείς επιδιώκουν συχνότερη επαφή μαζί σας; 7) Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη
συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το σχολείο και τους/τις μαθητές/τριες;
ΘΕΜΑΤΑ
Η εργασία στο σπίτι
Για όλους/ες τους/τις γονείς του σχολικού συγκροτήματος, οι οποίοι/ες δέχθηκαν να συμμετάσχουν
στην έρευνα, κεντρικό στόχο αποτελεί η επιτυχής σχολική πορεία των παιδιών τους. Σ’ ότι αφορά
στον τρόπο, με τον οποίο βοηθούν τα παιδιά τους στο σπίτι, οι γονείς θα μπορούσαν να χωριστούν σε
δύο κατηγορίες: Στην πρώτη συμπεριλαμβάνονται οι πτυχιούχοι/ες ΑΕΙ, οι περισσότεροι/ες από
τους/τις οποίους/ες έχουν επεξεργασμένες θέσεις για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους,
τις οποίες ακολούθησαν στην προσχολική περίοδο και τις οποίες ακολουθούν και στην παρούσα
φάση. Όπως περιγράφει ο Ανδρέας: «Δρομολόγησα έτσι τα πράγματα, ώστε η εμπλοκή μου να
μειώνεται με το χρόνο. Σήμερα κάνω ένα δειγματοληπτικό έλεγχο στα μαθήματα και αφιερώνω τον
περισσότερο χρόνο που διαθέτω στα παιδιά μου…μιλάμε για διάφορα επίκαιρα θέματα, σχολιάζουμε
συμπεριφορές.». Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι γονείς που δεν έχουν υψηλά «εκπαιδευτικά
προσόντα», οι οποίοι/ες επιζητούν με μεγαλύτερη συχνότητα τη γνώμη των δασκάλων, δείχνουν
μεγαλύτερη επιμονή στην επιτέλεση των σχολικών «καθηκόντων» των παιδιών τους και διαθέτουν
λιγότερο χρόνο για συζήτηση και ανάλυση θεμάτων. Όπως το περιγράφει η Ρίτσα: «Οι γονείς
χρειάζονται μια κοντινή καθοδήγηση, ας το πούμε, από το δάσκαλο και ταυτοχρόνως, μια βοήθεια
ώστε να πειθαρχήσει το παιδί εκεί που βλέπει ο ίδιος ότι δεν πειθαρχεί…Διαβάζουμε μαζί με το
Γιάννη, μου λέει τα μαθήματα και στη συνέχεια, σαν ανταμοιβή, τον αφήνω και βλέπει μαζί μας ή
μόνος του τηλεόραση».
Οι δάσκαλοι/ες του σχολικού συγκροτήματος θεωρούν ότι η ανάμειξη των γονέων θα πρέπει
να στοχεύει στην επιτυχή ανταπόκριση των μαθητών /τριών στις ανάγκες του σχολείου και ότι οι
ίδιοι/ες θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο σχετικά μ’ αυτές (αν και πότε θα ανατίθενται «κατ’ οίκον»
εργασίες, με ποιο τρόπο θα επιτελούνται, πως θα εδραιωθεί ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης,
αμοιβών και ποινών, κοινές ηθικές αξίες κα.). Σύμφωνα με τη Λουκία, δασκάλα που υπηρετεί στο
συγκρότημα: «Άλλοι γονείς παρακολουθούν στενά την εκπαίδευση των παιδιών τους και άλλοι πιο
χαλαρά. Για να υπάρχει όμως, ένας ρυθμός στην τάξη, για να προχωράνε όλα τα παιδιά μαζί, θα
πρέπει όλοι οι γονείς να ακολουθούν τον τρόπο που δουλεύει ο δάσκαλος».
Η επικοινωνία & η συνεργασία των γονέων με τους/τις εκπαιδευτικούς
Οι γονείς που συνομίλησαν με τον ερευνητή ήταν ιδιαίτερα προσεχτικοί, όταν αναφέρονταν στο
ζήτημα της επικοινωνίας τους με τους/τις δασκάλους/ες των παιδιών τους και με τη διεύθυνση του
σχολείου. Σ’ ότι αφορά τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων των παιδιών τους, όλοι/ες οι γονείς
υποστήριξαν ότι η επικοινωνία και η συνεργασία τους είναι καλή. Από την ανάλυση των λόγων τους
όμως προκύπτουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, τόσο σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το
πλαίσιο της επικοινωνίας και της συνεργασίας γονέων – εκπαιδευτικών, όσο και σχετικά με τον τρόπο
που εννοούν και επιδιώκουν τη συνεργασία με τους/τις δασκάλους/ες και το σχολείο. Μια πρώτη
διαπίστωση, η οποία φαίνεται να είναι κοινή για τους/τις γονείς και για τους/τις δάσκαλους/ες της
έρευνας, αφορά στο γεγονός ότι οι γονείς των μικρών τάξεων επιθυμούν συχνότερες επαφές με το/τη
δάσκαλο/α, ζητούν από αυτόν/ή να είναι πιο αναλυτικός/ή και πιο καθοδηγητικός/ή σχετικά με τον
τρόπο που εργάζεται (τρόπος που γίνεται το μάθημα στην αίθουσα, εργασία στο σπίτι, πειθαρχία), ενώ
οι γονείς των μεγαλύτερων τάξεων φαίνεται πως έχουν εμπεδώσει τη ρουτίνα του σχολείου και δεν
αισθάνονται την ανάγκη συχνών επαφών με το/τη δάσκαλο/α. Σ’ ότι αφορά το ζήτημα της επαφής με
το/στη δάσκαλο/α, όλοι/ες οι γονείς που μίλησαν με τον ερευνητή υποστήριξαν ότι η πρόσβασή τους
στον/στη δάσκαλο της τάξης τους είναι άμεση και ότι υπάρχει δυνατότητα για συχνές και
απρογραμμάτιστες επαφές. Σε σχετικό ερώτημα μάλιστα, οι γονείς αυτοί ήταν κατηγορηματικοί στο
ότι αυτού του είδους οι επαφές (οι απρογραμμάτιστες) δεν φαίνεται να δυσαρεστούν τους/τις
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δασκάλους/ες. Όπως λέει χαρακτηριστικά η Τάνια μητέρα παιδιού της Ε΄ τάξης: «Εμείς οι γονείς
έχουμε τον αέρα να ‘ρθούμε στο σχολείο. Αν χρειαστεί επαφή θα έρθω στο σχολείο και θα ρωτήσω,
ακόμη και σε μέρα και σε ώρα που δεν είναι ορισμένη. Δεν νομίζω ότι οι δάσκαλοι έχουν πρόβλημα
μ’ αυτό».
Μια δεύτερη διαφοροποίηση αφορά στον τρόπο που οι γονείς βλέπουν τους/τις δασκάλους/ες:
Όσοι/ες είχαν ανώτατη μόρφωση αμφισβητούν την «αυθεντία» τους, ενώ αντίθετα όσοι/ες δεν
τέλειωσαν κάποια ανώτατη σχολή φαίνεται να υπολογίζουν περισσότερο στις παιδαγωγικές γνώσεις
του/της δασκάλου/ας και γι’ αυτό επιδιώκουν να ’χουν καλύτερες σχέσεις μαζί του/της. Όπως τονίζει
ο Γιώργος, πατέρας ενός παιδιού της β’ τάξης: «Οι δάσκαλοι δεν τα ξέρουν όλα. Εξάλλου σήμερα οι
γονείς ξέρουν όλα τα θέματα τα εκπαιδευτικά, ενώ άλλοι έχουν δάσκαλο στο σπίτι».
Το σύνολο των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η πρωτοβουλία για τη βελτίωση
των σχέσεών τους με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο βρίσκεται στην πλευρά των δασκάλων.
Όρισμένοι/ες γονείς μάλιστα, πιστεύουν ότι οι δάσκαλοι/ες έχουν -λόγω θέσης- τη δυνατότητα να
εισαγάγουν στη θεματολογία των συναντήσεων και των κοινών δραστηριοτήτων με τους/τις γονείς
των μαθητών τους μια σειρά από θέματα που ξεπερνούν την καθημερινή διδακτική ρουτίνα
(παιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ηθικά). Ακόμη περισσότερο, ακουστήκαν φωνές που ζητούσαν
από τους/τις δασκάλους/ες να διαδραματίσουν ένα ρόλο που προσιδιάζει με αυτόν που οραματίζονται
οι θεωρητικοί της κριτικής παιδαγωγικής σχετικά με το ρόλο του σχολείου (Giroux, 1985). Ο Ανδρέας
λέει χαρακτηριστικά: «Μπορεί να αναπτυχθεί η σχολική ζωή σαν ζωή της γειτονιάς μέσα από μια
σειρά πολιτιστικές, ας το πούμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, για να γεμίσουν τα κενά της ζωής της
γειτονιάς και σ’ αυτό το πράμα οι δάσκαλοι θα μπορούσαν να έχουν καθοριστικό ρόλο και πολύ
αποτελεσματικό, σε σχέση με οποιεσδήποτε προσπάθειες συλλόγων γονέων κλπ. Είναι κλειδί ο ρόλος
τους».
Οι δάσκαλοι/ες του συγκροτήματος θεωρούν ότι η επικοινωνία συνεργασία τους με τους/τις
γονείς βοηθάει το έργο τους και γενικότερα το έργο της εκπαίδευσης. Με βάση τη στάση των γονέων,
τους/τις ξεχωρίζουν σε δύο γενικές κατηγορίες: Σ’’ αυτούς/ες που το ενδιαφέρον τους είναι έκδηλο
και σ’ όσους/ες είναι πιο χαλαροί/ές έως αδιάφοροι/ες. Οι δάσκαλοι/ες συμφωνούν ακόμη ότι η καλή
σχέση δασκάλων – γονέων είναι απαραίτητη, τόσο για τη σχολική επιτυχία, όσο και για τη
συμπεριφορά των παιδιών. Όπως είπε η Αμαλία, δασκάλα της τρίτης τάξης: «Το παιδί ζητάει, έχει
ανάγκη την παρουσία του γονέα, βλέπει ότι ο γονέας έχει συνεργασία με το σχολείο δεν είναι
αποκομμένο, βλέπω μια διαφορά και στην επίδοση και στη συμπεριφορά και στη στάση. Εκεί που
υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος από τη συνεργασία είναι η ψυχολογία του παιδιού, δηλ. αν οι γονείς πάνε
στο σχολείο νιώθει ασφάλεια το παιδί. ….. Όταν βλέπει το πατέρα ή τη μητέρα να μιλάει με το
δάσκαλο θεωρεί ότι έχουν μια φιλική σχέση, οπότε αμέσως και το ίδιο δείχνει φιλική διάθεση».
Εντούτοις, οι δάσκαλοι/ες, στο σύνολό τους θεωρούν ότι η σχέση αυτή πρέπει να έχει συγκεκριμένα
πλαίσια και όρια, τα οποία θα πρέπει να τίθενται από την αρχή. Ο Βασίλης, δάσκαλος της δευτέρας
τάξης είπε: «Υπάρχουν προβληματικοί γονείς που δεν συγκρατούν τις κακές τους συμπεριφορές. Τα
άτομα αυτά το πρώτο που θα σου πουν είναι ξέρετε εγώ είμαι ο τάδε. … Είναι βέβαια γεγονός ότι
σήμερα έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο των γονέων και δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον γονέα
όπως τον αντιμετώπιζες πριν από δέκα χρόνια». Σ’ ότι αφορά τις συγκεντρώσεις που γίνονται για την
ενημέρωση των γονέων, το σύνολό των δασκάλων τις θεωρεί χρήσιμες, ενώ οι περισσότεροι/ες από
αυτούς/ές δήλωσαν ότι προετοιμάζονται γι’ αυτές. Η Κική, δασκάλα της τετάρτης είπε: «Βέβαια
προετοιμάζομαι για τη συγκέντρωση γονέων, κρατάω σημειώσεις. ..Από την πρώτη στιγμή που πήρα
ένα τμήμα είχα δίπλα μου ένα σημειωματάριο και κρατούσα σημειώσεις για το τι συναντούσα μέσα
στην τάξη. … θέλω να υποδείξω στους γονείς πως πρέπει να γίνει κάτι, το παρουσιάζω αναλυτικά».
Διάσταση μεταξύ των δασκάλων εμφανίστηκε σχετικά με το αν οι συγκεντρώσεις θα πρέπει να
γίνονται μέσα στο ωράριο τους (μέχρι τις δύο το μεσημέρι) ή κατά τη διάρκεια των απογευματινών
ωρών και σχετικά με το αν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περιοριστεί στις καθορισμένες ώρες η
επαφή με τους/τις γονείς. Όπως το έθεσε ο Κυριάκος, δάσκαλος της τρίτης δημοτικού: «Προσπαθώ να
τους δώσω αέρα για να εκφραστούν απέναντί μου και να μου που το πρόβλημα που έχει το παιδί τους
για να συνεργαστούν μαζί μου και έτσι πολλές φορές καταργείται το πρωτόκολλο από την πλευρά των
γονέων. Αφιερώνω πολύ χρόνο στους γονείς. Αφιερώνω προσωπικό χρόνο πέρα από τις
συγκεντρώσεις και από τις ώρες που τους υποδέχομαι. Πρέπει όμως να υπάρχουν όρια. Όταν έρχονται
και με βρίσκουν στα διαλλείματα ή στα κενά που έχω δεν ενοχλούμαι, ίσα – ίσα που έχω φρέσκια την

936
εικόνα των μαθητών και μπορώ εκείνη τη στιγμή με αντιστοιχία και άμεσα εκείνη τη στιγμή να τους
πω».
Σ’ ότι αφορά στους λόγους, για τους οποίους οι γονείς επικοινωνούν συχνά με τους/τις
δασκάλους/ες, δάσκαλοι/ες και γονείς φαίνεται να συμφωνούν ότι κυρίαρχη θέση κατέχει το ζήτημα
της ασφάλειας και της συμπεριφοράς ορισμένων παιδιών, δηλαδή το γεγονός ότι οι γονείς θεωρούν
πως η επιθετικότητα και γενικότερα η μη αρμόζουσα συμπεριφορά κάποιου παιδιού θέτει σε κίνδυνο
ή βλάπτει το παιδί τους και την τάξη του, ενώ το ζήτημα των μαθησιακών προβλημάτων έρχεται
δεύτερο. Ο Τηλέμαχος, δάσκαλος της τετάρτης, είπε σχετικά: « Συνήθως οι γονείς επικοινωνούν όταν
έχουν οι ίδιοι πρόβλημα, όταν το παιδί τους μαλώνει, όταν κάτι δεν πάει καλά, αν το αδικούν άλλα
παιδιά ή αν δει ότι το παιδί του έχει αδυναμία στη μάθηση, …..οι γονείς των καλών μαθητών δεν
έρχονται τόσο συχνά με αποτέλεσμα να μπαίνουν κάποια προβλήματα, ενώ οι γονείς των παιδιών που
έχουν προβλήματα μάλλον αποφεύγουν να έρχονται στο σχολείο, γιατί θα ακούσουν κάποια πράματα
που θα τους δυσαρεστήσουν».
Η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές εκδηλώσεις και στη λήψη των αποφάσεων
Ένα επίμαχο ζήτημα για τις σχολικές κοινότητες του συγκροτήματος της έρευνας ήταν αυτό της
συμμετοχής των γονέων στη λήψη αποφάσεων. Καθ’ όλο το διάστημα που διήρκησε η έρευνα υπήρχε
μία ένταση μεταξύ των μελών του συλλόγου και του διευθυντή του «πρώτου» σχολείου. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην αίθουσα που έχει παραχωρηθεί στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του εν
λόγω σχολείου υπάρχει σε μικρό πόστερ γραμμένο το παράθεμα: «Εάν δεν μας καταλαβαίνει το
σχολείο θα το καταλάβουμε εμείς». Κατά τη διάρκεια της έρευνας δημιουργήθηκαν ορισμένα
ζητήματα, όπως το κλείσιμο της εξώπορτας με αλυσίδα και η απαγόρευση εισόδου των γονέων πριν
την πρωινή προσευχή, ο αποκλεισμός τους από τις εκδρομές και η διοργάνωση της γιορτής σε
εργάσιμες (για το σχολείο) ώρες, τα οποία αμφισβητήθηκαν σχεδόν ανοιχτά από τους/τις γονείς του
συγκροτήματος. Οι περισσότεροι/ες γονείς του «πρώτου» σχολείου που πήραν μέρος στην έρευνα
αμφισβήτησαν τη δημοκρατική του λειτουργία, καθώς και την τήρηση όσων προβλέπονται από το
θεσμικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει ο Νίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου γονέων:
«…δεν εφαρμόζεται παντελώς στο θεσμικό πλαίσιο…. λειτουργία οργάνου έχει καθοριστική
σημασία, αυτό δεν είναι λειτουργία, λειτουργία σημαίνει θεματολογία, αποφάσεις, πρακτικά ….
είμαστε δηλαδή, ποιοτικά κάτω από το 10% της λειτουργίας». Σ΄ ότι αφορά στα ζητήματα, στα οποία
θα μπορούσαν οι γονείς να έχουν συμμετοχή, φαίνεται ότι (τουλάχιστον) ορισμένοι/ες από αυτούς/ες
θα ήθελαν συμμετοχή ακόμη και σε ζητήματα που απαιτούν ειδικές παιδαγωγικές γνώσεις. Ο
Γιώργος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «δεύτερου» δημοτικού ανέφερε πως θα ήθελε να
συμμετέχουν οι γονείς σε αποφάσεις που αφορούν «κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας (κτηριακά,
επιτήρηση από τους δασκάλους, προβληματική συμπεριφορά παιδιών και πως αυτή αντιμετωπίζεται),
πόρτα, αν λειτουργεί και πως ηυ βιβλιοθήκη θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν….. υπάρχουν
προβληματικά παιδιά, θα ‘πρεπε να ‘χουν λόγο οι γονείς να καλέσουν το σύμβουλο αν υπάρχει
πρόβλημα κ.α.».
Σε αντίθετες θέσεις φαίνεται να βρίσκεται η πλειοψηφία των δασκάλων του συγκροτήματος.
Οι περισσότεροι/ες δεν επιθυμούν καμία ανάμειξη των γονέων στα του σχολείου: Η Μαριάνθη,
δασκάλα της έκτης είπε χαρακτηριστικά: «Σχετικά με τη λήψη αποφάσεων από τους γονείς δεν
συμφωνώ καθόλου μα καθόλου. Υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων – κανονισμών, τους οποίους πρέπει να
εφαρμόζει το σχολείο και οι γονείς. Δεν μπορεί ο κάθε γονιός να σηκώνει μπαϊράκι και να βγάζει
δικούς του κανόνες ανάλογα με τη δική του ιδεολογία και το πώς μεγάλωσε αυτός τα παιδιά του».
Υπάρχουν όμως και αυτοί/ές που θεωρούν ότι οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, χωρίς όμως να αναμιγνύονται σε παιδαγωγικά θέματα. Ο Παναγιώτης, δάσκαλος
της Τετάρτης δημοτικού είπε: «Όταν οι γονείς δεν επεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο
και όταν είναι μέσα στα όρια .. τα τελευταία χρόνια έχουμε όμως παραβιάσεις… Θεωρώ χρήσιμη την
καλή συνεργασία, είμαι υπέρ της συνεργασίας, αλλά μέσα στα πλαίσια των ορίων που είναι
θεσμοθετημένα και να μη παραβιάζονται».
Συμπεράσματα
Παρά την ομοφωνία όσων συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με την αναγκαιότητα της καλής
συνεργασίας μεταξύ γονέων – εκπαιδευτικών, η ανάλυση των ευρημάτων της έδειξε ότι υπάρχει
εκατέρωθεν δυσπιστία και αμφισβήτηση. Οι δάσκαλοι/ες κρατούν αμυντική στάση και αισθάνονται
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να βάλλονται στο ζητήματα –γι’ αυτούς/ές- ταμπού, όπως η παιδαγωγική & επαγγελματική τους
επάρκεια. Φάνηκε ακόμη ότι οι γονείς μικροαστικού και μεσοαστικού επιπέδου έχουν αυξημένες
απαιτήσεις από το σχολείο, επιθυμούν και επιζητούν περισσότερη συμμετοχή στη λήψη των
αποφάσεων που αφορούν στη σχολική κοινότητα. Είναι βέβαια εμφανές, ότι σ’ αυτό το μικρής
έκτασης άρθρο δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με επάρκεια τα θέματα που προέκυψαν από την
έρευνα, όπως επίσης είναι πρόδηλο ότι πολλά από αυτά χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και
μελέτη.
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Η επίδραση της οικογένειας στην αυτοεκτίμηση, την κοινωνική στήριξη, την ακαδημαϊκή
επίδοση και την ψυχική υγεία των νέων κάτω από αντίξοες συνθήκες
Λεοντοπούλου Σ., Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Η επίδραση της οικογένειας στην ανάπτυξη και στην καλή προσαρμογή των νέων ατόμων φαίνεται να είναι
καθοριστική, σύμφωνα με μια πληθώρα θεωρητικών προσεγγίσεων και εμπειρικών επαληθεύσεών τους. Εκείνο
το οποίο έχει μελετηθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό είναι το κατά πόσο και με ποιον τρόπο τυχόν μεταβάλλεται η
επιρροή της οικογένειας στους νέους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες. Στην παρούσα έρευνα
διερευνήσαμε την πιθανή διαφοροποιητική επίδραση της λειτουργικότητας της οικογένειας (όπως αυτή ορίζεται
από την γενική ικανότητα του οικογενειακού συστήματος και του στυλ επικοινωνίας των μελών του) α. στην
αυτοεκτίμηση των νέων, αλλά και β. στην κοινωνική στήριξη την οποία θεωρούν ότι τους παρέχεται, όπως και
γ. στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, και τέλος δ. στην ψυχική τους υγεία, δηλαδή στην απουσία
ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων και στην παρουσία ευ ζην. Χορηγήσαμε μια σειρά από ερωτηματολόγια σε
326 πρωτοετείς φοιτητές στα Πανεπιστήμια Θράκης, Πειραιώς και Πάντειο κατά την αρχή του δεύτερου
εξαμήνου των σπουδών τους. Χωρίσαμε το δείγμα ανάλογα με τις επιδόσεις του σε άτομα που προέρχονται από
οικογένειες με υψηλότερη και χαμηλότερη λειτουργικότητα (άνω και κάτω 25% του δείγματος αντίστοιχα), και
σε άτομα που αντιμετώπισαν λίγες ή πολλές αντιξοότητες κατά τον τελευταίο χρόνο (με βάση το κριτήριο του
25% για άλλη μια φορά). Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε μια παραγοντική ανάλυση διακύμανσης με δύο
παράγοντες, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι οι νέοι που προέρχονταν από οικογένειες με υψηλότερη
λειτουργικότητα α. είχαν σημαντικά υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε θέματα συνομηλίκων, γονέων, εμφάνισης,
σχέσεων, συμπεριφοράς και φίλων, β. διέθεταν περισσότερα υποστηρικτικά δίκτυα, τόσο σε επίπεδο
διαθεσιμότητας, όσο και ικανοποίησης από την στήριξη, γ. παρουσίαζαν λιγότερα προβλήματα
ψυχοπαθολογίας, ενώ είχαν υψηλότερο αίσθημα του ευ ζην. Από την άλλη πλευρά, νέοι που είχαν βιώσει
περισσότερες αντιξοότητες τον τελευταίο χρόνο α. διέθεταν υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με θέματα
σχολείου, β. είχαν δώσει περισσότερες εξετάσεις και είχαν περάσει περισσότερα μαθήματα με βαθμό επτά και
άνω, και γ. παρουσίαζαν σημαντικά πιο αυξημένα προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε ό,τι αφορά στην
αλληλεπίδραση οικογένειας και αντιξοοτήτων, οι νέοι από οικογένειες με χαμηλότερη λειτουργικότητα που
αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα κατά το τελευταίο έτος α. εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερη αυτοεκτίμηση
σε επίπεδο συνομηλίκων, αθλημάτων, εμφάνισης, ατόμων, συμπεριφοράς και φίλων, αλλά παρόλα αυτά β.
πέρασαν περισσότερα μαθήματα στην πρώτη τους εξεταστική περίοδο από ό,τι παιδιά από οικογένειες με
υψηλότερη λειτουργικότητα και πολλά προβλήματα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω
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ευρήματα καθώς και οι συνέπειές τους για γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς της ψυχικής υγείας συζητούνται
συνοπτικά.

Εισαγωγή
Η επίδραση της οικογένειας στην ομαλή ανάπτυξη και την καλή προσαρμογή των παιδιών, των
εφήβων και των νέων φαίνεται να είναι καταλυτική. Μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις
προσπάθησαν να περιγράψουν και να εξηγήσουν τις βάσεις αλλά και τις εκφάνσεις της ισχυρής
επίδρασης που ασκεί η οικογένεια στα νεαρά άτομα. Για παράδειγμα, η θεωρία του δεσμού
(attachment theory˙ Bowlby, 1988) τονίζει την σημασία του δεσμού του βρέφους και των μικρών
παιδιών με την μητέρα για τη διαμόρφωση και διατήρηση ομαλών σχέσεων εμπιστοσύνης με άλλα
άτομα σε μετέπειτα εξελικτικά στάδια της ζωής του ατόμου. Ιδιαίτερα κατά τα διάφορα εξελικτικά
στάδια της εφηβείας, ο ασφαλής τύπος δεσμού με έναν τουλάχιστον γονέα έχει αποδειχθεί ότι
λειτουργεί θετικά για το αναπτυσσόμενο άτομο, καθώς οι γονείς ενισχύουν τις προσπάθειες
αυτονόμησης των παιδιών τους, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρουν καθοδήγηση και στήριξη όποτε τα
χρειάζονται (Kenny 1987, Hauser & Bowlds 1990). Εμπειρικές έρευνες απέδειξαν ότι οι ασφαλείς
τύποι δεσμού με τους γονείς σχετίζονται με την εμφάνιση με μια θετική εικόνα του εαυτού, ότι
προστατεύουν απέναντι στο άγχος και απέναντι στην κατάθλιψη, και ότι υποστηρίζουν την
ακαδημαϊκή επίτευξη των νέων (Kenny 1987, Kobak & Sceery 1988, Armsden, McCauley,
Greenberg, Burke, & Mitchell 1990, Kenny, Gallagher, & Alvarez-Salvat 2002). Εξάλλου, οι
συστημικές θεωρίες της οικογένειας (Minuchin 1974, Street & Dryden 1988) δίνουν έμφαση στις
δυναμικές των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, τόσο σε επίπεδο δομής όσο και στο επίπεδο
της επικοινωνίας των μελών μεταξύ τους και με άλλα άτομα έξω από την οικογένεια. Άλλωστε, έχει
βρεθεί ότι το συναισθηματικό στυλ όπως και η γενικότερη ικανότητα όλης της οικογένειας ευνοούν την
καλή προσαρμογή και την ψυχική υγεία των νέων (Bradley, Whiteside, Mundfrom, Casey, Keller, &
Pope 1994, Fergusson, Horwood, & Lynskey 1994, Cowen, Work, & Wyman 1997, Hammen 1999,
Luthar, in press).
Αν η επίδραση που ασκεί η οικογένεια στην ανάπτυξη των νέων είναι καθοριστική κάτω από
ομαλές συνθήκες, η σημασία της επίδρασης αυτής διευρύνεται όταν τα νέα άτομα έχουν να
αντιμετωπίσουν ποικίλες αντίξοες συνθήκες. Στα πλαίσια της έρευνας για την ανθεκτικότητα, για
παράδειγμα, έχουν καταδειχθεί οικογενειακοί παράγοντες και μηχανισμοί που ευνοούν την ανάπτυξη
της νεανικής ανθεκτικότητας, όπως η εγκαρδιότητα που επιδεικνύουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά, η
ενθάρρυνση, η βοήθεια και η πίστη τους στο νέο άτομο (Werner 1995, Eccles 1997, Smith 1999)˙ η
συνοχή και η φροντίδα ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας (Maggs, Frome, Eccles, & Barber 1997)˙
και η στενή σχέση του παιδιού με έναν τουλάχιστον γονέα (Wolff 1995). Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι
οι ανθεκτικοί νέοι τείνουν να μεγαλώνουν σε οικογένειες που είναι πιο λειτουργικές και που τους
προσφέρουν περισσότερη καθοδήγηση και εποπτεία, τόσο οι ίδιοι οι γονείς όσο και άλλα ενήλικα
μέλη της οικογένειας (Tiet, Bird, Davies, Hoven, Cohen, Jensen, & Goodman 1998). Η καλή λειτουργία
της οικογένειας, σε ό,τι αφορά στη δομή και τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της, έχει
επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό διαμεσολαβητικό παράγοντα ανάμεσα σε διάφορα αρνητικά γεγονότα
και στο επίπεδο προσαρμογής των νέων σε αυτά (Λεοντοπούλου 2007).
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την διερεύνηση της επίδρασης της λειτουργίας της
οικογένειας σε μια σειρά από παράγοντες που είναι κεντρικοί στην καλή προσαρμογή των νέων, όπως
αυτή γίνεται αντιληπτή στη βάση των κύριων εξελικτικών έργων που καλούνται να διαχειριστούν οι
νέοι κατά τα τελευταία στάδια της εφηβείας τους. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε την οικογενειακή
λειτουργία ως προς την επίδρασή της στην αυτοεκτίμηση των νέων, και ιδιαίτερα ως προς τους τομείς
της σχολικής ικανότητας, των σχέσεων με συνομηλίκους, αλλά και με τους γονείς, της αθλητικής
ικανότητας, της φυσικής εμφάνισης, της εργασιακής ετοιμότητας, των συναισθηματικών σχέσεων, της
συμπεριφοράς, και των στενών φίλων. Έχει βρεθεί ερευνητικά ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση
προστατεύει απέναντι σε προβλήματα προσαρμογής, ιδιαίτερα όταν οι νέοι βιώνουν σημαντικές
δυσχέρειες στη ζωή τους (Gerard & Buehler 2004). Η Harter (1986) υποστήριξε ότι, κάτω από
δύσκολες συνθήκες, οι νέοι με υψηλή αυτοεκτίμηση χρησιμοποιούν προηγμένους μηχανισμούς
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εξωτερικές απειλές στο αίσθημα της αυτο-αξίας τους, όπως για
παράδειγμα μείωση της σημασίας των αρνητικών γεγονότων ή επιλεκτική θεώρηση του εαυτού τους
ως υπεύθυνου για τα επιθυμητά γεγονότα που τους συνέβησαν, αλλά μη υπεύθυνου για τα μη
επιθυμητά γεγονότα. Είναι επίσης γνωστό ότι κυρίως τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους
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βιώνουν μια μείωση στην αυτοεκτίμησή τους, η οποία συνοδεύεται ή και οδηγεί σε μια σειρά από
αρνητικά αποτελέσματα, όπως υψηλότερα επίπεδα εγκυμοσύνης, κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών,
εγκληματικότητα, αυτοκτονία, κατάθλιψη, κοινωνικό άγχος και αποξένωση (Gurney 1986).
Στα πλαίσια αυτής της έρευνας εξετάσαμε επίσης τη σχέση της οικογενειακής λειτουργίας με
την κοινωνική στήριξη, τόσο σε επίπεδο διαθεσιμότητας ατόμων που μπορούν να παρέχουν στήριξη
στους νέους όποτε αυτοί το χρειάζονται, όσο και σε επίπεδο ικανοποίησης από τη στήριξη που
λαμβάνουν. Ο Newcomb (1997), για παράδειγμα, αναφέρει ότι το επίπεδο της κοινωνικής στήριξης
που απολαμβάνουν οι έφηβοι/-ες μειώνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών αλλά
και τη συναισθηματική στενοχώρια σε βάθος χρόνου, όπως και τα προβλήματα με την εργασία, την
οικογένεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υγεία και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Εξάλλου, έχει
βρεθεί ότι η αντιλαμβανόμενη στήριξη από τους γονείς μπορεί να προβλέψει τους ακαδημαϊκούς
στόχους που θέτουν για τους εαυτούς τους ιδιαίτερα οι νέοι κατά την είσοδό τους στην εφηβεία, ενώ η
στήριξη από τους συνομηλίκους αποκτά πιο σημαντικό ρόλο κατά τη μέση εφηβεία, και συγκεκριμένα
σε ό,τι αφορά στην κινητοποίηση των νέων για τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές και αθλητικές
δραστηριότητες (Wentzel, 1998). Μια σειρά από ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα νέα άτομα
εξακολουθούν να αποζητούν και να απολαμβάνουν τη στήριξη της οικογένειάς τους ακόμα και κατά
την διάρκεια της εφηβείας, όταν οι σχέσεις με τους συνομηλίκους τους αποκτούν μεγαλύτερη
σημασία για αυτούς, αποτελώντας σημαντική πηγή στήριξης (Harris 1995, Newcomb & Rickards
1995).
Η εργασία αυτή θέλησε επίσης να ερευνήσει την πιθανή επίδραση της λειτουργίας της
οικογένειας στην ακαδημαϊκή επίδοση των νέων, ιδιαίτερα σε περιόδους που αυτοί αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Ως δείκτης της συμπεριφορικής άποψης της ψυχολογικής λειτουργικότητας των νέων, η
καλή ακαδημαϊκή επίδοση, όπως και η συμμετοχή σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες συνδέεται με
χαμηλά επίπεδα καταθλιπτικής διάθεσης και παραβατικής συμπεριφοράς, ιδίως κατά την έναρξη της
εφηβείας (Resnick, Bearman, Blum, Bauman, Harris, Jones, et al. 1997, Gerard & Buehler 2004).
Τέλος, στην έρευνα αυτή καταπιαστήκαμε με την πιθανή επίδραση της οικογενειακής
λειτουργικότητας στη ψυχική υγεία των νέων, ιδιαίτερα όταν αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Ορίσαμε εδώ την ψυχική υγεία διττά, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις στη σχετική βιβλιογραφία
(π.χ. Masten, Hubbard, Gest, Tellegen, Garmezy, & Ramirez 1999), ως παρουσία θετικών διαστάσεων
της προσαρμογής, αλλά και ως απουσία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Κάτω από την πρώτη
κατηγορία εξετάσαμε την υποκειμενική αυτο-αξιολόγηση των νέων σχετικά με θέματα ευ ζην, δηλαδή
μιας ευρύτερης ομάδας φαινομένων που έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση από την πορεία της
ζωής του ατόμου και από την ποιότητά της. Σύμφωνα με τους Huebner, Suldo, Smith και McKnight
(2004) τόσο τα διάφορα θετικά και αρνητικά γεγονότα στη ζωή των παιδιών και των εφήβων, όσο και
στοιχεία του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως οι σχέσεις με τους γονείς και το ύφος της
διαπαιδαγώγησης των γονέων, επηρεάζουν σημαντικά την υποκειμενική τους αντίληψη για την
ποιότητα της ζωής τους. Η δε απουσία ψυχοπαθολογίας έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως ένας αξιόπιστος
δείκτης της ψυχικής υγείας των νέων και ιδιαίτερα στην έρευνα της νεανικής ανθεκτικότητας
(Leontopoulou, 2006). Οι Turner και Kopiec (2006) υποστηρίζουν ότι αρνητικά χαρακτηριστικά της
οικογένειας, και συγκεκριμένα η σύγκρουση ανάμεσα στους γονείς μπορεί να βλάπτει τα παιδιά
μακροπρόθεσμα, καθώς αυτή μπορεί να βιώνεται από τα παιδιά ως ένας χρόνιος αγχογόνος παράγοντας,
ο οποίος επιδρά διαβρωτικά στην αυτοεκτίμηση, την αίσθηση του ευ ζην και την αίσθηση του ελέγχου
που μπορεί να έχουν πάνω σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η έκθεση στη
γονεϊκή σύγκρουση αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να παρουσιάσουν τα παιδιά και οι νέοι
κατάθλιψη και κατάχρηση αλκοόλ σε μεταγενέστερη φάση της ζωής τους.
Δύο ερευνητικές υποθέσεις κατεύθυναν την παρούσα εργασία. Η πρώτη αφορά στον
διαφοροποιητικό ρόλο της οικογενειακής λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται ως ικανότητα και
συναισθηματικό στυλ, σε σχέση με την αυτοεκτίμηση, την κοινωνική στήριξη, την ακαδημαϊκή
επίδοση και την ψυχική υγεία των νέων. Συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι νεαρά άτομα που προέρχονται
από οικογένειες που διακρίνονται από υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας, θα έχουν υψηλότερη
αυτοεκτίμηση και ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ θα απολαμβάνουν περισσότερη στήριξη και καλύτερη
ψυχική υγεία από άτομα που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας.
Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση προβλέπει την ύπαρξη σημαντικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην
οικογένεια και στις αντιξοότητες που βιώνουν οι νέοι ως προς τους παραπάνω παράγοντες. Πιο
αναλυτικά, υποθέσαμε ότι οικογένειες με υψηλή λειτουργικότητα προστατεύουν καλύτερα απέναντι
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στις αντιξοότητες που βιώνουν οι νέοι, ενώ τους βοηθούν να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα
αυτοεκτίμησης, κοινωνικής στήριξης, ακαδημαϊκής επίδοσης και ψυχικής υγείας, όταν αυτοί
αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Μέθοδος
Δείγμα και διαδικασία
Στην έρευνα πήραν μέρος 326 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, από τους οποίους οι 158 ήταν
γυναίκες και οι 30 άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 18,6 έτη. Σύμφωνα με το The British Standard
Occupational Classification 2000, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να καθορίσουμε το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των οικογενειών των συμμετεχόντων, 28,7% των νέων προέρχονταν από ανώτερα
κοινωνικά-οικονομικά στρώματα, 22,3% από μεσαία στρώματα, ενώ 46,8% από κατώτερα στρώματα.
Οι συμμετέχοντες φοιτούσαν στα Πανεπιστήμια Θράκης (48,9%), Πάντειο (43,6%) και Πειραιώς
(7,4%). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εαρινού εξαμήνου, μετά την πρώτη εξεταστική
περίοδο που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές/-τριες. Οι διδάσκοντες σε κάθε
Πανεπιστημιακό Τμήμα που συμφώνησαν να παραχωρήσουν μία διδακτική ώρα για την συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων της έρευνας από όσους φοιτητές/-τριες συμφώνησαν να λάβουν μέρος σε
αυτήν ήταν παρόντες κατά την συμπλήρωσή τους. Καθώς ζητήθηκε από όσους δεν επιθυμούσαν να
συμμετέχουν στην έρευνα να παραμείνουν μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της,
το ποσοστό συμμετοχής ήταν της τάξης του 99%.
Ερωτηματολόγια
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν μια μπαταρία ερωτηματολογίων382. Καθώς δεν υπήρχαν
αποδόσεις στα Ελληνικά για κάποια από αυτά, η συγγραφέας τα μετέφρασε, ακολουθώντας την
καθιερωμένη διαδικασία για αυτές τις περιπτώσεις. Τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν τα α. The Life
Experiences Survey (LES)· β. The Beavers' Self-Report Family Inventory (SFI-ΙΙ) · και γ. The
Psychological Well-Being Scales (PWBS).
Οι αντιξοότητες τις οποίες πιθανόν αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες προβλέπονταν ότι
αφορούσαν καταρχήν στο αυξημένο άγχος το οποίο συνήθως συνοδεύει την εκπαιδευτική μεταβατική
περίοδο από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διερευνήσαμε την τυχόν ύπαρξη πιο
συγκεκριμένων περιστατικών που είναι δυνατόν να ενέχουν δυσκολίες ως προς την αντιμετώπισή τους
με την βοήθεια της Κλίμακας Διερεύνησης Εμπειριών Ζωής (Life Experiences Survey, LES: Sarason,
Johnson, & Siegel 1978). Το ερωτηματολόγιο αυτό περιέχει 50 γεγονότα ζωής, όπως λόγου χάρη,
"Θάνατος ενός μέλους της άμεσης οικογένειας" ή "Μεγάλη αλλαγή στην εγγύτητα των μελών της
οικογένειας (είστε περισσότερο ή λιγότερο κοντά)", και επιπλέον περιλαμβάνει 10 επιπλέον
ερωτήσεις σχετικές με φοιτητές/-τριες. Οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν εάν έχουν βιώσει
κάποιο από τα περιγραφόμενα γεγονότα τον προηγούμενο χρόνο, εάν τα γεγονότα αυτά ήταν υπό τον
έλεγχό τους, και εάν ήταν θετικά ή αρνητικά για αυτούς. Η κλίμακα απάντησης για την αξιολόγηση
του θετικού ή αρνητικού χαρακτήρα των γεγονότων ήταν 7βάθμια και οι απαντήσεις για όλα τα
γεγονότα κυμαίνονταν από "-3 = εξαιρετικά αρνητικό", "0 = καμία επίδραση", και "+3 = εξαιρετικά
θετικό". Η υποκλίμακα που χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα αφορά στα αρνητικά γεγονότα και
η τιμή της υπολογίστηκε με βάση το άθροισμα όσων γεγονότων είχαν αρνητικό πρόσημο. Υψηλή
βαθμολογία στην υποκλίμακα αυτή υποδηλώνει πολλά αρνητικά γεγονότα κατά τον περασμένο χρόνο.
Αξιολογήσαμε την λειτουργία της οικογένειας με βάση την Κλίμακα Αυτο-Αναφοράς της
Οικογένειας ΙΙ του Beaver (Beavers’ Self-Report Family Inventory II, SFI-ΙΙ: Beavers & Hampson
1990). Το SFI-ΙΙ αποτελείται από 36 ερωτήσεις τύπου Likert (με απαντήσεις: «1 = Ναι: Ταιρίαζει στην
οικογένειά μου πολύ καλά», «3 = Μέτρια: Κάπως ταιριάζει στην οικογένειά μου» και «5 = Όχι: Δεν
ταιριάζει στην οικογένειά μου»), όπως για παράδειγμα "'Όλοι έχουμε λόγο στα οικογενειακά σχέδια" ή
"Τα μέλη της οικογένειας μειώνουν ο ένας τον άλλο". Η χαμηλότερη βαθμολογία στο SFI-II
αντανακλά καλύτερη λειτουργία της οικογένειας.
Χορηγήσαμε στους συμμετέχοντες το ερωτηματολόγιο Προφίλ Αυτο-Αντίληψης για Εφήβους
της Harter (Harter Self-Perception Profile for Adolescents, SPPA: Harter, 1988· μεταφράστηκε στα
Ελληνικά από την Μακρή-Μπότσαρη, 2001), προκειμένου να μετρήσουμε το επίπεδο της αυτο382
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εκτίμησής τους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 65 προτάσεις και μετράει το γενικό επίπεδο αυτοεκτίμησης και ένδεκα επιμέρους πλευρές της έννοιας του εαυτού των εφήβων. Κάθε πρόταση
διατυπώνεται με δύο εναλλακτικούς τρόπους και ο ερωτώμενος επιλέγει ποια είναι "Πραγματικά αληθινή
για μένα" (με βαθμολογία «1» για τον πρώτο τρόπο διατύπωσης, ή «3» για τον δεύτερο τρόπο
διατύπωσης) ή "Περίπου αληθινή για μένα" («2» ή «4», για τον πρώτο ή δεύτερο τρόπο διατύπωσης
αντίστοιχα), όπως η πρόταση "Μερικοί έφηβοι δυσκολεύονται να κάνουν φίλους, όμως άλλοι έφηβοι
κάνουν πολύ εύκολα φίλους". Το SPPA αποτελείται από εννέα υποκλίμακες383, οι οποίες απεικονίζουν
τον μέσο όρο των απαντήσεων στις ερωτήσεις που αποτελούν την κάθε υποκλίμακα, και οι οποίες
μετρούν την αυτο-εκτίμηση σε επίπεδο α. σχολικής ικανότητας, β. σχέσεων με συνομηλίκους, αλλά και
γ. με γονείς, δ. αθλητικής ικανότητας, ε. φυσικής εμφάνισης, στ. εργασιακής ετοιμότητας, ζ.
συναισθηματικών σχέσεων, η. συμπεριφοράς, και θ. στενών φίλων. Ο μέσος όρος των παραπάνω
υποκλιμάκων συνιστά το συνολικό επίπεδο αυτο-εκτίμησης του ατόμου και χρησιμοποιήθηκε στην
παρούσα έρευνα. Υψηλή βαθμολογία στο SPPA δηλώνει υψηλή αυτο-εκτίμηση.
Στην έρευνα αυτή μας ενδιέφερε να προσεγγίσουμε το θέμα της κοινωνικής στήριξης και
χρησιμοποιήσαμε το Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Στήριξης (The Social Support Questionnaire, SSQ6: Sarason, Sarason, Shearin, & Pierce 1987· μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τις Roussi & Vassilaki,
2001) για να το πετύχουμε. Το ερωτηματολόγιο περιέχει έξι προτάσεις, οι οποίες εκτιμούν τόσο την
υποκειμενική αντίληψη των ερωτώμενων σχετικά με την διαθεσιμότητα κοινωνικής στήριξης, όσο και
το επίπεδο της ικανοποίησής τους από την προσφερόμενη στήριξη. Υπολογίζονται δύο τιμές, μία από
τις οποίες αφορά στον αριθμό των διαθέσιμων ατόμων και μία δεύτερη στην ικανοποίηση από τη
στήριξη. Υψηλή βαθμολογία στις υποκλίμακες σηματοδοτεί υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας και
ικανοποίησης από την στήριξη.
Υπολογίσαμε την ακαδημαϊκή επίδοση των συμμετεχόντων με βάση τον αριθμό των
μαθημάτων α. στα οποία έδωσαν εξετάσεις κατά τη χειμερινή εξεταστική περίοδο του πρώτου έτους
των σπουδών τους, β. στα οποία εξετάστηκαν με επιτυχία, αλλά και γ. στα οποία πέτυχαν βαθμολογία
επτά ή μεγαλύτερη.
Όσον αφορά στη μέτρηση της ψυχικής υγείας, χρησιμοποιήσαμε δύο ερωτηματολόγια που
αντικατοπτρίζουν την ύπαρξη τόσο θετικών (ευ ζην) όσο και την απουσία αρνητικών διαστάσεων
(ψυχοπαθολογικά συμπτώματα) στην προσαρμογή των νεαρών ατόμων. Επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο
Κλίμακες Μέτρησης της Ψυχολογικής Ευζωίας–Σύντομες Κλίμακες (Psychological Well-Being Scales,
PWBS–Short Scales: Ryff 1989) για να μετρήσουμε το επίπεδο του ευ ζην των νέων. Το ερωτηματολόγιο
αποτελείται από 86 προτάσεις, όπως "Νομίζω ότι με τον καιρό εξελίχθηκα πολύ ως άτομο" ή "Δεν
ταιριάζω πολύ καλά με τους άλλους ανθρώπους", οι οποίες μπορούν να απαντηθούν σε μια 6βάθμια
κλίμακα τύπου "συμφωνώ-διαφωνώ" («1 = διαφωνώ πολύ», «6 = συμφωνώ πολύ»). Υψηλή βαθμολογία
στο PWBS δείχνει υψηλή αίσθηση ευζωίας.
Τέλος, χρησιμοποιήσαμε τη Γενική Κλίμακα Υγείας (General Health Questionnaire, GHQ-28:
Goldberg, 1978· απόδοση στα Ελληνικά από τους Garyfallos, Karastergiou, Adamopoulou,
Moutzoukis, Alagiozidou, Mala, & Garyfallos 1991) για να μετρήσουμε 28 πιθανά προβλήματα
ψυχοπαθολογίας των συμμετεχόντων. Αυτό αποτελείται από τέσσερις υποκλίμακες: (α) σωματικά
συμπτώματα, (β) άγχος και αϋπνία, (γ) κοινωνική δυσλειτουργικότητα, και (δ) σοβαρή κατάθλιψη.
Παραδείγματα των προβλημάτων αυτών είναι: "Αισθάνεσαι ότι παίρνεις εύκολα αποφάσεις για
πράγματα που σε απασχολούν;" ή "Έχεις ανησυχίες και αϋπνίες γιατί σε απασχολεί κάτι;". Οι
συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο έχουν πρόσφατα βιώσει κάποιο από τα 28
συμπτώματα και σε ποιο βαθμό, δηλαδή "1 = καθόλου384", "2 = όχι περισσότερο/λιγότερο από το
συνηθισμένο", "3 = μάλλον περισσότερο/λιγότερο από το συνηθισμένο" και "4 = πολύ
περισσότερο/λιγότερο από το συνηθισμένο". Υψηλή βαθμολογία στο GHQ είναι ενδεικτική ψυχικής
ασθένειας.
Αποτελέσματα

383

Οι δύο υποκλίμακες που προστέθηκαν στην ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου και που αφορούν στην
μαθηματική και γλωσσική ικανότητα των ερωτώμενων δε συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις της παρούσας
έρευνας.
384
Έγινε αντιστροφή της βαθμολόγησης σε ορισμένες ερωτήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των συγγραφέων.
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Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συσχετίσεις ανάμεσα σε όλες τις μεταβλητές της έρευνας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, σελ. 7. Μια προκαταρκτική εξέταση των στατιστικά σημαντικών
συσχετίσεων που σημειώθηκαν δείχνει καταρχήν ότι όσο αυξάνονται οι αντιξοότητες τις οποίες
αντιμετωπίζουν οι νέοι, τόσο αυτοί τείνουν να δίνουν εξετάσεις σε λιγότερα μαθήματα κατά την
πρώτη εξεταστική περίοδο στο Πανεπιστήμιο. Από την άλλη πλευρά, κάτω από αντίξοες συνθήκες
τους δίνεται η ευκαιρία να αξιολογήσουν θετικά την κοινωνική στήριξη στην οποία έχουν άμεση
πρόσβαση. Παρόλα αυτά, η εικόνα της ψυχικής τους υγείας φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά όταν
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, τόσο σε ό,τι αφορά στο επίπεδο ευ ζην τους, όσο και στην εμφάνιση
ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Η καλή λειτουργία της οικογένειας σχετίζεται θετικά και ισχυρά με
την στήριξη που λαμβάνουν οι νέοι, τόσο σε επίπεδο διαθεσιμότητας όσο και σε επίπεδο
ικανοποίησης, αλλά και με την αυτοεκτίμηση, το ευ ζην και την έλλειψη ψυχοπαθολογίας. Τέλος, η
κοινωνική στήριξη, και ιδιαίτερα η ικανοποίηση από τη στήριξη που απολαμβάνουν οι νέοι σχετίζεται
θετικά, πέρα από την οικογενειακή λειτουργικότητα, και με την αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία
των νέων.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μια σειρά αναλύσεων με βάση το άτομο, έτσι όπως αυτές
περιγράφονται από π.χ. τους Masten et al (1999). Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε τους τρόπους με
τους οποίους ομάδες ατόμων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το επίπεδο της λειτουργικότητας
της
οικογένειάς
τους
επηρεάζονται
από
τις
αντιξοότητες
που
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις (μέσα στις παρενθέσεις) και συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές της έρευνας
Μ.
Ν
Μαθήματα Μαθήματα Μαθήματα Οικογενειακή Διαθέσιμη Ικανοποίηση
Ο.
αρνητικά
που
που
με βαθμό
λειτουργιστήριξη
από στήριξη
ΑυτοΕυ
(Τ.
γεγονότα
έδωσαν
πέρασαν
>7
κότητα
εκτίμηση
ζην
Α.)
3,67
Ν αρνητικά
(3,58)
γεγονότα
,96
Μαθήματα που
-,12*
(,12)
έδωσαν
,78
Μαθήματα που
-,08
,06
(,18)
πέρασαν
,57
Μαθήματα με
,06
,02
,23***
(,27)
βαθμό >7
2,13
Οικογενειακή
,09
-,03
-,01
,04
λειτουργικότητα (,57)
3,53
Διαθέσιμη
,13*
,11
,01
,01
-,27***
(1,64)
στήριξη
5,52
Ικανοποίηση
-,07
,23***
,03
-,13*
-,43***
,25***
(,60)
από στήριξη
3,02
Αυτοεκτίμηση-,10
,12*
,06
,04
-,26***
,04
,25***
(,52)
Συνολικό σκορ
4,52
Ευ ζην
-,16**
,07
,06
,09
-,44***
,11*
,45***
,60***
(,58)
4,78
Ψυχοπαθολογία
,30***
-,08
-,08
,10
,39***
-,06
-,26***
-,44***
(4,97)
,46***
Σημείωση: * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001
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αντιμετωπίζουν ώστε να εμφανίζουν περισσότερο ή λιγότερο καλά επίπεδα αυτοεκτίμησης,
κοινωνικής στήριξης, επίδοσης και ψυχικής υγείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καθορίσαμε
καταρχήν δύο τύπους οικογενειακής λειτουργίας, δηλαδή υψηλότερη και χαμηλότερη, στη βάση ενός
αυστηρού στατιστικού κριτηρίου της τάξης του ανώτερου και κατώτερου 25% της βαθμολογίας των
συμμετεχόντων στην σχετική κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο καταλήξαμε σε δύο ομάδες ατόμων,
αυτούς που προέρχονταν από οικογένειες με υψηλότερη λειτουργικότητα (23,3% του δείγματος) και
σε αυτούς που προέρχονταν από οικογένειες με χαμηλότερη λειτουργικότητα (24,5%). Με αντίστοιχο
τρόπο ορίσαμε και δύο ομάδες ανάλογα με το επίπεδο αντιξοοτήτων που αντιμετώπιζαν, δηλαδή
εκείνους που βίωσαν περισσότερες αντιξοότητες τον τελευταίο χρόνο (33,7% του δείγματος) και
εκείνους που αντιμετώπισαν λιγότερες αντιξοότητες (23,9%). Τέλος, καθορίσαμε άλλες δύο ομάδες
στη βάση της αλληλεπίδρασης της οικογενειακής λειτουργικότητας με τις αντιξοότητες. Έτσι,
εντοπίσαμε εκείνους τους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονταν από οικογένειες με υψηλότερη
λειτουργικότητα και αντιμετώπιζαν περισσότερα προβλήματα (4,9% του δείγματος), αλλά και όσους
προέρχονταν από οικογένειες με χαμηλότερη λειτουργικότητα και αντιμετώπιζαν περισσότερα
προβλήματα (3,06%).
Μετά τον καθορισμό των διαφόρων παραπάνω ομάδων προχωρήσαμε στη διεξαγωγή μιας
παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης με δύο παράγοντες (two-way analysis of variance· οικογενειακή
λειτουργικότητα χ αντιξοότητες), συμπεριλαμβανομένων και πολλαπλών συγκρίσεων με τη διόρθωση
Bonferroni, προκειμένου να βρούμε την επίδραση κάθε παράγοντα χωριστά, δηλαδή της
οικογενειακής λειτουργικότητας και των αντιξοοτήτων στις υπόλοιπες μεταβλητές της έρευνας,
δηλαδή στους διάφορους τομείς της αυτοεκτίμησης, στην κοινωνική στήριξη, στην ακαδημαϊκή
επίδοση και στην ψυχική υγεία των συμμετεχόντων. Επίσης, μας ενδιέφερε να υπολογίσουμε την
αλληλεπίδραση της οικογένειας και των αντιξοοτήτων στις παραπάνω μεταβλητές. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης, τόσο οι απλές επιδράσεις όσο και η αλληλεπίδραση της
οικογενειακής λειτουργικότητας και των αντιξοοτήτων αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές α. για
την οικογενειακή λειτουργικότητα (F(16, 63) = 17,23, partial η² = ,81, p < .001)· β. για τις
αντιξοότητες (F(16, 63) = 3,21, partial η² = ,44, p < .001)· αλλά και γ. για την αλληλεπίδρασή τους
(F(16, 63) = 3,83, partial η² = ,49, p < .001). Οι τιμές που βρήκαμε από τις ακόλουθες αναλύσεις
διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one-way analysis of variance) για τις απλές επιδράσεις και την
αλληλεπίδραση των μεταβλητών παρατίθενται στον Πίνακα 2, σελ. 9.
Η επίδραση της λειτουργικότητας της οικογένειας ήταν ιδιαίτερα σημαντική για ένα μεγάλο
εύρος θεμάτων κατά την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο.
Συγκεκριμένα, νέοι που προέρχονταν από οικογένειες με υψηλότερη λειτουργικότητα παρουσίαζαν
σημαντικά υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε όλο το φάσμα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από ό,τι
νέοι από οικογένειες με χαμηλότερη λειτουργικότητα: για παράδειγμα, είχαν καλύτερες σχέσεις με
τους γονείς αλλά και τους συνομήλικούς τους, ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι από τις
συναισθηματικές και τις φιλικές τους σχέσεις. Εξάλλου, οι νέοι αυτοί είχαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση
σχετικά με την εξωτερική τους εμφάνιση αλλά και την εν γένει συμπεριφορά τους. Οι ίδιοι αυτοί νέοι
από οικογένειες με υψηλότερη λειτουργικότητα διέθεταν περισσότερα υποστηρικτικά δίκτυα, τόσο σε
επίπεδο διαθεσιμότητας όσο και ικανοποίησης από την στήριξη που λάμβαναν. Τέλος, παρουσίαζαν
καλύτερη εικόνα ψυχικής υγείας, κυρίως σε ό,τι αφορά στην υποκειμενική τους αίσθηση ευ ζην, αλλά
και στην εμφάνιση σημαντικά λιγότερων συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας από ό,τι συνομήλικοί τους
που μεγάλωσαν σε λιγότερο λειτουργικές οικογένειες. Στο Σχήμα 1(α), σελ. 10, απεικονίζεται μια
τυπική σχέση ανάμεσα σε άτομα από περισσότερο και λιγότερο λειτουργικά οικογενειακά
περιβάλλοντα, έτσι όπως αυτή εντοπίστηκε σε θέματα αυτοεκτίμησης αναφορικά με τις σχέσεις τους
με τους γονείς τους.
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Πίνακας 2. Τιμές από την ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης για F, partial η² και σημαντικότητας για την επίδραση της οικογενειακής
λειτουργικότητας, των αντιξοοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους στις εξαρτημένες μεταβλητές
Οικογενειακή λειτουργικότητα

Αντιξοότητες

Αλληλεπίδραση Λειτουργικότητας
- Αντιξοοτήτων
F
Sig
Partial η² F
Sig
Partial η² F
Sig
Partial η²
1,94
,16
,02
3,87
,05
,04
,51
,47
,00
Σχολική ικανότητα
19,81
,00
,20
,11
,73
,00
4,81
,03
,05
Σχέσεις με συνομηλίκους
76,50
,00
,49
,07
,78
,00
1,70
,19
,02
Σχέσεις με γονείς
2,77
,10
,03
1,94
,16
,02
4,66
,03
,05
Αθλητική ικανότητα
7,35
,00
,08
,05
,81
,00
5,19
,02
,06
Φυσική εμφάνιση
1,44
,23
,01
1,66
,20
,02
,01
,91
,00
Εργασιακή ετοιμότητα
15,81
,00
,16
,23
,63
,00
6,87
,01
,08
Συναισθηματικές σχέσεις
4,96
,02
,06
1,19
,27
,01
,30
,58
,00
Συμπεριφορά
17,01
,00
,17
,02
,87
,00
4,79
,03
,05
Στενοί φίλοι
,07
,78
,00
5,44
,02
,06
2,70
,10
,03
Μαθήματα που έδωσαν
2,56
,11
,03
1,69
,19
,02
5,73
,01
,06
Μαθήματα που πέρασαν
,34
,55
,00
3,87
,05
,04
,03
,86
,00
Μαθήματα με βαθμό >7
9,28
,00
,10
3,08
,08
,03
,32
,57
,00
Διαθεσιμότητα στήριξης
5,78
,01
,06
1,08
,30
,01
,49
,48
,00
Ικανοποίηση από στήριξη
35,85
,00
,31
,20
,64
,00
1,18
,28
,01
Ευ ζην
4,45
,03
,05
10,59
,00
,12
,50
,48
,00
Ψυχοπαθολογία
Σημείωση: * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001. Οι βαθμοί ελευθερίας (D. F.) των αναλύσεων διακύμανσης ήταν F (1, 78).

947

Μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν με επιτυχία

Σχέσεις με τους γονείς
0.85

Οικογενειακή
λειτουργικότητα
Υψηλότερη
Χαμηλότερη

3.60

Οικογενειακή
λειτουργικότητα
Υψηλότερη
Χαμηλότερη

0.80

Μέσοι όροι

Μέσοι όροι

3.30

3.00

2.70

0.75

0.70
2.40

0.65
2.10

Λιγότερες

Περισσότερες

Αντιξοότητες

(α)

Λιγότερες

Περισσότερες

Αντιξοότητες

(β)

Σχήμα 1. Η αλληλεπίδραση της οικογενειακής λειτουργικότητας και των αντιξοοτήτων
σχετικά με: (α) την αυτοεκτίμηση των νέων σε θέματα σχέσεων με τους γονείς τους και (β)
την ακαδημαϊκή επίδοση των νέων (αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν με επιτυχία)
Η επίδραση των αντιξοοτήτων στις εξαρτημένες μεταβλητές ήταν και αυτή σημαντική, αλλά
σε λιγότερους τομείς από ό,τι αυτή της οικογένειας. Συγκεκριμένα, νέοι που είχαν βιώσει
περισσότερες αντιξοότητες τον τελευταίο χρόνο παρουσίαζαν σημαντικά πιο αυξημένα
προβλήματα ψυχικής υγείας από ό,τι εκείνοι που αντιμετώπισαν λιγότερες αντιξοότητες. Τα
άτομα αυτά έδωσαν εξετάσεις σε λιγότερα μαθήματα από ό,τι άτομα που αντιμετώπισαν
λιγότερες αντιξοότητες, αν και πέρασαν περισσότερα μαθήματα με βαθμό επτά και άνω.
Τέλος, η αλληλεπίδραση της οικογένειας και των αντιξοοτήτων κατέδειξε ότι νέοι από
οικογένειες με υψηλότερη λειτουργικότητα που αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα το
τελευταίο έτος εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε επίπεδο συνομηλίκων,
αθλημάτων, εμφάνισης, συναισθηματικών σχέσεων και φίλων από ό,τι νέοι από οικογένειες
με χαμηλότερη λειτουργικότητα και πολλά προβλήματα. Παρόλα αυτά, τα άτομα αυτά
πέρασαν λιγότερα μαθήματα στην πρώτη τους εξεταστική περίοδο από ό,τι παιδιά από
οικογένειες με χαμηλή λειτουργικότητα και πολλά προβλήματα. Αυτό το, φαινομενικά
τουλάχιστον, παράδοξο εύρημα συζητείται παρακάτω. Στο Σχήμα 1(β), σελ. 10,
απεικονίζεται γραφικά η σχέση ανάμεσα στη λειτουργικότητα της οικογένειας, τις
αντιξοότητες και τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία οι συμμετέχοντες εξετάσθηκαν με
επιτυχία.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Οι ερευνητικές υποθέσεις που κατεύθυναν την εργασία αυτή επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο
βαθμό. Καταρχήν, έγινε εμφανής η σημαντική επίδραση της οικογενειακής λειτουργικότητας
σε μια σειρά από θέματα σχετικά με την αυτοεκτίμηση των νέων και ιδιαίτερα σε όλο το
φάσμα των διαπροσωπικών σχέσεων. Όπως ήταν πιθανόν αναμενόμενο, άτομα από
οικογένειες με υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας χαρακτηρίζονταν από αυξημένη
αυτοεκτίμηση σε θέματα σχέσεων με τους γονείς τους (βλ. Kobak, Sudler, & Gamble 1991,
Harter 1993, Kenny, Moilanen, Lomax, & Brabeck 1993). Η οικογένεια φαίνεται επίσης ότι
επιδρά θετικά στην υποκειμενική αίσθηση της κοινωνικής στήριξης στην οποία έχουν
πρόσβαση οι νέοι, και ιδιαίτερα στη διαθεσιμότητα της στήριξης. Είναι γνωστό ότι η
οικογένεια σε όλη την διάρκεια της εφηβικής ηλικίας παραμένει ένας από τους κυριότερους
φορείς παροχής στήριξης (π.χ. Newcomb 1997, Kenny, Gallagher, & Alvarez-Salvat 2002).
Σε ό,τι αφορά στην ψυχική υγεία, αυτή φαίνεται ότι επηρεάζεται έντονα από την
οικογενειακή λειτουργικότητα, και ειδικότερα στο κομμάτι του ευ ζην (π.χ. Bradley,
Whiteside, Mundfrom, Casey, Keller, & Pope 1994, Werner 1995, Cowen, Work, & Wyman
1997). Αυτό πιθανόν να μπορεί να αποδοθεί στη γνωστική φύση της κλίμακας του ευ ζην, σε
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σχέση με την πιο συμπεριφορική έκφανση της κλίμακας για την απουσία ψυχοπαθολογίας.
Θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα βίωναν πιθανόν ακόμη
έντονη ικανοποίηση από το γεγονός της επιτυχούς εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο, την
οποία και αξιολογούν γνωστικά ως σημαντικό επίτευγμα. Αυτή ακριβώς η ευφορία και η
ικανοποίηση πιθανόν να ήταν αρκετή ώστε σχεδόν να εκμηδενίσει την επίδραση από τυχόν
προϋπάρχοντα, υποβόσκοντα προβλήματα ψυχοπαθολογίας. Ή ακόμη, θα ήταν δυνατόν το
άγχος το οποίο συνοδεύει την μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και αν αυτή
συνοδεύεται από αισθήματα χαράς, να εκδηλώνεται παράλληλα με κάποια συμπτωματολογία
(π.χ. Bell, Allen, Hauser, & O’Connor 1996, Eccles, Lord, Roeser, Barber, & Josefowicz
1997).
Η λειτουργικότητα της οικογένειας φαίνεται ότι επηρεάζει πολύ περισσότερους
τομείς της ζωής των νέων από ό,τι οι αντιξοότητες που μπορεί αυτοί να βιώνουν. Κατ’
αναλογία, τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο διαβρωτικά
από ό,τι η συσσώρευση (εξωτερικών) προβλημάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά στην αυτοεκτίμηση,
την κοινωνική στήριξη και το ευ ζην. Η αντιμετώπιση βέβαια αυξημένων αντιξοοτήτων
δείχνει να επιδρά κυρίως στην ακαδημαϊκή επίδοση των νέων, όπως και στην αυτοεκτίμησή
τους σχετικά με την ακαδημαϊκή τους ικανότητα. (Gerard & Buehler 2004, Huebner et al
2004 ). Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη, όμως, επίδραση που ασκούν οι αντιξοότητες
αφορά στην ψυχοπαθολογία των νέων. Ενώ δηλαδή το ευ ζην και η ψυχική υγεία γενικότερα
φαίνεται να επηρεάζονται κυρίως από την οικογένεια και την ομαλή λειτουργία της, η
παρουσία ψυχικών προβλημάτων καθορίζεται συχνά από την ύπαρξη πολλαπλών
προβλημάτων. Το εύρημα αυτό συνάδει με τη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Holahan, & Moos
1994, Newcomb, 1997, Leontopoulou 2006).
Τέλος, ο συνδυασμός χαμηλής οικογενειακής λειτουργικότητας και πολλών
προβλημάτων επιδρά καταλυτικά και αρνητικά σε πολλούς τομείς της αυτοεκτίμησης των
νέων. Σημειώθηκε ωστόσο το παράδοξο φαινόμενο αυτά τα άτομα να περνούν περισσότερα
μαθήματα κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο στο Πανεπιστήμιο από ό,τι άτομα από
οικογένειες που χαρακτηρίζονται από υψηλότερη λειτουργικότητα, αλλά που αντιμετωπίζουν
περισσότερες αντιξοότητες. Θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να
εξηγηθεί, έστω μερικά, από το άγχος που συχνά συνοδεύει τη μετάβαση από το Λύκειο στο
Πανεπιστήμιο (Hussong, & Chassin 2004, Schulenberg, Sameroff, & Cicchetti, 2004). Οι
ιδιαιτερότητες των αλλαγών που συνήθως συνοδεύουν τη μετάβαση αυτή έχουν να κάνουν με
το γεγονός ότι για πρώτη φορά πολλά νεαρά άτομα φεύγουν μακριά από την οικογενειακή
εστία για να σπουδάσουν και αναγκάζονται να επωμισθούν και να αντιμετωπίσουν μόνα,
χωρίς τη υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων, μια σειρά από πρακτικά και ψυχολογικά
θέματα. Όταν μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο έρχονται να προστεθούν και αυξημένες
αντιξοότητες, τότε είναι πιθανό τα άτομα εκείνα που έχουν συνηθίσει να βασίζονται στην
οικογένεια για στήριξη, να μην μπορούν να προσαρμοσθούν αμέσως στα νέα δεδομένα της
ζωής τους, και αυτό να έχει ως επίπτωση τη μείωση της επίδοσής τους στις εξετάσεις.
Αντίθετα, εκείνα τα νέα άτομα που μπορεί μεν να αντιμετωπίζουν αυξημένες αντιξοότητες,
αλλά που δεν έχουν συνηθίσει να βασίζονται στην οικογένειά τους για στήριξη, είναι πιθανόν
να έχουν αναπτύξει μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να μην εμφανίζουν πτώση στην
ακαδημαϊκή τους επίδοση.
Από τα παραπάνω είναι πλέον καταφανής η σημασία διαφόρων όψεων της
οικογενειακής λειτουργίας στη ομαλή εξελικτική πορεία των νεαρών ατόμων, είτε κάτω από
ομαλές συνθήκες είτε και υπό το βάρος κανονιστικών και μη αλλαγών και δυσχερειών. Σε
αναγνώριση της προτεραιότητας της ενίσχυσης των διαφόρων σχέσεων και διαδικασιών που
εκτυλίσσονται μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο προέχει ο σχεδιασμός αποτελεσματικών
παρεμβάσεων στο οικογενειακό πλαίσιο. Το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση και η τόνωση
των χαρακτηριστικών εκείνων του ίδιου του αναπτυσσόμενου ατόμου που προστατεύουν
απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσα
από τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε όλα τα μέλη
της οικογένειας, στο βαθμό που αυτές προστατεύουν το νεαρό άτομο απέναντι στον κίνδυνο
της κακής προσαρμογής (Λεοντοπούλου υπό έκδοση α).
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Στο ίδιο μήκος κύματος, είναι σημαντικό να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα
για την προαγωγή της ανθεκτικότητας για εφαρμογή στις εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες
αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα πλαίσια κοινωνικοποίησης των παιδιών, των εφήβων
και των νέων (Reynolds & Ou, 2003). Όλοι όσοι εμπλέκονται πιο ενεργά στην εκπαιδευτική
διαδικασία, δηλαδή οι ίδιοι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι ειδικοί της ψυχικής υγείας
που βρίσκονται κοντά στο σχολικό πλαίσιο, είναι σε θέση να εντοπίσουν έγκαιρα εκείνες τις
συνθήκες και συμπεριφορές των νέων ατόμων που ενδέχεται να ανασχέσουν την ομαλή τους
εξελικτική πορεία, να οδηγήσουν στην εμφάνιση ψυχοπαθολογικών προβλημάτων και στην
κακή προσαρμογή, και άρα να συνεισφέρουν στην πρόληψη τέτοιων αρνητικών φαινομένων.
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός
προγραμμάτων που καλλιεργούν δεξιότητες και στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων,
αλλά και στάσεις και συμπεριφορές που ευνοούν την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στο
σχολικό πλαίσιο (Λεοντοπούλου υπό έκδοση β).
Στην εργασία αυτή εντοπίσαμε μια σειρά από συνδέσεις και επιρροές ανάμεσα στο
επίπεδο της λειτουργίας της οικογένειας, τις αντιξοότητες που βιώνουν νεαρά άτομα κατά τη
διάρκεια μιας εκπαιδευτικής μεταβατικής περιόδου και σε μια σειρά από δείκτες καλής
προσαρμογής, τόσο ενδοψυχικούς, όσο και διαπροσωπικούς αλλά και ακαδημαϊκούς. Το
επόμενο ερευνητικό βήμα αφορά στον εντοπισμό εξειδικευμένων μηχανισμών προσαρμογής
και μάλιστα στα πλαίσια της ανθεκτικότητας, δηλαδή στην ικανότητα κάποιων ατόμων να
εμφανίζουν καλή προσαρμογή κάτω από την πίεση δυσχερειών και κινδύνων (Masten et al
1999, Luthar in press). Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός που ενδείκνυται για την
αποτελεσματική και συστηματική αποκάλυψη όψεων τέτοιων μηχανισμός δεν είναι άλλος
παρά εκείνος της διαχρονικής έρευνας. Μια δε ολοκληρωμένη μελέτη των διαδικασιών που
εμπλέκονται στην νεανική ανθεκτικότητα θα πρέπει να προβλέπει τη συλλογή δεδομένων και
από άλλα άτομα, πέρα από το ίδιο το αναπτυσσόμενο άτομο, όπως από τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα μιας συνολικής συνεκτίμησης των
πληροφοριών που συνθέτουν το προφίλ της ανθεκτικότητας. Προηγμένες μέθοδοι
στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων μιας τέτοιας ερευνητικής προσπάθειας, όπως τα
μοντέλα δομικών εξισώσεων (SEM· structural equation modelling) ή και τα ιεραρχικά
γραμμικά μοντέλα (HLM· hierarchical linear modeling) μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά
στην κατανόηση των αλληλοσυνδεόμενων και πολύπλοκων σχέσεων που συνθέτουν τα
φαινόμενα της ανθεκτικότητας.
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Σχολές Γονέων του ΥΠΕΠΘ – ΙΔΕΚΕ: Η προσπάθεια του νομού Κέρκυρας – απόψεις
και εμπειρίες εκπαιδευμένων γονέων ένα μήνα μετά την απόφαση
Λίβερη-Καντερέ Αν., Σχολική Σύμβουλος
Περίληψη
Η εκπαίδευση των γονέων αποτελεί παράγοντα που θα γεφυρώσει τις διαταραγμένες σε πολλές
περιπτώσεις σχέσεις της σύγχρονης οικογένειας λόγω ελλείμματος επικοινωνίας αλλά και του
πανθομολογούμενου κενού στις σχέσεις του Σχολείου Οικογένειας και θα βοηθήσει άμεσα στην
επίτευξη των σκοπών της Αγωγής όπως ορίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών. Η προσέγγιση, το πλησίασμα, των γονέων ώστε να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν έως τέλους- τη συμβουλευτική γονέων είναι ένα έργο που απαιτεί :πολύ καλές επικοινωνιακές
ικανότητες τόσο από τους υπεύθυνους συντονιστές του προγράμματος, όσο και από τους εκπαιδευτές,
σε συνδυασμό με καλή έγκαιρη ενημέρωση , για τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος
και τις υποχρεώσεις των μελών της ομάδας αλλά απαραίτητα και από σεβασμό, που εκδηλώνεται με
το προσωπικό ενδιαφέρον για τον καθέναν ξεχωριστά και το αίσθημα άνεσης κατά την εκπαίδευση,
που δημιουργεί το παιδαγωγικό κλίμα της ομάδας με τη βοήθεια του εκπαιδευτή, αλλά και ο χώρος
διεξαγωγής της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια εκπαίδευσης γονέων είναι μια βαθιά τομή στην Ελληνική
κοινωνία και σαν τέτοια την υπηρετούμε με πάθος. Αυτό φάνηκε από τον αριθμό ( συνολικά είκοσι
επτά ) και την επιτυχία των μέχρι τώρα τμημάτων στο Νομό Κέρκυρας. Επιτυχία λέγοντας εννοούμε:
την αλλαγή αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών προς τα παιδιά, την ενημέρωση σε θέματα αγωγής
των παιδιών, την ετοιμότητα συνεργασίας με το Σχολείο των παιδιών τους, τη φιλία, τη διάθεση για
συνέχιση της συνεργασίας μας και διαφήμισης του προγράμματος. Τρία τμήματα του Ν. Κέρκυρας (
Ν=55) απάντησαν , γραπτά ή προφορικά ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο σε τέσσερις ερωτήσεις που
τους θέσαμε, περίπου ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Συμβουλευτική Γονέων 40
ωρών, με βάση ελεύθερα δομημένων ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις ήταν:1.Τι σας άρεσε περισσότερο από
την εκπαίδευση στη Σχολή Γονέων;2.Τι σας άρεσε λιγότερο από την εκπαίδευση στη Σχολή
Γονέων;3.Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα από την εμπειρία που αποκτήσατε στην ομάδα, που
σας βοήθησε στην οικογενειακή σας ζωή;4.Θα συστήνατε το Σεμινάριο αυτό σε άλλους γονείς και
γιατί; Πιστεύουμε πως η γνωστοποίηση των απαντήσεων θα συμβάλλει στη διάδοση και τη βελτίωση
των προγραμμάτων Συμβουλευτικής Γονέων και Σχέσεις σχολείου Οικογένειας των Σχολών Γονέων
του ΥΠΕΠΘ, που λειτουργούν πλέον σε κάθε Νομό υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα
Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση των ενηλίκων, τόσο στο πεδίο της επιστημονικής θεωρίας όσο
και στο πεδίο της εφαρμοσμένης πολιτικής, αποτελεί τον μεγάλο πυρήνα της διά βίου
μάθησης. Στη διά βίου μάθηση η επιστήμη αποδίδει σημαντικό δυνητικό ρόλο στην
ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Πολλές ανεπτυγμένες και
αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και η ΕΕ ως ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική οντότητα,
υιοθετώντας τα πορίσματα της επιστήμης, δίνουν μεγάλη έμφαση στον τομέα της διά βίου
μάθησης, τοποθετώντας την ψηλά στην κλίμακα των προτεραιοτήτων στο πεδίο της
εφαρμοσμένης πολιτικής.
Το θεσμικό κενό που υπήρχε στη χώρα μας καλύφθηκε από τις 6 Ιουλίου 2005 ,
οπότε υφίσταται ο νόμος-πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση. Η συγκρότηση του συστήματος της
εκπαίδευσης ενηλίκων προχωρεί με ταχύ ρυθμό. Σήμερα, στη χώρα μας έχουν συγκροτηθεί
και λειτουργούν με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του
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Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύμφωνα με το ν. 3369/6-7-2005, ως κρατικές
πλέον, οι εξής δομές:
Α. 43 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Μέσω των ΣΔΕ, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν φοιτήσει ή
δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, μετά από ειδικό διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης
λαμβάνουν τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου.
Β. 43 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μέσω των ΚΕΕ, προσφέρονται στους πολίτες 75
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα
θεματικών πεδίων. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν πολίτες οι οποίοι έχουν
συμπληρώσει διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης.
Γ. 54 Σχολές Γονέων.(Εξ αυτών οι 14 είχαν ιδρυθεί, συγκροτηθεί και λειτουργήσει πριν, ενώ
οι 40 μετά το Μάρτιο του 2004).Μέσω των Σχολών Γονέων, προσφέρονται στους πολίτες τα
επιμορφωτικά προγράμματα: 1) «Συμβουλευτική Γονέων»,
2)«Σχέσεις Οικογένειας
Σχολείου», καθώς και 3)«Συμβουλευτική στήριξη και εκμάθηση ελληνικής Γλώσσας σε
μετανάστες, Τσιγγάνους , Μουσουλμάνους και Αλλοδαπούς γονείς». Στα προγράμματα αυτά
συμμετέχουν πολίτες ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει.
Δ. 54 Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Ε. Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση .
Η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε τους πρώτους
μήνες του 2007. Στην ιστοσελίδα www.keenap.edu.gr
Συγκροτήθηκε το «Δίκτυο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων», το οποίο καλύπτει όλη
τη χώρα. Κάθε Δήμος μπορεί να εντάσσεται στο δίκτυο διαμορφώνοντας «Εργαστήριο
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων» για να παρέχονται τα προγράμματα κοντά στον
τόπο κατοικίας ή εργασίας των πολιτών..
Παράλληλα υλοποιούνται μια σειρά από αυτόνομα επιμορφωτικά προγράμματα. Όπως το
πρόγραμμα «Ήρων », «Ησίοδος », και «Ελληνομάθεια»
Σχολές Γονέων : Αναγκαιότητα- Προγράμματα
Τα προγράμματα της «Σχολής Γονέων» , απευθύνονται σε γονείς και μέλλοντες γονείς .
Είναι μια προσπάθεια παροχής βοήθειας στην ανατροφή των παιδιών τους, και πιστεύουμε
ότι αποτελεί επιταγή των καιρών μας, επιτακτικότερη ίσως, απ' ότι παλαιότερα, γιατί οι
σημερινοί γονείς στην προσπάθεια τους να αναθρέψουν τα παιδιά τους, τα αντιμετωπίζουν
άλλοτε μεν με πολλή επιείκεια, και άλλοτε με υπερβολική αυστηρότητα και
αντιλαμβανόμενοι, ότι δεν έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, νιώθουν άσχημα και
πολλές φορές βιώνουν ενοχές για τη συμπεριφορά τους απέναντι τους. Επίσης
αμφιταλαντεύονται, όσον αφορά την υιοθέτηση παιδαγωγικά σωστών και αποτελεσματικών
μορφών συμπεριφοράς και ενώ προσπαθούν να δώσουν, όσο το δυνατόν περισσότερα και να
τα αναθρέψουν σωστά, συμβάλλοντας στη δόμηση ενός υγιούς ψυχισμού διαπιστώνουν, με
λύπη τους, ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και αισθάνονται ότι χρειάζονται κάποια βοήθεια,
την οποία και επιθυμούν και αναζητούν.
Η βοήθεια αυτή αφορά θέματα καθημερινότητας και συχνών δυσκολιών, οι οποίες
όπως καταγράφονται σήμερα είναι πολλές και ποικίλες, για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με
τη νέα οικογενειακή και κοινωνική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώθηκε, κυριότεροι
από τους οποίους είναι οι εξής:
Οι κοινωνικο-δημογραφικές αλλαγές που συντελέστηκαν και αφορούν:
- Τη
γεωγραφική
κινητικότητα
και
τη
συγκέντρωση πληθυσμών στα μεγάλα
αστικά κέντρα.
- Τη δομή της οικογένειας, όσον αφορά τους ρόλους και τα στερεότυπα
(Ρόλοι
πατέρα, μητέρας, άνδρα, γυναίκας, παιδιών κλπ. και αντίστοιχες συμπεριφορές).
- Τη μορφή της οικογένειας: Περάσαμε από την ευρύτερη και πολυμελή οικογένεια-στην
ολιγομελή - πυρηνική καθώς επίσης και σε άλλες σύγχρονες και συχνές μορφές, όπως είναι:
Η μονογονεϊκή οικογένεια (λόγω διαζυγίου, ανύπαντρων μητέρων κλπ.).Η οικογένεια με τον
πατριό ή τη μητρυιά, όπου συνυπάρχουν παιδιά από το γάμο του καθενός και το δικό τους
γάμο.
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- Την εργασία της γυναίκας - μητέρας (Απόκτηση αυτονομίας της γυναίκας, αλλά και
δυσκολίες, λόγω κόπωσης, έλλειψης χρόνου, διαθεσιμότητας, αλλά και αποδοχής
του νέου της ρόλου).
-Την καριέρα των γονιών (Επίτευξη επαγγελματικής επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης,
έλλειψη χρόνου και διαθεσιμότητας, τόσο για τα παιδιά, όσο και για την επικοινωνία του
ζευγαριού).
- Τις αντιλήψεις, όσον αφορά την οικογένεια (Δύσκολος σήμερα ο ορισμός της
οικογένειας. Ποιος ακριβώς;)
Όλες αυτές οι αλλαγές, οι οποίες σημειωτέον έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να
υπάρξει επαρκής χρόνος αφομοίωσης και σταδιακής μετάβασης από τις παλαιότερες
αντιλήψεις στις σύγχρονες - γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες αποδοχής - έχουν
πολλές και σημαντικές επιπτώσεις στην σύγχρονη οικογένεια, κυριότερες από τις οποίες
είναι:
• Η απομόνωση της οικογένειας
• Η απώλεια στήριξης της από την ευρύτερη οικογένεια και τους κοινωνικούς
θεσμούς
• Η δυσκολία αποδοχής των
γονεϊκών κανόνων και νουθεσιών
• Η
αύξηση
του άγχους των γονέων,
όσον αφορά την ανατροφή των
παιδιών τους.
• Η
ανασφάλεια,
με
αποτέλεσμα,
την
αύξηση
των
ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.
• Η διατάραξη της σχέσης του ζευγαριού, λόγω της ασάφειας και της
σύγχυσης, όσον αφορά τους ρόλους του άνδρα και της γυναίκας, του πατέρα και της
μητέρας.
Αν σ' αυτά προστεθούν και οι οικονομικής φύσεως δυσκολίες και οι γενικότερες
δυσκολίες των ζευγαριών, τότε γίνεται κατανοητή η μεγάλη ανάγκη στήριξης των γονιών και
της οικογένειας από την πολιτεία και τους θεσμούς της.
Σ' αυτές τις δυσκολίες των γονιών, που είναι σήμερα περισσότερες και πολυπλοκότερες, το
ΥΠΕΠΘ με τους φορείς τους, τη ΓΓΕΕ και το ΙΔΕΚΕ, έχοντας γνώση, υπευθυνότητα και
κοινωνική ευαισθησία, καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη των γονιών για ενημέρωση,
γνώση και αρωγή.
Α. Συμβουλευτική Γονέων
Το πρόγραμμα μας, της Συμβουλευτικής των Γονέων, έχει τους παρακάτω στόχους:
• Να παράσχει βοήθεια και στήριξη των γονέων στην προσπάθεια ανατροφής
των παιδιών τους
• Να δώσει απαντήσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γονείς, σε
σχέση με τα παιδιά τους.
• Να τους ενημερώσει σχετικά με:
- Την ανάπτυξη και τη λειτουργία του παιδιού κάθε ηλικιακής περιόδου
στους
βασικότερους
τομείς
(νοητικό,
κοινωνικό, συναισθηματικό), ώστε γνωρίζοντας τον
τρόπο λειτουργίαςκαι τις αντιδράσεις - συμπεριφορές του παιδιού, τους να
παρεμβαίνουν σωστά και αποτελεσματικά.
- '
(Καλή και σωστή γνώση, σημαίνει και παιδαγωγικά σωστή παρέμβαση).
- Τις
διαπροσωπικές
σχέσεις
και
την
επικοινωνία
μέσα
στην
οικογένεια, ώστε να δημιουργούν ένα θετικό και εποικοδομητικό οικογενειακό πλαίσιο
λειτουργίας, μέσα στο οποίο θα ανθίσει ο ψυχισμός των παιδιών τους.
- Τις προσδοκίες τους, όσον αφορά τα παιδιά τους και τις επιπτώσεις αυτών
των
προσδοκιών
στο
όλο
πλαίσιο
των διαπροσωπικών τους σχέσεων και της
επικοινωνίας μαζί τους.
- Τη
σημασία
των
στάσεων
τους
(θετικών
και
αρνητικών),
όσον
αφορά τα παιδιά τους και των επιπτώσεων τους σ' αυτά.
• Να τους προτείνει πρακτικούς σκοπούς, αποτελεσματικών και παιδαγωγικά
σωστών
παρεμβάσεων
και
επιτυχών αντιμετωπίσεων των παιδιών τους.
Περιεχόμενα του προγράμματος « Συμβουλευτική Γονέων»
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Βρεφική περίοδος (ο-2° έτος)
Νηπιακή ή προσχολική περίοδος (3°-6° έτος)
Σχολική περίοδος (7°, 11° έτος)
Εφηβική περίοδος (11°, 12° - 17, 18° έτος)
- Δυσκολίες των σημερινών εφήβων
- Πώς μπορούμε ως γονείς να βοηθήσουμε τους εφήβους
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Η κοινωνική διάσταση του θεσμού της οικογένειας
- Η δυναμική της οικογένειας ως ομάδας
- Ο ρόλος του γονέα
- Μορφές οικογένειας
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- Δυναμική των ενδο-οικογενειακών σχέσεων
Εποικοδομητικές διαπροσωπικές σχέσεις
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιτυχημένης επικοινωνίας
Σχέση ζευγαριού
Σχέσεις γονέων - παιδιών
Σχέσεις των παιδιών με συνομηλίκους
Φιλίες
Σχέσεις αδελφών
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ανυπακοή
Δειλία - αναστολή
Επιθετικότητα
Κοινωνική απομόνωση
Παραβατικότητα
Προβλήματα ύπνου
Υπερκινητικότητα - διάσπαση προσοχής
Φοβίες
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
• Επικοινωνία σχολείου – οικογένειας
Β. Σχέσεις Σχολείου Οικογένειας
Με το πρόγραμμα Σχέσεις Σχολείου Οικογένειας επιδιώκεται :η αύξηση της ετοιμότητας
συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους και του Σχολείου γενικότερα.
Συνειδητοποίηση και βοήθεια του σωστού τρόπου της γονεϊκής εμπλοκής στη μελέτη του
παιδιού αλλά και τον σπουδαίο ρόλο που αυτή παίζει για την απόδοση του μαθητή και την
επιτυχία των στόχων του σχολείου. Προϋπόθεση που αναδεικνύεται απαραίτητη με την
εφαρμογή των Νέων Διαθεματικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ).
Οι ενημερωμένοι γονείς δεν δημιουργούν πλέον πρόβλημα στο σχολείο, αντίθετα
αγωνίζονται μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για να έχουν ευτυχισμένα παιδιά στο παρόν και στ
ο μέλλον ,που όμως θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να ανακαλύπτουν τη γνώση που
συνεχώς αλλάζει, αφού θα έχουν καλλιεργήσει τις δεξιότητες για μάθηση.
Περιεχόμενα του προγράμματος « Σχέσεις Σχολείου οικογένειας»:
Παιδί, Οικογένεια & Σχολείο , Οικογένεια και παιδί , Παιδί και σχολείο
Οικογενειακά σχήματα
Προσαρμογή της οικογένειας στο οικολογικό πλαίσιο
Οικολογική-κοινωνική ανάλυση της ελληνικής οικογένειας
Αλλαγές στην ελληνική οικογένεια
Ομοιότητες και διαφορές της ελληνικής οικογένειας με άλλες χώρες
Συμπεράσματα
Τι προσφέρει η οικογένεια στο παιδί
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Χαρακτηριστικά της οικογένειας/ των γονέων και ανάπτυξη παιδιού
Βρεφική ηλικία (0-2 έτη) ,
Νηπιακή/ Προσχολική ηλικία (3-6 έτη) ,
Σχολική ηλικία (6-12
έτη) ,
Εφηβική ηλικία (12-18 έτη)
Χαρακτηριστικά της οικογένειας και σχολική επίδοση
Γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική πρόοδο του παιδιού
Η προσαρμογή στο σχολείο
Προϋποθέσεις καλής προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο
Εικόνα εαυτού. Αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση των μαθητών
Η συναισθηματική αγωγή στο σχολείο και στην οικογένεια
Η όλη ενημέρωση και Συμβουλευτική παρέμβαση, που παρέχουμε στους γονείς, μέσω του
προγράμματος , στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, που είναι:
• Η προληπτική κυρίως και όχι η θεραπευτική παρέμβαση,
• Η αξιοποίηση των δεδομένων και των πορισμάτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών και
κυρίως της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής , επιστημών τις οποίες καλούμαστε να
θέσουμε στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και εν προκειμένω
των
γονέων,
ώστε
πράγματι,
αυτές
να καταξιωθούν στην πράξη και να προσφέρουν
πραγματικά στον ευρύτερο πληθυσμό. Η εκπαίδευση των γονέων έχει χαρακτήρα, κατά κύριο
λόγο, πρακτικό και ελάχιστα θεωρητικό, σχηματίζοντας ομάδες εργασίας ( έως 23 ατόμων)
στις οποίες έχουμε τη δυνατότητα προσέγγισης των θεματικών ενοτήτων με τρόπο ενεργό,
συμμετοχικό, βιωματικό .
Από την ομάδα υλοποίησης του έργου , υπεύθυνη της οποίας είναι η κα Νίκη
Γεωργίου, θεωρήθηκε ότι το πρόγραμμα θα κριθεί ως επιτυχές και αποτελεσματικό, αν οι
γονείς:Μας νιώσουν κοντά τους:
• Νιώσουν, ότι νοιαζόμαστε γι' αυτούς
•
Επιτύχουμε μία, κατά το δυνατόν, πληρέστερη ενημέρωση τους.
• Συμβάλλουμε στη μείωση του άγχους τους.
• Τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών με τα παιδιά τους.
• Τους παράσχουμε χρήσιμες και πρακτικά αξιοποιήσιμες συμβουλευτικές παρεμβάσεις.
Η υπεύθυνη Συντονίστρια του προγράμματος για το Νομό της Κέρκυρας, η κα Λίβερη
Καντερέ Αναστασία, εργάστηκε με πολύ αφοσίωση και αγάπη σε αυτό το πρόγραμμα με
αποτέλεσμα από τον Σεπτέμβρη του 2005 έως τώρα να έχουν λειτουργήσει 27 τμήματα σε
όλο το Νομό , στα οποία επιμορφώθηκαν περίπου 500 γονείς.
Για να ελέγξει όμως τη επιτυχία των τμημάτων της Σχολής Γονέων σε τοπικό επίπεδο, με
στόχο διορθωτικές παρεμβάσεις από την ίδια ή τους Δήμους με τους οποίους
συνεργαζόμαστε παρακάλεσε το δεύτερο χρόνο λειτουργίας των σχολών , γονείς τριών
τμημάτων ένα από το Δήμο Κερκυραίων , ένα από το Δήμο Παρελίων ( Τσιγγάνες μητέρες),
ένα από το Δήμο Αχιλλείων, σύνολο 55, ένα μήνα μετά την αποφοίτηση να συμπληρώσουν ή
να απαντήσουν με προφορική συνέντευξη ( ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο ) σε ένα
ερωτηματολόγιο με τέσσερις ανοιχτές ερωτήσεις .
Οι ερωτήσεις ήταν:1.Τι σας άρεσε περισσότερο από την εκπαίδευση στη Σχολή Γονέων;
2.Τι σας άρεσε λιγότερο από την εκπαίδευση στη Σχολή Γονέων;
3.Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα από την εμπειρία που αποκτήσατε στην ομάδα, που
σας βοήθησε στην οικογενειακή σας ζωή;
4.Θα συστήνατε το Σεμινάριο αυτό σε άλλους γονείς και γιατί;
Οι απαντήσεις που δόθηκαν, αφού σταχυολογήθηκαν, ήταν οι ακόλουθες :
1)
Τι σας άρεσε περισσότερο;
1.
Η ανταλλαγή απόψεων και το μοίρασμα εμπειριών μας οδήγησε στη σκέψη πως
υπάρχουν και οι εναλλακτικές λύσεις.
2.
Η ουσιαστική προσφορά -το δόσιμο ψυχής- του/της εκπαιδευτή/τριας που ήταν
εμφανές , γιατί αισθανόταν ευτυχισμένη γι’ αυτό που έκανε.
3.
Η επαφή με άλλους γονείς που ζούσαν παρόμοιες καταστάσεις και που ήταν ίσως πιο
προβληματισμένοι από εμάς.
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4.
Η διαλογική μορφή εργασίας, με το μοίρασμα εμπειριών, η δυνατότητα να ζητάμε
συμβουλές και να βρίσκουμε λύσεις.
5.
Η ομαδική εργασία αλλά και τα μέλη της ομάδας ως σύνολο που σου έδιναν αίσθημα
άνεσης.
6.
Ο τρόπος προσέγγισης ακόμη και σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων με εχεμύθεια
και διακριτικότητα.
7.
Αλλαγή του τρόπου που βλέπω τα πράγματα. Έχω πιο θετική σκέψη, επικοινωνώ
καλύτερα με τα παιδιά και τον άνδρα μου.
8.
Σταμάτησα να δέρνω το παιδί μου, έβαλα σειρά, στο σπίτι μου, ώστε να επικοινωνούμε
όλοι μαζί.
9.
Η καλή συνεργασία στην ομάδα.
10. Το ότι έμαθα πολλά για το πώς να συμπεριφέρομαι στο σύζυγο, στα παιδιά, στην
οικογένειά μου.
11. Εκεί, (στην ομάδα) μάθαμε να συζητάμε, όχι όπως στην οικογένεια που όλο
τσακωνόμαστε, εκεί γελάγαμε, διασκεδάζαμε...
2)

Τι σας άρεσε λιγότερο - τι θα θέλατε ν’ αλλάξετε;

(α) 1. Δεν μου άρεσε το κρύο, η έλλειψη θέρμανσης και η έλλειψη καφέ.
2. Η μικρή συμμετοχή γονέων από το σχολείο της περιοχής το οποίο είχε ενημερωθεί
για το πρόγραμμα.
3. Ο χώρος που κάναμε μάθημα.
4. Ο λίγος χρόνος - προτείνω μεγαλύτερη διάρκεια από 40 ώρες για περισσότερες
λεπτομέρειες ή προσφορά και άλλων προγραμμάτων .
(β) 1. Να γίνεται περισσότερη διαφήμιση - ενημέρωση για τη σημαντική βοήθεια, που
μας προσφέρουν αυτές οι συναντήσεις, ώστε να προσεγγίσετε περισσότερα άτομα.
2. Περισσότερη συμμετοχή γονέων και κυρίως των ανδρών.
3)
Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα από την εμπειρία σας στην ομάδα που σας
βοήθησε στην οικογενειακή σας ζωή;
1.
Η βίαιη συμπεριφορά δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
2.
Η αποδοχή οικοδομεί την επικοινωνία.
3.
Πρώτα σκέφτομαι μετά δρω.
4.
Να δίνουμε μεγάλη σημασία στα συναισθήματά μας.
5.
Οι λύσεις στους προβληματισμούς μας, μας έδινε ηρεμία, πράγμα που μας άλλαζε την
συμπεριφορά.
6.
Έμαθα να επικοινωνώ καλύτερα με τα παιδιά μου , άλλαξα τον τρόπο που ζητούσα
πράγματα από αυτά , έδειχνα πως νιώθω.
7.
Είχαμε συζήτηση για τα ναρκωτικά και νομίζω πως ήταν εποικοδομητική.
8.
Έμαθα πως είναι δύσκολο να τα καταλαβαίνω όλα αμέσως... πολλά δεν φαίνονται
πάντα.
9.
Ήρθαμε πιο κοντά με τα παιδιά μας, κατανοώ καλύτερα τα προβλήματά τους.
10. Έμαθα πως πρέπει πρώτα εγώ να σέβομαι και ν’ αγαπώ τον εαυτό μου για να μπορώ να
βοηθήσω και τους άλλους.
11. Επειδή δεν εργάζομαι και έφευγα τις ώρες του μαθήματος από το σπίτι άρχισα να
καταλαβαίνω την αξία μου σαν προσωπικότητα.
12. Επιβεβαίωσα τις απόψεις μου για τη διαπαιδαγώγηση, οπλίστηκα με υπομονή. Έμαθα
πως όλα λύνονται.
13. Να ελέγχω το θυμό μου και να κρατώ τα εργασιακά προβλήματα μακριά από την
οικογένειά μας.
14. Έμαθα να δέχομαι τις αντιδράσεις των παιδιών μου ως διαφορετική άποψη.
15. Να συζητώ με τα παιδιά μου, να είμαι ήρεμη, να αυτό-συγκρατούμαι, να διακρίνω και
την άλλη όψη της αλήθειας και να διαχειρίζομαι θετικά τις διαφωνίες μας.
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4)

Θα συστήνατε το Σεμινάριο αυτό σε άλλους γονείς και γιατί;

1.
Ναι γιατί μορφώνεται η κάθε οικογένεια, είναι πολύ καλό - πολύ σημαντικό.
2.
Μια Σχολή Γονέων είναι απαραίτητη στη σημερινή κοινωνία, όσο το σχολείο και το
φροντιστήριο για τα παιδιά.
3.
Μας δίνουν «όπλα» για να χειριζόμαστε καταστάσεις, έστω και αν τώρα δεν τις
αντιμετωπίζουμε, … είμαστε προετοιμασμένοι.
4.
Ναι, γιατί γνώρισα νέους φίλους με κοινά ενδιαφέροντα και αγωνίες, με τους οποίους
συναντιόμαστε πλέον και εκτός προγράμματος.
5.
Για να συνειδητοποιήσουν την τεράστια αξία του ρόλου μας ως γονείς για την ζωή των
παιδιών μας.
6.
Η επαφή και η ενημέρωση - ανταλλαγή απόψεων, είναι πάντα αποτελεσματική.
7.
Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά τους και να λύνουμε καταστάσεις.
8.
Κανείς δεν είναι τέλειος, μπορεί όμως να βελτιωθεί.
9.
Για να μάθει πολλά, όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής ζωής.
Υπόλοιπες δράσεις της Υπεύθυνης Συντονίστριας
α) Εκτός από τη δημοσιοποίηση του προγράμματος που έγινε με :
Ενημέρωση των τοπικών φορέων ( προσκλήσεις , αφίσες , δελτία τύπου , άρθρα στον
τοπικό τύπο , τηλεοπτικές εκπομπές, επισκέψεις ..), για τη σημασία του προγράμματος, με
συναντήσεις με δημάρχους ή αντιδημάρχους για θέματα παιδείας, εκπαιδευτικές αρχές,
διευθυντές σχολικών μονάδων, πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων διανομή
αιτήσεων, αλλά και αρχικές συναντήσεις με τους γονείς που τελικά έδειξαν ενδιαφέρον,
προχωρήσαμε και στη
β)διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων .Συγκεκριμένα :
στο τέλος της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου:
(15 Ιουνίου 2005) ημερίδα για όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του νησιού:
Οικογένεια και παιδί , με εισηγήτρια την κα Καραθανάση Αρετή , Διδακτ. Ψυχολογίας,
μόνιμη Πάρεδρο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Στο τέλος της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου :
( 6 Δεκεμβρίου 2005) ημερίδα για όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του νησιού:
Συνεργασία Οικογένειας Σχολείου , με εισηγητή τον κ. Λεωνίδα Αθανασίου , καθηγητή του
Τμήματος ΦΠΨ Παν. Ιωαννίνων,
Στο τέλος της τρίτης εκπαιδευτικής περιόδου:
( 14 Ιουνίου 2006) ημερίδα για όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς : με τίτλο «Για
μια εκπαίδευση με στόχο τον άνθρωπο» εισηγήτρια την κα Κομνηνού Ιωάννα Διδακτ.
Θεολογίας .
γ)Πραγματοποιήσαμε συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο :
Α)με την Ένωση Χριστιανών Επιστημόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας με την οποία
συνδιοργανώσαμε Εκδήλωση : με εισηγητή τον πατέρα Βασίλειο Θερμό που είχε τίτλο: Η
Αντιμετώπιση του Πένθους και τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους
εφήβους που πενθούν.( Μάρτιος 2006).
Β)Με τους υπόλοιπους φορείς επιμόρφωσης γονέων του νησιού μας : την Ιερά Μητρόπολη,
την Μονάδα πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS Νίκος Μώρος , την
Κοινωνική Παιδιατρική.
Συμπεράσματα-Προτάσεις
Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας. Η εφαρμογή ενός τόσο νέου μα
απαραίτητου θεσμού για την ελληνική κοινωνία θέλει την στήριξη όλων μας, εκπαιδευτικών
φορέων και τοπικής κοινότητας .Όπως διαπιστώσατε από την διερεύνηση που παρουσιάσαμε
πιο πάνω οι γονείς έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό
.Μάλιστα ήταν οι ίδιοι που το σύστησαν και σε άλλους γονείς . Η παροχή περισσοτέρων
προγραμμάτων και μάλιστα σε ειδικές ομάδες γονέων π.χ γονέων με παιδιά που έχουν:
Μαθησιακές δυσκολίες , κινητικά προβλήματα, αυτισμό , νοητική στέρηση,…αλλά και όσων
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έχουν ειδικά οικογενειακά προβλήματα ( χωρισμένοι , πένθος , θάνατος τους ενός γονέα ..)
αλλά και επιμορφωτικά προγράμματα για στήριξη σε επίπεδο σχολείου, δήμων ή νομού όσων
γονέων τα παιδιά παρακολουθούν αντίστοιχα προγράμματα Αγωγής Υγείας, και αθλητών, θα
λειτουργούσε επιβοηθητικά της προσπάθειας.
Η τοποθέτηση μονίμου προσωπικού (εκπαιδευτών) αλλά και ψυχολόγου για βοήθεια
και στήριξη σε εξατομικευμένη βάση.
Η συνέχιση του προγράμματος δεν είναι μόνο θεσμοθετημένη αλλά και
επιβεβλημένη λόγω των πολλών προβλημάτων που βαρύνουν τους νέους σήμερα και που
έχουν τις αιτίες τους στην πρώτη παιδική ηλικία σε αρνητικά βιώματα στην οικογένεια και
στο σχολείο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει εκ περιτροπής με τη βοήθεια των διευθυντών των
σχολείων αλλά και των Δήμων να λειτουργεί Σχολή Γονέων σε κάθε σχολική μονάδα.
Η συνέχιση του προγράμματος, σε συνδυασμό με την αποδέσμευση του Λυκείου από
τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ,πιστεύουμε ότι θα αποφορτίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση από
το άγχος για Υπερ-γνώση με στόχο την ανταπόκριση στις εκάστοτε απαιτήσεις της
παραγωγικής διαδικασίας και των εισαγωγικών εξετάσεων στις ανώτατες Σχολές. Ένας
σημαντικός παράγοντας που φορτίζει αρνητικά τις σχέσεις των συστημάτων της οικογένειας
και του σχολείου.
Η Συμβουλευτική γονέων έρχεται να ενώσει τα διαφορετικά αυτά συστήματα
διαμορφώνοντας κοινές αντιλήψεις και προσδοκίες, αμβλύνοντας τις μεταξύ τους
δυσλειτουργίες , με απώτερο στόχο την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Είναι ένας τομέας
που αν ενισχυθεί θα προαχθεί και ο ρόλος του σχολείου γενικότερα αφού από
γνωσιοκεντρικό θα γίνει μαθητοκεντρικό και κατ επέκταση, ανθρωποκεντρικό .
Βιβλιογραφία
Καραθανάση – Κατσαούνου Αρετή , 2005, εισήγηση σε σεμινάριο Στελεχών Σχολών
Γονέων, Αθήνα.
Μασσιάλας Βύρων : Το σχολείο του μέλλοντος ,2005, Επιστήμες Αγωγής, τ.1, σσ. 7-18.
Μπρούζος Ανδρέας, 1998, Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού , εκδόσεις Λύχνος.
Νόβα- Καλστούνη Χριστίνα, 2004, Συνεργασία σχολείου οικογένειας : Δυνατότητες και
περιορισμοί, Επιστήμες Αγωγής ,τ.4, σσ.21- 34.
Τσαμμαδιάς Κων., 2005, εισήγηση σε σεμινάριο Στελεχών Σχολών Γονέων, Αθήνα..
ΥΠΕΠΘ, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων , Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων , (2006) ,Συμβουλευτική Γονέων… για ένα ευτυχισμένο αύριο των παιδιών
μας, Αθήνα: ΙΔΕΚΕ.
ΥΠΕΠΘ, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων , Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων , (2006), Σχέσεις Σχολείου Οικογένειας .. Οικογένεια και σχολείο μαζί για
τον ίδιο σκοπό , την πρόοδο του παιδιού, Αθήνα: ΙΔΕΚΕ.
Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
Μελέτη Ψυχολογικών και Μαθησιακών Παραμέτρων του Σχολικού Περιβάλλοντος στο
Γυμνάσιο
Βούλγαρης Σταμ., Δρ Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Παν. Αθηνών
Ματσαγγούρας Ηλ., Καθηγητής, Παν. Αθηνών
Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το «σοκ μετάβασης» των μαθητών από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης
στην επόμενη και γίνεται καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές της πρώτης τάξης του
γυμνασίου βιώνουν βασικές παραμέτρους που σχετίζονται με το νέο σχολικό περιβάλλον. Για τις
ανάγκες της μελέτης, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το «Ερωτηματολόγιο Μετάβασης από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο» για την καταγραφή των απόψεων των νεοεισερχομένων μαθητών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με παραμέτρους του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος που
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εμφανίζονται διαφορετικοί στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Τέτοιες παράμετροι που εξετάζει το
ερωτηματολόγιο είναι οι παρακάτω: (1) η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και ο τρόπος
εργασίας, (2) οι εκπαιδευτικοί και οι απαιτήσεις τους, (3) οι διδακτικές μέθοδοι, (4) το περιεχόμενο
των διδακτικών εγχειριδίων, (5) οι σχέσεις τους με μαθητές μεγαλύτερων τάξεων και (6) γενικότερα,
οι παράγοντες που ενδέχεται να δημιουργήσουν ανασφάλεια και στρες στους νέους

μαθητές. Ο προκαταρκτικός σκοπός της ανάλυσης των δεδομένων είναι διπλός: (α)
να παρουσιάσει δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας του οργάνου καταγραφής των απόψεων των
μαθητών, (β) να προβεί σε συγκριτική εξέταση δεδομένων του ερωτηματολογίου συνολικά και ανά
υποκλίμακα με βάση το φύλο των μαθητών και την περιοχή γυμνασίου φοίτησης. Ο σχολιασμός
ολοκληρώνεται με τη συσχέτιση των ευρημάτων της παρούσας μελέτης με εκείνα προηγούμενων
μελετών του σχολικού κλίματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, τέλος, με την ανάδειξη θεμάτων
για μελλοντική έρευνα.

1. Εισαγωγή: Η κρισιμότητα της μετάβασης
Κάθε είδους μετάβαση, μετάθεση ή γενικά αλλαγή και μεταβολή από ένα περιβάλλον ή
τρόπο ζωής και εργασίας σε ένα άλλο συνοδεύεται από συναισθήματα ανησυχίας και
σχετικής ανασφάλειας, που είναι ανάλογα με το μέγεθος της αλλαγής και της συνακόλουθης
μεταβολής στον οικείο και γνωστό τρόπο ζωής. Τα παραπάνω φαινόμενα, που εντείνονται
όταν η αλλαγή είναι υποχρεωτική, προκύπτουν από την αίσθηση της απώλειας του
γνώριμου, οικείου και συνηθισμένου και από την σχετική άγνοια και αβεβαιότητα για το
επερχόμενο νέο και άγνωστο. Ειδικά, μάλιστα, στις περιπτώσεις που η αλλαγή συμβαίνει σε
μικρές ηλικίες οι επιπτώσεις είναι εντονότερες, επειδή το άτομο δεν έχει ακόμη σχετικές
εμπειρίες και δεν έχει αναπτύξει μηχανισμούς και στρατηγικές προσαρμογής σε καινούργιες
και απαιτητικές καταστάσεις.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης κατά τη μετάβαση των
μαθητών από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη, η οποία θεωρείται κομβικό σημείο
στη μαθησιακή τους πορείας, διότι συνοδεύεται από κρίσιμες ενδο-ατομικές αλλαγές, αλλά
και από κοινωνικές αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον.
Παρόλο που το θέμα της μετάβασης από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη
κρίνεται θεωρείται από την πλειονότητα, αν όχι από το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας, εξαιρετικά σημαντικό για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
και παρότι αναγνωρίζεται η επίδρασή του στην εξέλιξη της μαθησιακής και προσωπικής τους
πορείας, υπάρχουν πολύ λίγες συστηματικές μελέτες του φαινομένου στην ελληνική
βιβλιογραφία (Βρυνιώτη και Ματσαγγούρας 2006 · Φιλίππου, Πίττα-Πανταζή και Χρίστου
2001).
Όπως προαναφέραμε, όσο πιο πρόωρη είναι η μετάβαση τόσο αποφασιστικότερη
είναι για τον καθορισμό, τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της μετέπειτα ατομικής και
μαθησιακής πορείας. Επιπλέον, όσο πιο πρόωρη η μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην
επόμενη τόσο μεγαλύτερες και οι απαιτήσεις για προσαρμογή στο νέο και άγνωστο και,
βέβαια, τόσο μεγαλύτερο το βάρος της αβεβαιότητας και της ανησυχίας που βιώνουν οι
μαθητές. Δεν είναι, λοιπόν, παράξενο ότι οι μικρότεροι μαθητές βιώνουν εντονότερα τα
αποτελέσματα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό (Entwistle, Alexander, Pallas
and Cadigan 1988 · Βρυνιώτη και Ματσαγγούρας 2006) από ό,τι αργότερα από το δημοτικό
στο γυμνάσιο.
1.1 Αποσαφήνιση Όρων
Η διαδικασία της μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο έχει μελετηθεί συστηματικά τις
τελευταίες δεκαετίες (Nisbet and Entwistle 1969) σε χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα της
δύσης και έχει προκύψει ένα σημαντικό σώμα μελετών από ακαδημαϊκά ιδρύματα (Galton,
Hargreaves, Comber, and Wall 2000), αλλά και από σχολεία και τοπικούς ή περιφερειακούς
οργανισμούς εκπαίδευσης (Suffolk LEA 1997 · 2002), ιδιαίτερα στην αγγλόφωνη
βιβλιογραφία και συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία: (Delamont and Galton 1986), τις
Ηνωμένες Πολιτείες (Wigfield, Eccles, MacIver, Reuman and Midgley 1991) και την
Αυστραλία (Ferguson and Fraser 1999) σχετικά με τη διερεύνηση του μαθησιακού
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περιβάλλοντος και των επιπτώσεων του φαινομένου της μετάβασης από το δημοτικό στο
γυμνάσιο για το μαθητικό πληθυσμό.
Στις παραπάνω βιβλιογραφικές πηγές η έννοια της μετάβασης μέσα στην ίδια
βαθμίδα εκπαίδευσης αποδίδεται συνήθως με τον όρο transition, ενώ η μετάβαση από μία
βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη ως transfer. Η έννοια της ανασφάλειας και ανησυχίας
κατά τη διάρκεια της μετάβασης ως shock ή impact. Έτσι, γίνεται λόγος για σοκ μετάβασης
(transition/transfer shock) ή αντίκτυπο μετάβασης (impact of transition/transfer).
Ο όρος μετάβαση (transition) που αναφέρεται στην αλλαγή χρονιάς και επιπέδου
εκπαίδευσης στην ίδια βαθμίδα, ο προβιβασμός δηλαδή και η επερχόμενη εγγραφή στην
επόμενη τάξη είναι σημαντική μεταβολή, αλλά, ίσως, λιγότερο οδυνηρή και περισσότερο
ήπια από την αλλαγή σχολείου και αντίστοιχου περιβάλλοντος· παρ΄όλα αυτά παραμένει άξια
ενδιαφέροντος, αφού κάθε νέα χρονιά και κύκλος εκπαίδευσης (όπως άλλωστε προβλέπεται
και από τη σπειροειδή διάταξη της ύλης στο Α.Π.) προϋποθέτει κατάκτηση των στόχων της
προηγούμενης εκπαιδευτικής χρονιάς και προβάλλει νέες απαιτήσεις για τους μαθητές, οι
οποίοι αντιστοίχως βιώνουν το βάρος αυτών των απαιτήσεων, όπως φαίνεται, για
παράδειγμα, από την αύξηση του βαθμού δυσκολίας που δηλώνουν από τάξη σε τάξη
(Ματσαγγούρας και Βούλγαρης 2006). Στη νέα κατάσταση καλούνται, βέβαια, να
ανταποκριθούν, ενεργοποιώντας παλαιούς και αναπτύσσοντας νέους μηχανισμούς
προσαρμογής.
Ο όρος που αναφέρεται στη μετάβαση (transfer) από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης
στην επόμενη έχει περισσότερο την έννοια της μετακίνησης από ένα περιβάλλον σε άλλο και
πρόκειται για μείζονα αλλαγή συνολικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μάλλον, παρά μόνο
την έννοια της απλής διέλευσης από ένα έτος σπουδών στο επόμενο μέσα στο ίδιο σχολικό
περιβάλλον. Πρόκειται για σημαντικότερα περίπτωση από την προηγούμενη, αλλά και τα δύο
είδη μετάβασης, τελικά, θεωρούνται σημαντικά και αυτό, διότι η εξέλιξη της μίας σχετίζεται
και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της άλλης (Galton, Gray and Ruddock 1999).
Με βάση τα παραπάνω, ως σοκ μετάβασης μπορούμε να ορίσουμε την κατάσταση
κατά την οποία ο μαθητής βιώνει συναισθήματα ανασφάλειας, αγωνίας, άγχους, φόβου πριν,
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το αρχικό στάδιο της αλλαγής είτε από τάξη σε τάξη είτε από
σχολείο σε σχολείο (Bennett 1998).
Υπάρχει σοκ μετάβασης, όταν οι μαθητές δηλώνουν ότι βιώνουν με αρνητικό τρόπο
τη σχέση τους με τις κυρίαρχες παραμέτρους του νέου σχολικού περιβάλλοντος σε τέτοιο
βαθμό που δεν μπορούν να τον διαχειριστούν.
Το σοκ μετάβασης ή των επιπτώσεων και του απόηχου της μετάβασης, γενικά,
προοιωνίζεται με την εμφάνιση συναισθημάτων ανησυχίας, ανασφάλειας και φόβου πριν από
την πραγματοποίησή της (pre-transition/transfer shock ή transition stress), βιώνεται κατά την
εισαγωγική χρονική περίοδο της μετάβασης (actual transition/transfer shock) και
ακολουθείται από τον απόηχο και τις επιπτώσεις της μετάβασης (post transition/transfer
shock) (Entwistle, Alexander, Pallas and Cadigan 1988 · Galton, Gray, and Ruddock 2003).
2. Αλλαγές στις Βασικές Παραμέτρους του Περιβάλλοντος της Σχολικής Τάξης Κατά τη
Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην καταγραφή και εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι
μαθητές βιώνουν αλλαγές στις βασικές παραμέτρους του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης
από το δημοτικό στο γυμνάσιο με σκοπό να εντοπιστούν τα στοιχεία που σχετίζονται και
πιθανότατα διαμορφώνουν το σοκ μετάβασης. Οι διαπιστώσεις και τα σχόλια σε καμιά
περίπτωση δεν ποιοτικές αποτιμήσεις του σχολείου αποφοίτησης (δημοτικό) και του
σχολείου υποδοχής (γυμνάσιο). Αν έχουν κάτι να πουν και στους δύο αυτούς τύπους
σχολείου είναι η ανάγκη συνεργασίας για την προληπτική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το ανωτέρω σκεπτικό, το κυρίαρχο ερώτημα αφορά στον
εντοπισμό των κυρίαρχων παραμέτρων του μαθησιακού πλαισίου ή αλλιώς στο πόσοι και
ποιοι είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες του μαθησιακού πλαισίου που διαμορφώνουν το σχολικό
περιβάλλον και μέσω αυτού επηρεάζουν τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά.
Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτουν οι εξής: (α) ο
εκπαιδευτικός και η παιδαγωγική σχέση, (β) οι συμμαθητές και οι διαμαθητικές σχέσεις, (γ)
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τα διδακτικά αντικείμενα και (δ) η μαθησιακή διαδικασία και η οργάνωση του τρόπου
εργασίας (Ματσαγγούρας και Βούλγαρης 2006).
α. Ο εκπαιδευτικός και η παιδαγωγική σχέση
Στο δημοτικό σχολείο ο δάσκαλος διδάσκει όλα τα μαθήματα σε κάθε τάξη. Με άλλα
λόγια, οι μαθητές γνωρίζουν ένα δάσκαλο ως «δάσκαλο της τάξης», ενώ στο γυμνάσιο
ανατρέπεται η ασφάλεια που απορρέει από τη μοναδικότητα του δασκάλου και η συνέχεια
και συνέπεια των παιδαγωγικών του επιλογών σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου.
Επιπλέον, υπάρχουν διαφορές προσανατολισμού στη βασική εκπαίδευση μεταξύ
εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, οι οποίες διαφοροποιούν σε ένα βαθμό τις σχέσεις τους
με τους μαθητές. Η βασική εκπαίδευση των δασκάλων του δημοτικού έχει περισσότερο
παιδαγωγικό προσανατολισμό από την εκπαίδευση των καθηγητών του γυμνασίου, η οποία
έχει περισσότερο ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Αυτή η διαφορά σε μεγάλο βαθμό
εκφράζεται και στις σχέσεις τους με τους μαθητές.
β. Οι συμμαθητές και οι διαμαθητικές σχέσεις
Το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ συμμαθητών διαφοροποιείται από το δημοτικό στο
γυμνάσιο. Το δημοτικό σχολείο είναι συνήθως μικρότερο και συνοικιακό ή κοινοτικό.
Περιλαμβάνει γνωστά και οικεία πρόσωπα, όπου η ομάδα της τάξης έχει μεγαλύτερη
συνοχή. Οι τελειόφοιτοι μαθητές δημοτικού, που προγεύονται το σοκ μετάβασης, είναι οι
μεγαλύτεροι μαθητές του σχολείου.
Κατά τη μετάβαση στο γυμνάσιο οι απόφοιτοι του δημοτικού, ως «πρωτάκια» του
γυμνασίου, συνήθως βρίσκονται σε ένα μεγαλύτερο και πιο συγκεντρωτικό και απρόσωπο
σχολείο με περισσότερους και εν πολλοίς αγνώστους μαθητές ανά τάξη. Πέρα, λοιπόν, από
το γεγονός ότι τα πρόσωπα των συμμαθητών στο γυμνάσιο είναι τις περισσότερες φορές νέα
και άγνωστα, οι νεοεισερχόμενοι μαθητές, που στην προηγούμενη κατάσταση ήταν οι
«μεγάλοι» μαθητές του σχολείου, γίνονται ξαφνικά μέλη της ομάδας των νεότερων μαθητών
του νέου σχολείου.
γ. Τα διδακτικά αντικείμενα
Στο δημοτικό κατά τη διδακτική πράξη δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία μέσω
πρακτικών δραστηριοτήτων, χρήση διαγραμμάτων, εικόνων και εφαρμογών, ώστε οι μαθητές
να οικοδομήσουν προσωπικά τη γνώση και να την συνδέσουν με δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής.
Στο γυμνάσιο τα βιβλία για κάθε διδακτικό αντικείμενο αποδίδουν το περιεχόμενο σε
ανώτερο βαθμό γενίκευσης και αφαίρεσης, καθώς και μεγαλύτερο βαθμό περιχάραξης και
τυποποίησης, κατά την ορολογία του Β. Bernstein (βλ. Ματσαγγούρας 2003:137). Όλα αυτά
καθιστούν τα διδασκόμενα αντικείμενα απαιτητικότερα και για πολλούς μαθητές
δυσκολότερα.
δ. Η μαθησιακή διαδικασία και η οργάνωση του τρόπου εργασίας
Αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία και την οργάνωση του τρόπου εργασίας, υπάρχει
διαφορετικό δίκτυο σχέσεων, αλληλεπιδράσεων και κανόνων λειτουργίας του σχολείου
μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου.
Στο δημοτικό δίνεται, όπως ήδη αναφέραμε, περισσότερη έμφαση στη βιωματική
μάθηση με χρήση άμεσης εποπτείας και σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή,
ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία, ενώ η αξιολόγηση είναι περισσότερο παιδαγωγική και
αποδίδεται με περιγραφική βαθμολόγηση.
Στο Γυμνάσιο αλλάζει το ύφος και το είδος της λεκτικής επικοινωνίας και γίνεται πιο
τυπικό και δασκαλοκεντρικό (βλ. Ευσταθίου-Καραγεωργάκη 1985· Ματσαγγούρας 1985) και
η έμφαση δίνεται κυρίως στην ανάπτυξη του περιεχομένου, στην εμπέδωση και την
αλγοριθμική εφαρμογή και όχι τόσο στις παιδαγωγικές και διαπροσωπικές πλευρές.
Ενθαρρύνεται και προάγεται η ατομική εργασία παρά η ομαδική, ενώ η εξέταση και
αξιολόγηση είναι περισσότερο τυπική και αποδίδεται με αριθμητική βαθμολογία και,
μάλιστα, σε διαφορετική βαθμολογική κλίμακα.
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο αδύναμος μαθητής, που έχει ανάγκη ειδικής στήριξης,
αποτελεί τον «αδύνατο κρίκο» στις παραπάνω σχέσεις και, ως τέτοιος, προσλαμβάνει,
ιδιαίτερα κατά τις φάσεις της μετάβασης (από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη),
τους παράγοντες αυτούς ως πρωτογενείς παράγοντες. Έτσι, οι αδύναμοι μαθητές αισθάνονται
ιδιαίτερα ανεπαρκείς έναντι των παραπάνω παραμέτρων.
3. Εμπειρική Διερεύνηση
Για την καταγραφή του τρόπου με τον οποίο βιώνουν οι νεοεισερχόμενοι μαθητές στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλαγές στις βασικές παραμέτρους του ευρύτερου σχολικού
περιβάλλοντος σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το «Ερωτηματολόγιο Μετάβασης από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο» που περιλαμβάνει συνολικά 32 ερωτήσεις οργανωμένες σε δύο
ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές καλούνται να
σημειώσουν τον βαθμό συμφωνίας που τους εκφράζει σε τετράβαθμη κλίμακα
βαθμολόγησης επιλέγοντας τους χαρακτηρισμούς: «πολύ», «αρκετά», «λίγο» και «καθόλου».
Οι ερωτήσεις αφορούν γενικά βαθμό, ένταση και διάρκεια συναισθημάτων φόβου και
ανασφάλειας πριν τη μετάβαση, όταν ακόμη φοιτούν στην Έκτη τάξη του δημοτικού, και
κατά τη μετάβαση ως «πρωτάκια» του γυμνασίου, συναισθήματα μοναξιάς, γενικό βαθμό
αρέσκειας ή δυσαρέσκειας για το γυμνάσιο συγκριτικά με το δημοτικό και βαθμό αρέσκειας
ή δυσαρέσκειας με ειδικότερη αναφορά σε συγκεκριμένες αλλαγές μεταξύ δημοτικού και
γυμνασίου σε θέματα που εντάσσονται στις τέσσερις βασικές παραμέτρους του σχολικού
περιβάλλοντος όπως αναλυτικά περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Στη δεύτερη
ομάδα, των υπολοίπων 14 ερωτήσεων, οι μαθητές καλούνται να δηλώσουν την προτίμησή
τους για τους δάσκαλους και το δημοτικό ή για τους καθηγητές και το γυμνάσιο σε προτάσεις
που επίσης αφορούν γενικό φόβο και ανησυχία καθώς και αλλαγές μεταξύ των δύο σχολείων
σε θέματα σχετικά με τις τέσσερις κυρίαρχες παραμέτρους του μαθησιακού περιβάλλοντος.
3.1. Το Δείγμα και η Συλλογή Δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από μαθητές
γυμνασίων του Πειραιά, της Ελευσίνας και της Χίου κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
2004-05 και 2005-06 στη διάρκεια του Οκτωβρίου κάθε χρονιάς. Αναλυτικότερα, οι μαθητές
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σημειώνοντας το βαθμό συμφωνίας τους σε κάθε πρόταση
του ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση έγινε ατομικά ανά τάξη από όλους τους μαθητές της
τάξης την ίδια ώρα παρουσία του πρώτου εκ των ερευνητών, απουσιάζοντος του
εκπαιδευτικού της τάξης και για τη συμπλήρωσή του διατέθηκε, κατά περίσταση, το
μεγαλύτερο μέρος μιας διδακτικής ώρας. Στον Πίνακα 1 δίνονται αναλυτικά τα
χαρακτηριστικά του δείγματος με βάση το φύλο και τον τόπο του σχολείου μετάβασης και
στον Πίνακα 2 τα χαρακτηριστικά του δείγματος με βάση την ευρύτερη (αστική-ημιαστικήαγροτική) περιοχή μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
Πίνακας 1
Τόπος Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥΛΟ
Χίος
Ελευσίνα
Πειραιάς
Αγόρια
387
91
21
499
Κορίτσια
376
102
17
495
ΣΥΝΟΛΟ
763
193
38
994
Πίνακας 2
Περιοχή Προέλευσης Μαθητών
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥΛΟ
Αστική
Ημιαστική
Αγροτική
Αγόρια
112
225
162
499
Κορίτσια
119
220
156
495
ΣΥΝΟΛΟ
231
445
318
994
3.2. Ανάλυση Δεδομένων
3.2.1. Εγκυρότητα Προσδιοριστικών Διαστάσεων του Σοκ Μετάβασης
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Μετά τη συλλογή των δεδομένων, οι αρχικές βαθμολογίες υποβλήθηκαν σε σειρά
διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων μέσα από τις οποίες προέκυψε ένα πρώτο μοντέλο
με πέντε παράγοντες από τους οποίους ο πρώτος έφερε ισχυρές φορτίσεις σε ερωτήσεις που
αναφέρονται στο μέγεθος, την ένταση και την διάρκεια συναισθημάτων φόβου, ανασφάλειας,
μοναξιάς, ενθουσιασμού, αρέσκειας ή δυσαρέσκειας στο νέο περιβάλλον και οι υπόλοιποι
τέσσερις έφεραν ισχυρές φορτίσεις σε διαφορετικές ερωτήσεις που αφορούν αλλαγές στις
κυρίαρχες παραμέτρους του μαθησιακού περιβάλλοντος, δηλαδή, σχέσεις με καθηγητές,
σχέσεις με συμμαθητές, διδακτικά αντικείμενα και οργάνωση του τρόπου εργασίας.
Ακολούθως οι αρχικές βαθμολογίες των ερωτήσεων ομογενοποιήθηκαν έτσι ώστε η
βαθμολογία σε κάθε απάντηση να αποδίδει το βαθμό αρέσκειας/δυσαρέσκειας προς το νέο
γυμνασιακό περιβάλλον. Στην πρώτη φάση κωδικοποίησης, οι αρχικές αριθμητικές
βαθμολογίες από 1 για την επιλογή «πολύ» έως 4 για την επιλογή «καθόλου» για καθεμία
από τις πρώτες 18 ερωτήσεις επανακωδικοποιήθηκαν έτσι ώστε η βαθμολογία σε κάθε
ερώτηση να αποδίδεται με το βαθμό 1 ή 2. Ο βαθμός 1 αντιστοιχούσε στις αρχικές
απαντήσεις 1 («πολύ») και 2 («αρκετά») και ο βαθμός 2 αντιστοιχούσε στις αρχικές
απαντήσεις 3 («λίγο») και 4 («καθόλου»). Οι απαντήσεις στη δεύτερη ομάδα των 14
ερωτήσεων έφεραν ήδη αρχική βαθμολογία 1 ή 2 για την πρώτη επιλογή («στο δημοτικό» ή
«οι δάσκαλοι στο δημοτικό») ή τη δεύτερη επιλογή («στο γυμνάσιο» ή «οι καθηγητές στο
γυμνάσιο») αντίστοιχα. Στη δεύτερη φάση κωδικοποίησης οι απαντήσεις σε όλες πλέον τις
ερωτήσεις σηματοδοτήθηκαν με 1 ή 2 ανάλογα με το αν εξέφραζαν αρέσκεια ή δυσαρέσκεια
προς το γυμνάσιο και τους καθηγητές. Η απάντηση, δηλαδή, σε κάθε ερώτηση
βαθμολογήθηκε με βαθμό 1 αν εξέφραζε αρέσκεια προς το γυμνασιακό περιβάλλον και 2 αν
εξέφραζε δυσαρέσκεια. Έτσι μεγαλύτερη βαθμολογία σε καθεμία από τις ερωτήσεις
σηματοδοτεί και μεγαλύτερο βαθμό δυσαρέσκειας προς το νέο γυμνασιακό περιβάλλον.
Μετά την τελική κωδικοποίηση της βαθμολογίας τα νέα δεδομένα υποβλήθηκαν σε
επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (confirmatory factor analysis) και ορθογώνια
περιστροφή (varimax rotation), από την οποία επιβεβαιώθηκε το αρχικό μοντέλο των πέντε
ανεξάρτητων παραγόντων. Στη συνέχεια οι ερωτήσεις οι οποίες έφεραν μικρές φορτίσεις
(μικρότερες του 0,30) καθώς και οι ερωτήσεις που έφεραν υψηλές φορτίσεις (μεγαλύτερες
του 0,30) σε περισσότερους από ένα παράγοντες εξαιρέθηκαν από τις αναλύσεις. Τέλος
επιλέχθηκε ισάριθμο πλήθος προσδιοριστικών ερωτήσεων για τον κάθε παράγοντα και
επιλέχθηκαν οι τρεις ερωτήσεις με τις υψηλότερες φορτίσεις στον καθένα. Έτσι το τελικό
μοντέλο προέκυψε από 15 συνολικά ερωτήσεις οι οποίες προσδιορίζουν πέντε παράγοντες
(τρεις ερωτήσεις προσδιοριστικές κάθε παράγοντα) και οι υπόλοιπες 17 από τις συνολικά 32
ερωτήσεις εξαιρέθηκαν στην παρούσα μελέτη.
Κατόπιν υπολογίστηκαν οι συνθετικές διαστάσεις που προέκυψαν από το άθροισμα
των βαθμολογιών των τριών προσδιοριστικών ερωτήσεων κάθε παράγοντα και υποβλήθηκαν
ξανά σε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση και ορθογώνια περιστροφή. Οι πέντε
συνθετικές διαστάσεις και οι προσδιοριστικές τους ερωτήσεις ερμηνεύουν από κοινού το 62
% της συνολικής διασποράς τιμών. Με βάση τον παραπάνω υπολογισμό, η συνολική
βαθμολογία σε κάθε διάσταση κυμαίνεται από τον ελάχιστο βαθμό 3 έως το μέγιστο βαθμό 6.
Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός δυσαρέσκειας προς το
γυμνασιακό περιβάλλον με αναφορά στη συγκεκριμένη διάσταση. Οι συνθετικές διαστάσεις
και οι αντίστοιχες φορτίσεις των τριών επιμέρους ερωτήσεων σε κάθε μία από αυτές
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί.
Πίνακας 3
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΟΚ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
1
2
3
4
5
Σχέσεις με Δάσκαλους/Καθηγητές στο
,981
Δημοτικό/Γυμνάσιο
Σε βοηθάνε περισσότερο να καταλάβεις τα μαθήματα:
,765
Δημοτικό/Γυμνάσιο
Είναι πιο πρόθυμοι να βοηθούν τους μαθητές:
,722
Δημοτικό/Γυμνάσιο
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Είναι περισσότερο δίκαιοι απέναντι στους μαθητές:
,632
Δημοτικό/Γυμνάσιο
Φόβος-Μοναξιά στο Γυμνάσιο
Ένιωθες φόβο που θα ερχόσουν στο γυμνάσιο;
Νιώθεις ακόμα φόβο στο γυμνάσιο;
Συχνά στο γυμνάσιο νιώθεις μοναξιά και δεν ξέρεις τι να
κάνεις.
Σχέσεις με Συμμαθητές στο Δημοτικό/Γυμνάσιο
Πόσο καλά σου συμπεριφέρονται τα μεγαλύτερα παιδιά του
γυμνασίου;
Σου
συμπεριφέρονται
καλύτερα
τα
παιδιά:
Δημοτικό/Γυμνάσιο
Στο γυμνάσιο μπορείς να κάνεις όσους φίλους/ες θέλεις.
Δυσκολία-Αυστηρότητα στο Δημοτικό/Γυμνάσιο
Στα μαθήματα, φοβάσαι πιο πολύ να ρωτήσεις κάτι που δεν
καταλαβαίνεις: Δημοτικό/Γυμνάσιο
Βάζουν πολλές και δύσκολες εργασίες: Δημοτικό/Γυμνάσιο
Είναι περισσότερο αυστηροί σε θέματα πειθαρχίας:
Δημοτικό/Γυμνάσιο
Οργάνωση-Εργασία στο Δημοτικό/Γυμνάσιο
Στο γυμνάσιο διδάσκουν πολλοί καθηγητές σε μία τάξη, ενώ
στο δημοτικό διδάσκει ένας δάσκαλος ή μία δασκάλα. Πόσο
σου αρέσει αυτή η αλλαγή;
Ο τρόπος με τον οποίο εξετάζονται οι μαθητές είναι
καλύτερος: Δημοτικό/Γυμνάσιο
Τα σχολικά βιβλία είναι πιο κατανοητά: Δημοτικό/Γυμνάσιο

,989
,762
,688
,615
,982
,746
,708
,568
,994
,709
,707
,624
,974
,676
,665
,630

3.2.2. Αξιοπιστία Προσδιοριστικών Διαστάσεων του Σοκ Μετάβασης
Πίνακας 4
Δείκτες αξιοπιστίας Cronbach a για την υποκλίμακα κάθε διάστασης του ερωτηματολογίου
Υποκλίμακα Ερωτηματολογίου Σοκ
Cronbach a
Μετάβασης
0,78
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
0,76
ΦΟΒΟΣ ΜΟΝΑΞΙΑ
0,76
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
0,76
ΔΥΣΚΟΛΙΑ – ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ
0,74
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για την πλειονότητα των
επιμέρους διαστάσεων του ερωτηματολογίου ξεπερνάει το 0,75. Η αξιοπιστία της κλίμακας
κρίνεται μέση προς υψηλή με βάση τον παραπάνω δείκτη και, επομένως, επαρκής για τις
ανάγκες της μελέτης.
4. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων και Σχολιασμός
4.1. Κατατομή των Προσδιοριστικών Διαστάσεων του Σοκ Μετάβασης
Η κατατομή των προσδιοριστικών διαστάσεων του σοκ μετάβασης μας δίνει μια πρώτη
εικόνα για τον τρόπο που βιώνουν οι μαθητές τη μετάβαση στο γυμνάσιο τις πρώτες
εβδομάδες φοίτησής τους στο νέο σχολείο. Στο Σχήμα 1 που ακολουθεί γίνεται σχηματική
αναπαράσταση των μέσων όρων στις διαστάσεις του σοκ μετάβασης. Οι τιμές κυμαίνονται
από την ελάχιστη τιμή 3, που δηλώνει ελάχιστη δυσαρέσκεια, έως την τιμή 6, που είναι
ενδεικτική της μέγιστης δυσαρέσκειας προς το γυμνάσιο για κάθε διάσταση.
Σχήμα 1
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΚ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Όπως παραστατικά εμφανίζεται στο Σχήμα 1, η πρώτη διάσταση που αφορά «Φόβο –
Μοναξιά» φέρει τη χαμηλότερη τιμή, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από τις
πρώτες εβδομάδες φοίτησης έχει υποχωρήσει η γενική αβεβαιότητα, ανησυχία και
ανασφάλεια προς το νέο σχολικό περιβάλλον για την πλειονότητα των νεοεισερχόμενων
μαθητών (Σχήμα 2) και ότι ήδη έχει επιτευχθεί ένας σημαντικός βαθμός προσαρμογής στο
γυμνάσιο και κοινωνικοποίησης με τους συμμαθητές.
Σχήμα 2
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ΦΟΒΟΣ-ΜΟΝΑΞΙΑ

Οι τιμές για τις διαστάσεις που αφορούν «Σχέσεις με Καθηγητές», «Σχέσεις με Συμμαθητές»
και «Οργάνωση-Εργασία» (Σχήμα 1) διακυμαίνονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, αλλά
υψηλότερα από την τιμή της διάσταση «Φόβος – Μοναξιά», γεγονός που μπορεί να
ερμηνευθεί ως ενδεικτικό κάποιου βαθμού προσαρμογής με τα νέα πρόσωπα εκπαιδευτικών
και συμμαθητών καθώς και οργάνωσης του τρόπου εργασίας στο νέο περιβάλλον. Παρόλα
αυτά, η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών εξακολουθεί να βιώνει ένα αρκετά υψηλό βαθμό
δυσαρέσκειας προς το νέο περιβάλλον αναφορικά με τις διαστάσεις αυτές όπως φαίνεται
περισσότερο παραστατικά στα ραβδογράμματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.
Σχήμα 3
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Η υψηλότερη τιμή δυσαρέσκειας προς το γυμνάσιο αφορά τη διάσταση «Δυσκολία –
Αυστηρότητα» (Σχήμα 1). Μόνο μια συγκριτικά πολύ μικρή μερίδα μαθητών του συνολικού
δείγματος, όχι περισσότεροι των πενήντα (Σχήμα 4), δεν εισπράττει την παραπάνω διάσταση
του γυμνασιακού περιβάλλοντος αρνητικά. Η μεγάλη πλειονότητα των νεοεισερχόμενων
μαθητών δηλώνει απόλυτη δυσαρέσκεια προς το νέο γυμνασιακό περιβάλλον αναφορικά με
τη διάσταση αυτή (Σχήμα 4).
Σχήμα 4
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Ο μεγάλος βαθμός δυσαρέσκειας των νεοεισερχόμενων μαθητών προς τις πιθανές δυσκολίες
και την αυστηρότητα των απαιτήσεων που φαίνεται να προβάλλει το γυμνάσιο ίσως να
οφείλεται και στη μικρή διάρκεια παραμονής τους στο νέο σχολικό περιβάλλον. Είναι πιθανό
οι μαθητές να μην έχουν ακόμα σαφή εικόνα των πιθανών δυσκολιών και απαιτήσεων του
νέου σχολείου και έτσι διατηρούν υψηλό βαθμό επαγρύπνησης και ανησυχίας, αφού δεν
είχαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν και να διαπιστώσουν τρόπους αξιολόγησης και
βαθμολόγησης των προσπαθειών τους.
Η διαπίστωση πάντως της αναμενόμενης δυσαρέσκειας προς το γυμνάσιο λόγω των
αλλαγών, γενικότερα, και, ειδικότερα, λόγω του βαθμού δυσκολίας και αυστηρότητας, που
αυτό συνεπάγεται, φαίνεται να συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες στο εξωτερικό, όπου η
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μεγάλη πλειονότητα των νεοεισερχόμενων μαθητών δηλώνει υψηλή δυσαρέσκεια λόγω των
αναμενόμενων δυσκολιών στο γυμνασιακό μαθησιακό περιβάλλον (Fouracre 1993).
4.2. Αλλαγές στις Απόψεις Μαθητών για το Γυμνάσιο Πριν και Κατά τη Μετάβαση
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το σοκ μετάβασης προοιωνίζεται με την εμφάνιση
συναισθημάτων φόβου, ανησυχίας και ανασφάλειας για την επερχόμενη αλλαγή αρκετό
καιρό πριν αυτή συμβεί και αποδίδονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως σοκ πριν από τη
μετάβαση (pre-transition/tranfer shock). Στην περίπτωση της μετάβασης από το δημοτικό στο
γυμνάσιο τέτοια συναισθήματα προκύπτουν ήδη κατά τους τελευταίους μήνες φοίτησης στο
δημοτικό σχολείο και εντείνονται όσο οι μαθητές πλησιάζουν στο τέλος του έτους
αποφοίτησης από το δημοτικό. Τα συναισθήματα άγχους και ανησυχίας πριν από την έναρξη
της μετάβασης είναι συνήθως εντονότερα από εκείνα που βιώνονται από τους μαθητές κατά
τη διάρκεια της μετάβασης με την έναρξη φοίτησης στην πρώτη γυμνασίου.
Σε μικρότερης κλίμακας πιλοτική μελέτη, που προηγήθηκε της παρούσης (Ακαδ.
Έτος: 2003-2004), εξετάστηκαν οι απόψεις των μαθητών για το γυμνάσιο στο τέλος της Στ΄
τάξης του δημοτικού και πάλι κατά την έναρξη του νέου έτους στην Α΄ τάξη γυμνασίου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης, τα οποία καταγράφονται στον
Πίνακα 5 που ακολουθεί, το συναίσθημα ανασφάλειας που καταγράφηκε ως απόρροια της
αναμενόμενης δυσκολίας στο γυμνάσιο εμφανίστηκε σημαντικά μειωμένο κατά την περίοδο
της μετάβασης στο νέο σχολικό περιβάλλον.
Πίνακας 5
Συγκριτική Αντιπαράθεση Απόψεων Μαθητών Πριν και Κατά τη Μετάβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο (t-test)
Διαφορά
Πρόταση Ερωτηματολογίου
N Μ. Ο.
Τ. Α.
Μ..Ο.
Στο Γυμνάσιο τα μαθήματα θα με δυσκολέψουν περισσότερο
206 2,63
0,77
απ' ό,τι τώρα. (Πριν από τη μετάβαση)
0,67 ***
Στο Γυμνάσιο όλα είναι πιο δύσκολα από το Δημοτικό
206 1,96
1,00
(Κατά τη διάρκεια της μετάβασης)
*** : Διαφορά Μ.Ο. στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p<0.001
Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και στην παρούσα
μελέτη μεταξύ των απαντήσεων των μαθητών με αναφορά στα συναισθήματα φόβου που
ένιωθαν πριν και κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων στο γυμνασιακό περιβάλλον.
Αναλυτικότερα, οι μαθητές ρωτήθηκαν για το πόσο φόβο ένιωθαν πριν να έρθουν στο
γυμνάσιο και για το κατά πόσο φοβούνται τώρα που φοιτούν σ’ αυτό. Στον Πίνακα 6, που
ακολουθεί, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική ύφεση στα συναισθήματα φόβου που
προηγήθηκαν της μετάβασης και σ’ αυτά που βιώνονται κατά τη διάρκεια των πρώτων
εβδομάδων φοίτησης στο γυμνάσιο.
Πίνακας 6
Συγκριτική Αντιπαράθεση Απόψεων Μαθητών Πριν και Κατά τη Μετάβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο (t-test)
Διαφορά
Πρόταση Ερωτηματολογίου
N Μ. Ο.
Τ. Α
Μ. Ο.
Ένιωθες φόβο που θα ερχόσουν στο γυμνάσιο;
973 1,32
0,46
(Πριν από τη μετάβαση)
0,24***
Νιώθεις ακόμα φόβο στο γυμνάσιο;
973 1,09
0,27
(Κατά τη διάρκεια της μετάβασης)
*** : Διαφορά Μ.Ο. στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p<0.001
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις όλοι οι μαθητές βιώνουν ο καθένας με τον προσωπικό
του τρόπο κάποιου είδους ανασφάλεια ή ανησυχία, που δημιουργείται, όπως είπαμε
νωρίτερα, από την απώλεια του παλαιού-γνώριμου και οικείου και την αβεβαιότητα για το
νέο και άγνωστο πριν από την επερχόμενη αλλαγή, ο οποία μετριάζεται κατά την αρχική
περίοδο της εισαγωγής στο νέο περιβάλλον και στη συνέχεια υποχωρεί για την πλειονότητα
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του μαθητικού πληθυσμού καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν βαθμιαία τρόπους προσαρμογής
στη νέα σχολική πραγματικότητα.
Προηγούμενες μελέτες στο εξωτερικό επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της παρούσας
μελέτης. Όπως αναφέρεται (Galton, Gray and Ruddock 1999 · Galton, Hargreaves., Comber
and Wall 1999), τα επίπεδα άγχους και ανησυχίας αυξήθηκαν πριν από τη μετάβαση, αλλά
μειώθηκαν σημαντικά γύρω στο Νοέμβριο του πρώτου τριμήνου στο νέο σχολείο.
Επισημαίνεται επίσης ότι ένα χρόνο μετά την εισαγωγή στο γυμνάσιο τα επίπεδα άγχους και
ανησυχίας μειώθηκαν ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα αποτελέσματα αναφέρονται και σε
παλαιότερες μελέτες προηγούμενων δεκαετιών στην Αγγλία (Youngman 1978) και την
Αμερική (Wigfield et al 1991).
4.3. Διαφορές στις Διαστάσεις του Σοκ Μετάβασης
Είναι γενικά παραδεκτό ότι κάθε μαθητής βιώνει διαφορετικά τις βασικές παραμέτρους του
μαθησιακού περιβάλλοντος και έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες τάσεις διαφοροποίησης των
μαθητών στις διαστάσεις του σοκ μετάβασης ανάλογα με το φύλο τους και τα
χαρακτηριστικά του δημοτικού σχολείου αποφοίτησης και του γυμνασίου υποδοχής
(Ferguson and Fraser 1999).
4.3.1. Διαφορές Μεταξύ των Δύο Φύλων
Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ των αγοριών και
κοριτσιών στο μέσο όρο δυσαρέσκειας προς το γυμνάσιο για τις διαστάσεις του σοκ
μετάβασης, όπως προσδιορίστηκαν στην παρούσα μελέτη. Οι στατιστικά σημαντικές
διαφορές εμφανίζουν τα κορίτσια που δηλώνουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για το γυμνάσιο
στις διαστάσεις «Φόβος-Μοναξιά» και «Δυσκολία-Αυστηρότητα» και τα αγόρια που
δηλώνουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για τη διάσταση «Σχέσεις με Συμμαθητές». Στις
υπόλοιπες διαστάσεις που αφορούν «Σχέσεις με Καθηγητές» και «Οργάνωση-Εργασία» δεν
εμφανίζεται σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων.
Η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην πρώτη διάσταση
(«Φόβος-Μοναξιά») ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα κορίτσια βιώνουν γενικά
μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας συναισθήματα φόβου και ανησυχίας από ό,τι τα αγόρια.
Μια δεύτερη συμπληρωματική εξήγηση ίσως να προκύπτει από την επίδραση των
κοινωνικών στερεότυπων στη συμπεριφορά των μαθητών. Τα κορίτσια ίσως να έχουν
λιγότερους ενδοιασμούς να παραδεχθούν ότι βιώνουν συναισθήματα φόβου και ανησυχίας,
σύμφωνα με το θηλυκό κοινωνικό στερεότυπο συμπεριφοράς από ό,τι τα αγόρια, τα οποία
ενδέχεται λόγω ταύτισης με το αρσενικό κοινωνικό στερεότυπο να μην παραδέχονται με την
ίδια ετοιμότητα παρόμοια βιώματα.
Η παρατηρούμενη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των κοριτσιών έναντι των αγοριών προς
το γυμνάσιο αναφορικά και με τη διάσταση «Δυσκολία-αυστηρότητα» επιβεβαιώνεται και
από την προηγούμενη διαφορά και είναι συμπληρωματική της. Σύμφωνα με την πρώτη
ερμηνεία, ενδέχεται και εδώ η διαφορά να οφείλεται στη γενικότερη ευαισθησία των
κοριτσιών σε συναισθήματα ανησυχίας και απομόνωσης, τα οποία προκύπτουν όμως
περισσότερο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη διάσταση από το γεγονός ότι οι μαθητές δεν
έχουν ακόμη τυπικά αξιολογηθεί ώστε να έχουν μια περισσότερο διαμορφωμένη αντίληψη
της ακαδημαϊκής τους επάρκειας, βάσει των απαιτήσεων του νέου μαθησιακού
περιβάλλοντος. Ο φόβος και η ανησυχία για το νέο και άγνωστο εξακολουθεί να παραμένει,
αλλά τώρα εμφανίζεται περισσότερο εστιασμένος με αναφορά στη συγκεκριμένη διάσταση,
στοιχεία της οποίας εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα τις πρώτες εβδομάδες
παραμονής στο γυμνάσιο.
Πίνακας 7
Συγκριτική αντιπαράθεση μεταξύ των απόψεων αγοριών και κοριτσιών στις βασικές
διαστάσεις του σοκ μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο (t-test)
Τιμή
Διαφορά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΚ
df
ΦΥΛΟ
N
Μ.Ο. Σ.Α.
“t”
Μ.Ο.
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Αγόρια
485
3,42
0,69
ΦΟΒΟΣ-ΜΟΝΑΞΙΑ
-0,16 *** 965 -3,302
Κορίτσια 482
3,58
0,77
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Αγόρια
485
4,22
1,05
-0,05
963 -0,679
Κορίτσια 480
4,26
1,05
Αγόρια
486
4,18
0,94
964 3,084
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
0,19 **
Κορίτσια 480
4,00
0,92
Αγόρια
482
5,45
0,79
ΔΥΣΚΟΛΙΑ-ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ
956 -2,051
-0,10 *
Κορίτσια 476
5,55
0,71
Αγόρια
489
4,13
0,94
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ
-0,03
969 -0,514
Κορίτσια 482
4,16
0,92
Επίπεδα στατιστικά σημαντικής διαφοράς Μ.Ο.:(*): p< 0,05, (**):p<0,01, (***): p< 0,001.
Σχήμα 6
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5

ΣΧ. ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4,0

ΣΧ. ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
3,5
ΔΥΣΚΟΛΙΑ-ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ

3,0
Αγόρια

Αγόρια ή Κορίτσια

Κορίτσια

ΦΟΒΟΣ-ΜΟΝΑΞΙΑ

Μέσος Όρος

Μέ σ ο ς Όρο ς

ΦΟΒΟΣ-ΜΟΝΑΞΙΑ
4,0

ΣΧ. ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΣΧ. ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

3,5
ΔΥΣΚΟΛΙΑ-ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ
3,0

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια ή Κορίτσια

Οι παραπάνω διαπιστώσεις συμφωνούν ως προς την κατεύθυνση της διαφοράς και
επιβεβαιώνονται από προηγούμενες μελέτες του ψυχολογικού κλίματος της τάξης κατά τη
μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο (Ferguson and Fraser 1999). Το ερώτημα εάν ο
φόβος της πιθανής «Δυσκολίας-Αυστηρότητας» για το γυμνάσιο τροφοδοτεί την ευρύτερη
διάσταση «Φόβος-Μοναξιά» θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρον αντικείμενο
μελλοντικής διερεύνησης.
Η τρίτη στατιστικά σημαντική διαφορά που φέρει τα αγόρια να δηλώνουν
μεγαλύτερη δυσαρέσκεια προς το γυμνάσιο από τα κορίτσια για τη διάσταση «Σχέσεις με
Συμμαθητές» (Πίνακας 7) μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, όπως έχει προκύψει από
ενδείξεις που αναφέρονται σε προηγούμενες μελέτες του ψυχολογικού κλίματος στη σχολική
τάξη, τα αγόρια προτιμούν περισσότερο ανταγωνιστικά μαθησιακά περιβάλλοντα από ό,τι τα
κορίτσια (Owens και Straton 1980) αφ’ ενός και αφετέρου βιώνουν περισσότερο
ανταγωνιστικά τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές (Goh και Fraser, 1998). Σύμφωνα,
λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, ενδέχεται τα αγόρια να εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια
προς το γυμνάσιο στις «Σχέσεις με Συμμαθητές» όχι μόνο διότι ακόμα βιώνουν δυσαρέσκεια
προς το νέο περιβάλλον αλλά και επειδή προσλαμβάνουν το νέο μαθησιακό πλαίσιο
περισσότερο ανταγωνιστικά. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από προηγούμενη μελέτη μας
(Ματσαγγούρας και Βούλγαρης 2006) για το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης στο
ελληνικό δημοτικό σχολείο, όπου τα αγόρια δηλώνουν ότι βιώνουν μεγαλύτερη
«Ανταγωνιστικότητα» στις σχέσεις τους με συμμαθητές από ό,τι τα κορίτσια.
4.3.2. Διαφορές στις Αντιλήψεις Μαθητών για το Σχολικό Περιβάλλον σε Διαφορετικές
Περιοχές Σχολείων Μετάβασης
Έχει συστηματικά επισημανθεί σε προηγούμενες έρευνες (Ferguson and Fraser 1999 ·
Williams 2002) ότι πέρα από τα ατομικά χαρακτηριστικά σημαντικό ρόλο, στον τρόπο που
βιώνουν οι μαθητές το σοκ μετάβασης, παίζουν οι διαφορές στα οργανωτικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά μεταξύ του δημοτικού σχολείου αποφοίτησης και του γυμνασίου
υποδοχής. Όπως προαναφέραμε, τα δημοτικά σχολεία είναι συνήθως μικρότερα σε πληθυσμό
από ό,τι τα γυμνάσια και περισσότερο αποκεντρωμένα στην περιφέρεια. Ειδικά, μάλιστα,
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στις περιπτώσεις ημιαστικών ή αγροτικών περιοχών, οι απόφοιτοι δημοτικού από πολλές
διαφορετικές κοινότητες ή και δήμους καλούνται να παρακολουθήσουν κεντρικά γυμνάσια
στην κεντρική πόλη του δήμου ή και του νομού. Ενδέχεται, λοιπόν, οι μαθητές να
διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο που βιώνουν το σοκ μετάβασης ανάλογα με το κατά
πόσο διαφοροποιήθηκε το περιβάλλον στο γυμνάσιο σε σχέση με αυτό του δημοτικού
σχολείου αποφοίτησης.
Στην παρούσα μελέτη έγινε σύγκριση των μέσων όρων στις διαστάσεις του σοκ
μετάβασης μεταξύ μαθητών που ξεκίνησαν το γυμνάσιο σε περιοχές της πρωτεύουσας
(Αττική), σε περιοχές πρωτεύουσας νομού (πόλη της Χίου) και σε περιοχές καποδιστριακών
δήμων (Δήμοι Χίου). Οι περιοχές αυτές μπορούν γενικά να θεωρηθούν «αστικές»,
«ημιαστικές» και «αγροτικές», αντίστοιχα. Στον Πίνακα 8 εντοπίζονται στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ μαθητών σε γυμνάσια διαφορετικών περιοχών για τις
διαστάσεις «Σχέσεις με Καθηγητές», «Σχέσεις με Συμμαθητές» και «ΔυσκολίαΑυστηρότητα».
Αναφορικά με τη διάσταση «Φόβος-Μοναξιά», οι διαφορές μεταξύ μαθητών είναι
πολύ μικρές, για να μας προσανατολίσουν προς κάποια πιθανή ερμηνεία. Οι διαφοροποιήσεις
μεταξύ μαθητών στη διάσταση «Οργάνωση-Εργασία», οι οποίες αποδίδονται
παραστατικότερα στα γραφήματα του Σχήματος 7, φαίνεται να αποτελούν ενδείξεις μίας
τάσης βαθμιαίας αύξησης της δυσαρέσκειας των μαθητών για τα οργανωτικά χαρακτηριστικά
του νέου σχολείου από τις αστικές στις πιο αποκεντρωμένες ημιαστικές και αγροτικές
περιοχές. Παρόλο που οι διαφορές δεν φτάνουν το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας,
ωστόσο φαίνεται να είναι προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, αν θεωρήσουμε ότι η
μετάβαση και οι αλλαγές στην οργάνωση του σχολικού περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερες και
προβάλουν περισσότερες απαιτήσεις προσαρμογής για τους μαθητές που προέρχονται από
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές από ό,τι για μαθητές που βιώνουν το σοκ μετάβασης σε
περισσότερο κεντρικές αστικές περιοχές.
Πίνακας 8
Σύγκριση απόψεων μαθητών σε γυμνάσια μετάβασης διαφορετικών περιοχών (Anova)
Περιοχή Σχολείου
Διαφορά Μ.Ο. στις Διαστάσεις του Σοκ Μετάβασης
Μετάβασης
Φόβος- Σχέσεις με Σχέσεις με
Δυσκολία- Οργάνωση(Χ)
(Υ)
Μοναξιά Καθηγητές Συμμαθητές Αυστηρότητα Εργασία
(Χ-Υ)
(Χ-Υ)
(Χ-Υ)
(Χ-Υ)
(Χ-Υ)
Αστική
Ημιαστική -0,02
0,32 ***
-0,23 *
-0,37 ***
-0,11
Αγροτική
0,02
0,41 *** -0,38 ***
-0,43 ***
-0,06
Ημιαστική
Αστική
0,02 -0,32 ***
0,23 *
0,37 ***
0,11
Αγροτική
0,04
0,09
-0,15
-0,06
0,05
Αγροτική
Αστική
-0,02
-0,41 ***
0,38 ***
0,43 ***
0,06
Ημιαστική -0,04
-0,09 ***
0,15
0,06
-0,05
Επίπεδα στατιστικά σημαντικής διαφοράς Μ.Ο.:(*): p< 0,05, (**):p<0,01, (***): p<
0,001.
Σχήμα 7
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Αγροτική
Ημιαστική

Περιοχή Σχολείου Μετάβασης
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ΣΧ. ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

3,5
ΔΥΣΚΟΛΙΑ-ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ
3,0
Αστική

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Ημιαστική

Αγροτική

Περιοχή Σχολείου Μετάβασης

Διαφοροποιήσεις στα οργανωτικά χαρακτηριστικά του σχολείου κατά τη μετάβαση φαίνεται
να επιδρούν στη μορφή, την έκταση και την ένταση του σοκ μετάβασης που βιώνουν οι
νεοεισερχόμενοι μαθητές. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 και περισσότερο παραστατικά στα
γραφήματα του Σχήματος 7, η περιοχή δημοτικού αποφοίτησης και γυμνασίου υποδοχής
φαίνεται να αποτελεί παράμετρο διαφοροποίησης των προσδιοριστικών διαστάσεων του σοκ
μετάβασης γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα συμπεράσματα προηγούμενων μελετών
(Ferguson and Fraser 1999).
Οι παρατηρούμενες διαφορές στις διαστάσεις «Σχέσεις με Συμμαθητές» και
«Δυσκολία-Αυστηρότητα» διαβαθμίζονται προοδευτικά προς την ίδια κατεύθυνση και
εμφανίζουν τους μαθητές που πραγματοποίησαν τη μετάβαση από δημοτικά αγροτικών
περιοχών σε κεντρικά γυμνάσια καποδιστριακών δήμων να δηλώνουν μεγαλύτερη
δυσαρέσκεια προς το γυμνάσιο και στις δύο διαστάσεις από τους μαθητές σε ημιαστικές και
αστικές περιοχές αντίστοιχα. Μια πρώτη εξήγηση γι’ αυτές τις διαφορές φαίνεται να είναι το
γεγονός ότι οι προερχόμενοι από αγροτικές περιοχές βιώνουν περισσότερο αρνητικά αυτές τις
δύο διαστάσεις εξαιτίας των μεγαλύτερων διαφορών που ενδέχεται να προκύπτουν στις
βασικές παραμέτρους του σχολικού περιβάλλοντος μεταξύ των δημοτικών αποφοίτησης και
των γυμνασίων υποδοχής. Οι μαθητές, δηλαδή, των αγροτικών σε μεγαλύτερο βαθμό και των
ημιαστικών περιοχών σε μικρότερο, βλέπουν πιο αρνητικά το γυμνάσιο ως προς τις σχέσεις
με τους συμμαθητές και ως προς την δυσκολία των απαιτήσεων και την αυστηρότητα των
σχολικών κανονισμών, ίσως διότι οι νέοι συμμαθητές είναι από πολλά διαφορετικά και
απομακρυσμένα σχολεία, είναι άγνωστοι μεταξύ τους και η οργάνωση και οι απαιτήσεις του
νέου περιβάλλοντος βιώνονται ως περισσότερο πρωτογενείς και ξένες και, έτσι, ως
περισσότερο αρνητικές συγκριτικά με τις γνωστές στο δημοτικό σχολείο αποφοίτησης.
Οι διαφορές ως προς τη διάσταση «Σχέσεις με Καθηγητές» αξίζει να μελετηθούν σε
περισσότερη λεπτομέρεια, διότι εμφανίζουν αντίστροφη κατεύθυνση από εκείνη που
διαμορφώνεται για τις διαφορές που σχολιάστηκαν παραπάνω. Εδώ οι μαθητές που
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πραγματοποιούν τη μετάβαση από και προς σχολεία αστικών περιοχών βιώνουν περισσότερο
αρνητικά τις σχέσεις τους με τους καθηγητές στο γυμνάσιο από ό,τι οι μαθητές που
πραγματοποιούν τη μετάβαση από και προς σχολεία ημιαστικών και αγροτικών περιοχών.
Παρόλα αυτά αξίζει να επισημάνουμε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ ημιαστικών και αγροτικών περιοχών για τη συγκεκριμένη διάσταση.
Επομένως, η διαφορά μπορεί να θεωρηθεί ότι ανακύπτει μεταξύ μαθητών που
πραγματοποίησαν τη μετάβαση στην πρωτεύουσα και μαθητών στην επαρχία. Οι λόγοι για
τους οποίους προκύπτει η παραπάνω διαφορά είναι πολλοί και αξίζει να μελετηθούν σε
μελλοντική εμπειρική διερεύνηση, όπου θα πρέπει να εξεταστούν συνδυαστικά οι σχέσεις, οι
αλληλεπιδράσεις και οι πιθανές επιρροές πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτή του
φύλου των μαθητών και των χαρακτηριστικών του δημοτικού σχολείου αποφοίτησης και του
γυμνασίου υποδοχής.
5. Συμπεράσματα
Στην παρούσα μελέτη έγινε μια εμπειρική προσπάθεια εντοπισμού των προσδιοριστικών
διαστάσεων του σοκ μετάβασης από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια υποχρεωτική
εκπαίδευση μέσα από μία ευρύτερη ποσοτική διερεύνηση αυτο-αναφορών μαθητών για τον
τρόπο που βιώνουν τις αλλαγές στις βασικές παραμέτρους του σχολικού περιβάλλοντος σε
σχολεία των δύο βαθμίδων.
Το σοκ μετάβασης προσδιορίστηκε ως σύνθεση πέντε διαστάσεων που ορίστηκαν ως
«Φόβος-Μοναξιά», «Σχέσεις με Καθηγητές», «Σχέσεις με Συμμαθητές», «ΔυσκολίαΑυστηρότητα» και «Οργάνωση-Εργασία».
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρωτογενή επεξεργασία των δεδομένων
συμφωνούν με συμπεράσματα προηγούμενων μελετών, που εμφανίζουν τη γενική ανησυχία
και το φόβο των μαθητών πριν από τη μετάβαση να μετριάζεται σημαντικά κατά τη διάρκεια
των πρώτων εβδομάδων στο γυμνάσιο.
Επιβεβαιώθηκαν, ακόμη, συμπεράσματα προηγούμενων μελετών, που συστηματικά
εμφανίζουν τα κορίτσια να βιώνουν περισσότερο έντονα συναισθήματα φόβου και ανησυχίας
για το νέο μαθησιακό περιβάλλον από ό,τι τα αγόρια, καθώς και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια,
που εστιάζεται στη δυσκολία των εργασιών και την αυστηρότητα κανόνων στο γυμνάσιο. Τα
αγόρια δήλωσαν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στον τομέα των σχέσεων με τους συμμαθητές στο
γυμνάσιο, ίσως διότι τα αγόρια γενικότερα βιώνουν το μαθησιακό περιβάλλον περισσότερο
ανταγωνιστικά από ό,τι τα κορίτσια.
Συνοψίζοντας, στην παρούσα μελέτη προέκυψαν ενδείξεις ότι τα προσδιοριστικά του
σοκ μετάβασης, διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή στην οποία ανήκει το δημοτικό
αποφοίτησης και το γυμνάσιο υποδοχής. Το τελευταίο συμπέρασμα αναδεικνύει την ανάγκη
συνδυαστικής μελέτης ατομικών χαρακτηριστικών των μαθητών και χαρακτηριστικών των
σχολείων αποφοίτησης και υποδοχής. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το μέγεθος των
σχολείων, το μέγεθος των τάξεων και των τμημάτων, η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού
και η υιοθέτηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών πρακτικών, όπως η προετοιμασία των
μαθητών από τους δασκάλους στο δημοτικό αποφοίτησης για την επερχόμενη μετάβαση στο
γυμνάσιο.
Σημαντικά πεδία μελλοντικής διερεύνησης των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών
του σοκ μετάβασης αποτελούν τα ερωτήματα που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη και τις
επιδράσεις του σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της ακαδημαϊκής επίδοσης των
μαθητών σε επόμενες φάσεις της μετάβασης κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής χρονιάς, αλλά
και κατά τον προβιβασμό από τάξη σε τάξη στο γυμνάσιο.
Ενδιαφέρον, τέλος, πεδίο το οποίο αξίζει λεπτομερέστερης διερεύνησης αποτελεί η
εξέταση του τρόπου με τον οποίο βιώνουν το σοκ μετάβασης μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως είναι οι αδύναμοι και οι υψηλών δυνατοτήτων μαθητές.
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Αναπαράσταση της γυναίκας όσον αφορά στο στερεότυπο του φύλου:
Κοινωνιοσημειωτική ανάγνωση παιδικών ιχνογραφημάτων
Δασκαλάκη Νεκτ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Βαμβακίδου Ιφιγέν., Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Περίληψη
Η γνωσιολογική σημασία της εικόνας προσδιορίστηκε από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα στους
χώρους της Φιλοσοφίας, της Αισθητικής, της Ψυχολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης και της
Σημειωτικής. Σήμερα πολύπλευρες αναλύσεις της τέχνης βασίζονται στην ισότιμη ανάπτυξη
τεσσάρων βασικών τομέων διδασκαλίας (παραγωγή, κριτική, ιστορία της τέχνης και αισθητική) με
στόχο τη συνάρτηση της εκφραστικής λειτουργίας της τέχνης με την καλλιέργεια των νοητικών
δεξιοτήτων. Αναζητούμε στο παιδικό ιχνογράφημα τις τάσεις και τα σύμβολα που κατασκευάζονται
ή/και αναπαράγονται από τα νήπια. Το παιδικό σχέδιο αφηγείται κάθε φορά μια ιστορία με εικόνεςσύμβολα και η εικονογραφημένη απόδοση αντικειμένων ή/και προσώπων συναρτάται με τον τίτλοθέμα που ζητήθηκε να αποδοθεί από τα νήπια. Σ’ αυτή τη διάσταση το παιδικό σχέδιο μπορεί να
αξιοποιηθεί από/για το παιδί και από/για το διδάσκοντα, τον ερευνητή ως υλικό πληροφόρησης για
την κοινωνικοποίησή του, και για τα πολιτισμικά, ιστορικά στερεότυπα που έχει αποδεχτεί ή όχι. Τα
παιδιά αναπτύσσονται μέσα στο σύγχρονο πολιτισμό, στο βερμπαλισμό της εικόνας και δεν
αναπαράγουν απλώς φόρμες, αλλά αποτυπώνουν αυτό που ήδη γνωρίζουν για να επικοινωνήσουν. Η
προκείμενη έρευνα καλύπτει τις συνηθισμένες παιδικές ζωγραφιές παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας (5-12 ετών) και τον τρόπο που απεικονίζονται μέσα σ' αυτές οι αντιλήψεις, οι αναπαραστάσεις
των παιδιών για τη θέση της γυναίκας στη σημερινή ελληνική κοινωνία και η επίδραση από διάφορα
στερεότυπα. Το δείγμα προέρχεται από σχολεία στις περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης, Επτανήσων,
Κυκλάδων και Στερεάς και αφορά σε πόσα άτομα. Οι Kress & Leeuwen υποστηρίζουν ότι τα «παιδιά
εξαρτώνται περισσότερο από την κατασκευή μεταφορών, ενώ οι ενήλικοι δεσμεύονται περισσότερο
από υπάρχουσες μεταφορές στην κουλτούρα». Σε μια εγγράμματη δυτική κουλτούρα τα οπτικά μέσα
επικοινωνίας είναι λογικές εκφράσεις πολιτισμικής αξίας. Ως βασικό ερευνητικό εργαλείο
χρησιμοποιείται η σημειωτική ανάγνωση της εικόνας.

Α. Θεωρητικό/μεθοδολογικό μέρος
Τα σημεία είναι διαρκώς πολύσημα και οι σημασίες αναδεικνύονται στο σημασιολογικό
περιβάλλον. Από τη στιγμή που είναι επιλέξιμα μπορούν επίσης να αντικατασταθούν. Παρά
τις ποικίλες διαφορές τους, τα κοινά χαρακτηριστικά των σημείων καθορίζονται α) από έναν
σκοπό, που στην περίπτωσή μας αφορά στην αναπαράσταση της των δύο φύλων μέσω της
ιχνογράφησης ως σχολικής άσκησης που ζητήθηκε από τα παιδιά, β) στις πληροφορίες, που
παρέχονται ως ιδιότητες των δύο φύλων, ως είδος και μας οδηγούν στη σημαντική ανάλυση
και τέλος γ) αναγνωρίζονται από την εμφάνισή τους, από τα σημαίνοντα και τις σχέσεις με
τα σημαινόμενα στη συντακτική ανάλυση385. Το παιδικό σχέδιο αφηγείται κάθε φορά μια
ιστορία με εικόνες-σύμβολα και η εικονογραφημένη απόδοση αντικειμένων ή/και προσώπων
συναρτάται με τον τίτλο-θέμα386. Σ’ αυτή τη διάσταση το παιδικό σχέδιο μπορεί να
αξιοποιηθεί από/για το παιδί και από/για το διδάσκοντα, τον ερευνητή ως υλικό
πληροφόρησης για την κοινωνικοποίησή του, και για τα στερεότυπα που έχει αποδεχτεί ή
όχι. Τα παιδιά αναπτύσσονται μέσα στο σύγχρονο πολιτισμό, στο βερμπαλισμό της εικόνας
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Belting et al (1995). Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 330-331. Vamvakidou I., Golia P., Zigouri E.
(2003). Recording Children’s Perception of Television through their paintings: International Journal of Learning/10,3601-3612.
386
Ο Arno Stern τονίζει ότι στο παιδικό ιχνογράφημα σπουδαία σημασία παίζουν τα δομικά στοιχεία του σχεδίου, που μας επιτρέπουν
να καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο το παιδί διατυπώνει τις εικόνες του.
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και δεν αναπαράγουν απλώς φόρμες387, αλλά αποτυπώνουν αυτό που ήδη γνωρίζουν για να
επικοινωνήσουν. Παράλληλα παράγουν γνώση μέσα από αυτή την εμπειρία της
παρατήρησης και της σχεδίασης. Το παιδικό σχέδιο λοιπόν ως πολιτισμικό προϊόν, ως
μαρτυρία αλήθειας ή ψεύδους388 φανερώνει την εξάρτηση /ή όχι των παιδιών από το
περιβάλλον. Η γραφική έκφραση συνιστά υλικό για να χαρακτηριστεί, να αναγνωριστεί το
μαλακό, το κινούμενο, το σταθερό. Η χρήση επίσης των χρωμάτων, ή του άσπρου-μαύρου ως
αντίθεσης, η ικανότητα μορφοποίησης και οπτικοποίησης των αισθημάτων συγκροτούν τα
γραφικό λεξιλόγιο των παιδιών, τη γραφική μνήμη, την εικονική μνήμη μέσα από την οποία
κάθε παιδί διαφοροποιείται και αναπτύσσεται389. Οι Kress & Leeuwen υποστηρίζουν ότι τα
«παιδιά εξαρτώνται περισσότερο από την κατασκευή μεταφορών, ενώ οι ενήλικοι
δεσμεύονται περισσότερο από υπάρχουσες μεταφορές στην κουλτούρα»390. Το ερώτημα που
προκύπτει στη σημειωτική ανάλυση είναι εάν και σε ποιο βαθμό το αφηγηματικό στοιχείο
της εικαστικής γραφής εξαρτάται, αναπαράγει τα στοιχεία της κουλτούρας των ενηλίκων. Για
παράδειγμα, η γραφική των παιδιών αποτελεί μια δομική ολότητα και μπορεί να ενταχθεί στο
κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς, στο πεδίο της κουλτούρας μιας περιοχής.
Η εικόνα που αναπαράγεται από τα παιδιά ως μη λεκτική επικοινωνία λειτουργεί
διαφορετικά από τη γλώσσα και μας δίνει τη δυνατότητα για ελεύθερη ανάγνωση. Παρά το
γεγονός ότι είναι κωδικοποιημένη δεν επιβάλλεται στο δέκτη άμεσα, αλλά οργανώνει τα
μηνύματα πολυσημικά. Σ’ αυτή τη διάσταση η σημειωτική αναζητά τους κώδικες, τις σχέσεις
αναλογίας με το πραγματικό, το αντιληπτικό επίπεδο και το πολιτισμικό391. Για την
περιγραφή και την ανάλυση προτείνεται το μοντέλο των Kress and Leeuwen392 όσον αφορά
στην ανάγνωση της οπτικής επικοινωνίας. Η παιδική ζωγραφική δεν μας ενδιαφέρει μόνο ως
μέσο αυτοέκφρασης και συναισθηματικής ανάπτυξης, αλλά συνιστά παράλληλα πλούσιο
υλικό με γνωστικό περιεχόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει το αθώο μάτι ή η αισθητική του παιδιού,
αλλά η δημιουργικότητα και κυρίως οι δυνάμεις της έξυπνης παρατήρησης:«στα παιδιά
υπάρχει δημιουργικότητα, αλλά όχι τέχνη»393. Το παιδικό ιχνογράφημα ως σημείο394
αποτελεί ένα καθεαυτό αντικείμενο, το οποίο δε μεταφέρει σημασίες, αλλά τις παράγει και
μπορούμε έτσι να αναζητήσουμε την α) αναφορική λειτουργία, β) τους κώδικες, γ) τη
σχηματική λειτουργία, δ) την κατεύθυνση, ε) το κοινωνικό πλαίσιο των σημείων, τα ιστορικά
συμφραζόμενα. Για τη σημειωτική ανάλυση χρησιμοποιούμε τη συμπαραδήλωση και τη
θεωρία του βλέμματος. Η εμφανέστερη τυπολογία βασίζεται στο ποιος κοιτάζει, οπότε
διακρίνουμε: το βλέμμα του θεατή, το εσω-αφηγηματικό βλέμμα, το άμεσο (ή εξωδιηγηματικό) βλέμμα προς το θεατή395. Στην έρευνα που εκπονούμε μας ενδιαφέρει το ζήτημα
του βλέμματος, γιατί συνδέεται με την ταύτιση. Το παιδί/πομπός του ιχνογραφήματος και της
αναπαράστασης που επιλέγει μπορεί να ταυτίζεται με αυτό που ιχνογραφεί, καθώς μπορεί να
τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στο υλικό της αναπαράστασης.
Β. Το δείγμα
Στα ιχνογραφήματα που συγκεντρώσαμε (140 σε αριθμό) διακρίνουμε και τα τρία
σημειωτικά πεδία: το συντακτικό, το σημαντικό και το πραγματιστικό. Η συντακτική
ανάλυση παρέχει στοιχεία για τη μορφή, το χρώμα και τη σύνθεση, ενώ η σημαντική
ανάλυση για τα σημασιολογικά πλέγματα. Στο πραγματιστικό πεδίο φαίνεται ότι τα παιδιά
δεν αγνοούν τα συμφραζόμενα των ρόλων για τα δύο φύλα, όπως διαφαίνεται στη χρήση των
συνδηλώσεων και των κωδίκων.
387

Τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για φόρμες όπως οι καλλιτέχνες, αλλά αποτυπώνουν αυτό που βλέπουν με τον τρόπο που το
αντιλαμβάνονται και τα υλικά που διαθέτουν: βλ. Κακίση-Παναγοπούλου, Λ. (2001). Και όμως ζωγραφίζουν, Η ζωγραφική των
παιδιών και ο κόσμος τους. Αθήνα: Δελφοί, 21- 23.
388
Eco U. (1989). Θεωρία Σημειωτικής. (μετ. Ε. Καλλιφατίδη). Αθήνα: Γνώση, 26.
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Schirrmacher R. (1998). Τέχνη και Δημιουργική Ανάπτυξη των Παιδιών.(μετ. Τ. Γαζερμάν). Αθήνα: Ίων, 131-134. Gaitskell C. D.,
Hurwitz A., & Day, M. (1982). Children and their art. London: HBJ, 195-197.
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Εικόνα 6.

Συντακτική ανάλυση
Στα παιδικά ιχνογραφήματα που παρουσιάζουμε, κυριαρχεί το ανθρωποκεντρικό μοντέλο,
καθώς σε όλα εικονίζονται αναπαραστάσεις μορφών. Η ατέλεια στο σχήμα εξαρτάται από
την προσχολική σχεδιαστική δεξιότητα, σύμφωνα με τα στάδια εξέλιξης του παιδιού396.
Μορφές / Σχήμα / Μέγεθος
Όσον αφορά στο σχήμα τα περισσότερα παιδιά βάζουν σε γραφικό κώδικα, σε ανθρώπινες
μορφές τον τύπο του άντρα κα της γυναίκας επιλέγοντας α)λιτές μορφές, β)χωρίς όγκο, γ)με
όγκο σε μια τυπολογία σχημάτων που αποδίδει την ανθρώπινη μορφή. Στην πλειονότητά
τους αποδίδουν τη γυναίκα με όγκο και όσον αφορά στο μέγεθος αναπαρίσταται εύσωμη
περισσότερες φορές απ’ ότι τον άντρα.
Αναφορικά στο ύψος, η γυναίκα εμφανίζεται ψηλή σε αρκετά ιχνογραφήματα, ενώ
στα περισσότερα εμφανίζεται κοντύτερη. Το ενδιαφέρον σ’ αυτή την περίπτωση είναι να
εντοπίσουμε τους πομπούς των έργων: τα κορίτσια που ζωγράφισαν τη γυναίκα εύσωμη ή
ψηλή είναι 42. Τα αγόρια 67 φορές ζωγράφισαν τη γυναίκα εύσωμη ή ψηλή ή και τα δύο
μαζί. Στο σύνολο των έργων παρατηρείται ο εικονισμός με στοιχείο την ομοιότητα του
ανθρώπινου397. Συγκεκριμένα, ιχνογραφούνται 140 ολόσωμες μορφές, 96 βαμμένες με όγκο.
Έμφαση δίνεται στα άκρα 26 φορές, ενώ στα πρόσωπα 44 φορές. Οι μουντζούρες είναι
ελάχιστες, αναδεικνύοντας τη σχεδιαστική φάση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά (προνήπια
και άνω).
396
397

Κακίση-Παναγοπούλου, Λ.(2001). ό.π.
Eco, U. (1989). ό.π.
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Στα πλαίσια της προοδευτικής σχεδιαστικής εξέλιξης, καθώς από το 4ο έτος της ηλικίας και
ύστερα το παιδί αρχίζει να αναζητεί την αναπαράσταση συγκεκριμένων μορφών και γενικά
αρχίζει να διαφαίνεται μια καλύτερη απόδοση της μορφής, των αντικειμένων και των
ανθρώπων. Στο πεδίο αυτό τα παιδιά επιτυγχάνουν να αποδώσουν με ευκρίνεια τα δύο φύλα
σε 89 περιπτώσεις.
Οι σιωπηρές, συμπαραδηλωτικές ιδεολογικές κατευθύνσεις στην οπτική αφήγηση
των παιδιών για τα δύο φύλα μέσα από συγκεκριμένες επιλογές εικόνας φαίνεται ότι
προέρχονται άμεσα από το «οικογενειακό σημείο» ως πραγματικό συμβάν. Το ζήτημα για
την ύπαρξη καθαρής καταδήλωσης ή απλώς της κυρίαρχης συμπαραδήλωσης398 μπορεί να
μεταφραστεί σε όρους εικονικής αντικειμενικότητας και ιδεολογικής φόρτισης τόσο στο
περιεχόμενο όσο και στο ύφος των παιδικών έργων, όπως θα φανεί από τη συντακτική
ανάλυση.
Ρόλος των φύλων
Στη σημειωτική ανάλυση οπτικού υλικού εστιάζουμε συχνά στις «απουσίες», στην επιλογή
ενός ειδικού σημαίνοντος έναντι ενός άλλου σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Fiske
ισχυρίζεται ότι σε οποιοδήποτε κείμενο «η σημασία αυτού που επιλέγεται καθορίζεται από
τη σημασία αυτού που δε χρησιμοποιήθηκε»399. Εντοπίζονται δύο είδη απουσιών: αυτό που
«γίνεται χωρίς να λέγεται» και αντανακλά εκείνο που υποτίθεται ότι λαμβάνεται ως
προφανές, και αυτό που «λάμπει δια της απουσίας του», κάτι που η παρουσία του στο έργο
μπορεί να εμπαίξει τις συμβατικές προσδοκίες, κάνοντας το συμβατικό αντικείμενο να
«λάμπει δια της απουσίας του» και το απροσδόκητο μια «δήλωση»400. Στο δείγμα των
παιδικών ιχνογραφημάτων που παρουσιάζουμε για τα δύο φύλα η παρουσία του άντρα και
της γυναίκας παράγει έμφυλα και κοινωνικά στερεότυπα. Φαίνεται ότι τα παιδιά σ’ αυτές τις
ηλικίες έχουν ήδη υιοθετήσει τους ρόλους και τα στερεότυπα της κοινωνίας των ενηλίκων.
Σενάριο
Οι περισσότερες συνθέσεις των ιχνογραφημάτων (122 έργα) παρουσιάζουν τη γυναίκα σε
ρόλο νοικοκυράς, είτε να πλένει πιάτα, είτε να μαγειρεύει ή να κάνει άλλου είδους
οικοκυρικές εργασίες και τον άντρα να ξαπλώνει, να βλέπει τηλεόραση ή να βρίσκεται στο
χώρο εργασίας του (πχ. ΔΕΗ), 11 παρουσιάζουν τον άντρα και τη γυναίκα να κάνουν κάποια
από κοινού εργασία και σε ένα έργο αναπαρίσταται μονάχα η γυναίκα και απουσιάζει ο
άντρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 2 έργα που παρουσιάζουν τον άντρα να πυροβολεί τη
γυναίκα και 1 με αναπαράσταση και ενός παιδιού. Ο άντρας και η γυναίκα εμφανίζονται σε
παράταξη 131 φορές, ενώ σε 9 ιχνογραφήματα τα δύο άτομα βρίσκονται στις δύο άκρες της
σελίδας. Στο υλικό εμφανίζονται σταθερές επαναλήψεις όσον αφορά στη σχέση των φύλων
καθώς και στην ενασχόληση με την οποία καταπιάνονται. Η αναγκαία ταύτιση με το φύλο
που προκύπτει απ’ αυτή την ηλικία εμφανίζεται στα σχέδια των κοριτσιών, που σχεδιαστικά
δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη γυναίκα, ενώ τα αγόρια όχι.
Οι βιολογικές θεωρίες ερμηνεύουν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως
αποτέλεσμα της γενετικής κληρονομιάς, που διαφέρει ανάμεσα στους άνδρες και τις
γυναίκες. Από τις θεωρίες αυτές οι πιο διαδεδομένες είναι ο λειτουργισμός και η
κοινωνιοβιολογία. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης υποστηρίζει ότι η ταύτιση είναι
αποτέλεσμα παρατήρησης και μίμησης401. Τα παιδιά, δηλαδή, παρατηρούν τις διαφορετικές
συμπεριφορές αντρών και γυναικών καθώς και ποιες από αυτές τις συμπεριφορές θεωρούνται
αποδεκτές και τις μιμούνται. Ωστόσο, η μίμηση μέσω της παρατήρησης δε γίνεται αυτόματα,
αλλά επηρεάζεται από πέντε παράγοντες: α)τη διαθεσιμότητα: κατά πόσο μια συμπεριφορά
είναι διαθέσιμη προς παρατήρηση στο περιβάλλον του παιδιού, β)την προσοχή: για την
αναπαραγωγή μιας συμπεριφοράς δεν αρκεί μόνο η παρατήρηση, αλλά και η επικέντρωση
της προσοχής στα επιμέρους χαρακτηριστικά της, γ)τη μνήμη: η παρατήρηση γίνεται
αποτελεσματική όταν η συμπεριφορά μπορεί να απομνημονευθεί, δ)τη διεργασία κινητικής
398

Thwaites, T., Davis, L., & Mules, W. (1994). ό.π.
Fiske, J. (1982). Introduction to Communication Studies. London: Routledge
Chandler, D. (1998). ό.π.
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αναπαραγωγής: τα παιδιά συνήθως δεν αναπαράγουν πολύ σύνθετες συμπεριφορές και ε)το
κίνητρο: τα παιδιά συχνά μιμούνται συμπεριφορές, που παρατηρούν ότι ενισχύονται και
ανταμείβονται από τους ενήλικες.
Όπως έχει υποστηριχτεί402, τα παιδιά μιμούνται με μεγαλύτερη επιτυχία μοντέλα που
ανήκουν στο ίδιο φύλο με αυτά, έχουν εξουσία και τους προσφέρουν φροντίδα. Καθώς το
περιβάλλον θυμίζει διαρκώς στο παιδί ότι είναι αγόρι ή κορίτσι και το ενισχύει αντίστοιχα να
ασχολείται με ανδρικά ή γυναικεία πράγματα, αυτό καταλήγει σιγά-σιγά να σκέφτεται για
τον εαυτό του ως αγόρι ή κορίτσι. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από τη παρατήρηση, την
ενίσχυση και τη μίμηση φαίνεται ότι η διαμόρφωση του κατάλληλου ρόλου του φύλου
προηγείται της απόκτησης της ταυτότητας του φύλου. Οι οπαδοί της γνωστικής θεωρίας
υποστηρίζουν ότι η ταύτιση είναι προϊόν της γνωστικής διαδικασίας και αποτέλεσμα της
γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού403. Οι Slaby & Frey περιγράφουν τη διαμόρφωση της
ταυτότητας του φύλου ως μια διαδικασία με τρία στάδια που σχετίζεται άμεσα με τα στάδια
γνωστικής ανάπτυξης του J. Piaget: α)Βασική ταυτότητα του ρόλου του φύλου: όταν τα
παιδιά φτάσουν στην ηλικία των 3 ετών, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν δύο φύλα και είναι σε
θέση να χαρακτηρίσουν τον εαυτό τους ως αγόρι ή κορίτσι, β)Σταθερότητα του ρόλου του
φύλου: στη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας, τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν ότι οι ρόλοι του
φύλου είναι διαχρονικά σταθεροί. Τα αγόρια μεγαλώνουν για να γίνουν άντρες και τα
κορίτσια μεγαλώνουν για να γίνουν γυναίκες (σταθερότητα-constancy), γ)Μονιμότητα του
ρόλου του φύλου: η ανάπτυξη του ρόλου του φύλου ολοκληρώνεται όταν τα παιδιά
καταλάβουν πως το φύλο παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, όπως για
παράδειγμα οι ενδυματολογικές επιλογές (μονιμότητα-stability). Ένας συνδυασμός της
θεωρίας της κοινωνικής μάθησης και της γνωστικής θεωρίας είναι η θεωρία του σχήματος
του φύλου404. Και οι δύο θεωρίες υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον επηρεάζει την κατανόηση
του παιδιού έμμεσα, μέσω ενός σχήματος ή μιας γνωστικής δομής.
Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αγόρια και κορίτσια σχεδιάζουν άτομα του
ίδιου ή του αντίθετου φύλου, ο Θ. Μπέλλας405 αναφέρει ότι τα παιδιά από τεσσάρων έως
επτά ετών τείνουν να ζωγραφίζουν πιο μεγάλο το πρόσωπο εκείνο που έχει το ίδιο φύλο με
το δικό τους. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα συμπεράσματα αυτά έχουν συγκεντρωθεί από
έρευνες που αφορούσαν στην ιχνογράφηση του αντίστοιχου γονιού και όχι ενός
οποιουδήποτε ανθρώπου. Επομένως, θα έπρεπε πιο σωστά να πούμε ότι τα παιδιά
ζωγραφίζουν πιο μεγάλη τη φιγούρα στην οποία δίνουν μεγαλύτερη σημασία. Εξάλλου,
πάντα σύμφωνα με τον Μπέλλα, από έρευνες που έγιναν σε παιδιά που ο πατέρας έλειπε για
μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι, παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια ζωγράφιζαν τις αντρικές
φιγούρες μικρότερες από τις γυναικείες. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το
πρότυπο του γονέα με τον οποίο θα ταυτιστεί το παιδί επηρεάζει και το μέγεθος που αποδίδει
το παιδί στις φιγούρες του κάθε φύλου. Συνολικά στο δείγμα των παιδιών (140 έργα) το φύλο
ως σημαίνον εμφανίζεται σε 89 ιχνογραφήματα.
Χώρος
Όσον αφορά στη χρήση του χώρου ως εσωτερικού/εξωτερικού, φυσικού/αστικού στη
σκηνοθέτηση του παιδικού ιχνογραφήματος για τα δύο φύλα οι επιλογές του εσωτερικού
χώρου ως οικίας/εστίας τους εμφανίζεται 46 φορές. Ωστόσο, η οικία/σπίτι ως συνδήλωση της
γυναίκας χρησιμοποιείται από τα παιδιά 102 φορές.
Σε 70 ιχνογραφήματα οι μορφές τοποθετούνται στο κέντρο της σελίδας. Η αξία της
πληροφορίας αυτής στη σημασία της παιδικής σύνθεσης, σύμφωνα με τη γραμματική του
οπτικού σχεδίου στο επίπεδο της κειμενικής μεταλειτουργίας, επικεντρώνεται στο
«δεδομένο-σταθερό» γνωστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται στο αριστερό τμήμα του
σχεδίου, στο δεξί τμήμα το «νέο», ενώ στο κέντρο τονίζεται ο πυρήνας της πληροφορίας. Το
μοντέλο αυτό μας οδηγεί στον τύπο της ανάλυσης με κριτήριο το «κέντρο και το περιθώριο»
και την οριζόντια και κάθετη δομή της εικόνας, όπως παρατηρείται στην παιδική ζωγραφική
402
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και στη βυζαντινή τέχνη406. Σε εξωτερικό χώρο εμφανίζονται οι μορφές 72 φορές και στη
φύση 11 φορές. Οι γυναίκες έξω από το σπίτι εμφανίζονται 38 φορές, οι άντρες 113 φορές.
Προκύπτει σαφής έμφυλη χρήση του χώρου όσον αφορά τα μέρη της οικίας ή τον
εσωτερικό/εξωτερικό χώρο, αλλά είναι φανερό ότι ο εξωτερικός χώρος που πρωταγωνιστούν
οι γυναίκες είναι περιορισμένος και συμπίπτει με τα στερεότυπα της καθημερινής
πραγματικότητας. Tα χαρακτηριστικά του υλικού χώρου, του κτισμένου και διαμορφωμένου
από τον άνθρωπο, και ο τρόπος ζωής που αναπτύσσεται εκεί εκφράζουν τη πολιτισμική
πραγματικότητα. Προβάλλουν στο υποκείμενο κωδικοποιημένα ερεθίσματα και του
υποβάλλουν πρακτικές για την ένταξή του σ’ αυτήν.
Κίνηση/Θέση/Κατεύθυνση
Οι μορφές στην πλειονότητά τους παρουσιάζονται σε στάση 99 φορές (ποσοστό 70%), ενώ
σε κίνηση 41 φορές (ποσοστό 30%). Δίνεται έμφαση στη δράση και στην απόδοση σεναρίων
από τα παιδιά στη ζωγραφική τους. Επίσης, επιλέγεται από τα παιδιά η παρατακτική διάταξη,
στην οποία η ζωγραφική (κυρίως η προσχολική, βέβαια) δηλώνεται ως καθορισμός του
σχεδιαστικού χώρου (131 έργα). Ο ανθρώπινος συμβολισμός, η επανάληψη της ανθρώπινης
φιγούρας σε άλλη στάση προσδιορίζεται στη «γραμματική της εικόνας» ως απαίτηση προς
αναγνώριση ή προσφορά, εάν είναι σε μετωπική ή πλάγια στάση αντίστοιχα407. Στο δείγμα
μας οι μορφές αποδίδονται μετωπιαία 97 φορές (ποσοστό 60%) και συγκροτούν μια
απαίτηση προς αναγνώριση και 43 φορές σε πλάγια κατεύθυνση ως προσφορά προς το
θεατή.
Τα λεκτικά στοιχεία, όπου συμπαρατίθενται ως υπογραφή ή/και λέξεις επιτονίζουν
την εικόνα τπου υποκειμένου που παράγει την εικόνα408. Οι χώροι της οικίας, η φύση, τα
κουζινικά σκεύη -κυρίως- χρησιμοποιούνται από τα παιδιά ως αντικείμενα συνδήλωσης. Η
σχέση των παιδιών με τη φύση και τα αγροτικά συμφραζόμενα παρουσιάζεται ελλιπής στο
δείγμα, αλλά μάλλον οφείλεται στο μικρό ποσοστό ιχνογραφημάτων που προέρχονται από
χωριά, καθώς οι μικρές επαρχιακές πόλεις στις οποίες πραγματώθηκε η έρευνα έχουν
αστικοποιηθεί πλέον.
Όσον αφορά στη θέση που τοποθετούνται οι μορφές, παρατηρούμε ότι τα παιδιά
έχουν ζωγραφίσει /σκηνοθετήσει στο αριστερό409 σημείο της επιφάνειας 70 φορές, αριστερά
και κεντρικά 32 φορές, στο κέντρο 14 φορές, στο κέντρο και δεξιά 11 φορές και δεξιά 3
φορές. Η αξία της πληροφορίας αυτής στη σημασία της παιδικής σύνθεσης σύμφωνα με τον
Kress και τη γραμματική του οπτικού σχεδίου στο επίπεδο της κειμενικής μεταλειτουργίας,
επικεντρώνεται στο «δεδομένο-σταθερό» γνωστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται στο
αριστερό τμήμα του σχεδίου, στο δεξί τμήμα το «νέο», ενώ στο κέντρο τονίζεται ο πυρήνας
της πληροφορίας. Ενδιαφέρον όσον αφορά στην εικαστική /σχεδιαστική δεξιότητα των
παιδιών, παρουσιάζουν τα ιχνογραφήματα όπου οι μορφές καλύπτουν όλη την επιφάνεια (10
φορές).
Υπογραφή
Η τοποθέτηση υπογραφής ή/και άλλου στοιχείου στο άνω μέρος του σχεδίου παρουσιάζει το
«ιδεώδες» της σύνθεσης, ενώ στο κάτω μέρος δίνονται τα πραγματικά εξειδικευμένα
στοιχεία της σύνθεσης410. Στο πεδίο αυτό 61 παιδιά έχουν υπογράψει τα σχέδια, ενώ τα
περισσότερα (79 έργα) είναι ανυπόγραφα. Τα έργα που προέρχονται από αγόρια είναι 78 και
από κορίτσια 62.
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Χρώμα
Το σημαίνον/χρώμα που κυριαρχεί στα παιδικά ιχνογραφήματα είναι το πολύχρωμο με
κυρίαρχο το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο και το κόκκινο. Στα μονόχρωμα έργα
χρησιμοποιούνται τα ίδια χρώματα. Τις υποκατηγορίες στα χρώματα ταξινομούμε σε θερμά
και ψυχρά χρώματα, καθώς και ως απουσία του χρώματος, σύμφωνα με την ταξινόμηση του
Καντίνσκυ411. Στις μέρες μας στα παιδιά προσφέρεται μια ποικιλία χρωμάτων και υλικών
τόσο από το σχολείο όσο και από την οικογένεια, με τα οποία τα παιδιά μπορούν να
εκφραστούν δημιουργικά. Το χρώμα είναι ένα στοιχείο που ελκύει τα παιδιά: σύμφωνα με
ψυχολογική έρευνα η εκλογή των χρωμάτων απεικονίζει τη συναισθηματική κατάσταση.
Είναι ένα δυναμικό στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα, σε στατικές και
κινούμενες εικόνες412:
-στο γνωσιολογικό επίπεδο το χρώμα μεταδίδει πληροφορίες α)με καθαρά περιγραφικούς
όρους, όπως όταν τα φύλα αλλάζουν χρώμα και β)με συμβολικούς όρους, όπως πχ. στην
περίπτωση σημαιών.
-στο συγκινησιακό επίπεδο το χρώμα λειτουργεί βάσει ψυχολογικών συνδέσεων και
προκαλεί διαθέσεις και συναισθήματα. Το χρώμα μας επηρεάζει σωματικά και ψυχολογικά,
καθώς μπορεί να αναλυθεί με βάσει τα μήκη κύματος του φωτός, όπως συμβαίνει και με την
αλληλεπίδραση των χρωστικών ουσιών.
Σημαντική ανάλυση
Τα σημαινόμενα ορίζονται ως σημασίες για τα φύλα, όπως προβάλλονται στα παιδικά
ιχνογραφήματα σε επιμέρους κατηγορίες/αναπαραστάσεις, σε επίπεδο περιεχομένου:
-αναπαραστάσεις γένους: αφορά τα ιχνογραφήματα που προβάλλουν έντονα τον θηλυκό ή
τον αρσενικό ρόλο μέσα από χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φύλου.
-αναπαραστάσεις στερεοτύπων για το ρόλο του άντρα/της γυναίκας: στα έργα που
μελετήσαμε η γυναίκα εμφανίζεται πιο ψηλή ή ογκώδης σε 109 ιχνογραφήματα, ενώ ο
άντρας σε 31.
-αναπαραστάσεις τάξης: περιλαμβάνουν σημαίνοντα/αντικείμενα, συνδηλώσεις που
προσδιορίζουν κοινωνική θέση και εντοπίζονται 22 φορές.
-περιβάλλοντα συνεργασίας. Σε 33 ιχνογραφήματα εντοπίζονται περιβάλλοντα όπου τα
άτομα μετέχουν σε συνεύρεση (εργασία ή ψυχαγωγία).
-αναπαραστάσεις ρόλου: ο χώρος χρησιμοποιείται ως δίπολο για την παραγωγή
συγκεκριμένου έμφυλου ρόλου (119 σχέδια).
Στη συνέχεια εντοπίζεται ο κώδικας, δηλαδή το πλαίσιο επικοινωνίας μέσα στο
οποίο τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα συναρτώνται: ο έμφυλος κώδικας εντοπίζεται
κυρίως στα έργα όπου διακρίνεται η εργασία και η ενασχόληση με οικιακές ή άλλες δράσεις,
ο ενδυματολογικός/σωματικός, όπου προβάλλονται η ενδυμασία και τα χαρακτηριστικά του
σώματος. Σχεδόν όλα τα παιδιά επιλέγουν την κώμη και το φόρεμα για να δηλώσουν το φύλο
της γυναίκας. Ο οικογενειακός κώδικας εντοπίζεται στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων: σε
αρκετά σχέδια πρόκειται για συζυγική σχέση.
Οι συνδεόμενοι όροι που ζητήθηκαν στο θέμα ιχνογράφησης μπορούν να
περιγραφούν ως ζεύγος αντιθέσεων, χωρίς να είναι πάντα αντίθετοι. Η V. Langholz
Leymore413 αναφέρεται στη διάκριση αυτή ως «δυαδική αντίθεση», με την έννοια
αρσενικό/μη αρσενικό, όπου μη αρσενικό=θηλυκό. Οι δυαδικές αντιθέσεις είναι προϊόν της
κουλτούρας και όχι της φύσης. Έτσι, αν και είναι χαρακτηριστικό της κουλτούρας, φαίνεται
φυσικό στα μέλη της414. Ωστόσο, χρειάζεται να δούμε ότι το ταξινομικό σχήμα των
κατάλληλων αντιθέσεων ισχύει στα ιστορικά όρια μιας κουλτούρας και επιτρέπει να
εντοπίσουμε το αυθαίρετο των ομόλογων αντιθέσεων μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Το
ευρύτερο ερευνητικό πεδίο στο οποίο κινούμαστε, το παιδικό ιχνογράφημα, ενέχει τις
411
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σχέσεις μεταξύ εικόνας και πραγματικότητας, καθώς οι πραγματικότητες δεν είναι άπειρες
και μοναδικές για κάθε άτομο, αλλά είναι προϊόν των διαφορετικών κοινωνικών ορισμών.
Για το λόγο αυτό, η έρευνα του παιδικού ιχνογραφήματος μπορεί να οδηγήσει στην ανάλυση
των θεματικών κατηγοριών ως δυαδικών ή πολικών αντιθέσεων, για παράδειγμα
αρσενικό/θηλυκό.
Εφαρμογή του μοντέλου στο ιχνογράφημα

Το παιδικό ιχνογράφημα αρ. 89 έγινε από αγόρι Γ΄ τάξης στην περιοχή της
Κεφαλλονιάς και αφορά σε έναν άντρα και μία γυναίκα. Σε μια πρώτη ανάγνωση το
φύλο σε συνάρτηση με το γλωσσικό σημαίνον σε κεφαλαιογράμματη μπλε γραφή
καταδηλώνουν ένα ζευγάρι που αναπαριστάται και αποτελείται από το σύζυγο και τη
σύζυγο. Το θέμα ιχνογραφείται σε όλη την επιφάνεια: η αξία της πληροφορίας αυτής
στη σημασία της παιδικής σύνθεσης, σύμφωνα με τη γραμματική του οπτικού
σχεδίου στο επίπεδο της κειμενικής μεταλειτουργίας, επικεντρώνεται στο «δεδομένοσταθερό» γνωστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται στο αριστερό τμήμα του σχεδίου,
στο δεξιό τμήμα το «νέο», ενώ στο κέντρο τονίζεται ο πυρήνας της πληροφορίας.
Στην περίπτωση αυτή η επιφάνεια χωρίζεται με διαχωριστική γραμμή και η
γυναίκα/σύζυγος ιχνογραφείται στο αριστερό μέρος της επιφάνειας ως δεδομένο,
σταθερό γνωστικό υλικό για τα παιδιά της ηλικίας αυτής και ο άντρας ιχνογραφείται
στα δεξιά ως «νέο υλικό». Το ενδιαφέρον στην καταδήλωση των
σημαινόντων/ατόμων στο διαφορετικό μέγεθος που αποδίδεται στις μορφές. Η
συμπαραδήλωση είναι εκφραστική, συνεπάγεται υποκειμενική παρά αντικειμενική
εμπειρία και είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ο κωδικοποιός μεταδίδει τα
συναισθήματα, ή τη γνώμη του, για το θέμα του μηνύματος415. Οι συμπαραδηλώσεις
«δεν προέρχονται από το ίδιο το σημείο, αλλά από τον τρόπο που η κοινωνία
χρησιμοποιεί και αξιολογεί τόσο το σημαίνον όσο και το σημαινόμενο»416. Έτσι
διακρίνουμε την μικρή, αλλά ειδοποιό διαφορά ύψους ανάμεσα στη γυναίκα και στον
άντρα. Η γυναίκα φαίνεται ψηλότερη, ο άντρας αποδίδεται με μικρότερο όγκο, ενώ
καταδηλώνεται η σχέση μεταξύ τους με την απόσταση που διαχωρίζει τις δύο
μορφές. Ενδυματολογικά παρατηρούμε ότι η επιλογή των υποδειγμάτων για την
γυναίκα είναι το γαλάζιο φόρεμα, ενώ για τον άντρα επιλέγεται το σκούρο μπλε. Στο
ενδυματολογικό σημαίνον του άντρα δίνεται ο ίδιος τύπος με τη γυναίκα και φαίνεται
να ακολουθείται ως τυπολογία. Η κώμη της γυναίκας ξεχωρίζει σχεδιαστικά και
χρωματικά όσον αφορά στον όγκο και στο χρώμα (μακριά, ξανθιά) από την κώμη του
άντρα που είναι κοντή και μαύρη. Η τοποθέτηση της υπογραφής ή/και άλλου
στοιχείου στο άνω μέρος του σχεδίου παρουσιάζει το «ιδεώδες» της σύνθεσης, ενώ
στο κάτω μέρος δίνονται τα πραγματικά-εξειδικευμένα στοιχεία της σύνθεσης. Στην
περίπτωση που αναλύουμε η υπογραφή τοποθετείται αριστερά και δίπλα στην μορφή
της γυναίκας.
2ο πλάνο
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Ένα σύνταγμα είναι ένας μεθοδικός συνδυασμός αλληλεπιδρώντων
σημαινόντων που δομεί ένα σύνολο με σημασία. Τέτοιοι συνδυασμοί γίνονται στη
βάση συντακτικών κανόνων και συμβάντων, ρητών και σιωπηρών. Τα συντάγματα
ορίζονται συνήθως ως σειριακά (χρονικά), αλλά στο παιδικό ιχνογράφημα κυρίως
αντιπροσωπεύουν χωρικές σχέσεις. Παρατηρούμε ότι τα άτομα έχουν φυσική στάση,
στην οποία συμπαραδηλώνεται η κίνηση/δράση μέσα στην οικία για τη γυναίκα και
στην εργασία του τον άνδρα.. Στη δράση αυτή, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται
μετωπικά συνδηλώνεται η κίνηση προς ή από το σπίτι και το χώρο εργασίας, καθώς
δίνεται έμφαση στα άνω και κάτω άκρα των μορφών. Επίσης εντοπίζουμε την
ελαφρά κλίση της κεφαλής της γυναίκας, ενώ και στα δύο πρόσωπα καταδηλώνεται
χαρούμενη διάθεση. Η παρατακτική διάταξη στην προσχολική ζωγραφική δηλώνεται
ως καθορισμός του σχεδιαστικού χώρου, ενώ ο ανθρώπινος συμβολισμός, η
επανάληψη της ανθρώπινης φιγούρας σε άλλη στάση προσδιορίζεται στη
«γραμματική της εικόνας» ως απαίτηση προς αναγνώριση ή προσφορά, εάν είναι σε
μετωπική ή πλάγια στάση αντίστοιχα417. Στο δείγμα που παρουσιάζουμε οι 2
μετωπικές μορφές των ατόμων, άντρα και γυναίκας συγκροτούν μια απαίτηση προς
αναγνώριση. Σε συμπαραδηλωτικό επίπεδο οι ενδυμασίες φαίνονται ανεπίσημες.
Στο έργο επιλέγονται τα ψυχρά χρώματα με κυρίαρχα το μπλε/γαλάζιο: το μπλε
θεωρείται από τα πιο δημοφιλή χρώματα και συνδέεται με τον ουρανό418 και τη θάλασσα.
Προκαλεί ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από το κόκκινο. Οι απαλές αποχρώσεις του
συνδέονται με την ηρεμία, για αυτό και χρησιμοποιούνται συχνά στα υπνοδωμάτια. Οι
σκούρες αποχρώσεις του όμως, προκαλούν συχνά άσχημα συναισθήματα. Ωστόσο οι
ενδυματολόγοι προτείνουν στους/στις υποψήφιους/ες για επαγγελματική θέση να φορούν
μπλε, επειδή είναι συνώνυμο της αφοσίωσης, ενώ υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι είναι πιο
δημιουργικοί, όταν εργάζονται σε μπλε δωμάτια419. Η εικόνα420 που παρουσιάζουμε στο
σύνολο της τόσο σχεδιαστικά (αρμονία μορφών/γραμμών), αλλά και χρωματικά (βαφή μέσα
στα περιγράμματα) ανταποκρίνεται στο ιχνογραφικό στάδιο των παιδιών που μελετούμε. Στο
παιδικό ιχνογράφημα που αναλύουμε εντοπίζουμε το εσω-αφηγηματικό βλέμμα στις
περιπτώσεις που ιχνογραφείται σενάριο/δράση και το άμεσο (ή εξω-διηγηματικό) βλέμμα, το
οποίο εντοπίζεται στις στατικές/μετωπικές αναπαραστάσεις. Ο χώρος στο ιχνογράφημα είναι
ο χώρος της εργασίας, στο σπίτι για τη γυναίκα, στο εργοστάσιο για τον άνδρα, ενώ η
συνδηλούμενη πλοκή/δράση δίνεται συντοπικά.
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Μονογονεϊκές οικογένειες μεταναστριών στην Ελλάδα : Η επίδραση της κοινωνικής
τους πραγματικότητας στην εκπαίδευση των παιδιών τους
Κοφτερού Αθ., Δασκάλα
Περίληψη
Η παρούσα εργασία αντλώντας και από τα αποτελέσματα έρευνας στην οποία χρησιμοποιήθηκαν
ποιοτικές μέθοδοι, επιχειρεί να καταγράψει την κοινωνική πραγματικότητα των μονογονεϊκών
οικογενειών μεταναστριών που ζουν στην Ελλάδα και πώς αυτή επιδρά στην σχέση τους με το
σχολείο, καθώς και στην ενσωμάτωση και πορεία των παιδιών μελών αυτού του τύπου των
οικογενειών στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημαΗ συγκεκριμένη ομάδα αναδεικνύεται αρκετά
ανίσχυρη και σε δυσμενέστερη θέση συγκριτικά με τις διγονεϊκές και μονογονεϊκές οικογένειες
Ελληνίδων στην σχέση τους με το ελληνικό σχολείο. Μια σειρά από παράγοντες όπως η απουσία του
άλλου γονέα, η λήψη όλων των ευθυνών που αφορούν το νοικοκυριό στις μητέρες, τα full time και
συχνά άτυπα ωράρια σε χαμηλού κύρους εργασίες, το περιορισμένο εύρος επιλογής απασχόλησης, το
χαμηλό εισόδημα , η διαφορετική καταγωγή και κατά συνέπεια το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
μία άλλη από την κυρίαρχη μητρική γλώσσα και η απαξίωση αυτής της γλώσσας από το ελληνικό
σχολείο, δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας και ανεπάρκειας στις μητέρες μετανάστριες αρχηγούς
μονογονεϊκών οικογενειών, αφού τις εμποδίζουν να βοηθήσουν επαρκώς τα παιδιά τους , είτε σε
γνωστικό επίπεδο είτε σε επίπεδο επαρκούς ελέγχου και συνεχούς στήριξης με την φυσική τους
παρουσία και συχνά δυσχεραίνουν την επιτυχή εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών στο σχολείο.
Μετατοπίζεται συχνά στα ίδια τα παιδιά το βάρος της ευθύνης για την σχολική τους επιτυχία.
Καθοριστικό ρόλο για την πρόοδο των παιδιών , φαίνεται να παίζει η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο
της μητέρας, η δυναμική και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους, καθώς και η στάση που
επιδεικνύει το σχολείο απέναντί τους.

Εισαγωγή
Η ολοένα αυξανόμενη γυναικεία μετανάστευση ανά τον κόσμο και η ανάδειξη της
μονογονεϊκότητας ως η πιο ορατή συνέπεια της αλλαγής των μοντέλων οικογενειακής δομής
στις δυτικές χώρες, άλλαξαν την κοινωνικοδημογραφική εικόνα της Ευρώπης και
απασχόλησαν ένα μεγάλο κομμάτι των κοινωνικών θεωρήσεων ιδιαίτερα μετά την δεκαετία
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του 90, ενώ δημιούργησαν και στην χώρα μας ιδιαίτερες κοινωνικoοικονομικές, πολιτικές
και πολιτισμικές καταστάσεις και προοπτικές. (Λαζαρίδου 1995, Κογκίδου 1996,2004,
Συρίγου-Ρήγου, 1999, Μπακαβός 2004, Μουσούρου 2004).Ωστόσο διακρίνεται ένα
γενικότερο έλλειμμα μελέτης σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα αυξημένο στην χώρα μας σε
ότι αφορά τον συνδυασμό των δύο αυτών εννοιών – καταστάσεων το οποίο δεν μας επιτρέπει
να γνωρίζουμε ικανοποιητικά τον αριθμό, τα χαρακτηριστικά, την δυναμική τους και πως
διαφοροποιούνται π.χ με βάση τον χρόνο παραμονής, τον αριθμό των παιδιών κτλ σε μία
σειρά από τομείς, όπως εργασία, εκπαίδευση, κ.α. Ωστόσο, η συνύπαρξη αυτών των δύο
καταστάσεων δημιουργεί ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες
καλούνται να ζήσουν αυτές οι οικογένειες, αφού όπως καταγράφεται από την ελληνική και
διεθνή βιβλιογραφία τα προβλήματα των μ.ο. εντείνονται όταν τα μέλη της ανήκουν σε
διαφορετική εθνοτική ομάδα, μειονότητα κτ.λ.( Fraktman 1998, Varda 2001, Κογκίδου,
2004). Αυτό αποτελεί μία πρόκληση για επέκταση της μελέτης και στην χώρα μας τέτοιων
ομάδων μια και η αριθμητική τους παρουσία γίνεται πλέον ιδιαίτερα αισθητή. Αναγκαία
φαίνεται επίσης η διερεύνηση αν αυτές οι οικογένειες και πότε, δηλαδή κάτω από ποιες
ιδιαίτερες συνθήκες κινδυνεύουν ή ήδη βιώνουν καταστάσεις Κοινωνικού Αποκλεισμού421, η
ύπαρξη και η διατήρηση του οποίου τίθεται και διατυπώνεται ως συνέπεια της ανύπαρκτης ή
ασθενημένης πολιτικής βούλησης για βελτιωτικές παρεμβάσεις απέναντι σε κοινωνικά
ευαίσθητες ομάδες όπως αυτή.
Ο σκοπός της μελέτης
Η παρούσα εργασία αντλώντας από τα αποτελέσματα έρευνας στην οποία χρησιμοποιήθηκαν
ποιοτικές μέθοδοι, επιχειρεί να καταγράψει την κοινωνική πραγματικότητα των μόνων
μητέρων μεταναστριών, και πώς αυτή επιδρά στην σχέση τους με το σχολείο, καθώς και
στην ενσωμάτωση των παιδιών μελών αυτού του τύπου των οικογενειών στο επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον στοχεύει να αναδείξει την ανομοιογένεια τέτοιων ομάδων.
Στην συγκεκριμένη μελέτη, ιστορία και βιογραφία συναντώνται, αναδεικνύοντας τον
σπουδαίο ρόλο της βιωμένης εμπειρίας, 422 στο ιστορικό γίγνεσθαι, όπου οι κοινωνικές
μεταβολές επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και οι ατομικές τους επιλογές φαίνεται να
επιδρούν στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές μεταβολές.
Η αύξηση της γυναικείας μετανάστευσης- Η απασχόληση των μεταναστριών.
Ιδιαίτερα οι γυναίκες, χάρη στην διαδικασία που αποκαλούμε παγκοσμιοποίηση,
μετακινούνται όσο ποτέ στην ιστορία σε εντυπωσιακούς αριθμούς Η τάση είναι ξεκάθαρη για
πολλούς-ές ερευνητές –τριες που μιλούν πλέον για «θηλυκοποίηση» της μετανάστευσης.
(Castles&Miller, 1998).Συνήθως οι αναφορές για τις μετακινήσεις τους, διαπιστώνουν πως
πηγαίνουν στην πιο κοντινή «πλούσια χώρα» και προτιμούν αυτήν που η γλώσσα, η θρησκεία
και η κουλτούρα τους είναι πιο οικεία τους. Παρόλο που οι διασταυρωμένες στατιστικές
δίνουν ελάχιστες πληροφορίες για τις δουλειές που κάνουν οι μετανάστριες, υπάρχουν
σοβαροί λόγοι ,που ενισχύονται και από την διεθνή βιβλιογραφία να συμπεράνουμε πως οι
περισσότερες είναι δουλειές φροντίδας και οικιακής εργασίας, αφού αυτές καλύπτουν
συνήθως θέσεις της λεγόμενης «επιλεκτικής ανεργίας» για γυναίκες των χωρών υποδοχής.
Αποτελέσματα μελετών αναδεικνύουν ποσοστό σε τέτοιες εργασίες που ξεπερνά το
60%,(Ehrenreich&Hochschild,2003) και αυτό βέβαια έχει να κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και
με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που έχουν επέλθει όσο αφορά στη θέση της
γυναίκας και του άνδρα μέσα στην αγορά εργασίας, στην οικογένεια, στην κοινωνία ενώ και
σημαντική αύξηση παρατηρείται στα ποσοστά σεξουαλικής εκμετάλλευσης και παράνομης
διακίνησης (Trafficking) αυτών των γυναικών.(Brennan,2003)
Το μεταναστευτικό μοντέλο πίεσης και απορρόφησης ( push and pull model) ως
ερμηνευτικό της γυναικείας μετανάστευσης
421

Στην παρούσα συζήτηση, θα ορίσουμε τον κοινωνικό Αποκλεισμό, ως «Παρεμπόδιση
απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών»( Τσιάκαλος, 1998β:58)
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Η Σχολή του Σικάγο με το θεωρητικό της υπόβαθρο ήταν αυτή που υποστήριξε κατά πρώτο και κύριο λόγο
την ενασχόληση με τον μοναδικό ρόλο της βιωμένης εμπειρίας., με τους τρόπους που τα μέλη μιας κοινωνίας
ερμηνεύουν το καθένα τη δική του ζωή, αλλά και τον περιβάλλοντα κόσμο. (Watson 1976, σε: Plummer., 2000)
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Θα μπορούσαμε λοιπόν να υιοθετήσουμε ως προς τις αιτιάσεις της αυξημένης γυναικείας
κινητικότητας ανά τον κόσμο, το θεωρητικό μοντέλο, που έχει συνοπτικά ονομαστεί από
πολλούς ερευνητές-τριες «Μοντέλο Πίεσης και Απορρόφησης» -Push and Pull Model-, το
οποίο αντιλαμβάνεται τις αιτίες της μετανάστευσης ως ένα πλέγμα παραγόντων πίεσης,
συνδεόμενων με την περιοχή εμφάνισής τους (π.χ. δημογραφική ανάπτυξη, χαμηλό επίπεδο
διαβίωσης , καταπιεστικό πολιτικό σύστημα κ.τ.λ.) που προσελκύουν τους ανθρώπους στις
χώρες υποδοχής και θα μπορούσε να εκφραστεί ως εξής: « Το έλλειμμα φροντίδας που
δημιουργήθηκε στις ανεπτυγμένες χώρες, αφού οι γυναίκες βγήκαν στην αγορά εργασίας με
τους ίδιους και συχνά χειρότερους όρους με τους άνδρες, «τραβάει» μετανάστριες από τον
τρίτο κόσμο και τις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Η φτώχεια από την άλλη μεριά ,είναι αυτή
που συνήθως «σπρώχνει» αυτές. Έτσι, καλύπτοντας το έλλειμμα φροντίδας στις χώρες
υποδοχής , αυτόματα δημιουργείται ένα «κενό φροντίδας» για τις ευπαθείς ομάδες στις
χώρες προέλευσης. (Ehrenreich& Hochschild,2003) Yποστηρίζεται λοιπόν, πως «Η ιδέα ότι
οι μετανάστες-τριες επιλέγουν ελεύθερα προς την κατεύθυνση της μέγιστης ευζωίας τους,
βρίσκεται πολύ μακριά από την ιστορική πραγματικότητα.» και πως είναι καλύτερα να
εξετάζουμε την μετανάστευση «…ως μετακίνηση των εργατών-τριών που ωθούνται από την
δυναμική της διακρατικής καπιταλιστικής οικονομίας ,που καθορίζει συγχρόνως και την πίεση
και την απορρόφηση.»(Castles & Miller1998:35)
Μονογονεϊκες οικογένειες ως ομάδα υψηλού κινδύνου
Ένας όγκος ερευνών από την άλλη, έχει αναδείξει, καθαρά τον μεγάλο κίνδυνο, (risk) της
φτώχειας που αντιμετωπίζουν, σε πάρα πολλές χώρες, -και στην Ελλάδα-αυτοί οι τύποι
οικογενειών, την σπουδαιότητα της απασχόλησης και του εισοδήματος , καθώς και των
κοινωνικών ωφελειών για την μείωση αυτού του κινδύνου.(Κογκίδου1996, Millar2002,
Galliano,2003) Οι οικογένειες αυτές, βρίσκονται στις χαμηλότερες εισοδηματικές κλίμακες
και ζουν παρατεταμένη φτώχεια, η οποία επηρεάζει τις ζωές των μελών. Για τα παιδιά μέλη
των μ.ο. , παρόλο που δεν μπορούμε να τα εντάξουμε σε μία ενιαία κοινωνική
πραγματικότητα, ωστόσο αυτά κινδυνεύουν -ιδιαίτερα όσα ζουν σε νοικοκυριά με άνεργα
ενήλικα μέλη- περισσότερο από τις συνέπειες της φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ενώ για την Ελλάδα ο κίνδυνος παιδικής
φτώχειας είναι για τα παιδιά
που ζουν σε μ.ο. διπλάσιος από ότι σε άλλα
νοικοκυριά(Κογκίδου,2001). Έτσι οι μόνες μητέρες θεωρούνται και είναι συχνά η «ομάδα
κλειδί» για τις αναλύσεις που αφορούν την σχέση μεταξύ φύλου- φτώχειας Γίνεται σαφές,
πως οι περιορισμοί που θέτουν οι νέοι οικονομικοί όροι, η μη δυνατότητα κάλυψης των
αναγκών της οικογένειας σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, επιδρούν στο κοινωνικό
και ψυχολογικό επίπεδο και μπορεί να δημιουργήσουν μόνιμο άγχος, αρνητικά αισθήματα
και ανασφάλεια, με πιθανές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία των μελών. Επιπλέον η μη
κοινωνική αποδοχή, μπορεί να επιτείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να περιορίσει τις
δυνατότητες εξόδου από αυτόν, εξαιτίας συχνά και της απομάκρυνσης του μόνου γονέα από
τα δυνητικά κοινωνικά υποστηρικτικά δίκτυα. Η μονογονεϊκότητα θεωρήθηκε στο παρελθόν
και για κάποιους συνεχίζει να θεωρείται ως κοινωνικό πρόβλημα και παρατηρώντας την
κοινωνική αντιμετώπιση πολλοί- ες συγγραφείς καταλήγουν πως οι αλλαγές στην οργάνωση
της οικογενειακής ζωής δεν είναι μόνο υπόθεση αναπαραστάσεων και πρακτικών.
Παρεμβαίνει μια άλλη μεταβλητή που είναι ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία και ιδιαίτερα
το κράτος αντιλαμβάνεται την οικογένεια και έμμεσα προωθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο
μέσω της πολιτικής της σε διάφορους τομείς Η αναγνώριση όμως ενός ιδεολογικού
προτύπου οικογένειας και η ταύτισή του σε μεγάλο βαθμό με την υλική βάση του το
νοικοκυριό, οδηγεί στη δημιουργία κενών ως προς την ανίχνευση και ικανοποίηση αναγκών.
Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο ενώ προωθεί
την αναπαραγωγή ανισοτήτων με παραμέτρους το φύλο, την τάξη, την ηλικία την εθνότητα
την εναλλακτική αντίληψη για την οργάνωση των προσωπικών σχέσεων.( ΜαράτουΑλιμπράντη 1996,2002, Μουσούρου 1999,2004).
Προβληματισμοί- Η μέθοδος της έρευνας
Οι παραπάνω διαπιστώσεις, οδήγησαν στον κύριο προβληματισμό της μελέτης ,σύμφωνα
με τον οποίο η θέση των μελών της ομάδας που διερευνούμε, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, και
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ο επιπλέον παράγοντας, ή αλλιώς η επιπλέον ύπαρξη της μιας κατάστασης πάνω στην άλλη,
(δηλαδή μονογονεϊκότητα σε συνδυασμό με την ιδιότητα της μετανάστριας , επιδεινώνει
δραματικά την πρώτη και αντίστροφα. Η έρευνα, στηρίχτηκε σε ένα ιδιάζων ύφος
διερεύνησης και κατανόησης των ανθρώπινων εμπειριών το οποίο προτείνει την προσέγγιση
συγκεκριμένων ατόμων -ανδρών ή γυναικών- με στόχο να συλλεχθούν ακριβείς πληροφορίες
για τον τρόπο που οι ίδιοι εκφράζουν την κατανόηση του κόσμου γύρω τους και ίσως
παρέχοντας μιαν ανάλυση τέτοιων διατυπώσεων, έτσι όπως εκφράστηκε από τους
θεωρητικούς της σχολής του Σικάγο όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η έννοια –κλειδί της
υποκειμενικής ερμηνείας των καταστάσεων423 (Plummer,2000) Η έμφαση αυτή «οδηγούσε»
κατά κάποιο τρόπο στο να ακολουθηθεί μια ποιοτική ερευνητική στρατηγική που απαιτεί
μικρό αριθμό συμμετεχόντων και στηρίζεται κυρίως στην ανοιχτή συνέντευξη βάθους424. Η
θεώρηση αυτή αντανακλά και στην φεμινιστική έρευνα, η οποία έχει απορρίψει τις
εξουσιαστικές δυιστικές ιεραρχικές σχέσεις ερευνητών-ερευνουμένων (Πολίτης,2005).
Συμπεράσματα
Τα κίνητρα που έσπρωξαν αυτές τις γυναίκες να αφήσουν τον τόπο τους , ήταν κυρίως
οικονομικά Η παγκοσμιοποίηση, η πολιτική αστάθεια με τις αναμενόμενες
κοινωνικοικονομικές συνέπειες των τελευταίων δεκαετιών, οι διεθνείς διαμάχες και η
κοινωνική αποσύνθεση, η κλιμακούμενη εγκληματικότητα και βία ήταν κάποιες από τις
καταστάσεις που έζησαν . Τα φαινόμενα αυτά όπου παραμένουν συνεχίζουν να έχουν ένα
μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το ολοένα αυξανόμενο μεταναστευτικό ρεύμα των γυναικών
προς τη Δύση, ενώ η έρευνα ανέδειξε επιπλέον ότι:
•
Οι μετανάστριες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών απασχολούνται σε εργασίες
πολύ κατώτερου κοινωνικού κύρους-, ενώ
υπάρχει απαξίωση των προηγούμενων
μορφωτικών τους προσόντων και επαγγελματικών εφοδίων.
•
Την κύρια αιτία μετανάστευσης αποτέλεσε η φτώχεια που προκάλεσαν οι
πολιτικές και οικονομικές αναταραχές στις χώρες προέλευσής τους.
•
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής τους και ανάγκες τους αλλά
αγνοούνται σε ένα μεγάλο βαθμό από το ελληνικό σχολείο και από την ελληνική κοινωνία
σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής παιδικής μέριμνας και προστασίας, ενώ
ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένες να ζήσουν σε μία χώρα όπου εξιδανικεύεται ακόμη η
πυρηνική οικογένεια.
•
Έχουν ελάχιστες πιθανότητες με τον φόρτο εργασίας και τα βεβαρημένα
καθήκοντα να «οργανωθούν» και να πιέσουν για θέματα που τις αφορούν .
•
Βιώνουν μοναξιά, αποξένωση και ρατσισμό που γεννά η κατοχή των τριών
στερεοτυπικών χαρακτηριστικών-ταυτοτήτων (γυναίκες, μόνες μητέρες, μετανάστριες )
•
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα στρεσσογόνο περιβάλλον και μια ιδιαίτερη
ψυχολογική πίεση με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ψυχική τους υγεία και κατά
συνέπεια για την ευεξία των παιδιών τους
•
Παρά την τυπική ένταξη των μελών τους στην ελληνική κοινωνία η κοινωνική
τους κινητικότητα είναι περιορισμένη ,γεγονός που αντανακλάται στις συνθήκες διαβίωσής
τους.
•
Μια σειρά από παράγοντες, όπως η διαφορετική μητρική γλώσσα, η απουσία του
πατέρα, οι διακρίσεις που υφίστανται και ο κοινωνικός στιγματισμός, οδηγούν στον
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Όλα τούτα τα νήματα της σκέψης, ο πραγματισμός, ο φορμαλισμός, ο ανθρωπισμός, κα ο ρομαντισμός
οδήγησαν στην άνοδο της Κοινωνιολογικής αυτής σχολής και της θεωρίας που είναι γνωστή σήμερα ως
«Συμβολική Διαντίδραση» (Symbolic Interactism) Τόσο οι ατομικοί όσο και οι κοινωνικοί παράγοντες πρέπει
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε μια μελέτη, για τους Thomas και Znaniescki «όλοι οι υποκειμενικοί
παράγοντες εμπίπτουν στην κεντρική έννοια των στάσεων και οι αντικειμενικές συνθήκες στην κεντρική έννοια
των αξιών». (Σε:Plummer,2000:90)
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Στην έρευνα, έδωσαν συνέντευξη 14 γυναίκες, ηλικίας από 29-49 ετών , στην πλειοψηφία τους προερχόμενες
από χώρες της πρώην Σ.Ε.
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αποκλεισμό τους και στην ελάχιστη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και σε
ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα
•
Έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να κάνουν χρήση πολιτισμικών αγαθών αφού
κυρίως καταφεύγουν σε φτηνά και μαζικά μέσα ψυχαγωγίας
Η σχέση τους με το σχολείο
Αυτό που αναδεικνύεται σε αυτόν τον τομέα είναι πως οι μητέρες λόγω του φόρτου
εργασίας , δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν στενά την πορεία των παιδιών τους
στο σχολείο. Από την άλλη όταν τα μηνύματα που το σχολείο «στέλνει» για την πρόοδο των
παιδιών (ενημερωτικά σημειώματα, έλεγχοι βαθμολογίας κ.τ.λ.) είναι αρνητικά, αυτό
φαίνεται πως ενισχύει την διστακτικότητά τους, δημιουργεί αισθήματα ντροπής και ενοχής
που αναστέλλουν και αναβάλουν περισσότερο την προσπάθεια επαφής λόγω του φόβου μιας
αρνητικής κριτικής ή απόδοσης ευθύνης για την αποτυχία των παιδιών από τους /τις
εκπαιδευτικούς στις ίδιες τις μητέρες. Συχνά, μην έχοντας άλλη εναλλακτική μετατοπίζουν
το βάρος της ευθύνης στα ίδια τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να μάθουν να ζουν την μαθητική
τους ζωή με την ελλιπή παρουσία των γονιών, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε να
επιτυγχάνεται και αναδεικνύει έτσι την αυτενέργεια και ωριμότητα που επιδεικνύουν συχνά
παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες (Κογκίδου,2004).Αυτό που πραγματικά διαγράφεται να
παίζει σημαντικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας και προηγούμενες μελέτες, είναι το μορφωτικό
επίπεδο της μητέρας,. Επιπλέον, η κοινωνική εμπειρία που βιώνουν τα παιδιά στο σπίτι
επηρεάζει την σχολική τους πρόοδο θετικά όταν είναι συμβατή με τις εμπειρίες και
προσδοκίες του σχολείου. Παιδιά δηλαδή από οικογένειες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι
καλύτερα προετοιμασμένα όπως φάνηκε για την σχολική εμπειρία και έχουν καλύτερες
προοπτικές προόδου Στην αντίθετη περίπτωση για χαμηλές σχολικές επιδόσεις ενοχοποιείται
το οικογενειακό τους περιβάλλον που θεωρείται «ελλειμματικό»(Cummins,2001) Η ηλικία
των παιδιών425, αλλά κυρίως το σχολικό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκαν (φιλικό ή μη), ο
ρόλος και η στάση της δασκάλας,- ου, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αφού ένα
ενδυναμωτικό κλίμα στην τάξη, φαίνεται να λειτουργεί πολύ ενισχυτικά ως προς την
σχολική επιτυχία των παιδιών. Εξάλλου, στην προσπάθεια της μονογονεϊκής οικογένειας να
επιβιώσει φαίνεται να υιοθετούνται από τις μητέρες κυρίως, διάφορες στρατηγικές
επιβίωσης, ενώ δημιουργείται ένα σύνολο συμπεριφορών όπως είναι η αλληλοκατανόηση
και η αμοιβαία συνεισφορά, η εισαγωγή του παιδιού στην λήψη αποφάσεων, η προσπάθεια
άρνησης των κοινωνικών στερεοτύπων που τη θέλουν διαλυμένη. Όταν αυτά
επιτυγχάνονται, τότε φαίνεται πως επιδρούν πολύ θετικά στην σχολική ζωή του παιδιού.
Προτάσεις
Τελειώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως το σχολείο θα μπορούσε να αναλάβει
ουσιαστικό ρόλο για την πλήρη εξουδετέρωση συμπεριφορών και στάσεων που γεννούν
αισθήματα μειονεξίας, ενώ ο σχεδιασμός ενός Α.Π. με ιδιαίτερη προσοχή και
συνυπολογισμό της καινούριας πραγματικότητας κρίνεται απαραίτητος και θα ήταν ένα
σημαντικό βήμα για να αναδείξει τον πλουραλισμό και την ποικιλία στην οργάνωση της
οικογενειακής μας και της δημόσιας ζωής, ώστε να λειτουργήσει ενισχυτικά προς την άρση
του στιγματισμού ομάδων που δεν συμβαδίζουν με τις κυρίαρχες αντιλήψεις. Ακόμη,
αντισταθμιστικά προς την σχολική αποτυχία παιδιών με διαφορετική μητρική γλώσσα ,θα
μπορούσε να δράσει μία εκπαίδευση που υποστηρίζει και αναπτύσσει τις γνώσεις που
υπάρχουν ήδη στην μητρική γλώσσα (hooks 1994, Τρέσσου& Μητακίδου 2002, Cummins
1991) σε ένα σχολείο με μια συστηματική αντιρατσιστική εκπαίδευση που θα απευθύνεται
κυρίως στα παιδιά της πλειονότητας και θα αναδεικνύει τον πολιτισμό των άλλων παιδιών
προς όφελος της κυρίαρχης στην τάξη ομάδας. (Τσιάκαλος,2003), ενώ η εμπειρία αυτών
των γυναικών, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, να γεφυρωθεί με την επιστημονική γνώση, και
να πατήσει ο – η σύγχρονος-η εκπαιδευτικός των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, σε μία
παιδαγωγική οπτική κοινωνικοπολιτικού μετασχηματισμού, που όπως αναφέρει ο Γρόλλιος
425

Καθώς φάνηκε, όσο πιο μικρή ήταν η ηλικία κατά την είσοδο στην χώρα παραμονής,
διευκολύνονταν περισσότερο η προσαρμογή του παιδιού.
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(2005), θα έχει ως σκοπό την διαμόρφωση κριτικής συνείδησης ως απελευθερωτική πράξη,
τον προσδιορισμό του περιεχομένου ενός Α.Π. με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων
για την κοινωνική πραγματικότητα, την σύνδεση της γνώσης με το ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο, αλλά και την συλλογική συμμετοχή όλων των υποκειμένων που εμπλέκονται άμεσα
ή έμμεσα στην εκπαίδευση. Η διερεύνηση του θεματικού σύμπαντος των εκπαιδευομένων
καθώς και η κωδικοποίηση παραγωγικών θεμάτων και η σύνδεσής τους με συναφείς γνώσεις
των επιστημονικών περιοχών ,θα βοηθούσε πιθανόν τέτοιες ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.426
Οι μόνες μητέρες – μετανάστριες μέσα από «ενδυναμωτικές » διαδικασίες και δράσεις,
είναι πιθανόν να «απενοχοποιηθούν», να αναλάβουν περισσότερο ενεργό ρόλο όπου
μπορούν, να προβάλλουν την παρουσία τους και τις διεκδικήσεις τους από το Ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να επιτευχτεί η «αποστιγματοποίηση» των ίδιων και των
παιδιών τους και να ενισχυθεί η σχολική επιτυχία των μαθητών-τριών μελών μ.ο.
μεταναστριών, οι οποίοι-ες μαθαίνουν να «στηρίζονται στα πόδια τους» από πολύ νωρίς όχι
μόνο σαν μαθητές-τριες, αλλά και σαν ισότιμα μέλη μιας οικογένειας., με όλες τις συνέπειες
που αυτό μπορεί να έχει( π.χ. σχολική διαρροή, παιδική εργασία ) Έτσι, η υλοποίηση
ιδιαίτερων κοινωνικών πολιτικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και στρατηγικώνκρίνεται αναγκαία ενώ θεωρούμε πως σε μια τόσο ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα μόνο οι
συνδυασμένες ενέργειες και η εμπλοκή πολλών φορέων μπορούν να τεθούν σαν η
απαραίτητη προϋπόθεση στην αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναγκών των μονογονεϊκών
οικογενειών με αρχηγούς γυναίκες μετανάστριες.
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Εισαγωγή σχολικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και σχολικών ψυχολόγων
στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
μια έρευνα και μια πρόταση
Σπυροπούλου Ροζ., Φιλόλογος-Ψυχολόγος
Περίληψη
Ο θεσμός των σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και η παρουσία σχολικών ψυχολόγων αποτελούν
καινοτομία για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε στο Κέντρο Έρευνας και
Εφαρμογών της Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θέτει ως σκοπό τη διερεύνηση των
αντιλήψεων, των στάσεων, των συναισθημάτων και των προσδοκιών μαθητών του Δημοτικού
σχολείου καθώς και των γονέων τους για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου και την παροχή
ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ένα δείγμα που
αποτελείται από δύο ομάδες: η πρώτη αποτελείται από 161 μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄
τάξης δημόσιων σχολείων σε συνοικίες και προάστια της Αθήνας στα οποία δεν υπήρχε σταθερή
συνεργασία με σχολική ψυχολογική υπηρεσία. Η δεύτερη αποτελείται από ίσο αριθμό (161) γονέων
των συγκεκριμένων μαθητών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ξεχωριστό
ερωτηματολόγιο για την κάθε ομάδα που σχεδιάστηκε με βάση τη σχετική βιβλιογραφία.
Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι και οι γονείς και οι μαθητές α) πιστεύουν ότι
γνωρίζουν αρκετά για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου, β) εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη συμβολή
του ψυχολόγου στην επίλυση προβλημάτων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, γ)
έχουν αρκετά υψηλές προσδοκίες από τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει ο ψυχολόγος σε ποικίλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, δ) διάκεινται πολύ ευνοϊκά ως προς τη συνεργασία των
γονέων με τον ψυχολόγο, ε) έχουν ιδιαίτερα θετική στάση ως προς τη μόνιμη παρουσία ψυχολόγου
στο σχολείο, στ) εκφράζουν αρκετά θετικά συναισθήματα στο ενδεχόμενο ατομικής συνάντησης με
τον ψυχολόγο, ζ) πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό στην αναγκαιότητα διοργάνωσης ενημερωτικών
συζητήσεων από τον ψυχολόγο για ποικίλα θέματα που απασχολούν τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές και η) διατυπώνουν τις προτιμήσεις τους ως προς τα θέματα για τα οποία θα ήθελαν
να διοργανωθούν από τον ψυχολόγο δημόσιες ενημερωτικές συζητήσεις στο χώρο του σχολείου. Τα
κυριότερα συμπεράσματα από τα προαναφερθέντα ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν την
αναγκαιότητα της προώθησης του θεσμού των σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και αναδεικνύουν
την πολυδιάστατη προσφορά των σχολικών ψυχολόγων. Σε αυτά τα πλαίσια, η στήριξη και η επέκταση
των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων προβάλει ως επιτακτική αναγκαιότητα καθώς ολοένα και
περισσότερο οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα του
παράγοντα της ψυχικής υγείας ώστε να λειτουργούν με τρόπους δημιουργικούς και αποτελεσματικούς
στις πολλαπλές απαιτήσεις των σύγχρονων, πολυσύνθετων κοινωνιών. Η προτεινόμενη διεύρυνση
του πεδίου δράσης των Συμβουλευτικών Σταθμών και στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης θα επιτρέψει τη συμβουλευτική παρέμβαση στις οικογενειακές και εκπαιδευτικές
διαδικασίες που αφορούν μαθητές μικρότερων ηλικιών. Σε αυτήν ακριβώς την παιδική ηλικία
βρίσκουν το πληρέστερο νόημά τους οι πολλαπλές παρεμβάσεις των Συμβουλευτικών Σταθμών
, με κύριους στόχους την πρωτογενή πρόληψη ,την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης σχολικής
κοινότητας , την έγκαιρη παρέμβαση και την κατάλληλη κοινωνική, ψυχολογική και παιδαγωγική
αντιμετώπιση.
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Εισαγωγή
Ο θεσμός των σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και η παρουσία σχολικών ψυχολόγων
αποτελούν καινοτομία για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η
παρούσα έρευνα (Σπυροπούλου, 2001) αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού
προγράμματος που σχεδιάστηκε με βάση τη σχετική βιβλιογραφία στο Κέντρο Έρευνας και
Εφαρμογών της Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα
έχει ως στόχο την έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών, των γονέων τους και των
εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου . Πραγματοποιήθηκε σε δεκάδες
σχολικές τάξεις δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων στην επαρχία και στην
πρωτεύουσα. Είναι σημαντικό να τονιστεί η έλλειψη ελληνικής βιβλιογραφίας και
αρθρογραφίας σχετικής με τον προσδιορισμό αυτών των αντιλήψεων. Η παραπάνω
διαπίστωση ισχύει γενικότερα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό για την έρευνα σε
ψυχολογικά θέματα στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο.
Σχολικός ψυχολόγος : ένας ρόλος σε εξέλιξη
Ανάμεσα στα θεωρητικά ζητήματα που αναπτύσσονται στο πρώτο μέρος της εργασίας ,
περιγράφονται οι γενικές αρμοδιότητες των σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και ο
πολυδιάστατος χαρακτήρας του ρόλου των σχολικών ψυχολόγων μέσα και από τη διεθνή
εμπειρία . Ειδικότερα, ο ρόλος τους εστιάζεται στην πρωτογενή και τη δευτερογενή
πρόληψη. Αναφορικά με την πρωτογενή πρόληψη, ο ρόλος τους περιλαμβάνει τους εξής
στόχους: α) σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων για την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή
ανάπτυξη των μαθητών, β) αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών ενός συγκεκριμένου
σχολείου που πιθανόν σχετίζονται με ειδικούς τοπικούς παράγοντες (λ.χ. αυξημένη ανεργία,),
γ) κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας και
διαπολιτισμικότητας. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή πρόληψη ψυχικής υγείας μαθητών που
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ή δυσκολίες λόγω ειδικών συνθηκών ή περιόδων «κρίσεων»
στην οικογένεια και στην τοπική κοινότητα (παλιννόστηση, χωρισμός των γονέων,
ατυχήματα, θάνατος, βία στην οικογένεια ή /και στο σχολείο, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) ή
που εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά, ο σχολικός ψυχολόγος ασκεί ρόλο
συμβουλευτικό πολλαπλά: α) επιλέγει τις συγκεκριμένες ομάδες μαθητών και καθορίζει τις
ανάγκες τους με βάση ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, β) δρα ως σύμβουλος-θεραπευτής σε
ομάδες ή ατομικά: π.χ. σε προγράμματα για την πρόσκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων για τα
παιδιά που «απορρίπτονται» ή είναι «παραμελημένα», για την αντιμετώπιση των μαθησιακών
δυσκολιών, για την προσαρμογή των παλιννοστούντων μαθητών, για την αντιμετώπιση του
θρήνου των παιδιών μετά την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου, το χωρισμό των γονέων,
κ.λπ. και γ) ασκεί τη συμβουλευτική με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Επιπρόσθετα,
επισημαίνεται , αφ’ ενός η πολυπλοκότητα του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου και αφ’
ετέρου η σημασία του ερευνητικού του ρόλου για την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων στη διερεύνηση του «προφίλ» τόσο του «μέσου» μαθητή όσο και των
μαθητών με ιδιαιτερότητες, ώστε να διαμορφωθεί η βάση για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων(Χατζηχρήστου, 1995).
Μικρή αναφορά σε προκλήσεις και δυσχέρειες στο έργο των σχολικών ψυχολόγων
Οι ψυχολόγοι καλούνται να εργαστούν με διευρυμένες αρμοδιότητες στο χώρο του σχολείου
αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ της σχολικής κοινότητας, της οικογένειας και της
ευρύτερης κοινότητας.Για την επίτευξη του διπλού στόχου της προαγωγής της ψυχικής
υγείας και της σχολικής επίδοσης, οι περισσότεροι σχολικοί ψυχολόγοι επιλέγουν ένα έμμεσο
μοντέλο παροχής υπηρεσιών ,αυτό της ψυχολογικής διαλεκτικής ή συνεργατικής
συμβουλευτικής( consultation)(Oakland & Cunningham,1992). Μέχρι σήμερα, οι
περισσότερες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις τους συνήθως περιορίζονται σε ad
hoc και αποσπασματικές διευθετήσεις καθώς η περιορισμένη χρονικά υποστήριξη που
παρέχεται δεν εφοδιάζει πάντα τους εκπαιδευτικούς με νέους τρόπους κατανόησης, ελέγχου
και διαχείρισης των παιδιών με διαταραχές συναισθηματικές και συμπεριφοράς. Συχνά,
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επίσης, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και επαρκές προσωπικό και χρηματοδότηση ώστε να
παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες σε μαθητές και γονείς (Smith & Thomas,1993).
Ειδικότερα, η έλλειψη χρηματοδότησης οδηγεί την ενισχυτική εκπαίδευση και την
προληπτική, πρωτογενή παρέμβαση στο περιθώριο, οι ποικίλες μορφές συνεργασίας
σχολείου-κοινότητας, αν και αποτελεσματικές, δεν είναι πάντα εφικτές και η
αποσπασματικότητα των παρεμβατικών προγραμμάτων συνδέεται με την περιορισμένη
αποτελεσματικότητά τους(Adelman & Taylor, 2000).
Η Έρευνα : σκοπός, μέθοδος, χαρακτηριστικά των δειγμάτων, μέσα και διαδικασία
συλλογής δεδομένων
Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θέτει ως σκοπό της τη διερεύνηση των αντιλήψεων,
των στάσεων, των συναισθημάτων και των προσδοκιών μαθητών και των γονέων τους καθώς
και τις τυχόν μεταξύ τους διαφορές για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου και την παροχή
ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο.
Στη συνέχεια, ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης
και των ευρημάτων. Η αναλυτική ερμηνεία των ευρημάτων και η εκτενής αναφορά των
συμπερασμάτων βρίσκεται έξω από τα στενά χρονικά πλαίσια αυτής της παρουσίασης.
Στην παρούσα ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε ένα δείγμα που αποτελείται από δύο ομάδες: η
πρώτη αποτελείται από 161 μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημόσιων
Δημοτικών σχολείων σε συνοικίες και προάστια της Αθήνας (Αγία Παρασκευή ,Άνω
Καλαμάκι , Αργυρούπολη ,Παγκράτι ,Πατήσια ,Ταύρος ), στα οποία δεν υπήρχε σταθερή
συνεργασία με σχολική ψυχολογική υπηρεσία. Η δεύτερη αποτελείται από ίσο αριθμό (161)
γονέων των συγκεκριμένων μαθητών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα
ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για την κάθε ομάδα που σχεδιάστηκε με βάση τη σχετική
βιβλιογραφία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 332 συμμετεχόντων που
συγκεντρώθηκαν με βάση την «κατά συστάδες» τυχαία δειγματοληψία σε επίπεδο σχολικής
τάξης. Οι συμμετέχοντες συγκρότησαν δύο διαφορετικές ομάδες που συγκρότησαν
αντίστοιχα ένα δείγμα μαθητών/μαθητριών και ένα δείγμα των γονέων τους. Για την επιλογή
των δύο δειγμάτων τέθηκαν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να συλλεχθούν από σχολεία που ανήκουν στην ελληνική δημόσια
Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
ώστε οι μαθητές και οι γονείς τους να είναι αντιπροσωπευτικοί του γενικού
μαθητικού και γονεϊκού πληθυσμού.
β) να συλλεχθούν από σχολεία που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε συστηματική μορφή
παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, ώστε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις ατόμων
προτού εισαχθεί ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου στα σχολεία τους.
Έγινε προσπάθεια να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων με την
διεξαγωγή της δειγματοληψίας σε διαφορετικές συνοικίες και προάστια της περιοχής Αθηνών
ώστε να συμπεριληφθούν μαθητές και γονείς που προέρχονται από οικογένειες με
διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Επίσης συμπεριλάβαμε μαθητές που δηλώνουν ως τόπο
γέννησης χώρα διαφορετική από την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριλαμβάνεται και
ένας αριθμός παιδιών παλιννοστούντων και μεταναστών.
Τέλος ,οι συμμετέχοντες των
δειγμάτων ζουν σε οικογένειες που έχουν διαφορετική σύνθεση (πυρηνικές ,δεύτερος γάμος,
μονογονεϊκές).
Οι μαθητές και οι γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ξεχωριστό
ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε ενότητες θεματικές. Συνολικά το ερωτηματολόγιο αποτελείται
από ερωτήσεις κλειστού τύπου( κωδικοποιημένες σε κλίμακα πέντε βαθμών) κυρίως, με
κάποιες λίγες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που εντάχθηκαν σε ανάλογες κατηγορίες κατά τη
διαδικασία καταγραφής των δεδομένων. Οι απαντήσεις στις επιλεγμένες ερωτήσεις στο
ερωτηματολόγιο των γονέων συσχετίστηκαν με τις απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις
στο ερωτηματολόγιο των μαθητών και ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
με σύγκριση των μέσων όρων των ανεξάρτητων δειγμάτων με βάση το t-κριτήριο(t-test for
independent samples ώστε να εντοπιστούν οι τυχόν στατιστικά σημαντικές διαφορές).
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Διαδικασία συλλογής δεδομένων : οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι γονείς τους εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για την έρευνα. Οι μαθητές συμμετείχαν με προθυμία ακόμα και με ενθουσιασμό.
Έθεταν πολλά ερωτήματα, μετά το τέλος της διαδικασίας της συλλογής των στοιχείων, για
το ρόλο, τις αρμοδιότητες και την προσφορά των σχολικών ψυχολόγων, διατύπωναν
προσωπικούς προβληματισμούς και ζητούσαν πληροφορίες για την ενδεχόμενη λειτουργία
σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο τους ή στο δήμο τους. Οι εκπαιδευτικοί
βοηθούσαν πρακτικά στη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, χωρίς να παρευρίσκονται
στη σχολική αίθουσα, και συχνά ρωτούσαν και εκείνοι και διατύπωναν προβληματισμούς
και προσδοκίες για τη λειτουργία σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτικοί,όπως
και οι μαθητές, διατύπωναν συχνά την επιθυμία και ανάγκη για μόνιμη παρουσία σχολικού
ψυχολόγου στο σχολικό χώρο και ρωτούσαν για τις προοπτικές της σχολικής ψυχολογίας
στην Ελλάδα. Γενικότερα, η έρευνα έτυχε ευνοϊκής και θετικής υποδοχής.
Τα ευρήματα : συνοπτικά
Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι και οι γονείς και οι μαθητές α) πιστεύουν
ότι γνωρίζουν αρκετά για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου, β) εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη
συμβολή του ψυχολόγου στην επίλυση προβλημάτων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και
των γονέων, γ) έχουν αρκετά υψηλές προσδοκίες από τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει ο
ψυχολόγος σε ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, δ) διάκεινται πολύ
ευνοϊκά ως προς τη συνεργασία των γονέων με τον ψυχολόγο, ε) έχουν ιδιαίτερα θετική
στάση ως προς τη μόνιμη παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο, στ) εκφράζουν αρκετά θετικά
συναισθήματα στο ενδεχόμενο ατομικής συνάντησης με τον ψυχολόγο, ζ) πιστεύουν σε
μεγάλο βαθμό στην αναγκαιότητα διοργάνωσης ενημερωτικών συζητήσεων από τον
ψυχολόγο για ποικίλα θέματα που απασχολούν τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές και η) διατυπώνουν τις προτιμήσεις τους ως προς τα θέματα για τα οποία θα ήθελαν
να διοργανωθούν από τον ψυχολόγο δημόσιες ενημερωτικές συζητήσεις στο χώρο του
σχολείου. Συνολικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν συνηγορούν υπέρ μιας γενικά θετικής
στάσης των μαθητών και των γονέων τους για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου. Επίσης, οι
γονείς φαίνονται γενικά ευνοϊκότερα διατεθειμένοι απέναντί του. Ωστόσο, παρατηρούνται
επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις διαφορετικές λειτουργίες που πιστεύουν ότι
μπορούν να προσφερθούν από τον ψυχολόγο στο σχολείο.
Τα ευρήματα : αναλυτικότερα
Αναλυτικότερα, στο δεύτερο ερώτημα, εκτιμάται ιδιαίτερα η βοήθεια που μπορεί να
προσφερθεί από τον ψυχολόγο στους εκπαιδευτικούς στις διαφορετικές λειτουργίες που
πραγματοποιούν.
Στο τρίτο ερώτημα ,μαθητές και
γονείς τρέφουν μεγάλες προσδοκίες για την
αποτελεσματικότητα της ψυχολογικής παρέμβασης σε μαθητές που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ενδοπροσωπικά, σχέσεων με τους ‘σημαντικούς άλλους’ στη ζωή τους ( γονείς,
φίλους ,άτομα διαφορετικού φύλου, εκπαιδευτικούς), μαθησιακά, επαγγελματικού
προσανατολισμού, υγείας και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στη συνέχεια, στο τέταρτο ερώτημα, και οι δύο ομάδες εκτιμούν ότι η συνεργασία
των γονέων με τον ψυχολόγο μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες συνύπαρξης
τους με τα παιδιά , εμβάθυνση της κατανόησης τους για αυτά, βελτίωση των σχέσεων του
γονεϊκού ζεύγους και τέλος, θέσπισης των κατάλληλων ορίων στα παιδιά(εκτιμάται κυρίως
από τους γονείς).
Στο πέμπτο ερώτημα, οι μαθητές και ιδιαίτερα οι γονείς τους
εκφράζουν τη
εξαιρετικά σημαντική προσδοκία τους για μόνιμη παρουσία ψυχολόγου στο χώρο του
σχολείου.
Αναφορικά με το έκτο ερώτημα, όπου διερευνούνται τα πιθανά συναισθήματα τους
σε ενδεχόμενη ατομική συμβουλευτική συνάντηση, μαθητές και γονείς δηλώνουν αρκετά
μεγάλη εμπιστοσύνη και ανακούφιση, οι μαθητές αρκετό άγχος, μικρότερη αμηχανία και
επιφυλακτικότητα και μικρό φόβο ενώ οι γονείς τα ίδια συναισθήματα σε μικρότερο βαθμό.
Προχωρώντας στο έβδομο ερώτημα, ως προς το βαθμό αναγκαιότητας και τη μορφή των
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συζητήσεων που οι γονείς και οι μαθητές περιμένουν από το σχολικό ψυχολόγο, τα ευρήματα
δημιουργούν μια συνολικά ιδιαίτερα ευνοϊκή εικόνα. Οι γονείς εκτιμούν ως ιδιαίτερα
απαραίτητες τις συζητήσεις του ψυχολόγου είτε αυτές γίνονται με κάθε μαθητή ατομικά, είτε
με όλους τους μαθητές σε επίπεδο σχολικής τάξης, είτε με τους εκπαιδευτικούς, είτε με τους
γονείς, είτε έχοντας τη μορφή ομιλιών στο χώρο του σχολείου για θέματα που απασχολούν
τους μαθητές. Για την αναγκαιότητα των παραπάνω μορφών συζητήσεων οι μαθητές
δηλώνουν μια αρκετά θετική στάση. Γίνεται φανερό ότι γονείς και μαθητές έχουν
συνειδητοποιούν σε σημαντικό βαθμό την αξία των παρεμβάσεων υποστηρικτικής και
ενημερωτικής μορφής στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης.
Τέλος, στο όγδοο ερώτημα, μαθητές και γονείς εκφράζουν τις προτιμήσεις τους για
εκείνα τα ζητήματα που θα ήθελαν να διοργανωθούν ενημερωτικές συζητήσεις στο χώρο της
σχολικής κοινότητας. Αυτά είναι, με τη σειρά των προτιμήσεων των μαθητών, τα εξής: η
χρήση ναρκωτικών και οινοπνεύματος, τα θέματα εφηβείας, οι σχέσεις με τους φίλους τους,
οι δυσκολίες των οικογενειακών σχέσεων, η αυτογνωσία, ο χωρισμός των γονέων, η
σεξουαλική αγωγή, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, οι διαφυλικές σχέσεις, ο
επαγγελματικός προσανατολισμός, η σχολική επίδοση, τα προβλήματα υγείας , η απώλεια
αγαπημένων προσώπων. Οι γονείς εκφράζουν τις αντίστοιχες προτιμήσεις τους με μικρές
διαφοροποιήσεις.
Μια ξεχωριστή αναφορά : Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων ως μια πρόταση
εφαρμογής της Σχολικής Ψυχολογίας.
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται για την ιδιαιτερότητα της εισαγωγής και εφαρμογής της
Σχολικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα και για την αναγκαιότητα συνειδητοποίησης από
γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά της συνεισφοράς των σχολικών ψυχολόγων στην
προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η εισαγωγή και εφαρμογή της επιστήμης της Ψυχολογίας,
αλλά και της Σχολικής Ψυχολογίας ειδικότερα, συνάντησε σημαντικές καθυστερήσεις ακόμα
και δεκαετιών. Ο αντίκτυπος της χρονικής καθυστέρησης στην εισαγωγή της Σχολικής
Ψυχολογίας ήταν εντυπωσιακός : μόλις το 1985 εισήχθη ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου
στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, ενώ οι πρώτοι 15 (από
16 αρχικά ) Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν αρχίσει
να λειτουργούν μόλις πρόσφατα.
Ποιοι είναι ο σκοπός, οι στόχοι και το έργο των Συμβουλευτικών Σταθμών ( στο εξής
Σ.Σ.Ν. ) όπως ορίζονται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σκοπός:
Η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-γονείς-μαθητές)τέτοιο
που να μειώνει τους αιτιολογικούς παράγοντες παραβατικής συμπεριφοράς. Υποστήριξη
δραστηριοτήτων πρόληψης με τη συνεργασία τουΣχολείου και την ευρύτερη κοινότητα.
Στόχοι:

Η εμψύχωση του καθηγητή στο ρόλο του εκπαιδευτή, διότι η ισορροπία του
μαθητή περνά μέσα από ένα ισορροπημένο καθηγητή.

Η στήριξη, ευαισθητοποίηση και η συμβουλευτική της οικογένειας.

Η ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο συστημάτων Σχολείου και οικογένειας
συμβάλλοντας στην εξέλιξή τους σε μια πορεία με κοινούς στόχους, συγκρότηση και συνοχή.

Η ανάπτυξη φιλικού κλίματος στο Σχολείο.

Η σύνδεση και αλληλοσυσχέτιση της Σχολικής Κοινότητας με την ευρύτερη
κοινότητα, σε μια δημιουργική συνεργασία.

Η νέα γενιά προληπτικών προγραμμάτων είναι βασισμένη ως επί το πλείστον στο
ψυχοκοινωνικό μοντέλο και δίνει έμφαση στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΞΑΣΚΗΣΗ και όχι
μόνο στην παροχή πληροφοριών σε "παθητικούς δέκτες".
Έργο των ΣΣΝ είναι:
α) Η ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του κάθε νομού. Οι ΣΣΝ
έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και
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παραπομπής των περιπτώσεων μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής
αντιμετώπισης.
β) Η Συμβουλευτική Γονέων. Με τη συμμετοχή τους οι γονείς θα ενημερωθούν σε θέματα
που ενδιαφέρονται, θα ανταλλάξουν εμπειρία, θα συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος του γονέα
μαθαίνεται κάνοντας λάθη και αποκτώντας εμπειρία, θα ανταποκριθούν στις ανάγκες του
εφήβου κατανοώντας τη συμπεριφορά του και θα ενισχυθούν για να αντιδράσουν θετικά.
Είναι γνωστό ότι και οι ίδιοι οι γονείς περνούν μια έντονη κρίση σε προσωπικό επίπεδο στο
εξελικτικό στάδιο της εφηβείας των παιδιών τους. Τέλος η εκπαίδευση των γονέων στην
ομάδα βοηθά την προσωπική τους ανάπτυξη, οι γονείς αποκτούν δεξιότητες, ενδυναμώνονται
στο γονεϊκό τους ρόλο και γίνονται ουσιαστικά συμπαραστάτες και αποτελεσματικοί
συνεργάτες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
γ) Η εφαρμογή, στήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για τους
μαθητές/τριες, η παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, η συνεχής ενημέρωση και
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτών που εφαρμόζουν σχετικά προγράμματα
καθώς και η αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αποτελεσμάτων εφαρμογής των
προγραμμάτων σε επίπεδο σχολείου και Νομού.
Πολλοί από τους παράγοντες που οδηγούν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι
η δυσκολία αποδοχής του εαυτού, συναισθηματικά κενά, άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική
φοβία, ανάγκη για συναισθηματική εξάρτηση, έλλειψη τάσης για συμμόρφωση, κοινωνική
δειλία, επιθετικότητα, δυσκολία ελέγχου των παρορμήσεων, δυσκολία ανοχής της
ματαίωσης, προβλήματα επικοινωνίας, δυσκολίας έκφρασης συναισθημάτων, αδυναμία
χειρισμού δύσκολων καταστάσεων.
Οι ΣΣΝ στοχεύουν:

Στη διευκόλυνση μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν προσωπικά, ψυχολογικά,
οικογενειακά ή κοινωνικά προβλήματα στο να αποκτήσουν βοήθεια μέσω της παρουσίας
ειδικών στο χώρο του σχολείου

Στον χειρισμό ορισμένων περιστατικών στο πλαίσιο του σχολείου

Στην αναγνώριση της ύπαρξης ψυχοπαθολογικών προβλημάτων (κύρια
κατάθλιψης και αγοραφοβίας) σε εφήβους που λόγω άγνοιας ή προκαταλήψεων του
οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος μένουν χωρίς βοήθεια.

Στη διασύνδεση για παραπομπή περιστατικών σε δομές ψυχικής υγείας

Στη στήριξη του σχολικού πλαισίου στο χειρισμό δυσλειτουργικών καταστάσεων

Στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να
αποτελούν ομάδα στήριξης της συμβουλευτικής στο σχολείο

Στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αναγνώριση, παραπομπή και εν μέρει
χειρισμού περιστατικών.
Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Με αυτές τις διευρυμένες αρμοδιότητες, η πολύπλευρη στήριξη και η προτεινόμενη
επέκταση των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, τουλάχιστον σε κάθε Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβάλει ως επιτακτική αναγκαιότητα .
Η διεύρυνση του πεδίου δράσης των Συμβουλευτικών Σταθμών και στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα επέτρεπε τη συμβουλευτική παρέμβαση στις
οικογενειακές και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που αφορούν μαθητές μικρότερων
ηλικιών. «Ιδιαίτερα το Δημοτικό αποτελεί τον ιδανικό χώρο για προγράμματα πρόληψης και
προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών για ποικίλους λόγους: αφορά όλα τα παιδιά στο
βαθμό που η φοίτηση είναι υποχρεωτική, τα παιδιά βρίσκονται σε μικρή ηλικία, το
πρόγραμμα είναι σχετικά πιο ευέλικτο σε σύγκριση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ο/η
εκπαιδευτικός έχει μεγαλύτερη ευχέρεια και δυνατότητα, λόγω του μεγάλου χρονικού
διαστήματος που περνάει με τα παιδιά μιας τάξης, να γνωρίζει τα παιδιά και με κατάλληλη
κατάρτιση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να βοηθάει σημαντικά στην
ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη» (Χατζηχρήστου, 1999 ) Θα προσθέταμε και τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα για επικοινωνία στις σχέσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτήν
ακριβώς την
παιδική ηλικία βρίσκουν το πληρέστερο νόημά τους οι έννοιες και οι
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πρακτικές της πρόληψης και της υποστηρικτικής συμβουλευτικής για το παιδί και την
οικογένειά του.
Συμπεράσματα
Τα παραπάνω ευρήματα, ελπίζουμε να συμβάλλουν στην πληρέστερη χαρτογράφηση των
αντιλήψεων, των απόψεων, των προσδοκιών και των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού
και των γονέων τους για το χώρο της παροχής συμβουλευτικών ψυχολογικών υπηρεσιών στα
πλαίσια της διασύνδεσης της σχολικής με την ευρύτερη κοινότητα . Η κατανόηση των
τρόπων που αντιλαμβάνονται τους σχολικούς ψυχολόγους καθώς και των αναγκών του
πληθυσμού σε ψυχολογικές παρεμβάσεις, προσδοκούμε να συμβάλει στο σχεδιασμό
παρεμβατικών προγραμμάτων και σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών εναρμονισμένων με
την ελληνική πραγματικότητα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών και
μαθητριών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι εμπλέκονται έμμεσα ή
άμεσα στη ζωή των σχολικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις των Συμβουλευτικών Σταθμών
Νέων, με κύριους στόχους την πρωτογενή πρόληψη, την ευαισθητοποίηση της
ευρύτερης σχολικής κοινότητας , την έγκαιρη παρέμβαση και την κατάλληλη κοινωνική,
ψυχολογική και παιδαγωγική αντιμετώπιση έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν μια πρόταση
εφαρμογής της Σχολικής Ψυχολογίας που δεν πρέπει να αγνοηθεί.
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Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του:
Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων
Τριλιανός Αθαν., Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών
Αθανάσιος Τσιπλητάρης2
Μπαμπάλης Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών
Καράμηνας Ιγνάτ., Δρ Διδακτικής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ λόγος μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κύκλων για το αν
πρέπει ή όχι η δασκάλα ή ο δάσκαλος427 ως γονιός να αναλαμβάνει την τάξη του Δημοτικού Σχολείου,
στην οποία πρόκειται να φοιτήσει το παιδί του. Προκειμένου να εντοπισθούν οι απόψεις και
αντιλήψεις των Ελλήνων δασκάλων στο θέμα αυτό και να εξαχθούν σχετικά συμπεράσματα
διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα σε δείγμα 632 δασκάλων από όλη την Ελλάδα, στους οποίους δόθηκε
συναφές Ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση. Πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια
θα δώσει αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα, τα οποία σε συνάρτηση με την παιδαγωγική και
ψυχοκοινωνιολογική διάσταση του θέματος θα παράσχουν χρήσιμη πληροφόρηση στους
εκπαιδευτικούς - γονείς γενικότερα για την ορθότερη αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Πρόκειται
για πρωτότυπη ερευνητική προσέγγιση ενός θέματος, η μελέτη του οποίου δεν έχει αντιμετωπισθεί
ερευνητικά μέχρι σήμερα.

1. Εισαγωγή
Το κίνητρο γι’ αυτή την ερευνητική εργασία πήγασε από τις σχέσεις μας με τους δασκάλους,
στα πλαίσια του Προγράμματος της Εξομοίωσης, της Μετεκπαίδευσης στο Μαράσλειο
Διδασκαλείο και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας σε σχολεία της Αττικής, όπου
συζητήθηκε το γεγονός ότι αρκετοί δάσκαλοι διεκδικούν την τάξη, στην οποία πρόκειται να
φοιτήσει το παιδί τους, για να συνεχίζουν «δικαιωματικά» να ασκούν την κηδεμονία του και
στο σχολείο.
Η ανωτέρω προβληματική παραπέμπει: α. κατά κύριο λόγο στη σχολική μάθηση και
κοινωνικοποίηση του παιδιού, β. στις σχέσεις του δασκάλου-γονιού με το παιδί του ως
μαθητή στην τάξη του και τους συναδέλφους του που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο, και γ.
στην ολοκλήρωση του γονιού ως κοινωνικού όντος, σε ό,τι αφορά στο ρόλο του ως γονέα και
δασκάλου. Το δε φάσμα των προηγούμενων διαστάσεων της προβληματικής καθοδήγησε την
427

Στο εξής για λόγους συντομίας θα χρησιμοποιείται ο όρος δάσκαλος.
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παρούσα έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπη, αφού η διεθνής και ελληνική
βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα με ανάλογο πρόβλημα.
Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνιολογικές θεωρίες των Piaget και
Parsons (Κουτσουβάνου 1994- Τσιπλητάρης 2001), η μάθηση και η κοινωνικοποίηση του
παιδιού στηρίζεται στην ηλικία και στο σύστημα εκπαίδευσης αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με
τους Erikson (1990) και Hurrelman (1993), η μεν αυθεντική μάθηση οφείλει να εδράζεται
στην ελευθερία του παιδιού, η δε κοινωνικοποίησή του πρέπει να συνδέεται με την
αυτονομία, την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία του.
Προκειμένου, λοιπόν, να επιτευχθεί ο ανωτέρω βασικός στόχος της εκπαίδευσης, το
παιδί πρέπει να αποδεσμευθεί συναισθηματικά από τη γονεϊκή κηδεμονία. Στο σχολείο, το
παιδί κατακτά έναν υψηλότερο βαθμό κοινωνικοποίησης, εφόσον αποδεσμεύεται
συναισθηματικά από τους γονείς και τα αδέλφια του και συντάσσεται με το δάσκαλο και τους
συμμαθητές του σύμφωνα με τον Parsons (1981). Κάτι τέτοιο, όμως, δε μπορεί να επιτευχθεί,
όταν στο σχολείο ο δάσκαλός του είναι και γονιός του, όπως τουλάχιστον επιθυμεί μέρος των
Ελλήνων δασκάλων- γονιών, που θέλουν τα παιδιά τους να είναι και μαθητές τους.
Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι πρώτες σχετικές έρευνες των Spitz (1935-1964)
και Bowlby (1945-1950) για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του
παιδιού, κατά την πρώτη παιδική ηλικία, αναφέρονται αποκλειστικά στις σχέσεις μάναςπαιδιού, και ιδιαίτερα στη μητρική φροντίδα, η αποστέρηση της οποίας οδηγεί το παιδί στον
ιδρυματισμό, την κατάθλιψη και το μαρασμό, ενώ οι νεότερες έρευνες του Gewirtz (1969),
Richards (1974) κ.ά. αρχικά αναφέρονται στους δύο γονείς (μητέρα και πατέρα του παιδιού),
στη συνέχεια στους σημαντικούς άλλους (αδέλφια, παππούδες κ.λπ.), και κατόπιν στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου το παιδί, προκειμένου να ενταχθεί ομαλά σ’ αυτά, οφείλει
σταδιακά να αποδεσμευθεί συναισθηματικά από τους γονείς (Τσιπλητάρης 2001).
Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία οι γονείς παραμένουν προσκολλημένοι στο
παιδί τους, υπάρχει κίνδυνος απόλυτης αλληλεξάρτησης παιδιού και γονιών με αποτέλεσμα
το μεν παιδί να μην μπορεί ποτέ να ενηλικιωθεί, οι δε γονείς να μην είναι σε θέση να
ολοκληρωθούν ως κοινωνικά όντα (Muehlbauer 1990).
Με βάση, λοιπόν, και τα εμπειρικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τους
συμμετέχοντες στην έρευνα δασκάλους, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε στατιστικά το μέγεθος
του προβλήματος και να δώσουμε την πρέπουσα σ’ αυτό λύση, προβάλλοντας την
παιδαγωγική αλήθεια, η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει το παιδί στην αυθεντική μάθηση
και μέσω αυτής στην κοινωνικοποίησή του, δηλαδή στην ομαλή ανάπτυξη των
ψυχοσωματικών, κοινωνικών ιδιοτήτων και ικανοτήτων του, ώστε αυτό να μπορεί να
διαχειρίζεται αυτόνομα τον εαυτόν του (ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών) και τις σχέσεις
του με τους άλλους, προκειμένου να δημιουργήσει και να ζήσει ευτυχισμένο σ’ αυτόν εδώ
τον κόσμο.
Παράλληλα, η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αναδείξει τον πραγματικό ρόλο του γονιού
και την ολοκλήρωσή του ως κοινωνικού όντος, χωρίς να συγκρούεται και να συνθλίβεται στη
σύγχυση των ρόλων του ως δασκάλου και γονέα ταυτόχρονα.
2. Μεθοδολογία της Έρευνας
2.1 Σκοπός της Έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και αντιλήψεις των Ελλήνων
δασκάλων για το αν πρέπει ή όχι ο δάσκαλος ως γονιός να αναλαμβάνει την τάξη του
Δημοτικού Σχολείου, στην οποία πρόκειται να φοιτήσει το παιδί του.
2.2 Ερευνητικά Ερωτήματα
1.Υπάρχει σημαντικό ποσοστό των δασκάλων του δείγματος που είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα
ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους σε σχέση με αυτούς που δεν το
είχαν, δεν το έχουν, δεν θα το έχουν ή δεν θα ήθελαν να το έχουν στην τάξη τους;
2 Υπάρχει διαφοροποίηση και σε ποιο βαθμό ως προς την επιλογή των δασκάλων του
δείγματος, με μικρή ή μεγάλη διδακτική εμπειρία, να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην
τάξη τους;
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3. Διαφοροποιούνται και σε ποιο βαθμό οι δάσκαλοι του δείγματος, ανάλογα με το αν οι
ίδιοι ήταν παιδιά εκπαιδευτικών ή όχι, σε σχέση με την επιλογή να έχουν το παιδί τους ως
μαθητή στην τάξη τους;
4.Υπάρχει διαφοροποίηση και σε ποιο βαθμό μεταξύ των δασκάλων της Αττικής και της
επαρχίας σχετικά με το αν επιλέγουν ή όχι να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους;
5. Για ποιους λόγους επιλέγουν οι δάσκαλοι του δείγματος να έχουν το παιδί τους ως μαθητή
στην τάξη τους;
6. Για ποιους λόγους επιλέγουν οι δάσκαλοι του δείγματος να μην έχουν το παιδί τους ως
μαθητή στην τάξη τους;
2.3 Συμμετέχοντες
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 632 δάσκαλοι, από τους οποίους οι 230 ήταν άνδρες
(ποσοστό 36.4%) και οι 402 ήταν γυναίκες (ποσοστό 63.8%).
Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι περίπου σαράντα έτη (Μ = 40.87,
SD = 7.19), ενώ η διδακτική εμπειρία τους είναι περίπου δεκαέξι (16) έτη (Μ = 16.11, SD =
8.01). Από τους συμμετέχοντες, η συντριπτική πλειονότητα είναι έγγαμοι και ειδικότερα οι
489 (ποσοστό 77.4%), ενώ ένας μικρός αριθμός 114 (ποσοστό 18%) δασκάλων είναι άγαμοι.
Σχετικά με τις σπουδές των δασκάλων του δείγματος, η συντριπτική πλειονότητα αυτών,
δηλαδή 556 δάσκαλοι (ποσοστό 88%) έχουν πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ενώ
παράλληλα 217 απ’ αυτούς (ποσοστό 34.3%) έχουν λάβει και πτυχίο Εξομοίωσης, 166
(ποσοστό 26.3%) πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., και 98 (ποσοστό 15.5%) πτυχίο
Μετεκπαίδευσης. Επίσης, 97 δάσκαλοι (ποσοστό 15.3%) έχουν πτυχίο άλλης ανώτατης
σχολής, ενώ 269 δάσκαλοι (ποσοστό 42.6%) έχουν και δίπλωμα ξένης γλώσσας.
Επιπλέον, σε 188 δασκάλους (ποσοστό 42.6%), το επάγγελμα τού ή τής συζύγου τους
είναι επίσης εκπαιδευτικός, ενώ 44 δάσκαλοι (ποσοστό 7.7 %) έχουν γονιό εκπαιδευτικό.
2.4 Μέσο Συλλογής Δεδομένων
Οι δάσκαλοι-υποκείμενα της έρευνας συμπλήρωσαν σχετικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο
κατασκευάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή από τους ερευνητές για τους σκοπούς της έρευνας. Το
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη:
Στο πρώτο μέρος περιέχονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην
έρευνα δασκάλων. Δηλαδή συνελέγησαν πληροφορίες σχετικές με το φύλο, την ηλικία, τα
χρόνια υπηρεσίας, τον τόπο εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση και τις σπουδές τους
(βασικές- μεταπτυχιακές- επιμόρφωση- μετεκπαίδευση).
Στο δεύτερο μέρος του Ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις προς τα
υποκείμενα του δείγματος σχετικά με το αν είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν το
παιδί τους ή όχι στην τάξη τους. Στη συνέχεια ανάλογα με την επιλογή που έκαναν,
καλούνταν είτε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αναφέρονται στους λόγους, για τους
οποίους οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι θα επέλεγαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
(π.χ. «Για να ελέγχω o ίδιος/α τη συμπεριφορά του» κ.ά.) είτε να απαντήσουν σε ερωτήσεις
που αναφέρονται στους λόγους, για τους οποίους οι δάσκαλοι δεν είχαν, δεν έχουν ή δεν θα
έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί του ως μαθητή στην τάξη τους (π.χ. «Για να μην
εμπλέκονται ταυτόχρονα οι ρόλοι του γονιού και του μαθητή» κ.ά.). Και στις δυο περιπτώσεις
οι δάσκαλοι απαντούσαν σε κάθε ερώτηση κατά την κρίση τους κυκλώνοντας έναν αριθμό
μιας πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, όπου το 1 αντιστοιχούσε στη λέξη «Καθόλου»
και το 5 στη λέξη «Πάρα πολύ».
2.5 Διαδικασία Μέτρησης
Πριν χορηγηθεί το εν λόγω Ερωτηματολόγιο, προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή του σε δείγμα
70 δασκάλων και κατόπιν έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Στη συνέχεια συμπληρώθηκε
από 632 δασκάλους σε 16 νομούς της Ελλάδας κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2006
- Απρίλιος του 2007. Η διακίνησή του πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση των
ερευνητών, οι οποίοι παρείχαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την πληρέστερη κατανόηση
των ερωτημάτων. Η δε διάρκεια συμπλήρωσής του ήταν περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά.
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2.6 Μέθοδος Στατιστικής Ανάλυσης των Δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων περιλάμβανε σειρά ενεργειών για να είναι εφικτή η
στατιστική τους ανάλυση. Ειδικότερα η διαδικασία μέτρησης αποτελείτο από το στάδιο των
μετρήσεων και της στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων και το στάδιο της καταχώρησής
τους σε βάση δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος των ερευνώμενων μεταβλητών, και
ειδικότερα την κλίμακα απάντησης/μέτρησης και κατά συνέπεια το είδος των τιμών που
λαμβάνουν με σκοπό τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων και προβλημάτων,
εφαρμόσθηκαν συγκεκριμένες στατιστικές τεχνικές που αναλύονται παρακάτω.
Οι διερευνώμενες μεταβλητές διαχωρίστηκαν σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες. Στις
ανεξάρτητες συμπεριλήφθηκαν το φύλο (άνδρας – γυναίκα), η περιοχή /Δήμος του σχολείου,
η ηλικία του δασκάλου, τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας του και αν ο ίδιος επέλεγε να έχει το
παιδί του ως μαθητή στην τάξη του ή όχι. Ως εξαρτημένες μεταβλητές ελήφθησαν οι λόγοι,
για τους οποίους οι δάσκαλοι επέλεγαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους (8
λόγοι), καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επέλεγαν οι ίδιοι να μην έχουν το παιδί τους ως
μαθητή στην τάξη τους (8 λόγοι).
Ο ανωτέρω διαχωρισμός σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές είναι
απαραίτητος για τη διερεύνηση των ερωτημάτων αλλά και για την εφαρμογή των
κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων προκειμένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά
ερωτήματα. Ωστόσο, ο χρησιμοποιούμενος μεθοδολογικός σχεδιασμός δεν μπορεί να
στηρίξει μια αιτιώδη σχέση, κατά την οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή αποτελεί την αιτία και
η εξαρτημένη το αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο εξάλλου δεν είναι εφικτό, και λόγω της φύσης της
παιδαγωγικής έρευνας και λόγω του συγκεκριμένου σχεδιασμού, κατά τον οποίο μπορεί να
υποστηριχθεί μόνον η σχέση μεταξύ μεταβλητών ή η διαφορά μεταξύ ομάδων.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή σε κάθε ανάλυση αποτέλεσε τη
μεταβλητή –κριτήριο, η οποία εννοιολογικά «ασκούσε» επίδραση στη διαμόρφωση ή στη
διαφοροποίηση των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής.
Στο πλαίσιο των στατιστικών αναλύσεων εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες στατιστικές
τεχνικές και προέκυψαν οι ακόλουθοι στατιστικοί δείκτες:
1. Στατιστικοί δείκτες περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics), όπως μέση τιμή (Μ),
τυπική απόκλιση (SD), κύρτωση (kyrtosis), ασυμμετρία κατανομής (skewness), ελάχιστη
τιμή (minimum value), μέγιστη τιμή (maximum value), συχνοτική κατανομή428 (frequency
variance).
2. Δείκτες διασταυρωμένης ταξινόμησης σε πίνακες (cross-tabulation statistics) και
συγκεκριμένα συχνοτική κατανομή σε πίνακα με βάση δύο μεταβλητές ταξινόμησης και
στατιστικούς δείκτες ταξινόμησης [Pearson chi-square (χ2) statistics, Fisher’s exact test429,
Phi (Φ), βαθμοί ελευθερίας (df; degrees of freedom), στατιστική σημαντικότητα τιμής
(significance of value), επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (level of significance),
τυποποιημένα υπόλοιπα (R) (standardized residuals)] (Siegel 1956, Lahmann 1975, Noether
1976, Siegel, & & Castellan 1988, Argesti 1990, Daniel 1990, Ξεκαλάκη 2001).
3. Δείκτες διαφορών μεταξύ ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent sample t-test).
Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ ανεξαρτήτων ομάδων ή δειγμάτων (φύλο,
ηλικία εκπαιδευτικού, διδακτική εμπειρία εκπαιδευτικού κ.ά.) χρησιμοποιήθηκε ο
στατιστικός δείκτης t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent sample t-test). Στις
περιπτώσεις ελέγχου των διαφορών μεταξύ ανεξαρτήτων δειγμάτων παρατίθενται η μέση
τιμή (M), η τυπική απόκλιση (SD) και ο δείκτης διαφοράς (t-value) (Tabachnick & Fidell
2006).
428

Στους πίνακες παρουσιάζονται οι εκατοστιαίες συχνότητες ανά «κελί», ομάδα ή κατηγορία εξαιτίας
του γεγονότος ότι κρίνεται σκόπιμο να παρουσιάζονται, όταν ο αριθμός του εξεταζόμενου δείγματος
είναι μεγαλύτερος από 100. Η παράθεσή τους επιτρέπει τη σύγκριση και πιο λεπτομερή ανάγνωση των
αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων πινάκων που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της παρούσας
εργασίας.
429
Ο συγκεκριμένος δείκτης θα παρατίθεται στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο από τις
προϋποθέσεις (assumptions) διεξαγωγής μη-παραμετρικών αναλύσεων (Siegel 1956, Siegel &
Castellan 1988).
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Όλες οι προαναφερόμενες στατιστικές αναλύσεις έγιναν μέσω του στατιστικού
προγράμματος Statistical Package for Social Science (S.P.S.S.) for Windows (Version 13.0),
βάσει του οποίου εξετάσθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα.
3. Αποτελέσματα της Έρευνας-Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 249 δάσκαλοι (ποσοστό 39.6%), δηλαδή 4 στους
10 αναφέρουν ότι είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στη
τάξη τους, ενώ 383 δάσκαλοι (ποσοστό 60.4%), δηλαδή 6 στους 10 αναφέρουν ότι δεν είχαν,
δεν έχουν, δεν θα έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους.
Στους πίνακες διασταυρωμένης ταξινόμησης που ακολουθούν παρουσιάζονται ο
αριθμός των δασκάλων και η εκατοστιαία συχνότητα (% f) ανά κατηγορία (n), ο έλεγχος
στατιστικής σημαντικότητας της σύγκρισης, που είναι ο δείκτης Pearson chi-square (χ2), οι
βαθμοί ελευθερίας (degrees of freedom; df), η στατιστική σημαντικότητα (p) και το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας (ns, p<.05, p<.01, p<.001). Επίσης, ανάλογα με τον αριθμό και
το ποσοστό των δηλώσεων ανά κατηγορία χρησιμοποιήθηκε το τεστ ακριβούς ελέγχου του
Fisher (Fisher’s exact test).
Τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 1) σύγκρισης της διδακτικής εμπειρίας των δασκάλων
και αν επιλέγουν ή όχι να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους έδειξαν την ύπαρξη
στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι 122 δάσκαλοι (ποσοστό 83%) με μικρή διδακτική εμπειρία (έως 9 έτη) δεν
είχαν, δεν έχουν δεν θα έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη
τους, ενώ αντίθετα 25 δάσκαλοι (ποσοστό 17%) είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να
έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Από την άλλη πλευρά, 61 δάσκαλοι(ποσοστό
58.1%) με μεγάλη διδακτική εμπειρία (περισσότερα από 20 έτη) είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα
ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους, ενώ ο αριθμός εκείνων που δεν
είχαν, δεν έχουν, δεν θα έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη
ήταν 44 δάσκαλοι (ποσοστό 41.9%). Ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας έδειξε την
ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών ως προς τον αριθμό των δασκάλων με διαφορετική
διδακτική εμπειρία να έχουν ή όχι το παιδί τους στην τάξη τους, αφού ο δείκτης Chi-square
(χ2) είναι στατιστικά σημαντικός (χ2 = 45.998, df 1, p<.001).
Πίνακας 1. Διασταυρωμένη ταξινόμηση μεταξύ των δασκάλων με μικρή ή μεγάλη διδακτική
εμπειρία και των δασκάλων που είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν ή όχι το παιδί
τους ως μαθητή στην τάξη τους: Αριθμός δασκάλων (n), εκατοστιαία συχνότητα (% f),
τυποποιημένα υπόλοιπα (R) και δείκτες στατιστικής σημαντικότητας (χ2 )
Εμπειρία

Μικρή Διδακτική Εμπειρία
(έως 9 έτη)

Μεγάλη Διδακτική Εμπειρία
(πέραν από 20 έτη)

n

Εκπαιδευτικοί
%f

R

n

%f

R

Είχαν, έχουν, θα έχουν ή
θα ήθελαν να έχουν το 25
παιδί τους στην τάξη τους

17.0

-3.6

61

58.1

2.6

Δεν είχαν, δεν έχουν, δεν
θα έχουν ή δεν θα ήθελαν
122
να έχουν το παιδί τους
στην τάξη τους

83.0

4.2

44

41.9

-3.0

Δείκτες Στατιστικής Σημαντικότητας
Pearson Chi-square χ2 =

45.998, df 1, p = .000 (p<.001)
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Phi (Φ) =

-.427, p = .000 (p<.001)

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι δάσκαλοι με μικρή διδακτική εμπειρία (έως 9 έτη),
δηλαδή οι δάσκαλοι, οι οποίοι σχετικά πρόσφατα εισήλθαν στην Εκπαίδευση δεν είχαν, δεν
έχουν, δεν θα έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους, σε
αντίθεση με τους δασκάλους με αρκετά χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας. Το στοιχείο αυτό
είναι πιθανόν να υποδηλώνει ότι οι δάσκαλοι της πρώτης κατηγορίας θεωρούν σημαντικό να
μην έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους ώστε να επιτελούν με καλύτερο τρόπο το
διδακτικό τους έργο ή και γενικότερα ώστε να συμβάλλουν στην αυτονόμηση και την
κοινωνικοποίησή του. Επίσης, ως ένα βαθμό δείχνει ότι εμπιστεύονται τους συναδέλφους
τους δασκάλους για τη μόρφωση και διδασκαλία του παιδιού τους σε αντίθεση με αυτούς με
αρκετά χρόνια διδασκαλίας.
Πίνακας 2. Διασταυρωμένη ταξινόμηση μεταξύ των δασκάλων που είναι παιδιά
εκπαιδευτικού ή όχι και των δασκάλων που είχαν, έχουν θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν ή όχι
τα παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους: Αριθμός δασκάλων (n), εκατοστιαία συχνότητα (%
f), τυποποιημένα υπόλοιπα (R) και δείκτες στατιστικής σημαντικότητας
Παιδί Εκπαιδευτικού
n

Δεν είναι Παιδί Εκπαιδευτικού

%f

R

n

%f

R

Είχαν, έχουν, θα έχουν ή
θα ήθελαν να έχουν το 17
παιδί τους στην τάξη τους

38.6

-0.6

214

40.5

0.1

Δεν είχαν, δεν έχουν, δεν
θα έχουν ή δεν θα ήθελαν
27
να έχουν το παιδί τους
στην τάξη τους

61.4

0.1

315

59.5

0.0

Δείκτες Στατιστικής Σημαντικότητας
Pearson Chi-square χ2 =

.056, df 1, ns

Phi (Φ) =

-.010, ns

Τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 2) διασταυρωμένης ταξινόμησης μεταξύ του αν οι δάσκαλοι
είναι παιδιά εκπαιδευτικών ή όχι κι αν επιλέγουν ή όχι να έχουν το παιδί τους ως μαθητή
στην τάξη τους έδειξαν την ύπαρξη μη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο
ομάδων. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 17 δάσκαλοι (ποσοστό 38.6%), που είναι
παιδιά εκπαιδευτικού είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή
στην τάξη τους, ενώ 27 δάσκαλοι (ποσοστό 61.4%) δεν είχαν, δεν έχουν, δεν θα έχουν ή δεν
θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Από την άλλη πλευρά στην
κατηγορία των δασκάλων των οποίων οι γονείς δεν ήταν εκπαιδευτικοί, 214 δάσκαλοι
(ποσοστό 40.5%) είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή
στην τάξη τους, ενώ ο αριθμός εκείνων που δεν είχαν, δεν έχουν, δεν θα έχουν ή δεν θα
ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη ήταν 315 (ποσοστό 59.5%). Ο έλεγχος
στατιστικής σημαντικότητας υποστήριξε τη μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών ως
προς τον αριθμό των δασκάλων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών, αφού ο δείκτης Chisquare (χ2) είναι στατιστικά μη σημαντικός (χ2 = .056, df 1, ns).
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Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι δάσκαλοι, των οποίων οι γονείς τους
ήταν εκπαιδευτικοί συγκριτικά με εκείνους των οποίων οι γονείς τους δεν ήταν
εκπαιδευτικοί, δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το ποσοστό, στο οποίο είχαν, έχουν
ή θα ήθελαν ή όχι να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Το στοιχείο αυτό είναι
πιθανόν να δείχνει ότι η επιλογή ή η απόφαση του δασκάλου να έχει το παιδί του ως μαθητή
στην τάξη του ή όχι, δεν πηγάζει τόσο από τις δικές του εμπειρίες ως παιδί εκπαιδευτικού,
αλλά κυρίως από την προσωπική του στάση και αντίληψη για το αν κάτι τέτοιο μπορεί να
βοηθήσει στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και αυτονόμησης του παιδιού του, χωρίς να
συγχέει ο ίδιος το ρόλο του γονιού και του εκπαιδευτικού.
Πίνακας 3. Διασταυρωμένη ταξινόμηση μεταξύ των δασκάλων Αττικής και Επαρχίας και
εκείνων που είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν ή όχι τα παιδί τους ως μαθητή
στην τάξη τους: Αριθμός δασκάλων (n), εκατοστιαία συχνότητα (% f), τυποποιημένα
υπόλοιπα (R) και δείκτες στατιστικής σημαντικότητας
Δάσκαλοι Αττικής
n

Δάσκαλοι Επαρχίας

%f

R

n

%f

R

Είχαν, έχουν, θα έχουν ή
θα ήθελαν να έχουν το 110
παιδί τους στην τάξη τους

37.9

-0.4

139

40.8

0.4

Δεν είχαν, δεν έχουν, δεν
θα έχουν ή δεν θα ήθελαν
180
να έχουν το παιδί τους
στην τάξη τους

62.1

0.3

202

59.2

-0.3

Δείκτες Στατιστικής Σημαντικότητας
Pearson Chi-square χ2 =

.526, df 1, ns

Phi (Φ) =

-.029, ns

Τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 3) σύγκρισης μεταξύ των δασκάλων της Αττικής και αυτών
της Επαρχίας και το αν επιλέγουν ή όχι να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
έδειξαν την ύπαρξη μη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι από το σύνολο των δασκάλων της Αττικής, 110
δάσκαλοι (ποσοστό 37.9%) είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως
μαθητή στην τάξη τους, ενώ 180 (ποσοστό 62.1%) δεν είχαν, δεν έχουν, δεν θα έχουν ή δεν
θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Από την άλλη πλευρά, 139
δάσκαλοι (ποσοστό 40.8%) της Επαρχίας είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν το
παιδί τους ως μαθητή στην τάξη, ενώ ο αριθμός εκείνων που δεν είχαν, δεν έχουν, δεν θα
έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη ήταν 202 (ποσοστό
59.2%). Ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας δεν έδειξε την ύπαρξη στατιστικά
σημαντικών διαφορών ως προς τον αριθμό των δασκάλων που υπηρετούν στην Αττική και
εκείνων που υπηρετούν στην επαρχία ως προς την επιλογή να έχουν ή όχι το παιδί τους ως
μαθητή στην τάξη τους, αφού ο δείκτης Chi-square (χ2) δεν είναι στατιστικά σημαντικός (χ2 =
.526, df 1, ns).

1007
Λόγοι για τους οποίους οι δάσκαλοι επιλέγουν ή όχι να έχουν το παιδί τους ως μαθητή
στην τάξη τους
Οι λόγοι, που οι δάσκαλοι επιλέγουν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
παρουσίασαν απόλυτα αποδεκτή αξιοπιστία (reliability). Συγκεκριμένα, ο δείκτης Cronbach a
ήταν .96 (Cronbach, 1951). Οι δάσκαλοι οι οποίοι είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να
έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους το κάνουν για διάφορους λόγους (βλ. Σχήμα
1). Κατά σειρά σημαντικότητας οι οκτώ λόγοι που προβάλουν είναι: (1) για να ελέγχω ο ίδιος
την πρόοδό του (Μ = 3.53, SD = 1.46), (2) για να πηγαίνουμε και να φεύγουμε μαζί από το
σχολείο (Μ = 3.39, SD = 1.61), (3) για να γνωρίζω ο ίδιος/α που υστερεί και που υπερτερεί
(Μ = 3.31, SD = 1.49), (4) για να ελέγχω ο ίδιος/α τη συμπεριφορά του (Μ = 3.14, SD =
1.53), (5) για να του δείξω τρόπους και μεθόδους ώστε να μαθαίνει πιο εύκολα τα μαθήματά
του (Μ = 3.00, SD = 1.45), (6) για να μην το αναλάβει κάποιος ανεπαρκής δάσκαλος (Μ =
2.41, SD = 1.58), (7) για να είμαι σίγουρος/η τι πρέπει να διαβάσει στο σπίτι (Μ = 2.18, SD =
1.39), και (8) για να ελέγχω ο ίδιος/η ίδια τους φίλους και τις παρέες του (Μ = 1.81, SD =
1.16).
Οι λόγοι που προβάλουν ως σημαντικοί έχουν να κάνουν κυρίως με τον έλεγχο που
επιθυμεί να ασκεί ο γονιός/ δάσκαλος τόσο στην πρόοδο, όσο και στη συμπεριφορά του
παιδιού του. Ειδικότερα, οι δάσκαλοι/ γονείς επιθυμούν να γνωρίζουν πώς συμπεριφέρεται το
παιδί τους και ποιοι είναι οι φίλοι του, ποιες είναι οι αδυναμίες τους και τα προτερήματά του,
ώστε να το καθοδηγούν και να το κατευθύνουν καλύτερα στη μελέτη.

Έ λ εγ χος φιλ ίας
Εν τοπ ισ μός αδυν αμιών π αιδιού
Έ λ εγ χος με λ έ της
Α π οφυγ ή αν ε π αρκ ούς εκ π αιδε υτικ ού
Βοήθεια σ τα μαθήματα
Έ λ εγ χος σ υ μπ εριφοράς
Έ λ ε γ χος π ροόδου
Με τακ ίν ησ η σ το σ χολ είο
1

2

3

4

Σχήμα 1. Λόγοι που οι δάσκαλοι επιλέγουν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
Οι λόγοι, που οι δάσκαλοι επιλέγουν να μην έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
παρουσίασαν απόλυτα αποδεκτή αξιοπιστία (reliability). Συγκεκριμένα, ο δείκτης Cronbach a
ήταν .97 (Cronbach, 1951). Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι δάσκαλοι-γονείς
επιλέγουν να μην έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη που διδάσκουν επίσης ποικίλουν
σε σημαντικό βαθμό (βλ. Σχήμα 2). Κατά σειρά σημαντικότητας οι λόγοι είναι: (1) για να
συμβάλλω στην αυτονόμηση του παιδιού μου (Μ = 4.54, SD = 0.83), (2) για να μην
εμπλέκονται ταυτόχρονα οι ρόλοι του γονιού και του εκπαιδευτικού (Μ = 4.25, SD = 1.07),
(3) για να μην το «ξεχωρίζουν» τα άλλα παιδιά της τάξης ή του σχολείου με ότι συνεπάγεται
αυτή η διάκριση (Μ = 4.13, SD = 1.07), (4) για να μπορούμε να συζητάμε με το παιδί μου στο
σπίτι τα δρώμενα στο σχολείο με αντικειμενικότητα (Μ = 3.70, SD = 1.22), (5) γιατί είναι
δύσκολο να είσαι δίκαιος απέναντι στο παιδί σου (Μ = 3.60, SD = 1.34), (6) για να μην
γίνεται θύμα αρνητικών σχολίων και πειραγμάτων στα διαλείμματα από τους συμμαθητές του
(Μ = 3.39, SD = 1.40), (7) για να δείξω στους συναδέλφους μου ότι τους εμπιστεύομαι με το
να μην έχω ως μαθητή το παιδί μου (Μ = 2.81, SD = 1.51), και (8) για ηθικούς-κοινωνικούς
λόγους. Τι θα λένε οι γονείς που δεν έχουν δυνατότητα επιλογής δασκάλου (Μ = 2.73, SD =
1.39).
Οι λόγοι που προβάλουν ως ιδιαίτερα σημαντικοί για να μην επιλέξει ένας δάσκαλος
το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του, είναι κυρίως η κοινωνικοποίηση, η αυτονόμηση του
παιδιού, αλλά και για να μην εμπλέκονται οι ρόλοι του γονιού και του δασκάλου με
αρνητικές συνέπειες τόσο στην επίδοση του παιδιού, όσο και στη σχέση του με τον γονιό του.
Επίσης, ορισμένοι δάσκαλοι δεν επιλέγουν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
για να αποφύγουν τα σχόλια ή την κριτική που είναι πιθανόν να δεχθούν οι ίδιοι από τους
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άλλους γονείς ή συναδέλφους, αλλά και για τα προβλήματα που πιθανόν να έχει το παιδί τους
με τους συμμαθητές του.

Ηθικ ούς/κ οιν ων ικ ούς λ όγ ους
Α ν τικ ειμεν ικ ότητα έν αν τι του π αιδιού
Εμπ ισ τοσ ύν η σ υν αδέλ φων
Α π οφυγ ή αρν ητικ ών σ χολ είων
Δ ιάκ ρισ η π αιδιού
Α υτον όμησ η π αιδιού
Δ ύσ κ ολ ο ν α είσ αι δίκ αιος με το π αιδί σ ου
Μη εμπ λ οκ ή ρόλ ων γ ον ιού- εκ π αιδευτικ ού
1

2

3

4

5

Σχήμα 2. Λόγοι που οι δάσκαλοι επιλέγουν να μην έχουν το παιδί τους
ως μαθητή στην τάξη τους
Πίνακας 4. Μέσες τιμές (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD) και διαφορές (t-values) μεταξύ των
δασκάλων που είναι παιδιά εκπαιδευτικού και των υπολοίπων δασκάλων που δεν είναι παιδιά
εκπαιδευτικού σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αυτοί, είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα
ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
Παιδί
Άλλοι
εκπαιδευτικού εκπαιδευτικ
οί
Μ

SD

Μ

SD

t

1.

Για να πηγαίνουμε και να φεύγουμε μαζί από το σχολείο

4.00

1.37

3.33

1.63

1.60

2.

Για να ελέγχω ο ίδιος/η ίδια την πρόοδό του

3.41

1.58

3.53

1.45

.33

3.

Για να ελέγχω ο ίδιος/α τη συμπεριφορά του

3.35

1.58

3.16

1.52

.50

4.

Για να του δείξω τρόπους και μεθόδους ώστε να μαθαίνει πιο
2.47
εύκολα τα μαθήματά του

1.28

3.03

1.43

1.55

5.

Για να μην το αναλάβει κάποιος ανεπαρκής εκπαιδευτικός

2.59

1.77

2.38

1.57

.52

6.

Για να είμαι σίγουρος/η τι πρέπει να διαβάσει στο σπίτι

2.35

1.50

2.16

1.38

.55

7.

Για να γνωρίζω ο ίδιος/α που υστερεί και που υπερτερεί

3.13

1.63

3.31

1.48

.49

8.

Για να ελέγχω ο ίδιος/η ίδια τους φίλους και τις παρέες του

2.06

1.00

1.79

1.15

.91

Τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 4) δείχνουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά το γεγονός αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται τόσο στο
μικρό δείγμα των δασκάλων των οποίων οι γονείς είναι εκπαιδευτικοί (n = 17), όσο και στις
διαφορετικές απόψεις που είναι δυνατόν να έχουν οι δάσκαλοι μεταξύ τους, πράγμα που
μπορεί να συμβαίνει λόγω της μεγάλης τυπικής απόκλισης. Ωστόσο, αν και δεν υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, οι δάσκαλοι, των οποίων οι γονείς τους είναι
εκπαιδευτικοί, φαίνεται να επιλέγουν να έχουν το παιδί τους στην τάξη: α. για να πηγαίνουν
και να φεύγουν μαζί από το σχολείο, το οποίο παραπέμπει σε πρακτικούς λόγους, όπως
μετακίνηση του παιδιού κ.ά., β. για να είναι σε θέση να βοηθούν ποικιλοτρόπως το παιδί
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τους ώστε να έχει μεγαλύτερη πρόοδο και βελτίωση της απόδοσής του και γ. για να μπορούν
να ελέγχουν τις φιλίες και τις παρέες τους.
Πίνακας 5. Μέσες τιμές (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD) και διαφορές (t-values) μεταξύ των
δασκάλων που είναι παιδιά εκπαιδευτικού και των υπολοίπων δασκάλων που δεν είναι
παιδιά εκπαιδευτικού σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν, δεν είχαν, δεν θα
έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους
Παιδί
Άλλοι
εκπαιδευτικο εκπαιδευτικ
ύ
οί
Μ

SD

Μ

SD

t

1.

Για να μην εμπλέκονται ταυτόχρονα οι ρόλοι του γονιού και
4.07
του εκπαιδευτικού

1.27

4.26

1.06

.87

2.

Γιατί είναι δύσκολο να είσαι δίκαιος απέναντι στο παιδί σου

3.81

1.39

3.61

1.34

.77

3.

Για να συμβάλλω στην αυτονόμηση του παιδιού μου

4.88

0.33

4.51

0.84

2.29*

4.

Για να μην το «ξεχωρίζουν» τα άλλα παιδιά της τάξης ή του
4.30
σχολείου με ότι συνεπάγεται αυτή η διάκριση

0.87

4.12

1.07

.84

5.

Για να μην γίνεται θύμα αρνητικών σχολίων και πειραγμάτων
3.33
στα διαλείμματα από τους συμμαθητές του

1.39

3.41

1.39

.80

6.

Για να δείξω στους συναδέλφους μου ότι τους εμπιστεύομαι
2.04
με το να μην έχω ως μαθητή το παιδί μου

1.34

2.84

1.51

2.66**

7.

Για να μπορούμε να συζητάμε με το παιδί μου στο σπίτι τα
3.65
δρώμενα στο σχολείο με αντικειμενικότητα

1.09

3.73

1.23

.29

8.

Για ηθικούς-κοινωνικούς λόγους. Τι θα λένε οι γονείς
που δεν έχουν δυνατότητα επιλογής δασκάλου

1.21

2.79

1.40

.74

2.58

* p<.05, ** p<.01
Τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 5) δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι των οποίων οι γονείς είναι
εκπαιδευτικοί ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν είχαν, δεν έχουν, δεν θα έχουν ή δεν
θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους, γιατί κάτι τέτοιο είναι πιθανόν
να περιόριζε την κοινωνικοποίηση και την αυτονόμηση του παιδιού τους σε σημαντικό
βαθμό σε σχέση προς τους υπόλοιπους δασκάλους, των οποίων οι γονείς δεν είναι
εκπαιδευτικοί. Το γεγονός αυτό πιθανότατα να οφείλεται στις προσωπικές τους εμπειρίες ως
παιδιών εκπαιδευτικού. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι δάσκαλοι από γονείς
εκπαιδευτικούς, επιθυμούσαν να δείξουν, συγκριτικά με τους υπολοίπους δασκάλους που δεν
είχαν γονείς εκπαιδευτικούς, ότι με το να μην έχουν το δικό τους παιδί στην τάξη τους
εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους, στοιχείο το οποίο είναι πιθανό να μην τους
απασχόλησε κατά την απόφασή τους να μην έχουν το παιδί τους στην τάξη, στην οποία
επρόκειτο να διδάξουν.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν σε κάποια πρώτα συμπεράσματα
στην προσπάθεια εξέτασης των λόγων για τους οποίους οι Έλληνες δάσκαλοι επέλεξαν,
επιλέγουν, θα επιλέξουν ή όχι να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Σημαντικό
βέβαια συμπέρασμα είναι ότι 4 στους 10 δασκάλους είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να
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έχουν το παιδί τους στην τάξη τους. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο παιδαγωγικό και κοινωνικό
πρόβλημα, που περιμένει τη λύση του από τους ειδικούς ώστε να μπορεί να λειτουργεί το
δημοτικό σχολείο παιδαγωγικά και κοινωνικά απρόσκοπτα, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις
μεταξύ των δασκάλων για το αν πρέπει ή όχι να διεκδικούν τις τάξεις φοίτησης των παιδιών
τους.
Η παρούσα έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη
συνέχεια προβλέπεται να εξετασθούν επιπλέον οι διαφορές μεταξύ των νέων και μεγαλύτερης
ηλικίας δασκάλων, μεταξύ δασκάλων μικρής και μεγάλης εκπαιδευτικής εμπειρίας, μεταξύ
ανδρών και γυναικών, και τέλος μεταξύ δασκάλων που υπηρετούν στην περιοχή της Αττικής
και στην Επαρχία.
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Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
Ελλήνων, Άγγλων και Σουηδών Εκπαιδευτικών
απέναντι στο επάγγελμα τους430
Καρράς Κωνστ., Διδάσκων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, Παν. Αθηνών
Περίληψη
Η μελέτη μας θα εστιάσει στις κοινωνικές αναπαραστάσεις των δασκάλων σε σχέση με το επάγγελμά
τους στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τεσσάρων
ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αγγλίας και της Σουηδίας· πιο συγκεκριμένα, θα
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας η οποία διεξήχθει κατά την περίοδο 2005-2006
ανάμεσα σε 850 δασκάλους από την Ευρώπη : 239 από την Ελλάδα, 198 από την Κύπρο, 185 από τη
Σουηδία και 228 από την Αγγλία. Σε γενικές γραμμές, τα συγκριτικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής
επισημαίνουν ότι η δομή των κοινωνικών αναπαραστάσεων των δασκάλων σχετίζεται με δύο κύριους
άξονες: την ικανοποίηση που προκύπτει από το επάγγελμά τους και την αντίληψη που έχουν οι ίδιο για
το ρόλο, την ταυτότητα και την δύναμή τους, ως δάσκαλοι. Στην έρευνα μας, λαμβάνουμε υπόψη μας
τους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κοινωνικές τους αναπαραστάσεις
έναντι της θέσης τους και οι οποίοι είναι: το στρες, ο συνδικαλισμός, οι νέες επαγγελματικές συνθήκες
/ προκλήσεις, οι μισθοί , το σχολικό περιβάλλον, η σχέσεις με τους συναδέλφους, τους μαθητές και
τους γονείς, η επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τάσεις στις παιδαγωγικές μεθόδους (εκπαίδευση για
την ειρήνη, διαπολιτισμική αντίληψη και άλλα παγκόσμια ζητήματα). Μέσω της συγκριτικής
ανάλυσης των αποτελεσμάτων μας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι για να αποκτήσουν οι δάσκαλοι
πραγματική αναγνώριση και ευτυχία από το επάγγελμά τους, θα πρέπει όλοι εκείνοι που εμπλέκονται
με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και λαμβάνουν εκπαιδευτικές αποφάσεις να ανταποκριθούν στις
παγκόσμιες πιέσεις σύμφωνα με τις οικονομικές, κοινωνικο-πολιτικές και πολιτισμικές προτεραιότητες
των χωρών τους. Επιπλέον, διευθετήσεις για την επίσημη, ανεπίσημη και μη-επίσημη προετοιμασία
των δασκάλων, από το κράτος, τα παιδαγωγικά ινστιτούτα, τα σχολεία, αλλά και από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς αναμένεται να έχουν αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την
εκπαιδευτική πρακτική στον 21ο αιώνα.

Η Προβληματική της έρευνας- Σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σε μια εποχή πάντως όπου ο ρόλος του εκπ/κού στη διαμόρφωση και την επιτυχία των
εκπ/κών δρώμενων είναι καθοριστική, είναι σημαντικό –ανάμεσα σε άλλα- να διερευνηθούν
οι στάσεις του ευρωπαίου εκπ/κού της πρωτοβάθμιας σε σχέση με το επάγγελμα του, γεγονός
που συσχετίζεται άμεσα και με τις προσδοκίες που η κοινωνία έχει για τον εκπ/κό, αλλά και
της κριτικής που ασκείται για το ρόλο και την αποτελεσματικότητά του (Unesco, 2000,
Καζαμίας, 2002). Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει τις κυριότερες στάσεις των εκπ/κών
απέναντι στο επάγγελμά τους σε δύο Ευρωπαϊκές χώρες (την Αγγλία και τη Σουηδία) και τις
συγκρίνει με την Ελλάδα. Στόχο έχει να αναδείξει τους παράγοντες εκείνους που
συμβάλλουν στη δημιουργία αρνητικών κοινωνικών αναπαραστάσεών τους. Μέσα από μια
διαδικασία συνεντεύξεων, παρατήρησης και επίδοσης ερωτηματολογίων σε τρεις Ευρωπαϊκές
χώρες (Ελλάδα, Αγγλία, Σουηδία), εντοπίζουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με
το έργο τους, την αποτελεσματικότητα, αλλά και την απήχηση που οι ίδιοι νομίζουν ότι έχει
το έργο τους, έτσι ώστε να προσεγγιστούν ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
σύγχρονος εκπ/κός ως επαγγελματίας.
Tο έργο του εκπαιδευτικού ερευνήθηκε ήδη απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ’70 στην
Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έρευνα του Π. Ξωχέλλη (1984) με τίτλο «Το
παιδαγωγικό έργο ως κοινωνικός ρόλος», καθώς και άλλων (όπως π.χ. παλαιότερα του Π.
Κυριακίδη το 1976, του Λ. Αγγέλη το 1978, κ.ά.), που με τη σειρά της τροφοδότησε και

430

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της διδακτορικής μας διατριβής, βλ. Κ. Καρράς Διδακτορική
Διατριβή, ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτης, με θέμα: «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ευρωπαίων Εκπ/κών της
Πρωτοβάθμιας ως προς το Επάγγελμά τους ενόψει του 21ου αιώνα: μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην
Αγγλία τη Σουηδία και την Ελλάδα», Ρέθυμνο, 2006.
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άλλες έρευνες431. Για τα κίνητρα του διδασκαλικού επαγγέλματος στην Ελλάδα
μνημονεύουμε τις μελέτες των Μ. Βάμβουκα (1982), Α. Φρειδερίκου και Φ. Τσερούλη –
Φολερού (1991), Σ. Μπουζάκη (2002), Δ. Αλεξόπουλου (1990) κ.ά.432. Επίσης, αναφέρουμε
τη μελέτη του Γ. Πυργιωτάκη (1992) για την «Οδύσσεια» του διδασκαλικού επαγγέλματος.
Την περίοδο αυτή εκδόθηκαν διάφορες μελέτες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο από
διεθνείς οργανισμούς (Eurydice, Unesco, OECD, Council of Europe)433, καθώς και από
ξένους μελετητές (Husén, Meyer et al, Ramirez, 1992) οι οποίες είτε παρουσίαζαν στοιχεία
για τα εκπαιδευτικά συστήματα, είτε αποτελούσαν μελέτες περίπτωσης και προσέφεραν
στοιχεία για τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων κρατών και για την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών Παρόμοιες μελέτες την ίδια περίοδο εκπονήθηκαν και από Έλληνες
μελετητές (Μπουζάκης,1993, Σουμέλης 1995, Γιαγκουνίδης,1995, Μαρκόπουλος,1990,
Ζήγος,1990, κ.ά. Στον ίδιο χώρο σημαντικές είναι και οι δημοσιεύσεις που εντοπίζουμε στα
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων, όπως π.χ. του Ζ’ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδας434 κ.λπ. Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας ενδιαφέρον
παρουσιάζει η έρευνα της Μ. Κωττούλα (2000), ενώ σημαντική για την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών μελέτη, είναι αυτή των Σ. Μπουζάκη, Χ. Τζήκα και Κ. Ανθόπουλου με τίτλο
«Η κατάρτιση των διδασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα/ Η περίοδος
των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών 1933-1990» (Σ. Μπουζάκης, Χ.
Τζήκας Κ. Ανθόπουλος, 2002). Άλλες μελέτες σχετικές μελέτες στο χώρο της εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών είναι επίσης του Γ. Μπαγάκη με τίτλο «Εκπαιδευτικές αλλαγές, η
παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου»435, η έρευνα του Γ. Πασιά (2006), με τίτλο
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση», που αναφέρεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας
κ.λπ.Στον διεθνή χώρο εντοπίζουμε πληθώρα ερευνών που ασχολούνται με το επάγγελμα των
εκπ/κών στις διάφορες βαθμίδες της εκπ/σης, ενώ υπάρχουν και συγκριτικές μελέτες στις
αρχές της δεκαετίας του ’80 που επικεντρώνονται κυρίως στο άγχους που προκαλεί το
επάγγελμα σε διάφορες χώρες. Από τις βασικότερες έρευνες σε διεθνές επίπεδο που αφορούν
στον εκπαιδευτικό και ειδικότερα στις κοινωνικές αναπαραστάσεις που αυτός δημιουργεί σε
σχέση με το επάγγελμά του θεωρούνται οι έρευνες των: Brenner & Bartell (1984), Matthes
and Duffy (1989), J. Calderhead (1989), Chr. Day, J. Calderhead and P. Denicolo (1993),
Johnson & Holdaway (1990), Π. Κοκκινέλη (Κύπρος, 1990), Schuttenberg et al (1990),
Wynne et al (1991), Zubieta & Rada (1992), Gold, Y. and Roth, R.A (1993), Seddon T.,
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Από το ίδιο ερευνητικό πρόγραμμα, με τίτλο «Ο σύγχρονος Έλληνας εκπαιδευτικός», υπεύθυνος
του οποίου ήταν ο ίδιος ο Π. Δ. Ξωχέλλης, προέκυψαν μια σειρά νεότερων ερευνών. Αναφέρουμε τις
έρευνες των: Κ. Δημητριάδου, 1982, της Ζ. Παπαναούμ, 1984, της Μ. Ευσταθίου – Καραγεωργάκη,
1985 και του Χ. Μουχάγιερ, 1985.
432
Ο τελευταίος ασχολήθηκε με τη διερεύνηση των πηγών του επαγγελματικού άγχους των εκπ/κών
στην Ελλάδα . Περισσότερα για το επαγγελματικό άγχος και τις επιπτώσεις του στο: Βασιλάκη, Ε.,
Τριλίβα, Σ., Μπεζεβέγκης, Η. (επιμ.), Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπιση τους,. εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα 2001.
433
Βλ. σχετικά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δομές των συστημάτων εκπαίδευσης και εισαγωγικής
κατάρτισης στην ΕΕ, Λουξεμβούργο, 1995, Galton,M-Blyth,A (eds), Handbook of Primary Education
in Europe, Council of Εurope/David Fulton Publ., London, 1989, Garcia Garrido J. L., Primary
Education on the Treshold of the Twenty-first century, Unesco/IBE, International yearbook of
education, vol.XXXVIII, 1986, Paris. CERI, Education at a Glance.OECD Indicators, 1997, OECD,
Paris.
434
Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά του Ζ’
διεθνούς συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, επιμ. Μ. Βάμβουκας, Α. Χουρδάκης, εκδ.
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις έρευνες των Σ. Μπουζάκη, Α.
Ντόκα, των Ε. Κολιάδη, Κ. Μυλωνά, Ε. Κουμπιά, Γ. Τσιναρέλη, Ν. Βαλσάμη, Β. Βορφή, Η.
Ματσαγγούρα κ.ά.
435
Γ. Μπαγάκης, Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου, εκδ.
Μεταίχμιο, Αθήνα, 2006 με μελέτες των Α. Δάντη, Φ. Βαλμά, Μ. Λουμάκου, Μ. Πομώνη, Ε. Διδάχου,
Γ. Μπαγάκη, Γ. Αντωνίου, Μ. Μπαρτζάκλη και Β. Γεωργιάδου, Θ. Κοτσιφάκη και Π. Παυλινέρη
καθώς και τις μελέτες των Β. Κουλαϊδή και του Π. Ξωχέλλη σχετικά με τη θέση του εκπ/κού στο
σύγχρονο κόσμο, αντίστοιχα.
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(1997), Guy Neave (1998), Moriarty V. (2000), R. J., Campbell, & L.Kyriakides (2000),
Altrichter, P. Posch & B. Somekh (2001), Christopher Day (2003), κ.ά.
Ερευνητικά ερωτήματα-Μεθοδολογία της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα, επιχειρούμε την προσέγγιση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των
ευρωπαίων εκπ/κών της πρωτοβάθμιας σε σχέση με το επάγγελμα τους, εντοπίζοντας
ταυτόχρονα ορισμένα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπ/κοί στο χώρο
εργασίας τους. Ερωτήματα που μπορούν να τεθούν είναι τα παρακάτω: Πώς οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικο-πολιτιστικές εξελίξεις επηρεάζουν τον εκπ/κό της πράξης; Ποια
κινητικότητα εμφανίζουν στον πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κατά πόσο αυτή
συνδέεται με την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση; Πώς επηρεάζουν τις κοινωνικές τους
αναπαραστάσεις τα έτη σπουδών τους; Πώς επιδρούν οι νέες τεχνολογίες στη διαμόρφωση
των αντιλήψεων που έχουν οι εκπ/κοί για τον ρόλο τους ως επαγγελματίες; Πώς
αντιλαμβάνονται οι εκπ/κοί το διαρκώς μεταβαλλόμενο «νέο» κοινωνικό-πολιτισμικό και
εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς και πώς «τοποθετούν» το επάγγελμά τους και τον εαυτό
τους μέσα σε αυτό και δομούν τις κοινωνικές τους αναπαραστάσεις, κ.ά. Για τη διεξαγωγή
έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκε αρχικά η ημιδομημένη συνέντευξη ως μέσο κατάρτισης στην
συνέχεια ενός κατάλληλα σταθμισμένου ερωτ/γίου, το οποίο περιλάμβανε σειρά από
εξαρτημένες μεταβλητές και ανεξάρτητες μεταβλητές που αφορούν το φύλο, την ηλικία, τα
έτη και το είδος των σπουδών, το χρόνο υπηρεσίας, τις επιμορφώσεις, την περιοχή κλπ.436.Οι
μεταβλητές που εξετάστηκαν στα τρία στάδια της έρευνάς μας και στις τρεις χώρες είναι οι
εξής: οι παράγοντες επιρροής της επιλογής του επαγγέλματος, το προερχόμενο απ’ την
εργασία άγχος, η επιρροή από τα συνδικαλιστικά όργανα, η επιρροή του έργου των
εκπαιδευτικών από εξωτερικούς παράγοντες, τα οφέλη που προέρχονται απ' την εργασία, οι
νέες συνθήκες – προκλήσεις του επαγγέλματος, οι αμοιβές, η ύπαρξη παραγόντων πίεσης σε
σχέση με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, η επιρροή της στάσης του εκπ/κού από τη
συμμετοχή του σε προγράμματα ανταλλαγών και κινητικότητας, οι επαφές και σχέσεις με
συναδέλφους από άλλες χώρες, οι παράγοντες κοινωνικής αναβάθμισης του επαγγέλματος
του δασκάλου, η ύπαρξη και τη χρήση, του σύγχρονου εξοπλισμού στον σχολικό χώρο, η
σχέση των εκπ/κών με τις νέες τεχνολογίες, ο βαθμός ενημέρωσης για τις εξελίξεις και τα
πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής έρευνας και τις βασικές πηγές ενημέρωσης, ο ρόλος
του εκπ/κού εντός και εκτός της σχολικής τάξης, οι υποχρεώσεις – ευθύνες του σύγχρονου
εκπ/κού, η συμβολή–παρέμβαση του εκπ/κού στις εκπ/κές και κοινωνικές αλλαγές, οι
απόψεις του για το σύγχρονο σχολείο, οι παράγοντες αναβάθμισης του επαγγέλματος του
εκπ/κού και βεβαίως,ο βαθμός ευχαρίστησης απ’ το επάγγελμα.Στην παρούσα μελέτη
επιλέγουμε να παρουσιάσουμε ορισμένες μόνον από τις κύριες μεταβλητές της όλης έρευνάς
μας και ενδεικτικά τις παρουσιάζουμε στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
Κυριότερα συγκριτικά αποτελέσματα και ερμηνείες
Συνοπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν σε σχέση με τη διαμόρφωση των κοινωνικών
αναπαραστάσεων των εκπ/κών σε σχέση με το επάγγελμα τους συνοψίζονται σε δύο
βασικούς θεματικούς άξονες: α) στην ικανοποίηση τους από το επάγγελμά τους και β) στην
αντίληψη που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του έργου
τους.Στην πρώτη αυτή ομάδα συμπεριλήφθηκαν επτά ερωτήσεις σχετικές με την ικανοποίηση
436

Η έρευνα χωρίστηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε μια πιλοτική έρευνα που είχε τη
μορφή συνέντευξης η οποία απευθύνθηκε σε τριάντα εκπ/κούς και από τις τρεις χώρες (διεξήχθησαν
10 συνεντεύξεις σε κάθε χώρα), ενώ τα επόμενα δύο μέρη στα οποία βασίστηκε και η εξαγωγή των
συμπερασμάτων μας αφορούσαν στη διεξαγωγή συνέντευξης σε 30 υποκείμενα (10 σε κάθε μια από
τις τρεις χώρες) και στη συνέχεια στην επίδοση 700 περίπου ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς των
τριών χωρών. Πιο συγκεκριμένα, στον ελληνικό χώρο δόθηκαν 239 ερωτηματολόγια, στη Σουηδία 185
και στην Αγγλία 228. Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος διασφαλίστηκε επιλέγοντας εκπ/κούς
όλων των ηλικιών, με ποικιλία ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας και τον τόπο κατοικίας, το φύλο και
την οικογενειακή κατάσταση. Η συγκριτική αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε στις τρεις χώρες (Ελλάδα,
Αγγλία, Σουηδία κατά τα έτη 2004-2005).
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των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας απ’ το επάγγελμα τους, όπως: η δημιουργία άγχους
εξαιτίας της εργασίας τους, η επιρροή του εκπαιδευτικού έργου από εξωτερικούς παράγοντες,
η αναφορά στα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει ο εκπαιδευτικός από την εργασία του,
η αμοιβή των εκπαιδευτικών, σε σχέση με το έργο που προσφέρουν, η ύπαρξη παραγόντων
που πιέζουν τον εκπαιδευτικό να κάνει πράγματα με τα οποία δεν είναι σύμφωνος, η
αναφορά τους στον ρόλο του εκπ/κού μέσα και έξω από τη σχολική τάξη, ο γενικότερος
βαθμός ικανοποίησης από το επάγγελμά τους.
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1 που ακολουθεί οι εκπ/κοί της πρωτοβάθμιας
δηλώνουν σε γενικές γραμμές αρκετά ευχαριστημένοι απ’ το επάγγελμα τους παρόλο που
μαρτυρούν την ύπαρξη άγχους το οποίο προέρχεται από την εργασία τους σε αρκετά
σημαντικό βαθμό. Σε όλες τις περιπτώσεις το άγχος που προκαλούσε η εργασία ήταν
σημαντικά μεγαλύτερο από την αντίστοιχη ευχαρίστηση. Αντίθετη με την τάση αυτή ήταν η
περίπτωση της Σουηδίας όπου καταγράφηκε μεγαλύτερος βαθμός ευχαρίστησης και
αντίστοιχα μικρότερο άγχος.
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Γράφημα 1: Βαθμός ευχαρίστησης από το επάγγελμα και άγχος προερχόμενο
Σε ό,τι αφορά τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας άγχους, ο σημαντικότερος απ’
τους ενδοσχολικούς παράγοντες με τον οποίο συμφώνησαν οι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και απ’ τις τρεις χώρες αφορά στην πίεση του χρόνου που ασκείται και
περιορίζει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τον αυθορμητισμό του δασκάλου,
προκαλώντας του παράλληλα σημαντικό άγχος (Jarvis, 2002). Απόλυτη ταύτιση φαίνεται να
έχουν οι εκπ/κοί της έρευνας μας και ως προς την ιεράρχηση του σημαντικότερου εξωτερικού
παράγοντα που επηρεάζει το εκπαιδευτικό τους έργο και δημιουργεί αγχογόνες καταστάσεις.
Ο σημαντικότερος από τους εξωτερικούς παράγοντες είναι η αδιαφορία των γονέων για την
εκπαίδευση των παιδιών τους. Τέλος, στην ερώτηση που αφορά «στους παράγοντες εκείνους
που πιέζουν τον εκπαιδευτικό (στα πλαίσια των επαγγελματικών του υποχρεώσεων), να κάνει
πράγματα τα οποία δε θα ήθελε και συχνά δεν τον βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, αναφέρθηκε
για άλλη μια φορά, ως σημαντικότερος παράγοντας και για τις τρεις χώρες του δείγματός
μας, η πίεση που προέρχεται απ’ την έλλειψη του χρόνου. Η έλλειψη ικανοποιητικού χρόνου
προκειμένου ο εκπ/κός της πρωτοβάθμιας να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις και
τις ιδιαιτερότητες του ρόλου του αναδεικνύεται ως πολύ σημαντικός παράγοντας,
καθοριστικός των κοινωνικών αναπαραστάσεων των εκπ/κών σε σχέση με το επάγγελμά
τους. (Friedman, 2000, pp. 595-606). Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τον παράγοντα
αυτό εμφανίζεται ανάμεσα στους Σουηδούς εκπ/κούς της πρωτοβάθμιας, ενώ ακολουθούν οι
Άγγλοι και τελευταίοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, σε σχέση με την αδιαφορία των
γονέων, τα ελληνικά ποσοστά είναι τα υψηλότερα, αναδεικνύοντας τον παράγοντα αυτό σε
πολύ σημαντικό. Η έλλειψη καλής συνεργασίας, συχνά οδηγεί τους Έλληνες εκπ/κούς σε
αδιέξοδα με αποτέλεσμα την δημιουργία καταστάσεων άγχους, λόγω της μοναξιάς που νιώθει
ο εκπαιδευτικός απέναντι στα προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός
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τους και αναζητούν μια συνεργατική λύση. Το αρνητικό κλίμα που προκαλούν οι παράγοντες
άγχους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, συμπληρώνουν και οι αναφορές των εκπ/κών σε
σχέση με το βαθμό ικανοποίησής τους από το μισθό που λαμβάνουν, ανάλογα πάντοτε με το
προσφερόμενο έργο (Admiraal WF., Korthagen FAJ. & Wubbels T., 2000 σσ. 33-52). Κοινή
είναι η στάση για άλλη μια φορά, ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας αμείβονται λίγο σε
σχέση με τα όσα προσφέρουν, οι απόψεις όλων συγκλίνουν στη θέση ότι οι μισθοί δεν
ανταποκρίνονται στο προσφερόμενο έργο.
Ωστόσο, στον αντίποδα των αρνητικών στοιχείων που επικρατούν στο χώρο της
εκπαίδευσης και επηρεάζουν τη στάση και το αυτοσυναίσθημα του ευρωπαίου
εκπαιδευτικού, εντοπίζουμε ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία . Έτσι, απόλυτη είναι η
ταύτιση των εκπαιδευτικών και απ’ τις τρεις αυτές χώρες ως προς την άποψη ότι το
σημαντικότερο όφελος σχετίζεται με τη δυνατότητα του διδασκαλικού επαγγέλματος να
προσφέρει μαθησιακές και δημιουργικές δυνατότητες, όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στο
δάσκαλο. Επίσης σημαντικό είναι το όφελος που αποκομίζει ο εκπ/κός απ’ την προσωπική
του επαφή με τα παιδιά, αλλά και από τον αρκετό ελεύθερο χρόνο που φαίνεται να έχει και
τις διευρυμένες διακοπές που του παρέχει το επάγγελμα .
Στο Γράφημα 4 που ακολουθεί διακρίνει κανείς τη σπουδαιότητα που απέδωσαν οι εκπ/κοί
κάθε μιας απ’ τις τρεις χώρες του δείγματός μας στους παράγοντες αυτούς
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Γράφημα 4: Εμφανίζονται συγκριτικά ανά χώρα, τα προερχόμενα από την
εργασία οφέλη όπως τα ταξινόμησαν οι εκπαιδευτικοί από τις τρεις χώρες.
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Τέλος, ολοκληρώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπική τους ικανοποίηση
από το επάγγελμα, αναφερόμαστε στο ρόλο του εκπαιδευτικού όπως αυτός έχει διαμορφωθεί
από τις συνθήκες, τις συγκυρίες και το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα σε αντιπαράθεση με
το ρόλο που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να
διαδραματίσουν. Η αντιπαράθεση αυτή των δύο ρόλων διαφαίνεται συγκριτικά στο Γράφημα
5 που ακολουθεί.
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Γράφημα 5: Εμφανίζεται συγκριτικά ανά χώρα, η άποψη των δασκάλων σε
Ησχέση
ανάλυση
του ρόλο
παραπάνω
την ταύτιση
υπάρχοντος και θεμιτού
με τον
τους. Γραφήματος,
(πως είναι καιαναδεικνύει
πως θα ήθελαν
να είναι)
ρόλου τους εκπ/κού, τουλάχιστον στα περισσότερα σημεία. Ωστόσο, εμφανής είναι η τάση
των εκπ/κών για περισσότερη συμμετοχή στην έρευνα και από τις τρεις χώρες. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει στη δημιουργία αρνητικών στάσεων από την πλευρά των εκ/κών σε σχέση με το
επάγγελμά τους, ενώ όχι σπάνια τους οδηγεί στην απαξίωσή του, μια και τελικά, όπως οι ίδιοι
ισχυρίζονται, η Πολιτεία δεν θεωρεί τους εκπαιδευτικούς ικανούς να συνδράμουν στην
υλοποίηση νέων σχεδίων και προτάσεων. Η στάση αυτή οδηγεί στη δημιουργία αρνητικών
αναπαραστάσεων που συχνά τροφοδοτούνται και από τις απόψεις των γονιών οι οποίοι συχνά
απαξιώνουν τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας, θεωρώντας τον ως έναν απλό διεκπεραιωτή
ενός συστήματος στο οποίο δεν έχει άποψη και παρεμβατική συμμετοχή.
Στη δεύτερη γενική κατηγορία που αφορά στην προσωπική αντίληψη των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας για την αποτελεσματικότητά τους, ομαδοποιήσαμε τις
περισσότερες απ’ τις ερωτήσεις μας. Οι ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα όπως: οι
παράγοντες επιλογής του επαγγέλματος, η αναφορά τους στις νέες συνθήκες που
αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό επάγγελμα στη λεγόμενη «κοινωνία της γνώσης» και της
παγκοσμιοποίησης, η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να παρέμβει αποτελεσματικά
αλλάζοντας σημαντικά δεδομένα της κοινωνίας και του πολίτη, η δυνατότητα του να
εξελιχθεί καλύτερα επαγγελματικά απέναντι στο νέο, το ξένο, το διαφορετικό με τη βοήθεια
της εμπλοκής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής, η αναφορά
στους παράγοντες που θα μπορούσαν κατά τη γνώμη τους να βοηθήσουν στην ποιοτική και
κοινωνική αναβάθμιση του επαγγέλματος τους, η γνώση και η χρήση των νέων τεχνολογιών,
η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση τους για τη σύγχρονη παιδαγωγική έρευνα, η αναφορά τους
στο ρόλο που αυτοί θα ήθελαν πραγματικά να διαδραματίσουν εντός και εκτός της σχολικής
τάξης, η αναφορά τους στις παιδαγωγικές υποχρεώσεις του σύγχρονου εκπ/κού, η
δυνατότητα παρέμβασης στις ευρύτερες εκπ/κές και κοινωνικές αλλαγές, η άποψη του για
τον τύπο του σύγχρονου σχολείου και τέλος, ο πιθανός βαθμός συμβολής τους στην ποιοτική
αναβάθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
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Συμπερασματικά σε σχέση με την ομάδα αυτή των ερωτήσεων που τέθηκαν τονίζομε
ότι: η αγάπη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας για το επάγγελμά τους εξασφαλίζει την
ποιοτική κάλυψη που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή και ανεμπόδιστη παιδαγωγική
διεργασία. Τα νέα πρότυπα, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, διαφημιστικά, κλ.π., οι νέες
πολυπολιτισμικές κοινωνίες που δημιουργούνται και αναπτύσσονται συνεχώς, αλλά και η
ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για κοινωνική και συναισθηματική κάλυψη και ανάπτυξη των
μαθητών, είναι παράγοντες τους οποίους ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας καλείται ν’
αντιμετωπίσει. Η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός έγκειται στην ανάγκη να
προσεγγίσει ο ίδιος τη νέα γνώση και την διαμορφούμενη κουλτούρα και στη συνέχεια στην
προσπάθειά του να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση αυτή κάνοντας τα παιδιά κοινωνούς μιας
συνεχούς εκπ/κής διαδικασίας. Η δυνατότητα του εκπ/κού να παρέμβει αποτελεσματικά
αλλάζοντας σημαντικά δεδομένα της κοινωνίας και του πολίτη, φαίνεται να απασχολεί το
σύγχρονο εκπ/κό που ταλανίζεται εν μέσω αποφάσεων που έχουν ληφθεί για αυτόν, χωρίς τη
συμμετοχή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή να είναι
καθολικό, για τους έλληνες και τους άγγλους πρωτίστως. Η δυνατότητά του να εξελιχθεί
καλύτερα επαγγελματικά απέναντι στο νέο, το ξένο, το διαφορετικό, έρχεται ως συνέχεια των
δύο προηγούμενων παραγόντων, να προστεθεί στους παράγοντες εκείνους που οι εκπ/κοί της
πρωτοβάθμιας έκριναν ότι μπορεί ενεργοποιηθεί με τη βοήθεια της εμπλοκής του σε
ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής. Η αναβάθμιση της βασικής
εκπαίδευσης με την ταυτόχρονη θεσμοθέτηση και αναβάθμιση της επιμόρφωσης είναι δύο
από τα βασικά αιτήματα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας. Οι οικονομικές απολαβές,
ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες των χωρών που έκριναν ως ικανοποιητικές τις βασικές
σπουδές και την επιμόρφωση τους (π.χ. Σουηδία), αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς, ως
ζητούμενο για την κοινωνική αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος.
Αντίθετα, χώρες όπως η Αγγλία και η Ελλάδα, τοποθέτησαν τον παράγοντα αυτό σε
δευτερεύουσα μοίρα, πιστεύοντας ίσως ότι έχουν πολλά να κάνουν ακόμη σε επίπεδο
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Σε σχέση με την αποστολή του σύγχρονου σχολείου, οι
απόψεις διίστανται σχετικά με τις παιδαγωγικές υποχρεώσεις και ευθύνες του σύγχρονου
εκπ/κού. Ωστόσο, κυρίαρχες ήταν οι απόψεις ότι ο εκπ/κός της νέας εποχής οφείλει εκτός
από τη μετάδοση γνώσεων, να προσφέρει στους μαθητές νέες εμπειρίες, αλλά και να
εξασφαλίσει ένα ήρεμο ψυχοσυναισθηματικό περιβάλλον στην τάξη. Τέλος, σκόπιμη είναι η
αναφορά στη δυνατότητα συμβολής / παρέμβασης του ευρωπαίου εκπαιδευτικού στις
ευρύτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές. Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε την
ψυχοσυναισθηματική αναβάθμιση που θα επέφερε στον χώρο των εκπ/κών μια τέτοια
κίνηση. Η άποψη ότι τα τυπικά προσόντα και οι διευρυμένες σπουδές μπορούν να
υποκαταστήσουν επάξια την εμπειρία των εκπ/κών, μειώνει το αυτοσυναίσθημα του
δασκάλου και υποβαθμίζει το κύρος του στα μάτια των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων.
Η συνολική εκτίμηση της έκτασης της ικανοποίησης/ευχαρίστησης από το
επάγγελμα, φαίνεται από τον μέσο όρο των εκπαιδευτικών (και από τις τρεις χώρες), οι
οποίοι δήλωσαν «αρκετά ευχαριστημένοι» από το επάγγελμα τους, γενικά. Οι λόγοι για τους
οποίους δηλώνουν ευχαρίστηση οι εκπ/κοί της έρευνάς μας από τη δουλειά τους μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής: στην προσωπική ικανοποίηση που αντλούν, στις εκτεταμένες διακοπές
και τις αργίες που παρέχει το επάγγελμα, στο υψηλό κύρος που προσφέρει το επάγγελμα
αυτό, μεταξύ άλλων, στην κοινωνική αναγνώριση του εκπ/κού επαγγέλματος, στη
δυνατότητα για αυτοτέλεια και ευελιξία του εκπ/κού, στη δυνατότητα παρέμβασης (γνώσεις,
ψυχοσύνθεση των μαθητών), στις οικονομικές απολαβές, στην έλλειψη αυστηρού ελέγχου
κατά την εκ/κή διαδικασία (ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο).
Αντίθετα με τους θετικούς παράγοντες, αρκετοί αλλά όχι λιγότερο σημαντικοί είναι
εκείνοι που δημιουργούν αρνητικό κλίμα και δυσαρέσκεια στο χώρο των εκπ/κών. Οι
σημαντικότεροι από αυτούς μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: μικρές αποδοχές, συγκριτικά
με το έργο που προσφέρουν οι εκπ/κοί, μειωμένο κοινωνικό κύρος του εκπ/κού
επαγγέλματος, απαξίωση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής προσφοράς του εκπ/κού,
μειωμένο ενδιαφέρον της Πολιτείας για την εκπαίδευση γενικά, ανεπαρκείς υλικοτεχνικές
υποδομές έλλειψη δυνατοτήτων και ευκαιριών για κινητικότητα και γνωριμία με ξένα εκπ/κά
συστήματα, υποβαθμισμένη /ελλιπής βασική εκπ/ση, ανεπαρκής επιμόρφωση, μεγάλες
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απαιτήσεις λόγω της νέας εποχής και της διάδοσης των πληροφοριών, μειωμένη δυνατότητα
παρέμβασης στα εκπ/κά δρώμενα.
Παρατηρούμε ότι κάποιοι από τους θετικούς παράγοντες που ανέδειξαν οι εκπ/κοί
της έρευνά μας, εμφανίζονται και ως οι πλέον αρνητικοί. Η ταύτιση αυτή των θετικών και
των αρνητικών παραγόντων, όπου υπήρξε, μπορεί ίσως να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.
Ωστόσο, η αναφορά στα θετικά στοιχεία, όπου συμπίπτει με τα αρνητικά, είναι πολύ πιθανόν
να εκφράζει τη θέληση ή την ανεκπλήρωτη προσδοκία των εκπαιδευτικών σε σχέση με το
επάγγελμά τους.
Προτάσεις-Συμπεράσματα
Στην έρευνά μας αξιοποιήθηκε ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων με σκοπό
να εξαχθούν τα όσο το δυνατόν ασφαλέστερα συμπεράσματα, με σκοπό την αποτύπωση των
κοινωνικών αναπαραστάσεων των εκπ/κών σε σχέση με το επάγγελμά τους. Οι προτάσεις
μας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
Στον αγώνα για τη βελτίωση της εκπ/σης πρέπει να αναζητηθεί η συνδρομή των
εκπ/κών της πράξης, εφόσον και αυτοί κατέχουν αφενός καλύτερα τα προβλήματα και
αφετέρου αυτοί θα κληθούν να εφαρμόσουν τις όποιες αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις. Σημαντικό
είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν
στα εκπαιδευτικά ζητήματα, τόσο στην εκπόνηση των αναλυτικών προγραμμάτων όσο και
στην επιλογή των διδακτικών μέσων, αλλά και στη διαδικασία αξιολόγησης των ίδιων. Τα
Πανεπιστήμια οφείλουν να προετοιμάζουν τους μελλοντικούς εκπ/κούς όχι μόνο ως ικανούς
δασκάλους αλλά και ως επιστήμονες-ερευνητές και να είναι ανοιχτά στην κοινωνία,
προσφέροντας δια βίου μάθηση ανταποκρινόμενη στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας.
Χρειάζεται επίσης να τους παρέχεται αδιάκοπα η κατάλληλη υποδομή (κατάλληλες υλικές
συνθήκες, διδακτικά μέσα, ένα διευρυμένο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και
παρακολούθησης). Σημαντική στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπ/σης είναι και η χρήση και
διάδοση των σύγχρονων διδακτικών μέσων. Κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση της βασικής
εκπαίδευσης με την κοινωνία και η επένδυση στην διδακτική εμπειρία. Στην ίδια κατεύθυνση
κινείται και το αίτημα των εκπ/κών για συνεχή επιμόρφωση, προκειμένου να μπορούν να
παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να είναι σε θέση να προσφέρουν αναβαθμισμένες
υπηρεσίες στον τομέα της εκπ/σης που υπηρετούν. Εξίσου σημαντική, όπως εμφανίστηκε και
μέσα από την έρευνά μας φαίνεται να είναι και η ανάγκη των εκπαιδευτικών για συνεργασία
και γνωριμία με άλλα σχολεία και ξένα εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτού του είδους η επαφή
είναι δυνατόν να αμβλύνει τις αντιθέσεις και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που
προκύπτουν στις νέες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, αλλά και να προσθέσει εμπειρία και ιδέες,
απαραίτητες στο σχολείο της νέας εποχής. Καθοριστικής σημασίας είναι και η οικονομική
αναβάθμιση του επαγγέλματος εφόσον θα ενισχύσει το γόητρο και το αυτοσυναίσθημα του
εκπ/κού και ταυτόχρονα θα του δώσει περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί με το επάγγελμά του,
μια και δε θα αναζητά αλλού πρόσθετους οικονομικούς πόρους.Προτείνεται, τέλος και η
περαιτέρω διεξαγωγή έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα διερευνά τις κοινωνικές
αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς κάθε χώρας, προκειμένου να προσφέρουν
σημαντικά δεδομένα στην προσπάθεια για βελτίωση και εξέλιξη του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού.
Γενικά πάντως η εξάλειψη των αρνητικών κοινωνικών αναπαραστάσεων των
εκπ/κών της θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέλημα για όλους όσους εμπλέκονται στην
εκπ/ση και τις διαδικασίες της. κοινή Είναι θέση ότι ένας δυσαρεστημένος εκπ/κός θα
αποδώσει ελάχιστα στο έργο που επιτελεί με αποτέλεσμα αυτό να έχει δυσμενείς συνέπειες
για τους μαθητές του και για τον ίδιο ως άνθρωπο-επιστήμονα. Ολοκληρώνοντας τις
προτάσεις επισημαίνουμε ότι ο εκπ/κός της πρωτοβάθμιας χρειάζεται στήριξη, εμπιστοσύνη
και ενθάρρυνση. Προς αυτήν την κατεύθυνση όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν με τον τρόπο
τους, ώστε οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που «κατασκευάζει» σε σχέση με το επάγγελμά
του να είναι θετικές ώστε να οι οραματισμοί για μια καλύτερη εκπαίδευση και κοινωνία να
γίνουν πραγματικότητα. αναδεικνύουν καίρια ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο
εκπαιδευτικό, τις
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Κατανοώντας το πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης: Ποιότητα περιβάλλοντος
τάξης και κοινωνική συμπεριφορά μέσα από την έρευνα δράσης
Σακελλαρίου Μ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Ρέντζου Κωνστ., Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Σακκά Μ., Νηπιαγωγός

Περίληψη
Ο τρόπος που είναι οργανωμένος ο χώρος μιας προσχολικής τάξης, καθώς και η οργάνωση των υλικών
στοιχείων μέσα σ’ αυτόν, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δομή του προγράμματος, τις
δραστηριότητες που οργανώνονται και λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ημερήσιου προγράμματος,
αλλά και τις διαδικασίες παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Ο χώρος δεν αποτελεί απλά το υλικό
περιβάλλον που φιλοξενεί την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά με τη δυναμική που αναπτύσσεται
ανάμεσα σε αυτόν και τους χρήστες του, αναδεικνύεται σημαντικός παράγοντας των διαδικασιών
αγωγής και μπορεί να θεωρηθεί πεδίο μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας-δράσης, επιχειρείται η αξιολόγηση του χώρου και της επίπλωσης,
των δραστηριοτήτων και της δομής του προγράμματος, αλλά και των σχέσεων αλληλεπίδρασης μιας
τάξης, στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη βοήθεια της κλίμακας
ECERS-R, με σκοπό να στοιχειοθετηθούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της υπάρχουσας
ποιότητας. Βασική μας υπόθεση ήταν ότι, η βελτίωση της ποιότητας του χώρου, όσον αφορά την
οργάνωση του ίδιου, αλλά και του υλικού που υπάρχει σε αυτόν, θα είχε σημαντική επίδραση στις
δραστηριότητες που οργανώνονται από τις παιδαγωγούς ή που επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά, στη δομή
του προγράμματος και στις διαδικασίες της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Η έρευνα ολοκληρώθηκε
σε τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση αξιολογήθηκαν όλες οι ανωτέρω παράμετροι με τη βοήθεια της
κλίμακας ECERS-R. Στη δεύτερη φάση, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, επιμορφώθηκαν
οι παιδαγωγοί, καθοδηγήθηκαν και οργάνωσαν καλύτερα και ποιοτικότερα το χώρο της τάξης τους,
καθώς και τα υλικά στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν. Οι εν λόγω παρεμβάσεις έγιναν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ορίζονται από την κλίμακα ΕCERS-R. Μετά την παρέμβασή μας και τις αλλαγές
που έγιναν από τις παιδαγωγούς στο χώρο του νηπιαγωγείου, προχωρήσαμε στην τρίτη φάση της
έρευνας-δράσης, όπου έγινε επαναξιολόγηση των ανωτέρω παραμέτρων, με τη χρήση της κλίμακας
ECERS-R, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ποιοτική μεταβολή στα παραπάνω θέματα, μετά
την παρέμβασή μας.
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1. Εισαγωγή
Ένας από τους βασικούς συντελεστές της επίτευξης του σκοπού των προσχολικών κέντρων,
είναι και η δημιουργία κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας. Με τον όρο παιδαγωγική
ατμόσφαιρα νοείται, «ένα σύνολο ανθρώπων, πραγμάτων, καταστάσεων, ιδεών και αξιών
που η συνισταμένη τους δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πολύπλευρη ανάπτυξη
του νηπίου» (ΥΠΕΠΘ - Π.Ι., 1991, σ. 314). Στη δημιουργία λοιπόν της παιδαγωγικής
ατμόσφαιρας συντελούν, τόσο οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη, όσο και τα
ερεθίσματα που προέρχονται από το ίδιο το προσχολικό κέντρο, δηλαδή το διδακτήριο και ο
διάκοσμός του, η οργάνωση της τάξης, το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων αλλά και το
φυσικό περιβάλλον του προσχολικού κέντρου.
Βασιζόμενοι λοιπόν πρώτον, στο γεγονός ότι κάθε παιδί χρειάζεται ένα περιβάλλον,
σύμφωνα με την ανάπτυξή του, για να εκφραστεί, να διευρύνει τις εμπειρίες του, να
ενδυναμώσει την ταυτότητα και την αυτονομία του, να δημιουργήσει σχέσεις με τους άλλους
και το ζωτικό του περιβάλλον και δεύτερον, στο ότι ο ρόλος της κατάλληλης παιδαγωγικής
ατμόσφαιρας, επηρεάζει άμεσα τη δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της
παρούσας έρευνας, εξετάσαμε πως η αλλαγή της οργάνωσης του χώρου μιας προσχολικής
τάξης και των υλικών που υπάρχουν σε αυτόν, επηρεάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία που
εμπεριέχονται στην έννοια της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας.
Βασιζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα τα οποία αναφέρουν ότι η στενή
παρακολούθηση προγραμμάτων μπορεί να συνδράμει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Ontai, et al., 2002), εξετάσαμε αν υπάρχει όντως
βελτίωση της ποιότητας και σε ποιες περιοχές. Επιπλέον, στόχος μας ήταν η εφαρμογή ενός
συστήματος το οποίο θα αξιολογούσε την αρχική ποιότητα των υπηρεσιών και τη βελτίωσή
της, και η ενθάρρυνση των παιδαγωγών να εφαρμόσουν προτάσεις για βελτίωση, ούτως ώστε
να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα και εκτός της παρούσας έρευνας.
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε σχεδιασμός προ και μετά
ελέγχου (pre-post test design), προκειμένου να αξιολογήσουμε τις αλλαγές που επήλθαν στο
επίπεδο της ποιότητας, μετά την παρέμβαση μας και συνάμα ελέγξαμε την
αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας.
Η παρούσα έρευνα αξιολόγησε την ποιότητα των υπηρεσιών της συγκεκριμένης
προσχολικής τάξης, με διαφορά τριών μηνών. Βασική μας υπόθεση ήταν ότι, η βελτίωση της
ποιότητας του χώρου, όσον αφορά την οργάνωση του ίδιου, αλλά και του υλικού που υπάρχει
σε αυτό, θα είχε σημαντική επίδραση στις δραστηριότητες που οργανώνονται από τους
παιδαγωγούς ή που επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά, στη δομή του προγράμματος και στις
διαδικασίες της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Τα αρχικά αποτελέσματα της μέτρησης της
ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές για τη διατύπωση προτάσεων για τη
βελτίωση της ποιότητας. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν με τους παιδαγωγούς, ενώ μετά
την εφαρμογή των προτάσεων, έγινε ξανά μέτρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος της
τάξης.
2. Ο σχολικός χώρος ως πεδίο αγωγής - παιδαγωγική διάσταση του χώρου
Ο σχολικός χώρος δεν αποτελεί απλά το υλικό περιβάλλον «που φιλοξενεί» την εκπαιδευτική
διαδικασία, αλλά με τη δυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτόν και τους χρήστες του,
αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας των διαδικασιών αγωγής (Γερμανός, 1998,
Μπότσογλου, 2001) και μπορεί να θεωρηθεί ως πεδίο μάθησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο χώρος
θεωρείται ένας «σιωπηλός» παράγοντας της παιδαγωγικής διαδικασίας και αποτελεί,
σύμφωνα με το πρόγραμμα του Reggio Emilia, τον «τρίτο παιδαγωγό» (Ντολιοπούλου,
2002).
Ένας σημαντικός παράγοντας που αποδίδει παιδαγωγική διάσταση στο χώρο είναι, το
ότι, ως προϊόν και υλική διάσταση του κοινωνικού περιβάλλοντος, ο σχολικός χώρος
περιλαμβάνει ένα απόθεμα πληροφορίας για τις αξίες και τα μοντέλα που επικρατούν στον
περίγυρο του υποκειμένου και αντικατοπτρίζει τις κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισμικές
αξίες. Οι πληροφορίες αυτές, μπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση τρόπων συμπεριφοράς
και στη διαμόρφωση σχέσεων.
Ο σχολικός χώρος αποτελεί πεδίο βιωμάτων και πρακτικών, παρέχει στο υποκείμενο
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δυνατότητες για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και διαμόρφωση τρόπων συμπεριφοράς,
επηρεασμένων από τα δικά του υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Επομένως, ο χώρος μπορεί να
χαρακτηριστεί ως πεδίο αγωγής, αφού προσφέρει πληροφορίες που αποτελούν ερεθίσματα
μάθησης και δυνατότητες για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, που οδηγούν σε απόκτηση
δεξιοτήτων και σε διαμόρφωση μορφών συμπεριφοράς (Γερμανός, 2002).
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την παιδαγωγική διάσταση του χώρου, είναι
ο βαθμός ελευθερίας που αφήνει στις πρακτικές του υποκειμένου. Η οργάνωση του χώρου
και ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το
είδος των αλληλεπιδράσεων και τις μορφές συμπεριφοράς που θα αναπτύξουν τα παιδιά. Αν
το παιδί υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει το χώρο με στερεότυπο τρόπο, η δυνατότητα
ανάπτυξης αλληλεπιδράσεων είναι περιορισμένη και η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου
υποβαθμίζεται. Αν αντίθετα, υποστηριχθούν οι αυθόρμητες τάσεις του παιδιού για
πρωτοβουλία, ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητα, τότε εμφανίζονται πρακτικές και
μορφές συμπεριφοράς με υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης.
Τέλος, ένας τρίτος παράγοντας της παιδαγωγικής διάστασης του χώρου, είναι οι
δυνατότητες που προσφέρει για ενεργητική μάθηση. Ο χώρος, για να αποτελεί πεδίο αγωγής,
θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στα βιώματα του παιδιού, να του προσφέρει τη
δυνατότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να εκφράζεται ελεύθερα και να προετοιμάζει τις
δικές του απαντήσεις. Ο σχολικός χώρος και η οργάνωση του υλικού που υπάρχει σε αυτόν,
επιδρούν και προκαλούν το παιδί να αναπτύξει τις κατάλληλες ικανότητες και μορφές
συμπεριφοράς, μέσα από τα παιδαγωγικά μηνύματα που εκμπέμπει.
Εν κατακλείδι, η διαμόρφωση του χώρου, του υλικού, το είδος των μορφών
επικοινωνίας και γενικότερα το όλο περιβάλλον των παιδιών, πρέπει να προκαλεί και να
ενισχύει τις διαδικασίες της κοινωνικής μάθησης (Σακελλαρίου, 2005). Με την έννοια αυτή,
αφού στις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και μάθησης, η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των
παιδιών, έχει καίρια θέση, είναι υποχρέωση του νηπιαγωγείου, να δημιουργήσει και
διατηρήσει μία τέτοια ενισχυτική βασική διάθεση, μέσα από τη διαμόρφωση του χώρου της
σχολικής τάξης ( Γερμανός, 2002, Ματσαγγούρας, 2003, Σακελλαρίου, 2005).
3. Ο χώρος ως παράγοντας ποιότητας
Πολλές είναι οι έρευνες που θεωρούν το φυσικό περιβάλλον ως κριτήριο ποιότητας.
Σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες θεωρούνται, η διαθεσιμότητα και οργάνωση του
χώρου, η ποσότητα, η ποικιλία και η προσβασιμότητα των υλικών, καθώς και παροχές για
εκούσια μόνωση (Bredekamp, 1986).
Σύμφωνα με διάφορες έρευνες (Textor, 1998, Phyfe & Perkins, 1980), το μέγεθος της
τάξης, ο χώρος δηλαδή που αναλογεί σε κάθε παιδί, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, με την
προϋπόθεση ότι δεν παρατηρείται συνωστισμός, κάτι που έχει σίγουρα αρνητικές επιπτώσεις.
Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, τα παιδιά γίνονται πιο επιθετικά και καταστροφικά με τα
παιχνίδια τους. Ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σκαρφαλώνοντας ή χωρίς να κάνουν τίποτα και
λιγότερο τρέχοντας, πηδώντας, κυνηγώντας το ένα το άλλο και αναπτύσσοντας κοινωνικές
σχέσεις (Clarke - Stewart, 1988). Σημαντικός είναι ο τρόπος οργάνωσης του χώρου. Η
οργάνωση του χώρου με τρόπο ώστε, να επιτρέπει στα παιδιά την απομόνωση και την ησυχία
τους, η οργάνωση διαφορετικών περιοχών εργασίας και οι ξεχωριστές δραστηριότητες,
μπορεί να προσφέρουν στα παιδιά περισσότερα, από ότι η εξασφάλιση απλά περισσότερων
τετραγωνικών χώρου παιχνιδιού.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και αναφορικά με τα υλικά και την ποσότητα των παιχνιδιών.
Σημαντικό θεωρείται η τάξη να είναι εξοπλισμένη και οργανωμένη ανάλογα με τις ανάγκες
των παιδιών και με παιχνίδια υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για την ηλικία τους και
ταυτόχρονα παρακινητικά (Textor, 1998).
Η παροχή υλικών και ο τρόπος οργάνωσης της τάξης σχετίζεται άμεσα με την
κοινωνική ικανότητα των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Howes et al. (1992),
τα παιδιά δεν αποκτούν κοινωνική ικανότητα με τους συνομηλίκους τους μόνο μέσω της
εκτεταμένης επαφής και εμπειρίας, αλλά και με την παροχή υλικών και την κατάλληλή
οργάνωση της τάξης. Ο παιδαγωγός μπορεί μέσω αυτών, να παράσχει ένα πλαίσιο για την
κατάκτηση κοινωνικών ικανοτήτων με τους συνομηλίκους.
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Σύμφωνα με έρευνα από το NICHD Early Child Care Research Network (1996),
υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη θετική συμπεριφορά των παιδαγωγών και στα
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (ασφαλές περιβάλλον, όχι ακατάστατο, υλικά
κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών). Σύμφωνα δε με τα αποτελέσματα τελευταίας
έρευνας (NICHD Early Child Cars Research Network, 2003), η φυσική κατάσταση του
περιβάλλοντος, σχετίζεται με τις γνωστικές εκβάσεις των παιδιών. Συγκεκριμένα τα παιδιά
που βρισκόταν σε προσχολικά κέντρα πιο παρακινητικά, καλά οργανωμένα και μεγαλύτερης
ποικιλίας σε υλικά (συμπεριλαμβανομένων παρακινητικών υλικών για τα μαθηματικά, την
κίνηση, τη μουσική, τη γλώσσα, την τέχνη και το παιχνίδι) πετύχαν υψηλότερα σκορ στα
τεστ γλωσσικής κατανόησης και βραχυπρόθεσμης μνήμης. Οι συσχετισμοί έδειξαν ότι, το
φυσικό περιβάλλον επέδρασε θετικά στη γλωσσική ανάπτυξη και τη μνήμη. Θεωρίες
μάθησης όπως του Froebel, της Montessori, του Steiner, του Vygotsky, του Piaget και του
Bruner, βασίζονται ακριβώς στο ότι τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν τον κόσμο με την
ενίσχυση των εννοιών, μέσω της αλληλεπίδασης με το περιβάλλον.
Συμπερασματικά, ο συνδυασμός κατάλληλων υλικών, η οργάνωση του χώρου και
συμπεριφορά του παιδαγωγού, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παιδιών,
δημιουργούν ένα νηπιαγωγείο που προσφέρει κοινωνικό πεδίο δράσης, που είναι ο καλύτερος
προφήτης θετικών αποτελεσμάτων για τα παιδιά (Clarke - Stewart, 1988, Σακελλαρίου, 2005)
4. Ερευνητικός σχεδιασμός: Μεθοδολογία έρευνας και μέθοδοι
Α. Μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια έρευνα δράσης. Η έρευνα δράσης είναι η μελέτη
μιας κοινωνικής κατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης που λαμβάνει
χώρα στα πλαίσια της. Η έρευνα δράσης αφορά: α) το στοχασμό, β) τη βελτίωση των
πρακτικών, γ) την αυτοαξιολόγηση, δ) τη μεγιστοποίηση της γνώσης και της κατανόησης, και
ε) την επαγγελματική ανάπτυξη.
Η έρευνα δράσης είναι μια μέθοδος η οποία επιλέγεται για να επιλύσει ένα πρόβλημα
ή για να δοκιμάσει μια υπόθεση, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει μια πρακτική
κατάσταση. Εμείς επιλέξαμε τη συγκεκριμένη μεθοδολογία για να ερευνήσουμε κατά πόσο η
αλλαγή στην οργάνωση του χώρου και των υλικών του στοιχείων, επιδρά στη μορφή της
δομής του προγράμματος, των δραστηριοτήτων που οργανώνονται, καθώς και στο είδος της
παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης.
Η έρευνα δράσης δεν περιορίζεται στην απλή συλλογή δεδομένων, αλλά έχει ως
στόχο τη βελτίωση των πρακτικών με ένα συστηματικό τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση
θεωρείται η συνεργασία με άλλους ανθρώπους (στην περίπτωση μας με τους νηπιαγωγούς
της τάξης), ο κοινός σχεδιασμός, η δοκιμή και η επαναδοκιμή.

Σχήμα 1: Ένα σπείραμα των κύκλων της δράσης και της έρευνας (προσαρμογή από Wisker,
2001, 160)
Τα βήματα τα οποία ακολουθούνται στα πλαίσια μιας έρευνας δράσης, είναι τα εξής:
• Εστίαση σε ένα πρόβλημα
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• Δημιουργία ενός γενικού πλάνου δράσης
• Βήματα δράσης
• Παρακολούθηση των βημάτων που λαμβάνουν χώρα
• Συλλογή δεδομένων
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
• Ανασχεδιασμός των σχεδίων.
Στη δική μας περίπτωση, εστιάσαμε στα προβλήματα του περιβάλλοντος και της
τάξης και δημιουργήσαμε ένα σχέδιο έρευνας δράσης. Στη συνέχεια, αξιολογήσαμε την
ποιότητα του περιβάλλοντος, καταγράψαμε τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν,
συνεργαστήκαμε με τους παιδαγωγούς προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές αυτές και τέλος
επαναξιολογήσαμε την ποιότητα περιβάλλοντος.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθοδολογίας είναι: α) βασίζεται κυρίως στην
πρακτική, β) επαυξάνει το ομαδικό πνεύμα, γιατί ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να
επανακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες τους, και γ) χρησιμοποιεί κριτήρια
αξιοπιστίας.
Σύμφωνα με τον Skerritt (1992, cited in Wisker, 2001) «η έρευνα δράσης δεν
είναι μόνο ένας τρόπος προαγωγής της γνώσης στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και ένας
αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος για τη βελτίωση των πρακτικών μάθησης και
διδασκαλίας» (ο.π., σ. 159). Επίσης, η έρευνα δράσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα
στη δράση και την έρευνα, δηλαδή στην πρακτική προσέγγιση (δράση), με τη θεωρητική
προοπτική (έρευνα). Άλλωστε, στα πλαίσια της έρευνας δράσης, η θεωρία δεν αποτελεί
στόχο από μόνη της αλλά δημιουργείται με σκοπό να βελτιώσει την πρακτική. Για το λόγο
αυτό θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι η δράση και η έρευνα αποτελούν τις δύο
πλευρές, του ίδιου νομίσματος.
Β. Δείγμα
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από μια τάξη του Πειραματικού Νηπιαγωγείου, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο υπάρχουν δύο προσχολικές τάξεις,
κάθε μια από τις οποίες φιλοξενεί 20 παιδιά, ηλικίας 4 έως 6 ετών. Στην τάξη από την οποία
προέρχονται τα δεδομένα, υπάρχουν δύο παιδαγωγοί.
Γ. Διαδικασία .
Προκειμένου να διεξάγουμε την παρούσα έρευνα επιλέξαμε μία τάξη από το Πειραματικό
Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη σύμφωνη γνώμη των νηπιαγωγών,
οργανώσαμε ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη
συγκεκριμένη τάξη. Στα πλαίσια της έρευνάς μας εξετάσαμε, το πόσο η αλλαγή του τρόπου
οργάνωσης της τάξης και των υλικών θα επιδρούσε στο είδος των δραστηριοτήτων, στη δομή
του προγράμματος και στις διαδικασίες παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Επιλέξαμε να
επιφέρουμε βελτίωση στην ποιότητα συγκεκριμένων στοιχείων της τάξης, όπως: οργάνωση
του χώρου, εξοπλισμός, υλικά, εκθέματα, χώρος και εξοπλισμός αδρής κινητικότητας,
προώθηση εννοιών (π.χ. λογικές – μαθηματικές έννοιες, διαφορετικότητα), μέσα από τα
υλικά, τα εκθέματα, τις ομαδοποιήσεις και την αλληλεπίδραση.
Μετά την πρώτη μέτρηση ποιότητας, διατυπώθηκαν προτάσεις οι οποίες είχαν ως
στόχο τη βελτίωση των παραπάνω στοιχείων. Όπως επιβάλει η μεθοδολογία που επιλέξαμε
(έρευνα δράσης), τις προτάσεις που διατυπώσαμε, τις συζητήσαμε με τους παιδαγωγούς,
προκειμένου να κάνουν και οι ίδιοι, τις δικές τους προτάσεις. Σε συνεργασία με τους
παιδαγωγούς, τους οποίους συναντούσαμε μια φορά την εβδομάδα, αποφασίσαμε για τις
αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στην οργάνωση του χώρου, προκειμένου να ενθαρρύνουμε την
εφαρμογή ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα ενθάρρυνε την ενεργητική μάθηση και θα
προωθούσε μια ποικιλία αναπτυξιακών θεμάτων.
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, οι ερευνητές παρείχαν
αξιολόγηση της υπάρχουσας ποιότητας της τάξης, με τη χρήση της κλίμακας Early Childhood
Environment Rating Scale – Revised (ECERS – Revised, Harms et al., 2005). Η κλίμακα
χρησιμοποιήθηκε και ως βάση για τη διατύπωση στόχων, οι οποίοι ποικίλουν. Για
παράδειγμα, από το να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία βιβλίων και υλικών για τον εξοπλισμό
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των γωνιών, έως την προώθηση της διαπολιτισμικότητας - διαφορετικότητας από το σύνολο
του προγράμματος. Για την επίτευξη των στόχων, διατυπώθηκαν προτάσεις με βάση την
κλίμακα από μέρους των ερευνητών.
Δ. Μέθοδος συλλογής δεδομένων
Για τη μέτρηση της ποιότητας και τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα
Early Childhood Environment Rating Scale – Revised (ECΕRS-Revised Harms et al., 2005).
Οι κλίμακες ECERS και ECERS – Revised, αναπτύχθηκαν στην Αμερική για να
προσδιορίσουν τη σφαιρική ποιότητα των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής.
Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών της παιδαγωγικής διαδικασίας,
αλλά και της δομής του προγράμματος, και έχουν χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές έρευνες437
(Clark & Stroud, 2002·: Cryer & Burchinal, 1997, Cryer et al, 1999, Cryer et al, 2002,
Fontaine et al, 2006, Giota, 1995, Holloway et al, 2001, Howes et al, 1992, Karrby & Giota,
1994, Karrby & Giota, 1995, Λαμπίδη. & Πολέμη - Τοδούλου, 1992, McCartney et al, 1985,
Munton et al, 1997, Phillips et al, 2000, Phillipsen et al, 1997, Stephen & Wilkinson, 1995,
Tietze et al, 1996, Wiltz & Klein, 2001), που διεξήχθησαν σε τάξεις, με παιδιά ηλικίας 2,5
έως 5 ετών. Η ECERS-Revised, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας σε ομαδικού
τύπου κέντρα προσχολικής αγωγής και φροντίδας, διαθέτει 43 θέματα, τα οποία
οργανώνονται στις εξής επτά υποκλίμακες: α) Χώρος και Επίπλωση, β) Ρουτίνες
Προσωπικής Φροντίδας Παιδιών, γ) Γλώσσα και Συλλογισμός, δ) Δραστηριότητες, ε)
Αλληλεπίδραση, στ) Δομή του Προγράμματος και ζ) Γονείς και Προσωπικό. Για κάθε θέμα
παρέχονται λεπτομερείς περιγραφές και τα θέματα αξιολογούνται σε επτάβαθμη κλίμακα (1 =
Ανεπαρκής, 3 = Στοιχειώδης, 5 = Καλός, 7 = Εξαιρετικός). Συνήθως απαιτούνται 2 με 3 ώρες
παρατήρησης και συζήτηση με τους παιδαγωγούς, για ορισμένες πτυχές των καθημερινών
δραστηριοτήτων τους (Barnes, 2001).
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διαπίστωση της επίδρασης της αλλαγής της
οργάνωσης του χώρου και των υλικών, στα είδη των δραστηριοτήτων της παιδαγωγικής
διαδικασίας, στη δομή του προγράμματος και στις διαδικασίες παιδαγωγικής
αλληλεπίδρασης. Για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήσαμε το σύνολο της κλίμακας, παρά μόνο
τις υποκλίμακες εκείνες που θα μπορούσαν να μας δώσουν δεδομένα για την εξέταση της
υπόθεσης μας. Συγκεκριμένα, αξιολογήσαμε την ποιότητα του προγράμματος, μόνο ως προς
τις εξής υποκλίμακες: α) Χώρος και Επίπλωση, β) Γλώσσα και Συλλογισμός, γ)
Δραστηριότητες, δ) Αλληλεπίδραση, και ε) Δομή του Προγράμματος.
Συγκεκριμένα, η ενότητα Χώρος και Επίπλωση περιλαμβάνει οκτώ υποκατηγορίες, οι
οποίες είναι: η επάρκεια του εσωτερικού χώρου για ενήλικες και παιδιά, η επίπλωση για
καθημερινές δραστηριότητες (φροντίδα, παιχνίδι, μάθηση), η επίπλωση για ξεκούραση, η
οργάνωση/ διευθέτηση του χώρου της τάξης (γωνιές δραστηριοτήτων), η ύπαρξη
προσωπικού χώρου, η ύπαρξη εκθεμάτων των παιδιών, καθώς και η ύπαρξη χώρου και
εξοπλισμού για την ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας.
Η δεύτερη ενότητα Γλώσσα και Συλλογισμός, εξετάζει την ύπαρξη βιβλίων για τα
παιδιά, το βαθμό που οι νηπιαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να επικοινωνούν μεταξύ τους
μέσα από κάποιες δραστηριότητες, τη χρήση της γλώσσας για την ανάπτυξη λογικής σκέψης,
καθώς και την ανεπίσημη χρήση της γλώσσας.
Ακολουθεί η υποκλίμακα που αναφέρεται στις Δραστηριότητες του νηπιαγωγείου,
όπως είναι η λεπτή κινητικότητα, τα εικαστικά, η μουσική, το οικοδομικό υλικό, το παιχνίδι
με την άμμο και το νερό, το δραματικό παιχνίδι, οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η
χρήση της τηλεόρασης, του video και του Η/Υ και τέλος οι δραστηριότητες που σχετίζονται
με τις πολιτισμικές διαφορές.
Στη συνέχεια η υποκλίμακα σχετικά με την Αλληλεπίδραση του Νηπιαγωγού και των
παιδιών, περιλαμβάνει την επίβλεψη των δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή του προσωπικού
στις διάφορες δραστηριότητες, την πειθαρχία, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον νηπιαγωγό
437

Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις έρευνες στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί οι κλίμακες ECERS
και ECERS -R, και σε καμία περίπτωση η παραπάνω παραπομπή δεν εξαντλεί τον κατάλογο των
σχετικών ερευνών.
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και τα παιδιά, καθώς και στα παιδιά μεταξύ τους και τέλος
Η ενότητα Δομή του Προγράμματος, η οποία εξετάζει την ευελιξία ή το στερεότυπο
του ημερήσιου προγράμματος, αλλά και την ισόρροπη ή μη κατανομή των ελεύθερων και
οργανωμένων δραστηριοτήτων.
Σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των ECERS και ECERS - R, έχουν
και οι δύο εξεταστεί και έχουν αποδώσει καλά αποτελέσματα, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε
άλλες χώρες (Cryer et al, 1999). Στα πλαίσια της δικής μας έρευνας, η βαθμολόγηση έγινε
πριν, ενδιάμεσα και μετά την παρέμβαση μας, από δύο ερευνητές, προκειμένου να εξεταστεί
η μεταξύ των ερευνητών συμφωνία. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με παρατήρηση και
συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα:
5. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα από την αρχική μέτρηση της ποιότητας, με τη χρήση της κλίμακας ECERS
-R, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Μεταβλητή – Υποκλίμακα

Ερευνητής Α

Ερευνητής Β

Αρχική μέτρηση

Αρχική μέτρηση

Χώρος και Επίπλωση
3,75
3,75
Γλώσσα και Συλλογισμός
4
4,25
Δραστηριότητες
24
2,4
Αλληλεπίδραση
5,4
5,4
Δομή του προγράμματος
3
3
Πίνακας 1: Μέσοι όροι στην αρχική μέτρηση με την ECERS-R
Όπως φαίνεται, τα δεδομένα που προέρχονται από την αρχική μέτρηση της ποιότητας
φανερώνουν, ότι στη μόνη μεταβλητή που η ποιότητα την καλή, ήταν αυτή της
αλληλεπίδρασης (5,4). Σε όλες τις άλλες υποκλίμακες η μέτρηση δείχνει πως η ποιότητα
ήταν, κατά μέσο όρο στοιχειώδης. Τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης υποδεικνύουν την
ανάγκη για παρέμβαση στο σύνολο των θεμάτων που ορίζονται από την ECERS-R,
προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας.
Ακολουθώντας τις αρχές της έρευνας δράσης, που απαιτούν τη διαρκή συνεργασία
των ερευνητών με τα υποκείμενα της έρευνας, πριν προχωρήσουμε στην τελική αξιολόγηση,
κάναμε μια ενδιάμεση αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπήρξε κάποια
βελτίωση. Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης μέτρησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Μεταβλητή – Υποκλίμακα

Ερευνητής Α

Ερευνητής Β

Ενδιάμεση μέτρηση

Ενδιάμεση μέτρηση

Χώρος και Επίπλωση
4
4
Γλώσσα και Συλλογισμός
4,5
4,5
Δραστηριότητες
3
3
Αλληλεπίδραση
5,6
5,6
Δομή του προγράμματος
3
3
Πίνακας 2: Μέσοι όροι στην ενδιάμεση μέτρηση με την ECERS-R
Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης μέτρησης, μας έδειξαν πως υπήρξε κάποια βελτίωση σε
κάποιες από τις υποκλίμακες. Πριν προχωρήσουμε στην τελική μέτρηση, υπήρξε
εντατικότερη συνεργασία με τις παιδαγωγούς. Μετά την ενδιάμεση μέτρηση και τις συνεχείς
επισκέψεις μας στην τάξη για να παρακολουθήσουμε την πορεία των αλλαγών και να
συζητήσουμε με τους παιδαγωγούς τυχόν απορίες τους, ακολούθησε η τελική μέτρηση, της
οποίας τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον Πίνακα 3.
Ερευνητής Α

Ερευνητής Β

1027
Μεταβλητή – Υποκλίμακα
Τελική μέτρηση
Τελική μέτρηση
Χώρος και Επίπλωση
5,25
5,25
Γλώσσα και Συλλογισμός
5,25
5,25
Δραστηριότητες
4
4
Αλληλεπίδραση
6
6
Δομή του προγράμματος
3,5
3,5
Πίνακας 3: Μέσοι όροι στην τελική μέτρηση με την ECERS-R
Τα αποτελέσματα της τελικής μέτρησης δείχνουν, ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση
στις περισσότερες υποκλίμακες. Με εξαίρεση τις υποκλίμακες «δραστηριότητες» και «δομή
του προγράμματος», στις υπόλοιπες το επίπεδο ποιότητας βελτιώθηκε, από στοιχειώδες σε
καλό. Παρά το γεγονός ότι τα σκορ της ECERS-R στις υποκλίμακες «χώρος και επίπλωση»,
«γλώσσα και συλλογισμός» και «αλληλεπίδραση», κινήθηκαν με βάση τις προσδοκίες μας,
δεν ίσχυσε το ίδιο και στις υποκλίμακες «δραστηριότητες» και «δομή του προγράμματος», οι
οποίες παρέμειναν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.
Στον Πίνακα 4 απεικονίζεται το μέσο σκορ για το σύνολο των χρησιμοποιούμενων
υποκλιμάκων και στις τρεις μετρήσεις.
Αρχική Μέτρηση

Ενδιάμεση
Μέτρηση

Τελική
Μέτρηση

Μέσο σκορ:
3,5

Μέσο σκορ:
3,9

Μέσο σκορ:
4,7

Πίνακας 4: Μέσο σκορ για το σύνολο των υποκλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες υποκλίμακες,
υπήρξε όπως προαναφέρθηκε βελτίωση και η ποιότητα ανέβηκε στο επίπεδο του καλού, στο
σύνολο των υποκλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν, το επίπεδο της ποιότητας δεν έφτασε το
επίπεδο του καλού.
6. Συμπερασματική Συζήτηση
Στη μελέτης περίπτωσης του Πειραματικού Νηπιαγωγείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η
κλίμακα αξιολόγησης ECERS-R, λειτούργησε ως ένα εργαλείο βελτίωσης του σχολικού
περιβάλλοντος.
Στο σύνολο φαίνεται πως η συνεργατική αυτή προσπάθεια για βελτίωση της
ποιότητας ήταν επιτυχής, σε κάποιο βαθμό, αφού τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην τελική
μέτρηση δείχνουν μια βελτίωση στις περισσότερες υποκλίμακες.
Όπως ήδη προειπώθηκε, οι ερευνητές διατύπωσαν, ύστερα από την αρχική μέτρηση,
προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας. Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης
αξιολόγησης και με τη βοήθεια της κλίμακας ECERS-R, προτείναμε αλλαγές. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: α) τη δημιουργία άνετων περιοχών στην τάξη, β) την ύπαρξη περισσότερων
κέντρων ενδιαφέροντος (γωνιές), τα οποία θα έπρεπε να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα, γ) τη
δημιουργία περιοχών εκούσιας μόνωσης, δ) τη σωστή τοποθέτηση - τακτοποίηση των υλικών
στα διάφορα κέντρα ενδιαφέροντος καθώς και την ενίσχυση τους, ε) την προώθηση της
διαπολιτισμικότητας, μέσα από διάφορα υλικά και εκθέματα.
Οι σημαντικότερες βελτιώσεις έγιναν αναφορικά με την οργάνωση του χώρου. Τα
μαλακά έπιπλα τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν κάποιες περιοχές
χαλαρότητας για τα παιδιά. Επίσης τα υλικά που υπήρχαν ήδη μέσα στην τάξη οργανώθηκαν
με καλύτερο τρόπο, ούτως ώστε να δημιουργήσουν κέντρα ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα,
τοποθετήθηκαν χωριστά τα υλικά για τα μαθηματικά και έτσι δημιουργήθηκε μια γωνιά
μαθηματικών. Επίσης, τα καλλιτεχνικά υλικά συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο της τάξης και
δημιουργήθηκε η γωνιά της τέχνης. Η νέα διάταξη του χώρου, είχε ως αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν και κάποιες περιοχές εκούσιας μόνωσης για τα παιδιά. Όπως προαναφέρθηκε,
μια από τις προτάσεις μας, ήταν η βελτίωση του τρόπου οργάνωσης των υλικών. Έτσι, μετά
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την παρέμβαση μας τα περισσότερα υλικά τοποθετήθηκαν ανά κατηγορίες σε καλάθια,
κουτιά και ράφια, στα οποία τα παιδιά τοποθέτησαν ετικέτες, τις οποίες ετοίμασαν τα ίδια.
Σημαντική ήταν επίσης η βελτίωση όσον αφορά τη γωνιά «φύση και επιστήμη». Σε
συνεργασία με τους γονείς, τα παιδιά δημιούργησαν αυτή τη γωνιά, όπου τοποθέτησαν
γλάστρες, λουλούδια, άμμο και κουκουνάρια. Ωστόσο, μικρή βελτίωση υπήρξε αναφορικά με
το θέμα της προώθησης της διαπολιτισμικότητας. Τοποθετήθηκαν σε κάποια κέντρα
ενδιαφέροντος (μουσική γωνιά, βιβλιοθήκη), κάποια υλικά που απεικονίζουν φυλετική και
πολιτιστική διαφορετικότητα. Ωστόσο, η συνεργασία στο επίπεδο αυτό δεν είχε τα επιθυμητά
και αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ο νέος τρόπος οργάνωσης του χώρου και των υλικών που υπήρχαν σε αυτόν, είχε ως
αποτέλεσμα να αποτρέπονται οι διαμάχες μεταξύ των παιδιών. Τα υλικά οργανώθηκαν κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Σημαντική ήταν η επίδραση
της όλης παρέμβασης, στον τρόπο αλληλεπίδρασης των παιδιών. Τα παιδιά είχαν ενεργητικό
ρόλο στην αλλαγή της τάξης τους αφού ετοίμασαν όλα μαζί, τις ετικέτες για τα διάφορα
κουτιά και ράφια, έκαναν προτάσεις για την τοποθέτηση των υλικών και του εξοπλισμού,
κατηγοριοποίησαν τα υλικά, συνεργάστηκαν για να μαζέψουν την άμμο, τα λουλούδια και τα
κουκουνάρια. Γενικότερα, η όλη διαδικασία αλλαγής βοήθησε και έδωσε στα παιδιά τη
δυνατότητα να μάθουν να δρουν στα πλαίσια της ομάδας και να συνεργάζονται.
Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρκετές περιοχές στις οποίες υπήρξε βελτίωση,
ωστόσο υπήρξαν και περιοχές οι οποίες παρέμειναν ίδιες ή άλλαξαν σε πολύ μικρό βαθμό,
και θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο για βελτίωση στο μέλλον. Για παράδειγμα, ένας
σημαντικός παράγοντας ο οποίος χρειάζεται άμεσα βελτίωση είναι η ενίσχυση των υλικών.
Γενικότερα δεν έγιναν προσπάθειες να εμπλουτιστούν τα υλικά στα διάφορα κέντρα
ενδιαφέροντος. Αυτός ήταν και ο λόγος που κράτησε στα ίδια περίπου επίπεδα το σκορ σε
θέματα όπως, «βιβλία και εικόνες», «λεπτή κινητικότητα», «μουσική και κίνηση»,
«οικοδομικό υλικό», «δραματικό παιχνίδι», «προώθηση της αποδοχής της
διαφορετικότητας», «εξοπλισμός αδρής κινητικότητας», κ.ά. Ένας άλλος παράγοντας που
παρέμεινε ίδιος, είναι αυτός της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Σε μεγάλο ποσοστό η
επίβλεψη από τους παιδαγωγούς δεν είχε παιδαγωγική διάσταση. Η επίβλεψη προωθήθηκε ως
παιδαγωγική αλληλεπίδραση, μόνο όταν το ζητούσαν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια του
ελεύθερου παιχνιδιού τους. Όσον αφορά το «πρόγραμμα - χρονοδιάγραμμα» της τάξης,
πρέπει να τονίσουμε ότι, αν υπήρχε αναρτημένο, το σκορ στο θέμα αυτό θα ήταν 7 και όχι 2.
Ωστόσο, δεν υπήρξε μέριμνα από την πλευρά των παιδαγωγών της τάξης. Επίσης, διαφορά
δεν υπήρξε και στον τρόπο ομαδοποίησης των παιδιών. Στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τα
παιδιά ήταν όλα μαζί, ως μια ομάδα και μόνο κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού
αποτελούσαν μέρος μιας μικρότερης ομάδας που τα ίδια επέλεγαν.
Όσον αφορά τους παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν στη βελτίωση, αλλά και σε
αυτούς που δεν επέτρεψαν τη βελτίωση σε κάποιους τομείς, θα λέγαμε τα εξής. Οι
παιδαγωγοί, ήταν από την αρχή πρόθυμοι και ανοιχτοί στο να γίνουν αλλαγές προκειμένου να
βελτιωθεί το επίπεδο ποιότητας της τάξης τους. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί
διευκόλυνε τους ερευνητές και βοήθησε στο να γίνουν οι αλλαγές. Έκαναν και οι ίδιοι τις
προτάσεις τους προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές, οι οποίες θα
εξυπηρετούσαν όχι μόνο τις προδιαγραφές της κλίμακας ECERS-R, αλλά και όλων, όσων
λειτουργούσαν μέσα σε αυτή την τάξη, δηλαδή των παιδιών και των παιδαγωγών.
Ωστόσο όμως, το ότι η παρέμβασή μας διήρκεσε μικρό χρονικό διάστημα, και
συμπεριέλαβε μόνο κάποιους παράγοντες της παιδαγωγικής διαδικασίας, δεν μας επέτρεψε
να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Άλλωστε, όπως κάθε έρευνα, έχει και αυτή τους
περιορισμούς της όπως είναι: τα χαρακτηριστικά του ίδιου του χώρου, που ενδεχομένως
λειτούργησαν απαγορευτικά για περαιτέρω παρεμβάσεις, οικονομικής φύσεως περιορισμοί,
αλλά και το μικρό δείγμα της έρευνας, που δεν μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε, ότι η
υπόθεσή μας θα επιβεβαιωνόταν και σε άλλες προσχολικές τάξεις. Θα μπορούσαμε ωστόσο
να υποστηρίξουμε ότι, μέσα από τη συνεργασία, όλων των εμπλεκομένων στην παιδαγωγική
διαδικασία (Σακελλαρίου, 2002), είναι εφικτή η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τα προσχολικά κέντρα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η θετική διάθεση των παιδιών, όπως καταγράφηκε στις
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παρατηρήσεις των ερευνητών, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μας. Παιδιά και γονείς
συμμετείχαν με ενθουσιασμό και ενθαρρυντικά σχόλια στον ανασχεδιασμό της τάξης, με
αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία και τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο
αντίστοιχων χώρων κοινωνικοποίησης, Νηπιαγωγείου και οικογένειας (Πανταζής, 2004).
Άλλωστε, και οι δύο αυτοί χώροι, αποσκοπούν τόσο στην ικανοποίηση των αναγκών του
παιδιού, όσο και στη συνέχεια των εμπειριών και των μαθησιακών διαδικασιών αγωγής,
μάθησης και κοινωνικοποίησης (Κιτσαράς, 1993).
Καταληκτικά, μέσα από την έρευνα δράση μας, διαπιστώθηκε η σημαντικότητα της
διαδικασίας της αξιολόγησης για τη βελτίωση της παρεχόμενης προσχολικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας, θα πρέπει να δημιουργούν και να
υποστηρίζουν ένα παιδαγωγικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να
διαμορφώσουν προσωπική και κοινωνική ταυτότητα, στα πλαίσια του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Για το σκοπό αυτό, η αξιολόγηση του σχολικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελέσει
δομικό στοιχείο της προσχολικής εκπαίδευσης, αφού δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστούν τα
αδύναμα σημεία και να προκύψουν νέες ανάγκες και καταστάσεις (Κακανά, κ.ά, 2006).
Μέσα από την έρευνα δράσης που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε ότι η ECERSR, αποτελεί αξιόπιστο και χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης, ιδιαίτερα στη μέτρηση της
ποιότητας, σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και επιπλέον
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον παιδαγωγό.
Επόμενη ερευνητική μας πρόθεση είναι να χρησιμοποιήσουμε την κλίμα ECERS-R
σε συνδυασμό με την ECERS-E, η οποία έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στη μέτρηση της
ποιότητας που σχετίζεται με την πρόοδο των γνώσεων των παιδιών και της ακαδημαϊκού
τύπου ικανότητες.
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Άτυπη αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο και ο παράγοντας των προσδοκιών
Ρεκαλίδου Γαλ., Λέκτορας, Τ.Ε.Ε.Π.Η., ΔΠΘ
Περίληψη
Οι σκοποί αυτής της έρευνας είναι: Να εξετάσει εάν κατά τις άτυπες αξιολογικές διαδικασίες
ικανοτήτων και μάθησης που εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί επηρεάζονται από διαμορφωμένες
προσδοκίες οι οποίες συνδέονται με το επάγγελμα των γονέων των παιδιών.
Οι δεξιότητες οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους νηπιαγωγούς ήταν: 1.Η κατανόηση του
εννοιολογικού περιεχομένου των λέξεων- λεξιλόγιο και ικανότητα ολοκλήρωσης λέξεων. 2. Η
σχεδιαστική αναπαράσταση γεωμετρικών σχημάτων. 3. Η κοινωνική μάθηση.
Προκειμένου να
έχουμε διαμορφωμένη εικόνα για το επίπεδο κατάκτησης των προς αξιολόγηση ικανοτήτων των
παιδιών και να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος των γονέων
κατά την αξιολόγηση των νηπιαγωγών αξιολογήσαμε με Κλίμακες του ‘’Αθηνά Τεστ’’ τις ικανότητες:
1) Κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου των λέξεων – λεξιλόγιο, 2) ολοκλήρωση λέξεων και
3) σχεδιαστική αναπαράσταση γεωμετρικών σχημάτων. Στη συνέχεια συγκρίναμε τα αποτελέσματα
των δύο αξιολογήσεων εκείνης με το ‘’Α.Τ.’’ και εκείνης των νηπιαγωγών. Το δείγμα αποτέλεσαν 50
παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (29 αγόρια και 21 κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν σε Δημόσια Νηπιαγωγεία
της Αλεξανδρούπολης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: 1.Κλίμακες από το
‘’Αθηνά – Τεστ’’: α ) ‘’Λεξιλόγιο’’, β)‘’Ολοκλήρωση Λέξεων’’, γ) ‘’Αντιγραφή Σχημάτων’’.2
Πρωτόκολλα αξιολόγησης από τους νηπιαγωγούς των ικανοτήτων λεξιλόγιο, ολοκλήρωση λέξεων ,
αντιγραφή σχημάτων και του επιπέδου της κοινωνικής μάθησης των παιδιών του δείγματος. 3. Το
βιβλίο Μητρώου των Νηπιαγωγείων από όπου συλλέχθηκαν οι πληροφορίες για τα επαγγέλματα των
γονέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ‘’Αθηνά Τεστ’’, ως προς το επάγγελμα του πατέρα, δεν
φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των παιδιών ενώ ως προς το επάγγελμα της
μητέρας προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις ικανότητες κατανόησης του εννοιολογικού
περιεχομένου των λέξεων και ολοκλήρωσης λέξεων. Στην αξιολόγηση των νηπιαγωγών προέκυψε
επίσης ως προς το επάγγελμα της μητέρας στατιστικά σημαντική διαφορά στην ικανότητα του
λεξιλογίου - ολοκλήρωσης των λέξεων. Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση από τους νηπιαγωγούς του
επιπέδου κοινωνικής μάθησης δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το
επάγγελμα των γονέων. Οι νηπιαγωγοί κατά την άτυπη αξιολόγηση των ικανοτήτων των παιδιών του
δείγματος δεν φαίνεται να διαμορφώνουν προσδοκίες οι οποίες να συνδέονται με το επάγγελμα των
γονέων και οι οποίες με τη σειρά τους να τις επηρεάζουν κατά την αξιολογική διαδικασία.

Εισαγωγή
Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, οι τυπικές επίσημες μορφές αξιολόγησης είναι
εκείνες οι οποίες πραγματοποιούνται με συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές, συνδέονται
κανόνα με τις εξετάσεις και ο σκοπός τους είναι η προαγωγή, η επιλογή η ιεράρχηση. Οι
άτυπες, ανεπίσημες μορφές αφορούν τις αξιολογικές διαδικασίες οι οποίες
πραγματοποιούνται στη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων αλλά και γενικά στη
διάρκεια της παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί άτυπα είτε στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από συγκεκριμένη τεχνική και σε συγκεκριμένη
στιγμή, είτε σε καθημερινή βάση μέσα στο επικοινωνιακό αλληλεπιδραστικό, συνεργατικό
πλαίσιο της τάξης διαμορφώνει άποψη για τον μαθητή σε ότι αφορά χαρακτηριστικά τα
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οποία αφορούν γνωστικές περιοχές αλλά κυρίως πτυχές της κοινωνικής και εργασιακής του
συμπεριφοράς (Κωνσταντίνου, 2002).
Οι τυπικές μορφές έχουν βασικά χαρακτηριστικά ως προς τις προϋποθέσεις
πραγματοποίησης (χώρο, χρόνο, διάρκεια, ύλη κλπ) ενώ οι άτυπες θεωρούνται μάλλον
αυτονόητο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερα των μορφών συμμετοχής του
μαθητή στο σχολείο (Μαυρογιώργος, 1999).
Οι τυπικές μορφές αξιολόγησης του μαθητή (όπως αυτές πραγματοποιούνται στη
χώρα μας) με την έννοια της συστηματικότητας ως προς τις μεθόδους, τις τεχνικές που
χρησιμοποιούνται και κυρίως ως προς τους σκοπούς και τις μορφές αποτύπωσης των
αποτελεσμάτων δεν συνδέονται με τον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Στο ελληνικό
νηπιαγωγείο η αξιολόγηση ως διαδικασία αναφέρεται για πρώτη φορά στο νέο ισχύον Α.Π.
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.,2002) σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της στο επίπεδο της
βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των κατάλληλων παρεμβάσεων του
εκπαιδευτικού, και εν τέλει της αυτοβελτίωσής του. Επιπλέον, προτείνεται ένα μεθοδολογικό
πλαίσιο το οποίο είναι σαφώς προσανατολισμένο στον διαμορφωτικό χαρακτήρα της
αξιολόγησης (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006).
Ασφαλώς για την υλοποίηση των παραπάνω προτεινόμενων, απαιτείται η
συστηματική επιμόρφωση των νηπιαγωγών, προκειμένου η αξιολογική διαδικασία να
αιτιολογεί πραγματικά και με σοβαρότητα τον λόγο της ύπαρξής της ο οποίος είναι η
βελτίωση.
Έως σήμερα στην τάξη του νηπιαγωγείου η αξιολόγηση είναι προσανατολισμένη
κυρίως στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, στην κατάκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων
από τα παιδιά. Μέσα από την συγκεκριμένη, κυρίως διαπιστωτική αξιολογική διαδικασία,
αξιοποιούνται πληροφορίες, από τον νηπιαγωγό, κυρίως με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό
των στόχων. Ωστόσο κατά κανόνα τα παραπάνω πραγματοποιούνται, στο μέτρο των
παρεχόμενων δυνατοτήτων στους νηπιαγωγούς, σε επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, το
οποίο άλλωστε είναι ζήτημα το οποίο αφορά γενικά τους εκπαιδευτικούς της χώρας μας
(Κωνσταντίνου, 2002). Συνεπώς, η αξιολόγηση η οποία πραγματοποιείται σήμερα στο
ελληνικό νηπιαγωγείο δεν είναι συστηματική, έχει άτυπη μορφή και κατά κανόνα έχει
εμπειρικό και διαισθητικό χαρακτήρα.
Ωστόσο είναι γνωστό ότι το επίπεδο των άτυπων μορφών αξιολόγησης είναι στενά
συνδεδεμένο με το επίπεδο των παραγόντων της διαμόρφωσης του ψυχολογικού κλίματος
της τάξης η οποία συνιστά μια μοναδικότητα ως προς τη σύνθεσή της και την ανάπτυξη
σχέσεων ( Apple & Weils, 1983). Επίσης, οι μορφές άτυπης αξιολόγησης αποτελούν πεδίο
ευκολότερης πρόσβασης και εμπλοκής μεταβλητών που συνδέονται με παράγοντες των
οποίων η σύνθεση και η επίδραση δεν είναι πάντα απόλυτα ορατή στον εκπαιδευτικό. Σε
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το ζήτημα των διαμορφωμένων προσδοκιών (Κοσμόπουλος,
2000. Μπίκος, 2004) για το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες (Brothy & Good,
1985. Cooper H., 1979. Rosental & Jacobson, 1968) όχι όμως στον ίδιο βαθμό και στο χώρο
της προσχολικής εκπαίδευσης. Οι άτυπες μορφές αξιολόγησης σε συνδυασμό με το
ενδεχόμενο διαμορφωμένων προσδοκιών δημιουργεί μια ιδιαίτερη σύνθεση αποτελεσμάτων
με εξαιρετική σημασία στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού πλαισίου της τάξης του
νηπιαγωγείου, της ικανοποίησης ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών της
συγκεκριμένης ηλικίας αλλά και στα επίπεδα της κοινωνικής και γνωστικής του ανάπτυξης.
Ο προβληματισμός ο οποίος ανακύπτει είναι εάν πραγματικά στο επίπεδο της προσχολικής
εκπαίδευσης παράγοντες όπως η κοινωνική προέλευση, συνδέεται με την κατάκτηση
δεξιοτήτων και σε ποιο βαθμό αυτή ενδεχομένως συμβάλλει στη διαμόρφωση προσδοκιών οι
οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τους νηπιαγωγούς κατά την διαδικασία της άτυπης
αξιολόγησης.
Ο σκοπός
Οι σκοποί αυτής της έρευνας είναι:
Να διερευνήσει εάν οι νηπιαγωγοί, κατά τις διαδικασίες άτυπων μορφών αξιολόγησης
ικανοτήτων τις οποίες εφαρμόζουν στο νηπιαγωγείο, επηρεάζονται από παράγοντες που
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συνδέονται με διαμορφωμένες προσδοκίες οι οποίες συνδέονται με το επάγγελμα των γονέων
των παιδιών.
Το δείγμα
Το δείγμα αποτέλεσαν 50 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (29 αγόρια και 21 κορίτσια), τα οποία
κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία της
Αλεξανδρούπολης.
Μέσα συλλογής δεδομένων
Για τη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των ικανοτήτων των παιδιών σε
δύο επίπεδα. Α) Άτυπη αξιολόγηση από τους νηπιαγωγούς με βάση συγκεκριμένα
πρωτόκολλα. Β) Αξιολόγηση από τον εξεταστή με τη χρήση συγκεκριμένου εργαλείου.
Ειδικότερα για τα δύο επίπεδα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν: Α. 1. Πρωτόκολλο άτυπης
αξιολόγησης από τους νηπιαγωγούς των ικανοτήτων, α) αντιγραφής σχημάτων και β)
λεξιλόγιο – ολοκλήρωση λέξεων των παιδιών. 2. Πρωτόκολλο αξιολόγησης από τους
νηπιαγωγούς του επιπέδου της κοινωνικής μάθησης των παιδιών του δείγματος. Β. 1.
Κλίμακες από το ‘’Αθηνά – Τεστ’’(‘’Α.Τ.’’): α ) ‘’Λεξιλόγιο’’(αξιολογεί τον βαθμό
κατανόησης από το παιδί του εννοιολογικού περιεχομένου των λέξεων). β)‘’Ολοκλήρωση
Λέξεων’’ (ελέγχει την ικανότητα του παιδιού να προσδιορίζει ένα φθόγγο που λείπει μέσα σε
λέξεις), γ) ‘’Αντιγραφή Σχημάτων’’(αξιολογεί, μεταξύ άλλων, την ικανότητα σχεδιασμού
γεωμετρικών σχημάτων) (Παρασκευόπουλος, Καλαντζή-Αζίζι, Γιαννίτσας, 1999). 4. Το
βιβλίο Μητρώου των νηπιαγωγείων από όπου συλλέχθηκαν οι πληροφορίες για τα
επαγγέλματα των γονέων. Τα επαγγέλματα κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την στατιστική
επετηρίδα του 2003 της Ε.Σ.Υ.Ε. Στους νηπιαγωγούς δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την
αξιολόγηση που τους ζητήθηκε να πραγματοποιήσουν. Η αξιολόγηση των νηπιαγωγών
προηγήθηκε της αντίστοιχης με το ‘’Α.Τ.’’.
Αποτελέσματα:
Πίνακας 1. Αξιολόγηση κοινωνικής συμπεριφοράς από τους νηπιαγωγούς και ομαδοποίηση
Αξιολόγηση
Ομάδες
Ποσοστό παιδιών
Κάτω από Μέτρια
0
Μέτρια
Ομάδα 1η
6%
Καλή
Ομάδα 2η
52%
Πολύ καλή
Ομάδα 3η
42%
Σύνολο
100%
Το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών αξιολογείται από τους νηπιαγωγούς με κοινωνική
συμπεριφορά ‘’καλή’. Κανένα από τα παιδιά δεν αξιολογείται με κάτω από μέτρια κοινωνική
συμπεριφορά. Έτσι, δημιουργούνται τρεις ομάδες παιδιών ανάλογα με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών από τους νηπιαγωγούς (Πίνακας 1).
Πίνακας 2. Ποσοστά και ομάδες των παιδιών ως προς το επάγγελμα του πατέρα και της
μητέρας
Ομάδες επαγγελμάτων του πατέρα
%
Ομάδες
επαγγελμάτων
της
μητέρας
Ομάδα 1η
2%
48%
Ανειδίκευτοι Εργάτες, Εργ/ριες
Ομάδα 1η
Ομάδα 2η
16%
Ομάδα 2η
6%
Ειδικευμένοι Εργάτες -Γεωργοί
Ομάδα 3η
28%
Ομάδα 3η
6%
Τεχνικά Επαγγέλματα
Ομάδα 4η
10%
8%
Ομάδα 4η
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Ομάδα 5η
44%
Ομάδα 5η
30%
Δημόσιοι Υπάλληλοι
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Ομάδα 6η
2%
Ομάδα 6η
0%
Επιστημονικά Επαγγέλματα
Ως προς το επάγγελμα του πατέρα: Το υψηλότερο ποσοστό από τα παιδιά έχει γονείς των
οποίων ο πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος (44%). Το χαμηλότερο ποσοστό (2%) των
γονέων είναι ανειδίκευτοι εργάτες και στο ίδιο ποσοστό είναι οι γονείς με επιστημονικά
επαγγέλματα. Επειδή τα δύο τελευταία ποσοστά δεν συνιστούν ομάδες, για τον λόγο αυτό θα
θεωρούμε ότι έχουμε τέσσερις ομάδες ως προς το επάγγελμα του πατέρα. Ωστόσο θα
παρατηρούμε τις επιδόσεις αυτών των παιδιών. Ως προς το επάγγελμα της μητέρας: Το
υψηλότερο ποσοστό των παιδιών έχει μητέρα με επάγγελμα ανειδίκευτη εργάτρια (48%). Το
ποσοστό των παιδιών των οποίων η μητέρα είναι δημόσιος υπάλληλος είναι 30%.
Πίνακας 3. Επάγγελμα των γονέων και κοινωνική συμπεριφορά. Κατανομή των παιδιών στην
κλίμακα αξιολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς από τους νηπιαγωγούς.
Επάγγελμα του πατέρα:
Κοινων.
Ομάδα 2η
Ομάδα 3η
Ομάδα 4η
Συν.
Ομάδα 1η
Συμπερ.
Μέτρια
1230
0
0
0
2%
4%
6%
Καλή
1310210260
2%
6%
20%
4%
20%
52%
Πολύ
532101210
καλή
10%
6%
4%
20%
2%
42%
Σύνολο
5018144221100
2%
16%
28%
8%
44%
2%
%
Επάγγελμα της μητέρας:
Ως προς το επάγγελμα του πατέρα: Από τα 21 παιδιά τα οποία αξιολογήθηκαν με πολύ καλή
Κοινων.
Ομάδα 3η
Ομάδα 4η
Ομάδα 5η
Σύν.
Ομάδα 1η Ομάδα 2η
Συμπερ.
13Μέτρια
20
0
0
2%
6%
4%
Καλή
1222
372624%
4%
4%
6%
14%
52%
Πολύ
21101127καλή
42%
20%
2%
2%
4%
14%
Σύνολο
24335155048%
2%
6%
10%
30%
100%
κοινωνική συμπεριφορά τα 10 ανήκουν στην 4η Ομάδα, όμως και από τα τρία με μέτρια
κοινωνική συμπεριφορά τα 2 επίσης ανήκουν στην ίδια ομάδα. Επιπλέον από τα 8 παιδιά που
συγκροτούν την 1η Ομάδα τα 5 αξιολογούνται από τους νηπιαγωγούς με πολύ καλή
κοινωνική συμπεριφορά ενώ από τα 22 που αποτελούν την 4η Ομάδα τα 10 έχουν πολύ καλή
κοινωνική συμπεριφορά. Το ποσοστό της δεύτερης ομάδας φαίνεται να είναι μικρότερο σε
σχέση με τα ποσοστά των υπόλοιπων ομάδων.
Ως προς το επάγγελμα της μητέρας; Από τα 24 παιδιά που περιλαμβάνει η 1η Ομάδα
τα 10 αξιολογούνται με πολύ καλή κοινωνική συμπεριφορά και μόνο τα 2 κατατάσσονται
στην κατηγορία της μέτριας κοινωνικής συμπεριφοράς. Στην 5η Ομάδα η οποία αποτελείται
από 15 παιδιά τα 7 έχουν πολύ καλή και τα 7 καλή κοινωνική συμπεριφορά. Τα ποσοστά των
υπολοίπων ομάδων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά από τα αντίστοιχα των
υπολοίπων ομάδων.
Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς το
επάγγελμα του πατέρα df=3/ p=,348 και της μητέρας df=4/ p=,997και της κοινωνικής
συμπεριφοράς των παιδιών.
Πίνακας 4.Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των αποτελεσμάτων των δύο αξιολογήσεων
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Αξιολόγηση από τους νηπιαγωγούς
Ν
ΜΟ
Αντιγραφή
4,2
Σχημάτων
50
Λεξιλόγιο
– 50
3,7
ολοκλήρωση
λέξεων
Αξιολόγηση με το ‘’Α.Τ.’’
Ν
Μ.Ο
‘’Αντιγραφή
Σχημάτων’’
‘’Λεξιλόγιο’’
‘’Ολοκλήρωση
λέξεων’’

ΤΑ
,9476

Ε.Τ.
2

Μ.Τ.
5

,9595

1

5

ΤΑ

Ε.Τ.

Μ.Τ.

3,20

1,78

1

5

50
50

2,70

1,35

1

5

50

4,52

,974

1

5

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 οι Μ.Ο. των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των
νηπιαγωγών είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
με το ‘’Α.Τ.’’ Οι νηπιαγωγοί φαίνεται να αξιολογούν υψηλότερα της ικανότητες των παιδιών
και αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί και από το γεγονός ότι η αξιολόγηση των τελευταίων είναι
άτυπη. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των νηπιαγωγών και της
αξιολόγησης με το ‘’Α.Τ.’’ προέκυψε στατιστικά πολύ σημαντική διαφορά: Αντιγραφή
Σχημάτων: Z= -3,671/ p= ,000 και Λεξιλόγιο. Z= -4, 565/ p= ,000.
Πίνακας 5.Αποτελέσματα αξιολόγησης με το ‘’Α.Τ.’’ στο ‘’Λεξιλόγιο’’ και την
‘’Ολοκλήρωση λέξεων’’.
Ομάδες ως προς το επάγγελμα του πατέρα.
Λεξιλόγιο
Σύν. Ολοκλήρωση λέξεων
Σύν.
Ομάδες
Ομάδες
1η
2-4%

2η
61%

3η
12%

4η
36%

1-2%

12%
24%
510%
0

12%
12%
12%
0

816%

1428%

48%

714%
510%
12%
612%
2244%

Ανεπα
ρ-κής

0

Οριακά
χαμηλή
Μέση

1

2-4%

0

3-6%

Οριακά 0
υψηλη
Εξαιρε- 0
τική
1

0

0
0
1
0
0
1

1224%

0

1η
0

2η
1

3η
0

4η
1-2

0

2

1224%
1224%
714%
714%
50100
%

0

0

0

0

0

0

0

0

12%
24%
510%
816%

24%
12%
1020%
148%

0

24%
24%
1734%
2244%

0

510%
612%
3774%
50100
%

0
1
1

12%
36%
48%

0
1
1

Στο ‘’Λεξιλόγιο’’ από τo 16% του συνόλου των παιδιών που ανήκουν στην 1η Ομάδα ως
προς το επάγγελμα του πατέρα, μόνο το 2% έχει εξαιρετική επίδοση και το 8% έχει
ανεπαρκή και οριακά χαμηλή. Από την 4η Ομάδα στην οποία ανήκουν το 44% των παιδιών
του δείγματος, αξιολογήθηκε με εξαιρετική επίδοση κι οριακά υψηλή το 14%. Στην
‘’Ολοκλήρωση των λέξεων’’ εξαιρετική επίδοση είχε το 10% της 1ης Ομάδας και το 34% της
4ης. Οι άλλες ομάδες και στις δύο δοκιμασίες είχαν μικρότερα ποσοστά από την 4η Ομάδα
στην εξαιρετική επίδοση.
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Πίνακας 6.Αποτελέσματα αξιολόγησης με το ‘’Α.Τ.’’ στο ‘’Λεξιλόγιο’’ και την
‘’Ολοκλήρωση λέξεων’’. Ομάδες ως προς το επάγγελμα της μητέρας
Λεξιλόγιο
Σύν. Ολοκλήρωση λέξεων
Ομάδες
Ομάδες
1η
2η 3η 4η 5η
1η
2η
3η
4η
5η
Ανεπαρκής
Οριακά
χαμηλή
Μέση
Οριακά
υψηλή
Εξαιρετική

918%
714%
612%
24%
0

0

2448%

36%

0
24%
12%
0

12%
24%
0
0
0
36%

12%
12%
12%
12%
12%
510
%

12%
24%
36%
36%
612%
1530%

1224%
1224%
1224%
714%
714%
50100
%

Σύν.

24%

0

0

0

0

24%

48%
24%
1632%
2448%

0

0

1

0

0

0

36%
36%

36%
36%

24%
24%
510%

24%
1326%
1530%

510%
612%
3774%
50100%

Σε ότι αφορά το ‘’Λεξιλόγιο’’ στην κατανομή των παιδιών στην κλίμακα των επιδόσεων και
με βάση την ομαδοποίηση ανάλογα με το επάγγελμα της μητέρας παρατηρούμε ότι: Από το
σύνολο των παιδιών που αποτελούν τις πρώτες τρεις Ομάδες κανένα παιδί δεν έχει εξαιρετική
επίδοση ενώ στην ίδια κατηγορία από το 30% των παιδιών που αποτελούν την 5η Ομάδα
κατατάσσεται το 12%. Στις δύο χαμηλές κατηγορίες επίδοσης φαίνεται ότι τα υψηλότερα
ποσοστά έχουν τα παιδιά από την 1η Ομάδα.. Στην ‘’Ολοκλήρωση Λέξεων’’ τα παιδιά των
τριών πρώτων Ομάδων έχουν πολύ καλές επιδόσεις όπως και τα παιδιά της 5ης Ομάδας.
Πίνακας 7. Αποτελέσματα αξιολόγησης με το ‘’Α.Τ.’’ στην ‘’Αντιγραφή σχημάτων’’.
Ομάδες ως προς το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας
Σύν
Σύν
Ομάδες
Ομάδες
Ως προς το επάγγελμα του πατέρα
Ως προς το επάγγελμα της
μητέρας
1η
2η
3η 4η
1η
2η 3η
4η
5η
Ανεπαρκής
Οριακά
χαμηλή
Μέση
Οριακά
υψηλή
Εξαιρετική

0

24%

48%

12%

816%

0

1530%

816%

0

12%

36%

36%

1530%

0

0

0

4-8

0

0

24%
0

0

612%
2-4%

12%
0

12%
0

0

12%
24%
0

12%
48%

1224%
2244%

36%
36%
12%
918%
2448%

0

24%
0

12%
12%
0

0

0

36%
12%
12%
48%
1428%

48%
714%
24%
2244%
50100%

0
1

48%
816%

1
0

12%
12%
510%

2221944%
4% 2%
18%
1
1 503315100
6% 6%
30%
%
Στην αντιγραφή σχημάτων και στην ομαδοποίηση ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα, οι
επιδόσεις φαίνονται στον Πίνακα 7 ως εξής: Από τα παιδιά της 1ης Ομάδας τα μισά
αξιολογούνται με εξαιρετική επίδοση ενώ το ποσοστό των παιδιών της 4ης Ομάδας στην ίδια
επίδοση φαίνεται να είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα των άλλων ομάδων. Στις Ομάδες ως
προς το επάγγελμα της μητέρας παρατηρούμε ότι στην ανεπαρκή επίδοση κατατάσσεται
ποσοστό 16% από το συνολικό 48% της 1ης Ομάδας όμως ποσοστό 20% από το 48%

1037
αξιολογείται με εξαιρετική και οριακά υψηλή επίδοση. Στην 5η Ομάδα έχουμε το ίδιο
ποσοστό εξαιρετικής επίδοσης αλλά το ποσοστό των παιδιών αυτής της ομάδας αποτελούν το
30% του συνόλου του δείγματος.
Στην αξιολόγηση με το ‘’Α.Τ.’’ στις ομάδες ως προς το επάγγελμα του πατέρα δεν
προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις στις Κλίμακες: ‘’Αντιγραφή
Σχημάτων’’, ‘’Λεξιλόγιο’’ και ‘’Ολοκλήρωση λέξεων’’.
Στις ομάδες ως προς το επάγγελμα της μητέρας προέκυψε στατιστικά πολύ
σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων στις Κλίμακες ‘’Λεξιλόγιο’’ df=4/ p=, 003 και
‘’Ολοκλήρωση προτάσεων΄΄ df=4/ p=, 012
Πίνακας 8. Αποτελέσματα αξιολόγησης των νηπιαγωγών στην αντιγραφή σχημάτων. Ομάδες
ως προς το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας
Ομάδες
Σύν
Ομάδες Ως προς το επάγγελμα της Σύν
Ως προς το επάγγελμα του πατέρα
μητέρας
1η
2η
3η 4η
1η
2η
3η
4η
5η
Ανεπαρκής
Οριακά
χαμηλή
Μέση

0

0

0

36%

Οριακά
υψηλη

0

0

Εξαιρετική

1

12%
48%
48%

0

0

0

1-2%

0

0

0

0

1530%

12%
816%

36
%
0

510%

0

0

12%

36%

36%

36%

0

714%

36%

12%

12%

12%

12%

12%
1530
%
714
%
2754
%
50100
%

551- 141 27122111110
10
2
28%
54% 24% 4% 2% 2%
22%
%
%
%
1
814- 4- 221 50243351516
28
8
44%
100
48% 6% 6% 10% 30%
%
%
%
%
Στην αντιγραφή σχημάτων και στην ομαδοποίηση ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα στον
Πίνακα 9 παρατηρείται: Στην 1η Ομάδα περισσότερα από τα μισά παιδιά έχουν εξαιρετική
επίδοση και το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στην 4η Ομάδα. Τα παιδιά της 2ης και 3ης
Ομάδας έχουν χαμηλότερα ποσοστά. Στις Ομάδες ως προς το επάγγελμα της μητέρας και
πάλι οι εξαιρετικές επιδόσεις των παιδιών της 1ης και της 5ης Ομάδας έχουν υψηλά ποσοστά
όμως τα παιδιά της 5ης Ομάδας φαίνεται να έχουν ένα σχετικό προβάδισμα.
Πίνακας 9.Αποτελέσματα αξιολόγησης των νηπιαγωγών στο λεξιλόγιο- ολοκλήρωση λέξεων.
Ομάδες ως προς το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας.
Ομάδες Ως προς το επάγγελμα του Σύν. Ομάδες Ως προς το επάγγελμα Σύν.
πατέρα
της μητέρας
1η
2η
3η 4η
1η
2η 3η 4η
5η
Ανεπαρκής

0

0

Οριακά
χαμηλή
Μέση

0

1-2%

1

2-4%

Οριακά
υψηλή
Εξαιρετική

0

4-8%

0

1-2%

1

816%

12%
12%
510%
510%
24%
1428%

0

0

0

0

12%
48%
816%
918%
2244%

0

36%
12%
0
48%

0
1
0
1

12%
36%
1530%
1938%
1224%
50100

12%
24%
816%
1020%
36%
2448%

0

0

0

0

1-2%

0

0

0

3-6

12%
12%
12%
36%

12%
12%
12%
36%

12%
36%
12%
0

24%
612%
714%
1530%

1530%
1938%
1224%
50100

510%

1038
%
Στον Πίνακα 9 διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
νηπιαγωγών στις ομάδες, ως προς το επάγγελμα του πατέρα, από το 16% του συνόλου των
παιδιών που αποτελούν την 1η Ομάδα, ένα παιδί φαίνεται να έχει εξαιρετικές επιδόσεις και
από το 44% που αποτελούν την 4η Ομάδα στη συγκεκριμένη επίδοση κατατάσσεται το18%.
Στις δύο χαμηλές βαθμίδες επίδοσης τα ποσοστά δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται από
Ομάδα σε Ομάδα. Ως προς το επάγγελμα της μητέρας στην αξιολόγηση των ομάδων
παρατηρούνται: Τα παιδιά της 1ης Ομάδας έχουν χαμηλό ποσοστό στην εξαιρετική επίδοση,
ενώ στα παιδιά της 5ης Ομάδας από το 30% του συνόλου των παιδιών το 14% αξιολογείται με
εξαιρετική επίδοση.
Μεταξύ των ομάδων των παιδιών ως προς το επάγγελμα του πατέρα δεν προέκυψαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των νηπιαγωγών στην
αντιγραφή σχημάτων αλλά και στο λεξιλόγιο – ολοκλήρωση λέξεων: Αντιγραφή σχημάτων
df=3/ p=,239 / λεξιλόγιο - ολοκλήρωση λέξεων df=3/ p=,100.
Όμως, μεταξύ των ομάδων ως προς το επάγγελμα της μητέρας ενώ στην αντιγραφή
σχημάτων δεν προέκυψε σημαντική διαφορά (df=4/ p=, 261), στο λεξιλόγιο – ολοκλήρωση
λέξεων προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά (df=4/ p=,025).
Ως προς τις ομάδες κοινωνικής συμπεριφοράς κατά την αξιολόγηση των νηπιαγωγών
μεταξύ των επιδόσεων προέκυψε: Αντιγραφή σχημάτων: df=2/ p=,045 και λεξιλόγιοολοκλήρωση λέξεων df=2/ p=,016. Ενώ μεταξύ των ίδιων ομάδων κατά την αξιολόγηση με
το ‘’Α.Τ.’’ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά.
Από τον έλεγχο των συναφειών προέκυψε:
Στην αξιολόγηση των νηπιαγωγών: Αντιγραφή σχημάτων / λεξιλόγιο– ολοκλήρωση
λέξεων: 617/p=,000. Αντιγραφή σχημάτων / Κοινωνική Συμπεριφορά: ,355/ p=,011.
Λεξιλόγιο– ολοκλήρωση λέξεων / Κοινωνική Συμπεριφορά: 329/ p=,019. Στην αξιολόγηση
με το ‘’Α.Τ.’’: ‘’Αντιγραφή Σχημάτων’’ / ‘’Λεξιλόγιο’’: 201/p=,161. ‘’Αντιγραφή
Σχημάτων’’/ Κοινωνική Συμπεριφορά: 140/ p=,334. ‘’Λεξιλόγιο’’/ Κοινωνική Συμπεριφορά:
117/ p=,418
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, της αξιολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών
του δείγματος, το επάγγελμα των γονέων δεν φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη των
κοινωνικών δεξιοτήτων αφού μεταξύ των ομάδων των παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα των
γονέων δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά. Στα αποτελέσματα της αξιολόγησης
από τους νηπιαγωγούς των ικανοτήτων του λεξιλογίου και της αντιγραφής σχημάτων οι
Μέσοι Όροι ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους του ‘’Α.Τ.’’ και μάλιστα βρέθηκε
στατιστικά πολύ σημαντική διαφορά. Αυτό, έως ένα σημείο δικαιολογείται από τον άτυπο
χαρακτήρα της αξιολόγησης των νηπιαγωγών.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση με το ‘’Α.Τ.’’ των επιδόσεων των παιδιών του
δείγματος: Μεταξύ των ομάδων με βάση το επάγγελμα του πατέρα σε όλες τις επιδόσεις δεν
προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά. Όμως στην ομαδοποίηση με βάση το επάγγελμα
της μητέρας προέκυψε πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων στην Κλίμακα
‘’Λεξιλόγιο’’ και ‘’Ολοκλήρωση λέξεων’’. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο Κλίμακες
αξιολογούν γλωσσικές ικανότητες. Στο ‘’Λεξιλόγιο’’ αλλά και στην ‘’Ολοκλήρωση λέξεων’’
τα παιδιά της 5ης Ομάδας είχαν υψηλότερα ποσοστά από τις υπόλοιπες ομάδες στις καλύτερες
επιδόσεις. Η διαφορά ήταν πολύ σαφής σε σχέση με τα παιδιά της 1ης Ομάδας.
Στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του λεξιλογίου – ολοκλήρωσης λέξεων και της
αντιγραφής σχημάτων από τους νηπιαγωγούς και πάλι μεταξύ των ομάδων ως προς το
επάγγελμα του πατέρα δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά. Όμως και πάλι – όπως
και στην αξιολόγηση του ‘’Α.Τ.’’- μεταξύ των ομάδων ως προς το επάγγελμα της μητέρας
προέκυψε στατιστικά πολύ σημαντική διαφορά στην ικανότητα του λεξιλογίου –
ολοκλήρωσης λέξεων. Τα παιδιά της 5ης Ομάδας έχουν και στην άτυπη αξιολόγηση των
νηπιαγωγών πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από τις υπόλοιπες ομάδες και ιδιαίτερα από τα
παιδιά της 1ης Ομάδας στις υψηλότερες επιδόσεις και μικρότερα στις χαμηλότερες. Συνεπώς,

%
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φαίνεται ότι στην κατάκτηση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών του δείγματος υπάρχει
διαφορά σε σχέση με το επάγγελμα της μητέρας. Αυτό, ως εύρημα, συμφωνεί εν μέρει με
απόψεις άλλων μελετητών σύμφωνα με τις οποίες η γλωσσική ανάπτυξη αλλά και οι
επιδόσεις των παιδιών σε δραστηριότητες γραπτού και προφορικού λόγου συνδέονται με το
κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο των γονέων και τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
(Γιαννικοπούλου, 1998. Morrow, 1983. Wells, 1990.). Οι νηπιαγωγοί φαίνεται ότι
αξιολογούν υψηλότερα τις ικανότητες όλων των παιδιών όμως δεν φαίνεται να
διαμορφώνουν προσδοκίες ανάλογα με το επάγγελμα των γονέων και να επηρεάζονται από
αυτές κατά την αξιολογική διαδικασία. Ωστόσο μεταξύ των ομάδων κοινωνικής
συμπεριφοράς ενώ στο στα αποτελέσματα του ‘’Α.Τ.’’ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική
διαφορά, στα αποτελέσματα των νηπιαγωγών προέκυψε πολύ σημαντική διαφορά. Επιπλέον,
από τον έλεγχο των συναφειών στην αξιολόγηση με το ‘’Α.Τ.’’ δεν προέκυψε συσχέτιση
μεταξύ των ικανοτήτων που εξετάστηκαν. Στην αξιολόγηση των νηπιαγωγών προέκυψε
υψηλή συσχέτιση μεταξύ των ικανοτήτων του λεξιλογίου, της αντιγραφής σχημάτων και της
κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό είναι πιθανό να σημαίνει ότι οι νηπιαγωγοί κατά την
αξιολόγηση των ικανοτήτων επηρεάζονται από την κοινωνική συμπεριφορά ή ότι οι
επιδόσεις των παιδιών στο επίπεδο των ικανοτήτων επηρεάζουν την αξιολόγηση της
κοινωνικής συμπεριφοράς από τους νηπιαγωγούς.
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Σχολική αποτελεσματικότητα: Προβλήματα – Προοπτικές.
Μια μελέτη περίπτωσης
Τσαπρούνης Αθαν., Δάσκαλος, M. ed. Παν. Αιγαίου
Περίληψη
Η παρούσα μελέτη μας αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής προβλημάτων λειτουργίας και
αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας με αφετηρία το γενικότερο προβληματισμό που
επικρατεί στο χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, κατά πόσο δηλ. το σχολείο μπορεί να
αντεπεξέλθει στις κοινωνικές απαιτήσεις και εξελίξεις που συντελούνται γύρω του. Με θεωρητικούς
άξονες τα μοντέλα σχολικής αποτελεσματικότητας ( ανθρωπίνων πόρων, ανοικτών συστημάτων και
εσωτερικής διεργασίας), τύπους σχολικής κουλτούρας και μορφές-τρόπους επικοινωνίας, τα οποία
μελετήσαμε βιβλιογραφικά, η μελέτη κατέδειξε προβληματικές περιοχές τόσο στον τομέα της
επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μελών, όσο και στον τύπο της σχολικής κουλτούρας που
διαμορφώνεται στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Και οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά
την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, με αποτέλεσμα να απαιτούνται διορθωτικές
παρεμβάσεις τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον, όσο και από τον έξω χώρο της σχολικής μονάδας. Για
να μπορέσει η σχολική μονάδα να ξεφύγει από τη στασιμότητα, να ανανεωθεί και να διαμορφώσει
κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για την ανάπτυξή της, ο διευθυντής θα πρέπει να αναλάβει μια σειρά
από πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα ανάπτυξης. Σ’ αυτή τη
προσπάθεια ως πρώτο βήμα θα ορίζαμε την αυτοαξιολόγηση η οποία θα στηριχθεί σε ορισμένους
παράγοντες οι οποίοι συναποτελούν τη σχολική αποτελεσματικότητα υιοθετώντας παράλληλα και το
αντίστοιχο μοντέλο.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, στο χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης διακρίνουμε ένα κριτικό
πνεύμα για το σκοπό του σχολείου, κατά πόσο δηλ. μπορεί να αντεπεξέλθει στις κοινωνικές
απαιτήσεις και εξελίξεις που συντελούνται γύρω του. Η σχολική μονάδα είναι ένα κοινωνικό
σύστημα που αποτελείται από ανθρώπους (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) που
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους και διαποτίζονται από ένα σύστημα κανόνων και
αξιών. Στο σύστημα της σχολικής μονάδας υπάρχουν διάφορα υποσυστήματα (δομή του
σχολείου, διδακτικοί χώροι, διδακτικό προσωπικό, μαθητές, τεχνολογία κλπ). Καθένα από τα
υποσυστήματα αυτά πρέπει να επιτελέσει τη δική του λειτουργία και όλα μαζί να
συνεργήσουν ώστε να υπάρξει μία αποτελεσματική σχολική μονάδα η οποία κινείται
μεθοδικά προς την πραγμάτωση των στόχων της (Πασιαρδής, 2004).
Η κουλτούρα ενός σχολείου αντανακλάται στο σχολικό κλίμα, όπως αναφέρει ο
Mintzberg, 1979 (Πασιαρδής, 2004), το οποίο ορίζεται ως ένα στοιχείο της οργανωτικής
κουλτούρας. Το σχολικό κλίμα και η σπουδαιότητά του ως παράγοντα αποτελεσματικότητας
έχει τονιστεί συστηματικά μέσα από τα ευρήματα διάφορων ερευνητών (Campo, Pashiardis)
οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η θετική ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σχολική
μονάδα επηρεάζει βελτιωτικά τη μάθηση των μαθητών και τη παραγωγικότητα των
εκπαιδευτικών (Πασιαρδής, 2004).
Η επικοινωνία επικρατεί σε κάθε τομέα της σχολικής ζωής και αποτελεί ένα από τα
ζωτικά γνωρίσματα του σχολείου ως κοινωνικού συστήματος, καθώς και έναν από τους
πλέον σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στο να διαμορφωθεί ένα θετικό και ευνοϊκό
ή ένα αρνητικό και δυσμενές για τη σχολική μάθηση κλίμα, όπως αναφέρουν οι Hoy and
Miskel, 2001 (Πασιαρδής, 2004).
Μοντέλα Σχολικής Αποτελεσματικότητας
1.
Μοντέλο ανθρωπίνων πόρων.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό στο επίκεντρο όλων των παραγόντων της σχολικής
αποτελεσματικότητας βρίσκεται η ικανοποίηση του εκπαιδευτικού από το εκπαιδευτικό έργο
που παράγει. Ο εκπαιδευτικός είναι ο πρωταγωνιστής και ο καθοριστικότερος συντελεστής ο
οποίος ρυθμίζει τους παράγοντες αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. (Scheerens, J.
2002). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
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Ικανοποίηση του εκπαιδευτικού από την παιδαγωγική διαχείριση και την αξιολόγηση
της εξέλιξης των επιδόσεων των μαθητών.(Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. 2000).
Η παροχή από μέρους του εκπαιδευτικού ίσων ευκαιριών για μάθηση, αναγνώριση
των επιτευγμάτων των μαθητών και υποστήριξη της μάθησης μέσω της αξιοποίησης των
πληροφοριών ανατροφοδότησης (MacBeath, 2001).
2. Μοντέλο ανοιχτών συστημάτων
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό στο επίκεντρο βρίσκεται η σχολική μονάδα και οι δυνατότητες
που αναπτύσσει για να ανταποκριθεί στις κοινωνικές απαιτήσεις και κατά πόσο έχει τη
δυνατότητα να αυτοανανεώνεται μέσω αυτών των διαδικασιών. (Scheerens, J. 2002).
Ενδεικτικά μπορούμε να επικεντρωθούμε:
Στη δυνατότητα ανάπτυξης από πλευράς σχολικής μονάδας ενός δικτύου
επικοινωνίας και συνεργασίας με την οικογένεια και ευρύτερα με την κοινωνία. (Πασιαρδής,
Π. & Πασιαρδή, Γ. 2000).
Στη δυνατότητα σχεδιασμού ιδιαίτερων συνθηκών στις τάξεις ώστε να καλλιεργηθεί
στους μαθητές το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης να πλησιάζουν το διδακτικό
προσωπικό και να ζητούν αρωγή και βοήθεια στα γνωστικά αντικείμενα. (MacBeath, 2001).
3. Μοντέλο εσωτερικής διεργασίας
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό δίνεται έμφαση στη μορφή και δομή του σχολικού
περιβάλλοντος που διαμορφώνεται σε κάθε σχολική μονάδα και αποτελεί τον πιο
καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της σχολικής αποτελεσματικότητας. (Scheerens,J. 2002).
Μπορούμε ενδεικτικά να σταθούμε:
Στο ρόλο της διοίκησης και ειδικότερα της διεύθυνσης του σχολείου στη
διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος το οποίο θα ευνοεί πρωτοβουλίες, συνεργασίες και
επικοινωνία μεταξύ του διδακτικού προσωπικού. (Πασιαρδής,Π.2004)
Στο σχολικό κλίμα που επικρατεί γενικότερα στο σχολείο και ειδικότερα η
ατμόσφαιρα της τάξης καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες ανάπτυξης
ευνοϊκού κλίματος. (Πασιαρδή, Γ. 2001)
Από όλους τους παραπάνω παράγοντες που ενδεικτικά αναφέραμε ο καθένας έχει τη δική του
βαρύτητα, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας
του μοντέλου σχολικής αποτελεσματικότητας που κυριαρχεί στη σχολική μονάδα.
Τύποι σχολικής κουλτούρας
Η έννοια της κουλτούρας είναι σύνθετη, πολύπλοκη και πολυσυζητημένη και συχνά
έχει χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμη με άλλες έννοιες. Για την καλύτερη εξέταση της μελέτης
καταλήγουμε στον ορισμό της κουλτούρας, ότι η κουλτούρα συνίσταται σε άμεσα φανερά
και αφανή πρότυπα συμπεριφοράς που αποκτώνται και μεταδίδονται με κοινές νόρμες, αξίες,
φιλοσοφίες, αντιλήψεις και παραδοχές που συλλειτουργούν στο σχηματισμό της.
(Πασιαρδής, Π. 2004).
Οι Cameron και Quinn (1999) στο (Πασιαρδής, Π. 2004) ορίζουν τέσσερις τύπους
κουλτούρας οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στη μελέτη περίπτωσης που εξετάζουμε.
1.
Ιεραρχική κουλτούρα: Δίνει μεγάλη έμφαση στην επάρκεια, τη σταθερότητα, την
προβλεψιμότητα και την αρμονία. Σκοπός του σχολείου είναι να λειτουργήσει στο πλαίσιο
της παραδοσιακής γραφειοκρατίας. Ο ηγέτης είναι ντόπιος γραφειοκράτης. (Πασιαρδής, Π.
2004).
2.
Κουλτούρα της αγοράς: Δίνει έμφαση στην επάρκεια, τη σταθερότητα και τη
διαφοροποίηση, την οποία προϋποθέτει ο ανταγωνισμός. Σκοπός του σχολείου είναι να
ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της αγοράς. Ο ηγέτης επιδιώκει άμεσα την επίτευξη του στόχου του σχολείου.
(Πασιαρδής, Π. 2004).
3. Κουλτούρα της «παρέας»:Προωθεί στη σχολική μονάδα τη συνεργασία, τη
συμμετοχικότητα και την αφοσίωση. Συναντάται σε σχολικές μονάδες που επιδιώκουν σε
μεγάλο βαθμό τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Ο ηγέτης είναι πάνω απ’ όλα φιλικός.
(Πασιαρδής, Π. 2004).

1042
4. Κουλτούρα των «συνθηκών»: Επιδιώκει την ελαστικότητα, τη διάκριση, τη
δημιουργικότητα, το ρίσκο και τη διαφοροποίηση. Οι σχολικές – εκπαιδευτικές μονάδες
στοχεύουν μ’ αυτόν τον τύπο κουλτούρας στη δημιουργία καινοτομικών και πρωτοποριακών
προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο ηγέτης είναι καινοτόμος, πρωτοπόρος και δεν φοβάται να
ριψοκινδυνεύσει. (Πασιαρδής, Π. 2004).
Τρόποι - Μορφές επικοινωνίας
Η επικοινωνία ως δυναμική διαδικασία μπορεί να είναι μονόδρομη και αμφίδρομη. Στη
μονόδρομη επικοινωνία ένα μήνυμα μεταβιβάζεται προς κάποιο άτομο ή άτομα χωρίς να
αναμένεται ανταπόκριση. Στην αμφίδρομη επικοινωνία εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα
τα οποία στέλνουν και δέχονται μηνύματα.
Στο σχολικό χώρο η ανταλλαγή μηνυμάτων και απόψεων ανάμεσα στους διευθυντές,
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, ενδιαφερόμενους ιθύνοντες για τα εκπαιδευτικά πράγματα
και την εκπαιδευτική πολιτική μιας χώρας είναι καθημερινή και συνεχής.
Ειδικότερα, ο διευθυντής ως ο άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής
μονάδας, διαδραματίζει σημαντικό και αξιόλογο ρόλο στην επικοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές επικοινωνούν ή προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το να μιλούν, να γράφουν,
να διαβάζουν, να ρωτούν, να σχολιάζουν, να εφαρμόζουν, να συνθέτουν και να αναλύουν
μέσα στις τάξεις τους.
Συγκεκριμένα, δύο βασικοί τρόποι επικοινωνίας χρησιμοποιούνται: ο λεκτικός και ο
μη λεκτικός. Ο λεκτικός τρόπος περιλαμβάνει την ανθρώπινη ομιλία και τον γραπτό λόγο. Ο
μη-λεκτικός τρόπος περιλαμβάνει τη μη λεκτική ανταπόκριση των ανθρώπων καθώς και τα
χαρακτηριστικά του χώρου της επικοινωνίας.
Η επικοινωνία επίσης αλλάζει και παίρνει διαφορετικές μορφές. Γίνεται αναφορά
στην κάθετη και στην οριζόντια επικοινωνία. Στην κάθετη επικοινωνία οι προϊστάμενοι
επικοινωνούν με τους υφισταμένους τους για να τους δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για
την εφαρμογή προγραμμάτων. Στην οριζόντια επικοινωνία χρησιμοποιείται περισσότερο
μεταξύ των μελών ενός οργανισμού που βρίσκονται στην ίδια ιεραρχική θέση. (Πασιαρδής,
Π. 2004).
Μελέτη Περίπτωσης
Στην αρχή της μελέτης μας για τα προβλήματα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας μιας
εκπαιδευτικής σχολικής μονάδας θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για τη
σχολική μονάδα που εξετάσαμε.
Η σχολική μονάδα είναι 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο στη πόλη της Λαμίας και
συγκεκριμένα τα στοιχεία αφορούν το 15ο Δημοτικό Σχολείο. Βρίσκεται ενταγμένο μέσα σε
ένα συγκρότημα σχολικών κτιρίων (Γυμνάσιο, Λύκειο) τα οποία βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση αλλά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.
Έχει αρχίσει τη λειτουργία του στο χώρο αυτό τα τελευταία 5 χρόνια (δεν έχει παραδοθεί
ακόμα εγγράφως και επίσημα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στη Δημοτική Αρχή της
πόλης).
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα για μελέτη ήταν:
1.
Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ανήκει οργανικά ο μελετητής.
2.
Εύκολη πρόσβαση και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τα προβλήματα που επισημάναμε με τη
μη συμμετοχική παρατήρηση που επιλέξαμε ως μέσο μελέτης όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Καταγραφή προβλημάτων
Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο εν συντομία περιγράψαμε μέχρι τώρα, θα
προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τυχόν προβληματικές καταστάσεις που επισημάναμε στη
σχολική μονάδα που είχαμε θέσει ως στόχο μελέτης.
Σύμφωνα με τους παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας που προαναφέραμε
παρατηρήσαμε:
Α) Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο της σχολικής μονάδας παρουσιάζουν μια στασιμότητα στη
παραγωγή εκπαιδευτικού έργου και συγκεκριμένα:
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Νοιώθουν απλοί διεκπεραιωτές και πολλές φορές μέρη του γραφειοκρατικού
σχολικού συστήματος. Στο σημείο αυτό ανακαλύπτουν ένα τεράστιο κενό μεταξύ της
διοίκησης και του σχολείου. Οι ίδιοι είναι απορροφημένοι στη διδακτέα ύλη και το πώς θα
καταφέρουν να δαμάσουν το διδακτικό χρόνο που τρέχει ασταμάτητα και πάντα εις βάρος
τους. Δηλώνουν την αδυναμία τους να διαχειριστούν το διδακτικό και τον εργασιακό χρόνο,
έτσι διακατέχονται από βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις οι οποίες υποδηλώνουν μια εγγενή
προχειρότητα και αντίληψη.
Η αξιολόγηση η οποία γίνεται από μέρους των εκπαιδευτικών είναι εντελώς τυπική
και γραφειοκρατική. Δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε η συνεργασία με τους γονείς και δεν
λειτουργεί ανατροφοδοτικά ούτε για τους μαθητές αλλά ούτε και για τους ίδιους
εκπαιδευτικούς. Ο χρόνος που διατίθεται για ενημέρωση των γονέων είναι ελάχιστος και δεν
επαρκεί. Επίσης δεν αφιερώνεται καθόλου χρόνος για συζήτηση επιμέρους προβληματικών
καταστάσεων μαθητών και τρόποι αντιμετώπισής τους.
Οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν αρκετή σημασία για τις μαθησιακές κατακτήσεις των
μαθητών με αποτέλεσμα να υπάρχει μεν ενθάρρυνση για συνεχή προσπάθεια αλλά δεν έχει
τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα επιθυμούσαν όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Επίσης
δεν αξιοποιούνται καθόλου με συζήτηση και προβληματισμό η αξιολόγηση των μαθητών.
Εδώ θα επισημαίναμε ότι επικρατεί η άποψη σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι σε όλους τους
μαθητές θα πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες για μάθηση, αλλά διαπιστώνεται πως δεν
υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο και στερούνται καθοδήγησης.
Β) Η σχολική μονάδα δεν παρουσιάζει καμία ένδειξη ανανέωσης και ανάπτυξης
δραστηριοτήτων ώστε να ανταποκριθεί στις κοινωνικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα
παρατηρήσαμε:
Η σχολική μονάδα επικοινωνεί με τους γονείς και με την ευρύτερη κοινωνία αλλά η
επικοινωνία αυτή είναι χωρίς προγραμματισμό, αποσπασματική, χωρίς συντονισμό και τις
περισσότερες φορές επιβάλλεται διοικητικά χωρίς να επιδεικνύεται ιδιαίτερη διάθεση και
πρόθεση.
Αντίθετα παρατηρείται αυξημένο το αίσθημα της ασφάλειας στους μαθητές μέσα
στις τάξεις με αποτέλεσμα οι μαθητές να προσεγγίζουν με ιδιαίτερη ευκολία τους
εκπαιδευτικούς αλλά δεν επικρατεί το αντίστοιχο και στο χώρο του σχολείου όπου δεν
μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς από στοιχεία εξωσχολικά που περιβάλλουν τους χώρους του
σχολείου καθημερινά.
Γ) Η μορφή και η δομή του σχολικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται από τους
εκπαιδευτικούς και κύρια από τον διευθυντή θεωρείται πολύ θετικός παράγοντας για την
ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα:
Ο διευθυντής με την πείρα που διαθέτει έχει καταφέρει να δημιουργήσει με ευκολία
ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά
αυτό επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα κοινωνικά περισσότερο παρά εκπαιδευτικά και
παιδαγωγικά για τα οποία επικρατεί μυστικοπάθεια και οι εκπαιδευτικοί δύσκολα
εκφράζονται και ανταλλάσσουν απόψεις.
Επίσης διακρίνουμε καλό σχολικό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
γενικότερα στο σχολείο με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να νοιώθουν ευχάριστα που
εργάζονται στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, να μη νοιώθουν βαρετά. Έτσι συμφωνούν τις
περισσότερες φορές σε συγκεκριμένα θέματα συζητήσεων που αφορούν την σχολική
καθημερινότητα. Η παρουσία και η συμβολή του διευθυντή στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι καταλυτική και επιλύει την οποιαδήποτε διαφορά και πρόβλημα που τυχόν μπορεί να
δημιουργηθεί πριν φορτιστεί και ενταθεί το κλίμα.
Σύμφωνα με τους τύπους σχολικής κουλτούρας παρατηρήσαμε τα παρακάτω:
Το σχολείο λειτουργεί ως γραφειοκρατικός οργανισμός με διεκπεραιωτή τον
διευθυντή, ο οποίος φαίνεται εγκλωβισμένος στο σύστημα και έχει αποδεχτεί μοιραία το
ρόλο του μιας και τα χρόνια υπηρεσίας του είναι πάρα πολλά. Όλα αυτά έχουν ως
αποτέλεσμα το σχολείο να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος και
στις ανάγκες της αγοράς. Επίσης μπορεί να καταγραφεί και το γεγονός πως δεν έχει
αναληφθεί από κανέναν εκπαιδευτικό κάποιο πρόγραμμα Π.Ε. ή Αγωγής Υγείας, δεν έχει
γίνει καμία προσπάθεια για εισαγωγή, έστω και πιλοτικά, κάποιας καινοτομίας. Η
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διαφοροποίηση, η διάκριση, η δημιουργικότητα που είναι τα ζητούμενα δεν τα
παρατηρήσαμε και θέλουμε να τονίσουμε πως όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν μοιραία αποδεχτεί
το ρόλο τους αυτό που δεν ταράσσει τα ήρεμα νερά της σχολικής καθημερινότητας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο διευθυντής ο οποίος είναι φιλικός επιδιώκει σε
μεγάλο βαθμό τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών προωθώντας τη
συνεργασία, την αφοσίωση και τη συμμετοχικότητα μεταξύ του προσωπικού.
Καταλήγοντας θα λέγαμε πως ο τύπος της σχολικής κουλτούρας που επικρατεί στη
συγκεκριμένη σχολική μονάδα είναι ο τύπος της κουλτούρας της «παρέας».
Τέλος προσπαθώντας να επισημάνουμε προβλήματα επικοινωνίας που επικρατούν στη
συγκεκριμένη σχολική μονάδα έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:
Υπάρχει δυναμική επικοινωνία με ενεργή συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών με τον
διευθυντή τόσο αμφίδρομη όσο και κάθετη. Εκεί που θα λέγαμε ότι υστερεί η συγκεκριμένη
σχολική μονάδα θα επισημαίναμε τη μη-λεκτική επικοινωνία και στην οριζόντια, όπου οι
εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μεταξύ τους τυπικά παρά ουσιαστικά και δεν εκμεταλλεύονται
το ζεστό και ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο. Επίσης όπως προαναφέραμε οι
εκπαιδευτικοί δεν επικοινωνούν μη-λεκτικά επειδή η διαρρύθμιση δεν είναι αυτή που να
ευνοεί μια τέτοιου είδους επικοινωνία.
Επίσης θα επισημαίναμε πως η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και με τους
κοινωνικούς φορείς υστερεί σε αρκετά σημεία αφού δεν καλλιεργείται καθόλου από πλευράς
προσωπικού. Η οποιαδήποτε επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών γίνεται τυπικά κάθε
τρίμηνο με την ενημέρωση προόδου και μάλιστα χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για μια
ουσιαστική επικοινωνία. Η τυχόν επικοινωνία με άλλους κοινωνικούς φορείς γίνεται χωρίς
πρόγραμμα, στοχοθεσία και ευκαιριακά με τα ανάλογα αποτελέσματα.
Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές θα παρατηρούσαμε πως
προσπαθεί να καλλιεργηθεί από πλευράς εκπαιδευτικών, αλλά σκοντάφτει στη μη ύπαρξη
κατάλληλου υπόβαθρου από πλευράς των μαθητών, αφού δεν έχουν καλλιεργηθεί δεξιότητες
και από το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και από το σχολικό που να ευνοεί την
ανάπτυξη ουσιαστικής και γνήσιας επικοινωνίας μεταξύ τους.
Προτάσεις
Για να μπορέσει η σχολική μονάδα να ξεφύγει από τη στασιμότητα, να ανανεωθεί και να
διαμορφώσει κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για την ανάπτυξή της, ο διευθυντής θα πρέπει
να αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο
ορίζοντα ανάπτυξης:
Η διοίκηση να διοργανώσει μία σειρά από επιμορφωτικές συναντήσεις για τους
διευθυντές των σχολικών μονάδων, ώστε να ενημερωθούν για θέματα διοίκησης και
σχεδιασμού της εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων. Οι συναντήσεις αυτές θα πρέπει να
διεξάγονται κάθε τρίμηνο ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος για αξιολόγηση και
ανατροφοδότηση της διαδικασίας αυτής.
Προσδιορισμός ενός σχεδίου οργανωμένων και προγραμματισμένων συναντήσεων
με το προσωπικό του σχολείου, ώστε να γνωστοποιηθούν οι στόχοι, να προσδιοριστούν οι
προβληματικές περιοχές και καταστάσεις και να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις. Οι
συναντήσεις αυτές στην αρχή θα πραγματοποιούνται όσο πιο συχνά απαιτεί η κάθε
περίσταση με στόχο αργότερα να διεξάγονται μηνιαία.
Ένταξη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε προγράμματα ενδοσχολικής
επιμόρφωσης με την αρωγή της διοίκησης και των σχολικών συμβούλων, ώστε να καταστούν
ικανοί να διαχειρίζονται με επιτυχία προβλήματα παιδαγωγικής φύσης της σχολικής
καθημερινότητας και προβλημάτων σχολικής τάξης.
Ο διευθυντής του σχολείου να αξιοποιήσει τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν
αυξημένα προσόντα και κλίσεις (μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό, εικαστικά, Νέες
Τεχνολογίες), ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση του σχολείου, στη διαχείριση
παιδαγωγικών καταστάσεων και στην εισαγωγή –υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων.
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να δημιουργηθεί ένα δίκτυο
επικοινωνίας με τους γονείς, ώστε να υπάρξει γνήσια συνεργασία σε εκπαιδευτικά θέματα. Η
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ίδια προσπάθεια θα πρέπει να γίνει και με άλλους ιθύνοντες φορείς της εκπαίδευσης, όπως:
κοινωνικούς, τοπικά – περιφερειακά ΜΜΕ.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας και με
τους άλλους διευθυντές του σχολικού συγκροτήματος (γυμνασίου και λυκείου), ώστε να
συναποφασίσουν και να δρομολογήσουν λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις, όπως την
ασφαλή προσέλευση και αναχώρηση μαθητών, στην περιφρούρηση των αύλειων χώρων και
των κτιρίων από εξωσχολικά άτομα. Συνδιοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων για τους
γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για την ευρύτερη συνοικία.
Τακτική επαφή και επικοινωνία με άλλους διευθυντές σχολικών μονάδων για
ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση. Άντληση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων
του Π.Ι., ΥΠΕΠΘ και ΚΕΕ. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών.
Καλύτερη αξιοποίηση των χώρων της σχολικής μονάδας, ώστε να καταστούν πιο
λειτουργικές και να ευνοούν τη δημιουργία καλού κλίματος και μιας σωστής επικοινωνίας.
Επίλογος
Η οποιαδήποτε σχολική μονάδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τα
προβλήματα λειτουργίας της θα πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Μία
διαδικασία η οποία θα καταγράψει τις αδυναμίες, τις προβληματικές καταστάσεις
λειτουργίας, αλλά και τα θετικά σημεία της σχολικής μονάδας. Η αυτοαξιολόγηση θα
στηριχθεί σε ορισμένους παράγοντες οι οποίοι συναποτελούν τη σχολική
αποτελεσματικότητα υιοθετώντας παράλληλα και το αντίστοιχο μοντέλο.
Το μοντέλο σχολικής αποτελεσματικότητας το οποίο
υιοθετήσαμε για να
μελετήσουμε τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα είναι το μοντέλο ανοιχτών συστημάτων.
Παράλληλα μέσα σε κάθε μοντέλο σχολικής αποτελεσματικότητας εντάσσονται με τη δική
τους βαρύνουσα κάθε φορά συμμετοχή τα αντίστοιχα μοντέλα σχολικής κουλτούρας και
επικοινωνίας αντίστοιχα. Ο τύπος της κουλτούρας της «αγοράς» με όλους τους τύπους και τις
μορφές σχολικής επικοινωνίας και κυρίως της οριζόντιας επικοινωνίας με μη λεκτικό τρόπο
είναι τα στοιχεία τα οποία εντοπίσαμε στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης που μελετήσαμε
και προσπαθήσαμε να αναλύσουμε στη συγκεκριμένη εργασία.
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Η τηλεόραση σε ρόλο γονέα και παιδαγωγού: σύγχρονα πρότυπα συμπεριφοράς που
προβάλλονται μέσα από τις παιδικές διαφημίσεις στην Ελλάδα
Σουλάνη Αλεξ.-Ελ., Εκπαιδευτικός
Μεντζελόπουλος Αθαν., Εκπαιδευτικός
Περίληψη
Έχει υποστηριχθεί ότι η τηλεόραση διδάσκει με επιτυχία στα παιδιά διάφορες συμπεριφορές, απλώς
επειδή μεταφέρει κατευθείαν στον οικείο χώρο τους μια πληθώρα προτύπων που παρατηρούνται πολύ
εύκολα και υιοθετούνται μάλλον άκριτα. Ποια είναι όμως τα πρότυπα αυτά που διδάσκονται και με
ποιο τρόπο; Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στις παιδικές τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι οποίες είναι
δημοφιλείς και αποτελεσματικές λόγω της συντομίας αλλά και της πυκνότητας του εκπεμπόμενου
μηνύματος. Έτσι, καταγράφηκαν όλες οι διαφημίσεις που προβλήθηκαν σε κανάλια εθνικής εμβέλειας
στο διάστημα από 1η Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου – συνολικά 203 – και αναλύθηκαν ως προς το
περιεχόμενό τους, με σκοπό να αναδειχθούν οι συμπεριφορές που προβάλλονται, τα ατομικά και
κοινωνικά πρότυπα που προωθούνται και οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για να μεταδοθούν στα
παιδιά.

Πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία αιώνων, είναι πλέον και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι
η προσωπικότητα του νέου ανθρώπου επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις παραστάσεις
γύρω του: πολυάριθμες έρευνες στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και ιδίως οι μελέτες
του Albert Bandura σχετικά με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης (1965, 1969, 1986, 1989,
1991, 1999, 2001) έχουν καταδείξει τη συμβολή που έχει προς αυτή την κατεύθυνση η
νοοτροπία και η δράση, η συμπεριφορά του στενότερου και ύστερα του ευρύτερου
οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος (γονείς, φίλοι, συνεργάτες). Στην περίπτωσή
μας ο ρόλος ενός πιο απρόσωπου μέσου, της τηλεόρασης, και πιο συγκεκριμένα των
παιδικών διαφημίσεων, τίθεται κάτω από το μικροσκόπιο της ανάλυσης. Τα πρότυπα που
προάγει δε θα μπορούσαν παρά να δρουν κατά τρόπο διεισδυτικό και αποτελεσματικό στις
ευεπηρέαστες παιδικές ψυχές, διαμορφώνοντας συμπεριφορές, ρόλους και προσδοκίες. Η
λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται και ποσοτικά, με τον ολοένα αυξανόμενο όγκο των
εκπεμπόμενων διαφημίσεων, αλλά και ποιοτικά, μέσω συγκεκριμένων, μελετημένων
τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία της διαφήμισης και που ουσιαστικά θα
αποτελέσουν τον πυρήνα της έρευνάς μας.
Η διαφήμιση ορίζεται ως "κάθε απρόσωπη μορφή παρουσίασης και προώθησης
ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών με πληρωμή από αναγνωρισμένο εγγυητή ή ανάδοχο"
(Αμερικανική Εταιρεία Μάρκετινγκ, 1948)438 και αποτελεί ένα στοιχείο του "προωθητικού
μίγματος" που εντάσσεται στα πλαίσια της λειτουργίας του μάρκετινγκ. Για τις κοινωνικές
επιστήμες έχει ιδιαίτερη σημασία ως φαινόμενο που χρήζει έρευνας και ανάλυσης, κυρίως
επειδή ως μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων προβάλλει αξίες, συμπεριφορές και
τρόπους ζωής και συμβάλλει στη διαδικασία κοινωνικοποίησης. Υποκαθιστά έτσι, σύμφωνα
με την Κουτσουλέλου-Μίχου (2004)439, λειτουργίες που άλλοτε επιτελούσαν η Τέχνη, η
Θρησκεία, η Φιλοσοφία και η Ηθική – σε υψηλότερο σαφώς επίπεδο. Η βιβλιογραφία έχει
ήδη εμπλουτιστεί με έρευνες που ασχολήθηκαν με τις προβαλλόμενες σε διάφορα
προγράμματα εικόνες βίας440, επιθετικότητας441 και αντικοινωνικής συμπεριφοράς442, και το
438

Αμερικανική Εταιρεία Μάρκετινγκ, "Report of the Definitions Committee", Journal of Marketing,
12, 2, 1948, [στο] Γιώργος Ζώτος, Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000.
439
Σ. Κουτσουλέλου – Μίχου, Η Γλώσσα της Διαφήμισης, Αθήνα: Gutenberg, 2004.
440
Drabman and Tomas, 1974, Drabman, and Thomas, 1976, Comstock, 1982, Gerbner, 1988, Heath,
Kruttschnitt, and Ward, 1986, Heller, and Polsky, 1976, Josephson 1995, Gerbner & Gross, 1976,
Ledingham, Ledingham and Richardson, 1993, Leifer and Roberts, 1972, Linz, Donnerstein and
Penrod, 1984, Martinez, 1992, Osborn and Endsley, 1971, Rule and Ferguson, 1986, Stanley and Riera,
1976, Tulloch and Tulloch, 1992, Turner, Hesse and Peterson-Lewis, 1986, van der Voort, 1986,
Vooijs and van der Voort, 1993a, Wilson and Hunter, 1983.
441
Comstock & Strasburger, 1990, Duhs, and Gunton, 1988, Eron et al, 1983, Feshbach and Singer,
1971, Freedman, 1986, Friedrich-Cofer and Huston, 1986, Green, 1994, Hough & Erwin, 1997,
Huesmann, 1986, 1982, Huesmann and Eron, 1984, Huesmann et al, 1983, Huesmann, Lagerspetz and
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ρόλο που έχουν διαδραματίσει στη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων κυρίως στο δυτικό
κόσμο. Πολυάριθμες είναι και οι μελέτες για τις επιδράσεις στη φυσιολογία του παιδιού που
παρεμποδίζουν όμως και την ορθή πνευματική του ανάπτυξη, όπως πολύ απλά η κόπωση
λόγω έλλειψης ύπνου, ή ο περιορισμός της λειτουργίας του αριστερού τμήματος του
εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για το λόγο και τη λογική443. Με την ανάπτυξη του πεδίου
των Σπουδών του Φύλου, το ενδιαφέρον εστιάστηκε πλέον και στο βαθμό που το
διαφημιστικό μήνυμα ως σύνολο εικόνας, γλώσσας και ήχου αναπαράγει, ενισχύει ή και
διαμορφώνει στερεοτυπικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Ως σύνοψη της διπλωματικής
εργασίας που εκπονήθηκε στo πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φύλο
και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας" του
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, η παρούσα ανακοίνωση περιστράφηκε ακριβώς γύρω από τα
έμφυλα στερεότυπα των παιδικών τηλεοπτικών διαφημίσεων.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Κατασκευή του δείγματος
Μαγνητοσκοπήθηκαν οι παιδικές διαφημίσεις που εμφανίστηκαν στα κανάλια εθνικής
εμβέλειας (ΕΤ1, ΝΕΤ, MEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ALTER), κατά την περίοδο από
1η Δεκεμβρίου 2006 έως 10 Ιανουαρίου 2007, στη διάρκεια της παιδικής ζώνης (07:00-11:30)
και της βραδυνής (22:00-24:00), καθώς απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία η
μετάδοση παιδικών διαφημίσεων πριν από τις 22:00. Ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων
ήταν 203 και προβλήθηκαν είτε κατά τη διάρκεια κάποιου προγράμματος είτε στο
διαφημιστικό διάλειμμα.
Με βάση το προϊόν ταξινομήθηκαν ακολούθως στις εξής κατηγορίες:
1.
Τρόφιμα (γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, γλυκίσματα, αλλαντικά, λιχουδιές, ροφήματα,
χυμοί, νερό – 20 διαφημίσεις)
2.
ΜΜΕ για παιδιά (βιβλία, ταινίες, DVD, περιοδικά, αφίσες γνώσεων, ιστοσελίδες – 60
διαφ. )
3.
Είδη ένδυσης και προσωπικής περιποίησης (2 διαφημίσεις)
4.
Παιχνίδια (κούκλες, επιτραπέζια, ηλεκτρονικά, παιχνίδια δράσης, εκπαιδευτικά
παιχνίδια, καταστήματα παιχνιδιών, παιχνιδότοποι – 121 διαφημίσεις).
Ανάλυση δείγματος
Στις καταγεγραμμένες διαφημίσεις έγινε ανάλυση περιεχομένου με σκοπό την ανίχνευση
έμφυλων στερεότυπων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία περιλαμβάνουν:

γλωσσική ανάλυση

ανάλυση της εικόνας ως παρουσίαση χαρακτήρων
o
αριθμός γυναικείων έναντι ανδρικών,
o
ρόλος χαρακτήρων (δράση, καθιστική παρουσία)
o
συμπεριφορά χαρακτήρων (κοινωνική, αντικοινωνική)

διάκριση του περιβάλλοντος χώρου σε εσωτερικό και εξωτερικό

εξέταση των κυρίαρχων χρωμάτων

ανάλυση της εικόνας ως προς συγκεκριμένες τεχνικές λήψης και παρουσίασης και

ανάλυση φωνητικής και μουσικής επένδυσης.
Eron, 1984, Josephson, 1987, Joy, Kimball and Zabrack, 1986, Malamuth and Briere, 1986, Sanson
and Di Muccio, 1993, Singer and Singer, 1981, Stipp and Milavsky, 1988, Tan, 1986, Thomas, Horton
and Lippincott, 1977, Wood, Wong and Chachere, 1991.
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Ahammer & Murray, 1979, Comstock & Paik, 1991, Gould and Shaffer, 1986, Greer et al, 1982,
Griffiths, 1997, Hearold, 1986, Huston-Stein et al, 1981, Malamuth, 1989, Rice, Huston and Wright,
1982, Rosenthal, 1986, Wright, St. Peters, M and Huston, 1990.
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Andersen, Crespo and Bartlett, 1998, Anderson & Collins, 1988, Beenljes & van der Voort, 1989,
Dietz & Gortmaker, 1985, Gadberry, 1980, Gortmaker et al, 1996, Granzberg, 1985, Greenfield et al,
1990, Hall, Esty and Fisch, 1990, Harrison & Williams, 1986, Lemish and Rice, 1986, MacBeth, 1996,
Strasburger, 1986, Valkenburg & van der Voort, 1994.
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Για την ανάλυση αυτών των παραμέτρων, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που
επανειλημμένα εμφανίζονται σε σχετικές μελέτες της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, η οποία
αν και προέρχεται από διαφορετικούς χώρους όπως η Ψυχολογία (Furnham, Abramsky και
Gunter, 1997), η Κοινωνιολογία (Schwartz και Markham 1985, Davis 2003), οι Σπουδές των
Μέσων και της Επικοινωνίας (Welch et al 1979, Craig 1993, Smith 1994, Kolbe & Meuhling
1995, Bradway 1996, Signorielli 1997, Griffiths & Chandler 1998, Browne 1998, Johnson &
Young 2002, Asztalos 2003, Pike και Jennings 2005) ή του Μάρκετινγκ (Napoli, MurgoloPoore και Boudville 2003), είναι αρκετά εκτεταμένη και πολυσχιδής. Από την άλλη πλευρά,
η αντίστοιχη ελληνική (Βρύζας, 1997, Δουλκέρη, 1994, 1997, Κορωναίου, 1992, Ντάβου,
2005) μάλλον δεν είναι τόσο εστιασμένη, ενώ παράλληλα εμφανίζεται γενικόλογη ως προς τη
θεματική και περιορισμένη ως προς τη μεθοδολογία της.
Συγκεκριμένα, ως προς την οπτική του λόγου (discourse) που συνοδεύει την εικόνα,
έχουν καταγραφεί συγκεκριμένοι γλωσσικοί δείκτες που υποστηρίζουν τις πιο εμφανείς
στερεοτυπικές αναπαραστάσεις, όπως τα ρηματικά στοιχεία των εκφωνήσεων, οι ρόλοι
ομιλίας των αγοριών και των κοριτσιών και σε μεγάλο βαθμό η ρητορική σχετικά με τη
"δύναμη" ("power"). Καθώς η χρήση ρημάτων για την περιγραφή πράξεων είναι συχνότατη
κατά την παιδική ηλικία, και επειδή παράλληλα τα ρήματα περιέχουν σημασιολογικές έννοιες
που περιλαμβάνουν πολιτισμικές συνδηλώσεις και ιδεολογικά νοήματα που εξελίσσονται με
το χρόνο, ερευνήθηκαν εξαντλητικά και ταξινομήθηκαν σε πέντε κατηγορίες: α) ρήματα
δράσης (όπου σημειώνεται ποιοτική διαφοροποίηση), β) ανταγωνισμού ή καταστροφής (είναι
πολλαπλάσια στις διαφημίσεις αγοριών), γ) ελέγχου (σε μεγαλύτερη αναλογία και ποικιλία),
δ) περιορισμένης δραστηριότητας (με εντυπωσιακή παρουσία στις διαφημίσεις για κορίτσια)
και ε) συναισθημάτων και φροντίδας (απουσιάζουν παντελώς από διαφημίσεις αγοριών). Η
έμφυλη αναπαράσταση της ομιλίας εντείνει τα στερεότυπα, δείχνοντας αγόρια που μιλάνε
συχνότερα, με ωριμότητα και έλεγχο, ενώ τα κορίτσια δίνουν συνήθως απαντήσεις ή
ασχολούνται με θέματα τετριμμένα.
Αναφορικά με το οπτικό στοιχείο, αφορμή στάθηκαν οι θέσεις του κοινωνιολόγου
Ervin Goffman (1979), ο οποίος ασχολήθηκε με τις αναπαραστάσεις των έμφυλων
στερεοτύπων στις διαφημίσεις και έδειξε πώς τα μηνύματα κύρους και κυριαρχίας
υπονοούνται σε στοιχεία όπως η σκηνοθεσία των χαρακτήρων, ο οπτικός και σωματικός
προσανατολισμός, και άλλα στοιχεία που έχουν μόνο έμμεση σχέση με το διαφημιζόμενο
προϊόν. Μελέτες που εστιάστηκαν στην απεικόνιση των φύλων έδειξαν έντονα στερεότυπα
σχετικά με τις δραστηριότητες που παραδοσιακά χαρακτήριζαν τα φύλα (τα ποσοστά των
γυναικών σε "γυναικείες" δουλειές είναι πολλαπλάσια), την απεικονιζόμενη συμπεριφορά
(υστερούν σε ευφυΐα, επιθετική συμπεριφορά, ανάληψη ρίσκου και κατά πολύ σε σωματική
δύναμη, ενώ υπερτερούν σε φλερτ, κλάμα, συμβιβασμούς, αποπλάνηση, ειλικρίνεια και
διαίσθηση), την εμφάνιση (σε μεγαλύτερο ποσοστό λεπτότερες, ποτέ μυώδεις, σπανίως
υπέρβαρες), την ενδυμασία (πολλαπλάσιο ποσοστό με εσώρουχα, καλοντυμένες, λιγότερο με
επαγγελματικά ρούχα ή στολή), ακόμα και το βαθμό ενδυματικής κάλυψης. Εξίσου
σημαντικό φαίνεται πως είναι το περιβάλλον: για τα κορίτσια είναι ο χώρος του σπιτιού ή
κάποιο φανταστικό περιβάλλον όπου κυριαρχεί το ροζ χρώμα, ενώ για τα αγόρια
προτιμώνται εξωτερικοί χώροι ή μια τοποθεσία επίσης μυθική, αλλά με περιπετειώδεις
συνθήκες, παρόμοιες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Παράλληλα, ερευνήθηκαν τεχνικές εικονοληψίας όπως το μέγεθος και η γωνία
λήψης, η κίνηση της κάμερας και η εστίαση και τεχνικές μοντάζ όπως η μετάβαση από τη μια
σκηνή στην άλλη, η διάρκεια της λήψης. Τα ευρήματα έδειξαν σημαντικές διαφορές στις
τεχνικές ανάλογα με το φύλο των θεατών:

οι διαφημίσεις για τα αγόρια είχαν μακρινές λήψεις, με αρκετές σύντομες
σκηνές υψηλής ταχύτητας (που ασυνείδητα προβάλλουν τη δράση) και αποκλειστικά λήψεις
από πάνω προς τα κάτω.

Οι διαφημίσεις για τα κορίτσια είχαν κυρίως κοντινές λήψεις με εστίαση στο
πρόσωπο, λιγότερες σκηνές μεγαλύτερης διάρκειας και με τεχνικές βαθμιαίας, "απαλής"
μετάβασης από τη μια σκηνή στην άλλη (που ενισχύουν υποσυνείδητα τη συσχέτιση των
γυναικών με την παθητικότητα και την υποταγή).

Οι κοινές διαφημίσεις προσομοίαζαν εκείνες των αγοριών, παρουσιάζοντας
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υποσυνείδητα το αρσενικό στοιχείο ως "φυσιολογικό" και το θηλυκό ως "το άλλο".
Τέλος, στις έρευνες για την ηχητική επένδυση τα κριτήρια έμφυλης διαφοροποίησης
ήταν η κυριαρχία της ανδρικής φωνής ως υπόκρουση (ακόμα και σε διαφημίσεις που
απευθύνονται σε κορίτσια), η μουσική ροκ ή από κινηματογραφικές ταινίες στις διαφημίσεις
για αγόρια και απαλή μουσική στις κοριτσίστικες αντίστοιχα.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Η ανάλυση του δείγματος με βάση τα παραπάνω κριτήρια ανέδειξε τα ακόλουθα πορίσματα.
Α) Αναφορικά με το γλωσσικό μέρος, τα λεκτικά στοιχεία διακρίθηκαν σε τέσσερις
κατηγορίες: συναίσθημα, δράση, μάθηση και δύναμη. Το συναισθηματικό στοιχείο είναι αυτό
με την υψηλότερη συχνότητα, καθώς υπάρχει σε 140 διαφημίσεις (69%), γεγονός που
αντικατοπτρίζει τη συνήθη πρακτική του χώρου. Σύμφωνα με τον Ζώτο444, η αυξανόμενη
συχνότητα αυτών των διαφημίσεων εξηγείται από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η
χρήση του συγκινησιακού στοιχείου: α) συντελεί στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος μηνύματος,
β) απαιτεί μικρότερη προσπάθεια κατανόησης, γ) αφομοιώνεται ευκολότερα, χωρίς να
διεγείρει τους μηχανισμούς άμυνας του αποδέκτη και τον οδηγεί σε άμεση ενέργεια και δ)
διατηρείται στη μνήμη για μεγαλύτερο διάστημα445. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή
του στοιχείου αυτού: εμφανίζεται σε μόλις 38 διαφημίσεις όπου κυριαρχούν οι ανδρικοί
χαρακτήρες (27%) και σε 53 διαφημίσεις με κυρίαρχα γυναικείους ρόλους (38%). Επίσης,
σημειώνεται ότι οι έννοιες του ονείρου, της μαγείας αλλά και της μόδας είναι σχεδόν
αποκλειστικό προνόμιο των κοριτσίστικων διαφημίσεων.
Η δράση είναι παρούσα σε 88 διαφημιστικά μηνύματα (63% του συνόλου), εκ των
οποίων 37 απεικονίζουν ανδρικούς χαρακτήρες (42%) και αρκετά λιγότερα, 16, απεικονίζουν
γυναικείους (18%) – τα κορίτσια δεν προτρέπονται στην δραστηριοποίηση…
Η ρητορική της δύναμης παρουσιάζεται σε 22 διαφημίσεις (16% του συνόλου), στις
13 από τις οποίες πλειοψηφούν οι ανδρικοί χαρακτήρες (60%), ενώ μόνο σε 2 υπερτερούν οι
γυναικείοι (9%).
Η μάθηση, τέλος, αποτελεί στοιχείο σε λίγες μόνο διαφημίσεις, συγκεκριμένα σε 19
(9% του συνόλου), φανερώνοντας το πόσο χαμηλά βρίσκεται στις προτεραιότητες της
βιομηχανίας που απευθύνεται στα παιδιά. Από αυτές μόνο μία (5%) έχει κυρίως ανδρικούς
χαρακτήρες και 10 (53%) παρουσιάζει κυρίως γυναικείους.
Β) Στο οπτικό μέρος, τα πρώτα ευρήματα αφορούν την παρουσίαση των χαρακτήρων και
συγκεκριμένα τον αριθμό των ανδρικών έναντι των γυναικείων. Τα αποτελέσματα εδώ ήταν
μάλλον ισορροπημένα, καθώς σε 61 διαφημίσεις κυριαρχούσαν οι ανδρικοί χαρακτήρες
(30%) έναντι 67 διαφημίσεις με πλειοψηφία γυναικείων (33%). Στις υπόλοιπες είτε υπήρχε
ίσος αριθμός είτε δεν απεικονίζονταν καθόλου χαρακτήρες, παρά μόνο το προϊόν. Οι
απεικονιζόμενοι ανδρικοί χαρακτήρες ήταν γενικά λίγο πιο δραστήριοι (36%) συγκριτικά με
τους γυναικείους (29%), αλλά λιγότερο κοινωνικοί (24% έναντι 42%). Ο βαθμός ενδυματικής
κάλυψης είναι υψηλός στους ανδρικούς χαρακτήρες – με μέτρια κάλυψη είναι μόνο 3 έναντι
15 γυναικείων (1% έναντι 7%), ενώ με μικρή κάλυψη είναι μόνο γυναικείοι σε 2 διαφημίσεις.
Εξετάζοντας το περιβάλλον στο οποίο εμφανίζονται οι χαρακτήρες, φαίνεται ότι
κυριαρχεί το εσωτερικό (127 διαφημίσεις, 63%), το οποίο είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς
ότι η πλειοψηφία των παιδιών μεγαλώνει σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές. Το μεγαλύτερο
ποσοστό αυτών παρουσιάζει γυναικείους χαρακτήρες (38%), ενώ ένα ποσοστό 29%
διαφημίσεων με ανδρικούς χαρακτήρες παρουσιάζει κυρίως νήπια ή παιδιά που παίζουν
επιτραπέζια. Στις διαφημίσεις που έχουν γυριστεί σε εξωτερικούς χώρους υπερτερούν αυτές
με τους ανδρικούς χαρακτήρες (45%), ενώ σημαντικά λιγότερες είναι με γυναικείους (16%).
Τα κυρίαρχα χρώματα είναι το ροζ, το γαλάζιο σε διάφορους τόνους, το μαύρο και το
κόκκινο, ενώ αρκετές διαφημίσεις είναι πολύχρωμες και φωτεινές ή αντίθετα σκούρες με
μάλλον απροσδιόριστο χρωματισμό. Οι πολύχρωμες ήταν 43 (21% του συνόλου), εκ των
οποίων μόλις 6 παρουσίαζαν ανδρικούς χαρακτήρες (14%) και 17 γυναικείους (40%). Οι πιο
444
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σκοτεινές ήταν 22 (11%), με 12 που είχαν ανδρικούς χαρακτήρες (55%) και 5 γυναικείους
(23%). Το ροζ χρώμα εμφανίζεται μόνο σε διαφημίσεις με γυναικείους χαρακτήρες, το μαύρο
μόνο σε διαφημίσεις με ανδρικούς, ενώ το κόκκινο κυριαρχεί σε διαφημίσεις δράσης που
απεικονίζουν ανδρικούς χαρακτήρες. Οι διάφοροι τόνοι του γαλάζιου εμφανίζονται σε 39
μηνύματα, εκ των οποίων 16 έχουν κυρίαρχα ανδρικούς χαρακτήρες (41%) και 11
γυναικείους (28%).
Διερευνώντας τις τεχνικές εικονοληψίας, η αρχή έγινε από τη γωνία λήψης, με όχι
ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των
διαφημίσεων έχει γυριστεί με τα προϊόντα και τους χαρακτήρες να βρίσκονται σε ύψος
ματιού. Μόνο δύο έχουν γυριστεί με γωνία από κάτω προς τα πάνω (1% του συνόλου) και
αφορούν σε γυναικείους χαρακτήρες, ενώ η γωνία είναι από πάνω προς τα κάτω σε 38
διαφημίσεις (19% του συνόλου), εκ των οποίων 13 έχουν ανδρικούς (34%) και 15
γυναικείους χαρακτήρες (39%).
Η κίνηση της κάμερας είναι γρήγορη μόνο σε μηνύματα με ανδρικούς χαρακτήρες,
μέτρια σε ποσοστό 43% των γυναικείων έναντι μόλις 18% των ανδρικών και αργή στην
πλειοψηφία των γυναικείων (54% έναντι 31%). Η μετάβαση από τη μια σκηνή στην άλλη
είναι γρήγορη σε 130 διαφημίσεις, εκ των οποίων 50 έχουν ανδρικούς χαρακτήρες (38%) και
28 γυναικείους (22%). Τα 63 μηνύματα με μέτρια ταχύτητα μετάβασης αφορούν κυρίως
στους γυναικείους χαρακτήρες (56%) έναντι μόνο 14%, ενώ η αργή μετάβαση δεν
εμφανίζεται σε διαφημίσεις με ανδρικούς.
Στη φωνητική επένδυση πλειοψηφεί η γυναικεία φωνή που υπάρχει σε 109
διαφημίσεις (54% του συνόλου), εκ των οποίων ποσοστό 59% έχει και γυναικείους
χαρακτήρες έναντι μόλις 12% με ανδρικούς. Η ανδρική φωνή ακούγεται σε 82 διαφημίσεις
(40%), ενώ μόνο δύο από αυτές (2%) έχουν κυρίως γυναικείους χαρακτήρες. Τέλος, η αργή
και μέτρια μουσική υπόκρουση είναι "προνόμιο" των μηνυμάτων με γυναικείους χαρακτήρες,
ενώ το ποσοστό της γρήγορης είναι υπερδιπλάσιο στις διαφημίσεις με ανδρικούς χαρακτήρες.
Συμπερασματικά, πέραν του πρότυπου της κατανάλωσης που εξ ορισμού προβάλλει
η λειτουργία της διαφήμισης, η αναζήτηση της γνώσης και η διεύρυνση του πνευματικού
ορίζοντα δεν αποτελούν κύριο μέλημα των παιδικών διαφημιστικών μηνυμάτων της
ελληνικής τηλεόρασης. Ως προς το κύριο μέρος της διερεύνησής μας, φαίνεται ότι
αναπαράγονται τα υπάρχοντα έμφυλα στερεότυπα: τα αγοράκια ωθούνται στη δράση αλλά
όχι απαραίτητα στην κοινωνικότητα, ενώ τα κοριτσάκια απασχολεί περισσότερο η εξωτερική
εμφάνιση, η μόδα και τα συναισθήματα. Τα αγόρια προσανατολίζονται στην
πραγματικότητα, διοχετεύοντας την ενεργητικότητά τους σε δραστηριότητες εξωτερικών
χώρων, ενώ τα κορίτσια δεν ξεφεύγουν από τη σφαίρα του σπιτιού και εκπαιδεύονται από
μικρά στο μελλοντικό ρόλο της νοικοκυράς και της μητέρας (χαρακτηριστικά, μόνο εκείνη
παρουσιάζεται σε διαφημίσεις με βρέφη και νήπια), ενώ η διέξοδός τους φαίνεται πως είναι
μόνο ο κόσμος των ονείρων και της φαντασίας. Για τα κορίτσια είναι ταιριαστό το απαλό,
γλυκό, φωτεινό, ροζ χρώμα, ενώ τα αγόρια ταυτίζονται με το μπλε, το μαύρο και ο,τιδήποτε
σκοτεινό. Τα κορίτσια λειτουργούν με μέτριους και αργούς ρυθμούς (έτσι είναι ή έτσι
πρέπει;), ενώ το αναμενόμενο για τα αγόρια είναι η ταχύτητα και η ένταση, συνοδευόμενες
από δύναμη και (προφανώς) ικανότητα. Ασυνείδητα, τα μικρά παιδιά εκπαιδεύονται σε
τυποποιημένους ρόλους που στην ουσία περιορίζουν την προσωπικότητά τους, τη
δημιουργικότητα ή τη φαντασία, το βαθμό δραστηριότητας και ενέργειας που διαθέτουν, τις
πνευματικές και διανοητικές τους ικανότητες, με περαιτέρω επιπτώσεις στην πορεία της ζωής
τους σε ψυχικό, νοητικό, ακόμα και επαγγελματικό επίπεδο.
Πολλοί θα υποστήριζαν ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι απλά ηλεκτρονικά
μηνύματα, κενά περιεχομένου, που βρίσκονται πολύ χαμηλά στον πολιτισμικό ορίζοντα ώστε
να αξίζουν σοβαρής μελέτης ή ανάλυσης. Στην πραγματικότητα, όμως, οι τηλεοπτικές
διαφημίσεις είναι τα πιο προσεκτικά δομημένα μηνύματα στα σύγχρονα μέσα. Και είναι
πανταχού παρόντα. Ο μέσος πολίτης θα μπορούσε να αποφύγει τον προσωπικό ή κοινωνικό
αντίκτυπο μιας δημοφιλούς κινηματογραφικής ταινίας ή ακόμη και μιας τηλεοπτικής
εκπομπής, αλλά τα διαφημιστικά μηνύματα, ιδίως αυτά που απευθύνονται στους νεαρούς
τηλεθεατές, σε ευεπηρέαστα νήπια και παιδιά, είναι απλά αναπόφευκτα στην κοινωνική μας
πραγματικότητα, καθιστώντας τη μελέτη και ανάλυσή τους έργο ζωτικής σημασίας.
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Εμπειρική μελέτη παραγόντων της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Πολυχρονόπουλος Μιχ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Αιγαίου
Παπαστυλιανού Αντ., Αναπλ. Καθηγήτρια, ΔΠΘ
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η αναζήτηση, καταγραφή και εξέταση παραγόντων που
συνδέονται με την ψυχική υγεία των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η
διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων αυτών και των συνεπειών που
προκύπτουν από αυτούς και την άσκηση του εκπαιδευτικού ρόλου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν
Ν=562 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε 79 δημόσια δημοτικά σχολεία αστικών, ημιαστικών και
αγροτικών περιοχών. Ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζουν τους εκπαιδευτικούς να
βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με συναδέλφους τους από άλλα
ευρωπαϊκά κράτη -ιδιαίτερα αυτά με διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά και αξιολογικά συστήματα- ενώ
τα επίπεδα κατάθλιψης, σύγκρουσης και ασάφειας ρόλου και έκφρασης θυμού κυμαίνονται σε χαμηλά
επίπεδα. Σημαντικό ρόλο στις διαπιστώσεις αυτές φαίνεται να παίζουν ο υψηλός βαθμός
συντροφικότητας που απολαμβάνουν καθώς και η διευθυντική υποστήριξη και η θετική επαγγελματική
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών που κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα και που συσχετίζονται αρνητικά
με τον χαμηλό αριθμό αδειών, καθώς και με την περιορισμένη χρήση καπνού και αλκοόλ. Από τα
ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής τα οποία προκαλούν το μεγαλύτερο άγχος δηλώνονται τα οικονομικά
προβλήματα, οι εργασιακές δυσκολίες και η διαμονή μακριά από τους γονείς, ενώ τα συχνότερα
ψυχοσωματικά συμπτώματα που αναφέρονται είναι η σωματική εξάντληση, οι πονοκέφαλοι, οι
αϋπνίες, οι ημικρανίες και οι μυοσκελετικές παθήσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι, όσον
αφορά την υγεία τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι εξαρτάται περισσότερο από τους ίδιους και την
οικογένειά τους ή άλλους υγειονομικούς φορείς (ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό) και λιγότερο από
την τύχη.

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια της ψυχικής υγείας είναι αφαιρετική, ευρεία, πολυδιάστατη και υποκειμενική, και
επομένως δύσκολο να προσδιοριστεί εννοιολογικά (Ζήση, Πολεμικός, & Καΐλα, 2005).
Μολονότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την ψυχική υγεία, σε γενικές
γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην πραγματικότητα δηλώνει τη συναισθηματική και
ψυχική ευεξία των ατόμων η οποία προσεγγίζεται με την προαγωγή των θετικών πλευρών της
ζωής (Tosevski, 2005). Σε αυτή την εργασία, κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας
(Bakker, Schaufeli, Demerouti, Janssen, Van der Hulst, & Brouwer, 2000· Δημητρόπουλος,
1998· Κάντας, 2001· Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001· Kyriacou, 2001· Λεονταρή, Κυρίδης
& Γιαλαμάς, 2000· Παπαστυλιανού,1997· Τσιπλητάρης, 2002), παρουσιάζονται διάφορες
πτυχές της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της έρευνας είναι η αναζήτηση, καταγραφή και εξέταση παραγόντων που συνδέονται
με την ψυχική υγεία των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η
διερεύνηση των σχέσεων των παραγόντων αυτών και των συνεπειών από την άσκηση της
εκπαιδευτικής λειτουργίας.
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η στατιστική ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων διενεργήθηκε με τη χρήση του
στατιστικού πακέτου SPSS V 12. Η στατιστική τεχνική της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor
Analysis, Extraction Principal Components, Rotation Varimax) εφαρμόστηκε στις Κλίμακες
Κατάθλιψης CES-D, Έκφρασης Θυμού, Οργανωτικού Κλίματος, Αξιολόγησης Κέντρου
Ελέγχου Υγείας και Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Την εφαρμογή της παραγοντικής
ανάλυσης ακολούθησε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) στις ερωτήσεις που
συνθέτουν κάθε παράγοντα, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός αξιοπιστίας/ συνοχής κάθε
παράγοντα. Για αυτή την ανάλυση δίνεται ο στατιστικός δείκτης Cronbach's Alpha για τον
κάθε παράγοντα ξεχωριστά.
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Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των παραγόντων των διαφόρων κλιμάκων και των
δημογραφικών δεδομένων έγινε με τη χρήση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
(Multiple linear regression / Stepwise selection of variables) και του t-test ή της One-Way
ANOVA. Επιπλέον, η σχέση των παραγόντων που συνθέτουν την κλίμακα Επαγγελματικής
Εξουθένωσης, διερευνήθηκε με τους παράγοντες των υπολοίπων κλιμάκων με χρήση της
πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (Multiple linear regression / Stepwise selection of
variables) και του t-test ή της One-Way ANOVA ή του Pearson Correlation coefficient.
2.0 Τόπος Διεξαγωγής Έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 41 αντιπροσωπευτικές περιοχές των νομών Αττικής,
Αρκαδίας και Κορινθίας. Χορηγήθηκαν στους εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγια
αυτοαναφοράς, τα οποία ήταν ανώνυμα.
2.1. Ψυχομετρικά Εργαλεία
•
Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων
•
Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach & Jackson, 1986)
•
Κλίμακα Κατάθλιψης CES D (Radloff, 1977)
•
Κλίμακα Αγχογόνων Γεγονότων (Holmes & Rahe, 1967)
•
Κλίμακα Ψυχοσωματικών συμπτωμάτων (Στεφανή και συνεργ. (1973)
•
Κλίμακα Έκφρασης Θυμού (Spielberger et al., 1985)
•
Κλίμακα Κέντρου Ελέγχου Υγείας (Wallston et al., 1976)
•
Ερωτηματολόγιο Εκπλήρωσης Στόχων (Παπαστυλιανού, υπό δημοσίευση)
•
Ερωτηματολόγιο Χρήσης Ουσιών (Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2001)
•
Κλίμακα Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλου (Rizzo et al., 1970)
•
Κλίμακα Οργανωτικού Κλίματος OCDQ-RE (Hoy et al., 1991)
•
Κλίμακα Συντροφικών Σχέσεων (ELSPAC) Quinton & Rutter (1988)
Προσαρμογή: Petrogiannis, 1995
2.2. Το Δείγμα της Έρευνας
Το δείγμα των εκπαιδευτικών της έρευνας αποτελείται από 562 εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής
πρωτευούσης (Αθήνας - Πειραιά) και σε σχολεία των νομών Κορινθίας και Αρκαδίας. Η
περιγραφή της σύνθεσης του τελικού δείγματος των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει στοιχεία ως
προς: την αστικότητα, το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα, την οικογενειακή κατάσταση και
το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του πατέρα. Από το σύνολο των εκπευδευτικών που
συμμετείχαν στην έρευνα, οι 392 εκπαιδευτικοί ήταν γυναίκες (69.8% του συνόλου των
εκπαιδευτικών), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν ηλικίας μεταξύ 30 και 45 ετών (68.0%),
ενώ 79 ερωτώμενοι (14.1%) ήταν εκπαιδευτικοί ειδικότητας. Η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών ήταν παντρεμένοι (419 εκπαιδευτικοί, 74.6%), ενώ το 83.1% εκπαιδευτικών
του δείγματος (437 εκπαιδευτικοί) ήταν «κατώτερης» ή «μέσης» κοινωνικο-οικονομικής
προέλευσης με βάση το επάγγελμα του πατέρα.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.0 Αποτελέσματα Παραγοντικής Ανάλυσης
Η τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης εφαρμόστηκε σε πέντε κλίμακες, ομαδοποίησε τις
μεταβλητές που συσχετίζονται μεταξύ τους σύμφωνα με τη σχέση που έχουν στην αντίληψη
των ερωτώμενων και εξήγαγε τους παράγοντες που συνθέτουν κάθε κλίμακα.
3.0.1. Κλίμακα CES D
Η τιμή Cronbach's Alpha για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ως εξής: α) Καταθλιπτικό
Συναίσθημα: 0.83,
β) Επιβραδυντική Σωματική Δραστηριότητα: 0.81,
γ) Θετικό
Συναίσθημα: 0.70, δ) Διαπροσωπικό Συναίσθημα: 0.79. Τα αποτελέσματα της παραγοντικής
ανάλυσης της κλίμακας, εξήγησαν συνολικά το 55.0% της διασποράς. Το ποσοστό της
διασποράς που εξηγεί ο κάθε παράγοντας έχει ως εξής: α) Καταθλιπτικό Συναίσθημα: 17.86,
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β) Επιβραδυντική Σωματική Δραστηριότητα: 17.02,
Διαπροσωπικό Συναίσθημα: 8.97.

γ) Θετικό Συναίσθημα: 11.15, δ)

3.0.2. Παραγοντική Ανάλυση Κλίμακας Έκφρασης Θυμού
Η τιμή Cronbach's Alpha για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ως εξής: α) Έλεγχος Θυμού:
0.89, β) Συγκαλυμμένη Έκφραση Θυμού: 0.65, γ) Εξωτερίκευση Θυμού: 0.59, δ)
Υπερβολική Έκφραση Εσωτερικού Θυμού: 0.59. Τα αποτελέσματα της παραγοντικής
ανάλυσης, στην κλίμακα αυτή, εξήγησαν συνολικά το 47.7% της διασποράς. Το ποσοστό της
διασποράς που εξηγεί ο κάθε παράγοντας έχει ως εξής: α) Έλεγχος Θυμού: 20.51, β)
Συγκαλυμμένη Έκφραση Θυμού: 9.48, γ) Εξωτερίκευση Θυμού: 8.96, δ) Υπερβολική
Έκφραση Εσωτερικού Θυμού 8.70.
3.0.3. Παραγοντική Ανάλυση Κλίμακας Οργανωτικού κλίματος
Η τιμή Cronbach's Alpha για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ως εξής: α) Διευθυντική
Υποστήριξη:0.88, β) Θετική Επαγγελματική Συμπεριφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών: 0.88,
γ) Διευθυντικός Έλεγχος: 0.72, δ)Υπερφόρτωση Καθηκόντων – Εργασιών των
εκπαιδευτικών: 0.71, ε) Δυσλειτουργία/Ακαμψία του Εκπαιδευτικού Συστήματος: 0.67, στ)
Θετικές προσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών: 0.65.
Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης στην κλίμακα αυτή εξήγησαν συνολικά το
49.9% της διασποράς. Το ποσοστό της διασποράς που εξηγεί ο κάθε παράγοντας έχει ως
εξής: α) Διευθυντική Υποστήριξη: 14.78, β) Θετική Επαγγελματική Συμπεριφορά μεταξύ των
εκπαιδευτικών: 11.32, γ) Διευθυντικός Έλεγχος: 6.97, δ)Υπερφόρτωση Καθηκόντων –
Εργασιών των εκπαιδευτικών: 5.93, ε) Δυσλειτουργία/Ακαμψία του Εκπαιδευτικού
Συστήματος: 5.91, στ) Θετικές προσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών: 4.95.
3.0.4. Παραγοντική Ανάλυση Κλίμακας Κέντρου Ελέγχου Υγείας
Η τεχνική ομαδοποίησε τις ερωτήσεις, σύμφωνα με τη σχέση που έχουν στην αντίληψη των
ερωτώμενων και εξήγαγε τρεις παράγοντες που συνθέτουν κάθε κλίμακα. Η τιμή Cronbach's
Alpha για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ως εξής: α) ΈλεγχοςΥγείας από Τύχη: 0.70, β)
Έλεγχος Υγείας – Εαυτός: 0.68, γ) Έλεγχος Υγείας – Άλλος: 0.71. Η παραγοντική ανάλυση
της Κλίμακας Αξιολόγησης Κέντρου Ελέγχου Υγείας εξήγησε συνολικά το 41.8% της
διασποράς. Το ποσοστό της διασποράς που εξηγεί ο κάθε παράγοντας έχει ως εξής:α)
ΈλεγχοςΥγείας από Τύχη: 14.16, β)Έλεγχος Υγείας – Εαυτός: 14.13, γ)Έλεγχος Υγείας –
Άλλος: 13.45.
3.0.5. Παραγοντική ανάλυση Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Η τεχνική ομαδοποίησε τις ερωτήσεις, σύμφωνα με τη σχέση που έχουν στην αντίληψη των
ερωτώμενων και εξήγαγε τρεις παράγοντες που συνθέτουν κάθε κλίμακα. Η τιμή Cronbach's
Alpha για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ως εξής: α) Συναισθηματική Εξάντληση: 0.82, β)
Προσωπική επίτευξη: 0.72, γ)Αποπροσωποποίηση: 0.53. Η παραγοντική ανάλυση της
κλίμακας εξήγησε συνολικά το 48% της διασποράς. Το ποσοστό της διασποράς που εξηγεί ο
κάθε παράγοντας έχει ως εξής: α) Συναισθηματική Εξάντληση: 25.09, β) Προσωπική
επίτευξη: 14.27, γ)Αποπροσωποποίηση: 8.65.
3.1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κλάδου των εκπαιδευτικών
Τα θετικά γνωρίσματα με την αναλογικά μεγαλύτερη συχνότητα δήλωσης ήταν τα εξής:
«Εργασιακά πλεονεκτήματα έναντι άλλων επαγγελμάτων» (77.1%), «Αξίες-Αρετές»
(42.4%), «Προσωπική ικανοποίηση από την προσφορά και την επίτευξη έργου (21.2%). Τα
αρνητικά γνωρίσματα με την αναλογικά μεγαλύτερη συχνότητα δήλωσης ήταν τα εξής:
«Κοινωνική απαξίωση - Επιστημονική και Οικονομική υποβάθμιση» (53.9%), «Εργασιακές
συνθήκες» (44.8%), «Ατομικά μειονεκτήματα» (33.9%), «Απουσία Επαγγελματικών
Κινήτρων» (28.5%).
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3.2. Ερωτηματολόγιο Εκπλήρωσης Στόχων
Ο τομέας στον οποίο εμφανίζεται η υψηλότερη βαθμολόγηση (επίτευξη στόχου) είναι η
οικογένεια (μέση τιμή±τυπική απόκλιση=4.0±1.2) ενώ η χαμηλότερη τα οικονομικά (μέση
τιμή±τυπική απόκλιση=3.2±0.8). Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του βαθμού εκπλήρωσης
στόχων και των δημογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών, κατέδειξε ως στατιστικά
σημαντική μόνο την σχέση με την οικογενειακή κατάσταση (One way ANOVA Fstatistic=45.2, df=2, p-value<0.001). Οι διαζευγμένοι/χήροι και οι ανύπαντροι δήλωσαν
χαμηλότερο βαθμό εκπλήρωση στόχων από τους παντρεμένους: 3.3±0.5 και 3.3±0.7 έναντι
3.8±0.6 (Scheffe test p-value < 0.001 και στις δύο συγκρίσεις).
3.3. Κλίμακα Κατάθλιψης CES D
Στο σύνολο του Δείγματος οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα του Θετικού
συναισθήματος είχαν κατά μέσο όρο τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση από τους ερωτώμενους
(1.9±0.7) σε σχέση με τους άλλους παράγοντες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των 562
εκπαιδευτικών που απάντησαν στις ερωτήσεις της κλίμακας CES D, οι 414 εκπαιδευτικοί δεν
παρουσιάζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία (73.7%), 66 εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν
ήπια κατάθλιψη (11.7%), 67 εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μέτρια κατάθλιψη (11.9%), ενώ
τέλος 15 εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλή κατάθλιψη (2.7%).
Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των παραγόντων και των δημογραφικών δεδομένων
έδειξε τις εξής συσχετίσεις: α) Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του παράγοντα του
Καταθλιπτικού Συναισθήματος και των δημογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών
κατέδειξε ως στατιστικά σημαντική τη σχέση με τις εξής δύο παραμέτρους: Ι)Με το Φύλο: Οι
γυναίκες δήλωσαν υψηλότερο Καταθλιπτικό Συναίσθημα από ότι οι άνδρες (Linear regression
coefficient b=-0.32, t-statistic=-3.6, p-value=<0.001 / T-test t-statistic=3.7, df=560, pvalue<0.001), ΙΙ) Με την οικογενειακή κατάσταση: (One way ANOVA F-statistic=5.1, df=2,
p-value<0.001). Οι παντρεμένοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν χαμηλότερο Καταθλιπτικό
Συναίσθημα από ότι οι ανύπαντροι (Scheffe test p-value = 0.032). β) Η διερεύνηση της
σχέσης μεταξύ του παράγοντα της Επιβραδυντικής Σωματικής Δραστηριότητας και των
δημογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών, κατέδειξε ως στατιστικά σημαντική τη σχέση
με τη παράμετρο της Αστικότητας (Linear regression coefficient b=0.15, t-statistic=2.8, pvalue=0.006 / One way ANOVA F-statistic=4.2, df=2, p-value=0.015). Οι εκπαιδευτικοί της
Περιφέρειας Πρωτευούσης δήλωσαν υψηλότερη Επιβραδυντική Σωματική Δραστηριότητα
από ό,τι οι εκπαιδευτικοί των αγροτικών περιοχών (Scheffe test p-value=0.028). γ) Η
διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του παράγοντα του Θετικού Συναισθήματος και των
δημογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών, κατέδειξε ως στατιστικά σημαντική τη σχέση
με τη παράμετρο του Φύλου. Οι γυναίκες δήλωσαν υψηλότερο Θετικό Συναίσθημα από ότι οι
άνδρες (Linear regression coefficient b=-0.38, t-statistic=-4.2, p-value<0.001 / T-test tstatistic=4.2, df=560, p-value<0.001). δ) Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του παράγοντα του
Διαπροσωπικού Συναισθήματος και των δημογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών,
κατέδειξε ως στατιστικά σημαντική τη σχέση με τη παράμετρο της Αστικότητας (Linear
regression coefficient b=0.17, t-statistic=3.2, p-value=0.002 / One way ANOVA Fstatistic=6.1, df=2, p-value=0.002). Οι εκπαιδευτικοί των αγροτικών περιοχών δήλωσαν
χαμηλότερο Διαπροσωπικό Συναίσθημα από ότι οι εκπαιδευτικοί των αστικών περιοχών και
της περιφέρειας Πρωτευούσης (Scheffe test p-value=0.017 και 0.005 αντίστοιχα).
3.4. Κλίμακα Αγχογόνων Γεγονότων
Τα αγχογόνα γεγονότα που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν κατά σειρά τα οικονομικά
προβλήματα (28.1%), τα δάνεια (26.5%), οι εργασιακές δυσκολίες (24.4%) και ο θάνατος
αγαπημένου προσώπου (19.6%). Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του αριθμού των
αγχογόνων γεγονότων και των δημογραφικών δεδομένων των εκπαιδευτικών, κατέδειξε ως
στατιστικά σημαντική τη σχέση με τις εξής τρεις παραμέτρους:α) Οικογενειακή κατάσταση:
(One way ANOVA F-statistic=22.7, df=2, p-value<0.001). Οι παντρεμένοι εκπαιδευτικοί
δήλωσαν λιγότερα αγχογόνα γεγονότα από ότι οι ανύπαντροι (Scheffe test p-value < 0.001),
β) Ειδικότητα: Οι Εκπαιδευτικοί ειδικότητας δήλωσαν περισσότερα αγχογόνα γεγονότα από
ότι οι δάσκαλοι (Linear regression coefficient b=0.81, t-statistic=3.5, p-value<0.001 / T-test
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t-statistic=-4.1, df=560, p-value<0.001), γ) Ηλικία: (Linear regression coefficient b=-0.48, tstatistic=-3.0, p-value=0.003 / One way ANOVA F-statistic=24.7, df=2, p-value<0.001). Οι
Εκπαιδευτικοί ηλικίας < 30 έτη δήλωσαν περισσότερα αγχογόνα γεγονότα από τις δύο
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (Scheffe test p-value < 0.001 και στις δυο συγκρίσεις).
3.5. Κλίμακα Ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
Τα συχνότερα από τα συμπτώματα του τελευταίου έτους που αναφέρθηκαν ήταν η σωματική
εξάντληση (55.0%), οι πονοκέφαλοι (46.1%), οι αϋπνίες (28.1%), οι ημικρανίες (20.9%) η
οσφυαλγία – ισχιαλγία (16.7%) και η ταχυκαρδία (16.1%). Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ
του αριθμού των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και των δημογραφικών δεδομένων των
εκπαιδευτικών, κατέδειξε ως στατιστικά σημαντική τη σχέση με τις εξής δυο παραμέτρους:α)
Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πατέρα των ερωτώμενων: (Linear regression coefficient
b=0.39, t-statistic=2.7, p-value=0.007 / One way ANOVA F-statistic=5.6, df=2, pvalue=0.004). Οι Εκπαιδευτικοί «ανώτερης» κοινωνικο-οκονομικής προέλευσης (σύμφωνα
με το επάγγελμα του πατέρα) ανέφεραν περισσότερα ψυχοσωματικά συμπτώματα από τους
εκπαιδευτικούς «κατώτερης» προέλευσης (Scheffe test p-value = 0.009), β) Φύλο: Οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί δήλωσαν περισσότερα ψυχοσωματικά συμπτώματα από τους άνδρες.
(Linear regression coefficient b=-0.58, t-statistic=-2.5, p-value=0.012 / T-test t-statistic=3.1,
df=560, p-value=0.002).
3.6. Ερωτηματολόγιο Χρήσης Ουσιών
Η μέση συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ ήταν κατά μέσο όρο περίπου «μερικές φορές το
μήνα» και σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις εξής δημογραφικές παραμέτρους: α) Με το
Φύλο: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν συχνότερη κατανάλωση αλκοόλ από τις γυναίκες
(Linear regression coefficient b=0.32, t-statistic=5.5, p-value<0.001 / T-test t-statistic=-5.4,
df=551, p-value<0.001), β) Με την Οικογενειακή κατάσταση: (One way ANOVA Fstatistic=4.8, df=2, p-value=0.009). Οι διαζευγμένοι/χήροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν συχνότερη
κατανάλωση αλκοόλ από ό,τι οι ανύπαντροι και οι παντρεμένοι (Scheffe test p-value = 0.014
και 0.010 αντίστοιχα). Ως κύριος λόγος κατανάλωσης αλκοόλ αναφέρθηκε η ευχαρίστηση
(65.9%). Από τους 562 εκπαιδευτικούς μόνον 24 εκπαιδευτικοί (4.3% του δείγματος)
δήλωσαν ότι έκαναν χρήση ηρεμιστικών, υπνωτικών, βαρβιτουρικών χωρίς συνταγή γιατρού
κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ 25 εκπαιδευτικοί (4.4% του δείγματος) δήλωσαν
ότι δεν απαντούν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τέλος τρεις εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έκαναν
χρήση απαγορευμένων ουσιών (π.χ. μαριχουάνας/χασίς, κοκαΐνης, ηρωίνης, κ.ά.) κατά τους
τελευταίους δώδεκα μήνες.
3.7. Κλίμακα Έκφρασης Θυμού
Στο σύνολο του δείγματος οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα Έλεγχος Θυμού είχαν
κατά μέσο όρο τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση από τους ερωτώμενους (2.9±0.6) σχετικά με
τους άλλους τρεις παράγοντες της κλίμακας δηλαδή την Υπερβολική Έκφραση Εσωτερικού
Θυμού (1.9±0.6), την Εξωτερίκευση Θυμού (1.9±0.4), και τη Συγκαλυμμένη Έκφραση Θυμού
που είχε και την χαμηλότερη βαθμολόγηση (1.6±0.4). Ο παράγοντας Έλεγχος Θυμού
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την παράμετρο του φύλου: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί
δηλώνουν υψηλότερο «Έλεγχο Θυμού» από ότι οι γυναίκες (Linear regression coefficient
b=0.25, t-statistic=2.8, p-value=0.005 / T-test t-statistic=-2.8, df=560, p-value=0.005). Ο
παράγοντας Υπερβολική Έκφραση Εσωτερικού Θυμού σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με
την παράμετρο του φύλου: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δηλώνουν υψηλότερη Υπερβολική
Έκφραση Εσωτερικού Θυμού από ότι οι γυναίκες (Linear regression coefficient b=0.24, tstatistic=2.6, p-value=0.009/ T-test t-statistic=-2.7, df=560, p-value=0.009). Οι υπόλοιποι
παράγοντες δεν σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με τα δημογραφικά δεδομένα των
εκπαιδευτικών.
3.8. Κλίμακες Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλου
Στο σύνολο του δείγματος, ο Βαθμός Σαφήνειας Ρόλου ήταν κατά μέσο όρο αρκετά υψηλός
(5.6±1.0), ενώ ο Βαθμός Σύγκρουσης Ρόλου κυμάνθηκε σε μέτρια, κατά μέσο όρο, επίπεδα

1061
(3.9±1.3). Ο Βαθμός Σαφήνειας Ρόλου σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την οικογενειακή
κατάσταση των εκπαιδευτικών (One way ANOVA F-statistic=6.5, df=2, p-value=0.002). Οι
ανύπαντροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν χαμηλότερο Βαθμό Σαφήνειας Ρόλου από ό,τι οι
παντρεμένοι (Scheffe test p-value = 0.002). Ο Βαθμός Σύγκρουσης Ρόλου σχετίζεται
στατιστικά σημαντικά με το φύλο: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν μεγαλύτερο Βαθμό
Σύγκρουσης Ρόλου από τις γυναίκες (Linear regression coefficient b=0.45, t-statistic=3.7, pvalue<0.001 / T-test t-statistic=-3.7, df=557, p-value<0.001).
3.9. Κλίμακα Οργανωτικού Κλίματος
Στο σύνολο του δείγματος, οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τους παράγοντες «Διευθυντική
Υποστήριξη» (2.9±0.6) και «Θετική επαγγελματική συμπεριφορά μεταξύ Εκπαιδευτικών»
(2.9±0.6) είχαν κατά μέσο όρο τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση.
Ο παράγοντας Διευθυντική Υποστήριξη σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την
παράμετρο της αστικότητας (Linear regression coefficient b=-0.25, t-statistic=-4.8, pvalue<0.001/One way ANOVA F-statistic=11.5, df=2, p-value<0.001). Οι εκπαιδευτικοί της
περιφέρειας πρωτευούσης αντιλαμβάνονται λιγότερη Διευθυντική Υποστήριξη από τους
εκπαιδευτικούς των άλλων αστικών περιοχών του δείγματος καθώς και από τους
εκπαιδευτικούς των ημιαστικών/αγροτικών περιοχών (Scheffe test p-value=0.009 και Scheffe
test p-value <0.001 αντίστοιχα).
Ο παράγοντας Διευθυντικός Έλεγχος σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις εξής
τρεις παραμέτρους: α) Με την οικογενειακή κατάσταση: (One way ANOVA F-statistic=4.6,
df=2, p-value=0.010). Οι διαζευγμένοι/ χήροι αντιλαμβάνονται υψηλότερο Διευθυντικό
Έλεγχο από ότι οι ανύπαντροι και οι παντρεμένοι (Scheffe test p-value = 0.010 και 0.036
αντίστοιχα). β) Με την ηλικία: (Linear regression coefficient b=0.20, t-statistic=2.6, pvalue=0.009 / One way ANOVA F-statistic=4.6, df=2, p-value=0.010). Οι εκπαιδευτικοί
ηλικίας άνω των 45 ετών αντιλαμβάνονται υψηλότερο Διευθυντικό Έλεγχο από τους
εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-45 ετών(Scheffe test p-value = 0.041). γ) Με την Ειδικότητα: Οι
εκπαιδευτικοί ειδικότητας αντιλαμβάνονται υψηλότερο Διευθυντικό Έλεγχο από τους
δασκάλους (Linear regression coefficient b=0.30, t-statistic=2.5, p-value=0.013 / T-test tstatistic=-2.3, df=560, p-value=0.025).
Ο παράγοντας Υπερφόρτωση Καθηκόντων-Εργασιών Εκπαιδευτικών σχετίζεται
στατιστικά σημαντικά με το φύλο: Οι άνδρες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται υψηλότερη
Υπερφόρτωση Καθηκόντων-Εργασιών Εκπαιδευτικών από τις γυναίκες (Linear regression
coefficient b=0.26, t-statistic=2.8, p-value=0.005 / T-test t-statistic=-2.8, df=560, pvalue=0.005).
Ο παράγοντας Δυσλειτουργία/Ακαμψία Εκπαιδευτικού Συστήματος σχετίζεται
στατιστικά σημαντικά με την παράμετρο της κοινωνικοοικονομικής τάξης πατέρα (Linear
regression coefficient b=0.17, t-statistic=-2.9, p-value=0.004 / One way ANOVA Fstatistic=5.8, df=2, p-value=0.003). Οι εκπαιδευτικοί «μέσης» κοινωνικο-οικονομικής
προέλευσης αντιλαμβάνονται περισσότερη Δυσλειτουργία/Ακαμψία Εκπαιδευτικού
Συστήματος από τους εκπαιδευτικούς «κατώτερης» κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης
(Scheffe test p-value=0.007).
3.10. Κλίμακα Αξιολόγησης Κέντρου Ελέγχου Υγείας
Στο σύνολο του δείγματος, οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τους παράγοντες Έλεγχος Υγείας Εαυτός και Έλεγχος Υγείας - Άλλος είχαν κατά μέσο όρο την ίδια περίπου βαθμολόγηση
(4.0±0.8 και 3.9±1.1 αντίστοιχα), ενώ τη χαμηλότερη βαθμολόγηση είχε ο παράγοντας Υγεία
από Τύχη (2.8±1.0). Ο παράγοντας Έλεγχος Υγείας - Εαυτός σχετίζεται στατιστικά σημαντικά
με τις εξής δύο παραμέτρους: α) Ειδικότητα (Linear regression coefficient b=0.37, tstatistic=3.1, p-value=0.002 /
T-test t-statistic=-3.0, df=560, p-value=0.002). Οι
εκπαιδευτικοί ειδικότητας εξέφρασαν υψηλότερο Έλεγχο υγείας - Εαυτό από τους δασκάλους,
β) Φύλο (Linear regression coefficient b=0.24, t-statistic=2.6, p-value=0.008 / T-test tstatistic=-2.6, df=560, p-value=0.009). Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν υψηλότερο Έλεγχο
Υγείας - Εαυτό από τις γυναίκες. Ο παράγοντας Έλεγχος Υγείας - Άλλος σχετίζεται στατιστικά
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σημαντικά με την ηλικία (Linear regression coefficient b=0.23, t-statistic=3.1, p-value=0.002
/ One way ANOVA F-statistic=5.7, df=2, p-value=0.004). Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας μέχρι 30
έτη εκφράζουν χαμηλότερο Έλεγχο Yγείας - Άλλος από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-45
ετών και από τους εκπαιδευτικούς άνω των 45 ετών (Scheffe test p-value = 0.019 και 0.004
αντίστοιχα).
3.11. Κλίμακα Συντροφικών Σχέσεων
Στις ερωτήσεις της κλίμακας Συντροφικών Σχέσεων ο Μέσος Βαθμός Θετικών Συντροφικών
Σχέσεων ήταν 27.2±5.0 (θεωρητικό εύρος βαθμολόγησης: 0-36). Ο Βαθμός Θετικών
Συντροφικών Σχέσεων σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις εξής δυο παραμέτρους:α) Με
την Οικογενειακή κατάσταση (One way ANOVA F-statistic=11.7, df=2, p-value<0.001). Οι
ανύπαντροι δηλώνουν υψηλότερο Βαθμό Θετικών Συντροφικών Σχέσεων από ό,τι οι
παντρεμένοι (Scheffe test p-value < 0.001), β) Με την Ηλικία (Linear regression coefficient
b=-0.93, t-statistic=-2.0, p-value=0.045 / One way ANOVA F-statistic=8.4, df=2, pvalue<0.001). Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας μέχρι 30 έτη δηλώνουν υψηλότερο Βαθμό Θετικών
Συντροφικών Σχέσεων από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-45 ετών (Scheffe test p-value =
0.003) και από αυτούς άνω των 45 ετών (Scheffe test p-value < 0.001).
3.12. Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Στο σύνολο του δείγματος, οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα Προσωπική επίτευξη
είχαν κατά μέσο όρο πολύ υψηλότερη βαθμολόγηση (4.8±0.7), από τις ερωτήσεις των άλλων
δυο παραγόντων. Χαμηλή βαθμολόγηση είχαν οι ερωτήσεις του παράγοντα της
Συναισθηματικής εξάντλησης (2.0±1.0), ενώ ακόμα πιο χαμηλή βαθμολόγηση είχαν οι
ερωτήσεις του παράγοντα Αποπροσωποποίηση (0.8±0.9).
Ο παράγοντας Συναισθηματική Εξάντληση σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την
ηλικία (Linear regression coefficient b=-0.16, t-statistic=-2.1, p-value=0.034 / One way
ANOVA F-statistic=3.7, df=2, p-value=0.024). Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 45 ετών
εκφράζουν κατά μέσο όρο χαμηλότερη Συναισθηματική Εξάντληση από τους εκπαιδευτικούς
ηλικίας 30-45 ετών (Scheffe test p-value = 0.025). Ο παράγοντας Αποπροσωποποίηση
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το φύλο. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν κατά μέσο
όρο υψηλότερη Αποπροσωποποίηση από τις γυναίκες (Linear regression coefficient b=0.22, tstatistic=2.4, p-value=0.015 / T-test t-statistic=-2.4, df=560, p-value=0.015). Ο παράγοντας
Προσωπική επίτευξη δεν σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με κανένα από τα δημογραφικά
στοιχεία των εκπαιδευτικών.
Θετικά, στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες με τον παράγοντα Συναισθηματική
Εξάντληση εντοπίστηκαν οι παράμετροι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και αρνητικά σύμφωνα με
τον Πίνακα 2:
Πίνακας 1. Παράμετροι οι οποίοι εντοπίστηκαν ότι έχουν Θετική στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με τον παράγοντα «Συναισθηματική Εξάντληση»

Παράμετροι
Συνολικός αριθμός
αγχογόνων
γεγονότων
Υπερβολική
έκφραση
εσωτερικού θυμού
Δυσλειτουργία
/
ακαμψία
εκπαιδευτικού
συστήματος
Συγκαλυμμένη

Linear
regression
coefficient b

t-statistic

p-value

Pearson
Correlation

p-value

0.11

5.58

<0.001

0.28

<0.001

0.17

4.57

<0.001

0.23

<0.001

0.12
0.09

2.95
2.29

<0.001
0.02

0.23
0.15

<0.001
<0.001
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έκφραση θυμού
Υγεία από τύχη

0.09

2.41

0.02

0.13

0.001

Πίνακας 2. Παράμετροι οι οποίοι εντοπίστηκαν ότι έχουν Αρνητική στατιστικά
σημαντική συσχέτιση με τον παράγοντα «Συναισθηματική Εξάντληση»
Linear
regression
coefficient b

pΠαράμετροι
t-statistic
value
Pearson Correlation
p-value
Βαθμός
Σαφήνειας
-0.13
-3.27
0.00
-0.27
<0.001
Έλεγχος θυμού -0.13
-3.44
0.00
-0.20
<0.001
Θετική
επαγγελματική
συμπεριφορά
μεταξύ
εκπαιδευτικών
-0.12
-3.09
0.00
-0.20
<0.001
Διευθυντική
υποστήριξη
-0.08
-2.19
0.03
-0.12
0.003
Θετικά, στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες με τον παράγοντα Προσωπική Επίτευξη
εντοπίστηκαν οι εξής παράμετροι σύμφωνα με τον Πίνακα 3:
Πίνακας 3. Παράμετροι οι οποίοι εντοπίστηκαν ότι έχουν Θετική στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με τον παράγοντα «Προσωπική Επίτευξη»

Linear regression
Pearson
pΠαράμετροι
coefficient b
t-statistic
p-value
Correlation
value
Βαθμός Σαφήνειας
0.20
4.93
0.000
0.24
0.000
Έλεγχος Θυμού
0.18
4.49
0.000
0.21
0.000
Έλεγχος Υγείας –
Εαυτός
0.13
3.28
0.001
0.13
0.002
Αρνητικά, στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες με τον ίδιο παράγοντα εντοπίστηκε η
παράμετρος της Συγκαλυμμένης Έκφρασης Θυμού (Linear regression coefficient b=0.10, tstatistic=-2.42 p-value=0.016 Pearson Correlation=-0.13 p-value=0.003 )
Θετικά, στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες με τον παράγοντα Αποπροσωποποίηση
εντοπίστηκαν οι εξής παράμετροι (Πίνακας 4):
Πίνακας 4. Παράμετροι οι οποίοι εντοπίστηκαν ότι έχουν Θετική στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με τον παράγοντα «Αποπροσωποποίηση»
Linear
regression
coefficient
Pearson
pCorrelation
value
Παράμετροι
b
t-statistic
p-value
Βαθμός
Σύγκρουσης
Ρόλου
0.14
4.53
<0.001
0.24
<0.001
Υγεία από Τύχη
0.16
3.90
<0.001
0.20
<0.001
Υπερβολική Έκφραση
Εσωτερικού Θυμού
0.08
2.01
0.045
0.13
0.002
Τέλος, με χρήση του Pearson correlation coefficient ελέγχθηκε η σχέση κάθε Παράγοντα της
Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης με τις εξής παραμέτρους: α) Βαθμό Εκπλήρωσης
Στόχων των εκπαιδευτικών, β) Συνολική ανταπόκριση στα προσόντα και στις προσδοκίες των
εκπαιδευτικών, γ) Παράγοντες / άξονες που συνθέτουν την κλίμακα Κατάθλιψης CES-D,
Συνολικό αριθμό των Ψυχοσωματικών Συμπτωμάτων και το Βαθμό Θετικών Συντροφικών
Σχέσεων. Με τον παράγοντα Συναισθηματική Εξάντληση βρέθηκαν θετικά, στατιστικά
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σημαντικά συσχετισμένες οι παράμετροι της Επιβραδυντικής Σωματικής Δραστηριότητας, του
Συνολικού αριθμού Ψυχοσωματικών Συμπτωμάτων και του Καταθλιπτικού Συναισθήματος.
Αρνητικά, στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες με τον παράγοντα Συναισθηματική
Εξάντληση εντοπίστηκαν οι παράμετροι της Ανταπόκρισης Θέσης στα Επαγγελματικά
Προσόντα, του Θετικού Συναισθήματος, του Βαθμού Εκπλήρωσης Στόχων και του Βαθμού
Θετικών Συντροφικών Σχέσεων.
Θετικά, στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες με τον παράγοντα Προσωπική Επίτευξη
εντοπίστηκαν οι παράμετροι του Θετικού Συναισθήματος, του Βαθμού Θετικών Συντροφικών
Σχέσεων και του Βαθμού Εκπλήρωσης Στόχων, ενώ δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές
αρνητικές συσχετίσεις στο συγκεκριμένο παράγοντα.
Τέλος, θετικά στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες με τον παράγοντα
Αποπροσωποποίηση εντοπίστηκαν οι παράμετροι του Διαπροσωπικού Συναισθήματος και της
Επιβραδυντικής Σωματικής Δραστηριότητας της ίδιας κλίμακας.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η προσωπική επίτευξη, η επίτευξη
στόχων, οι θετικές συναδελφικές σχέσεις, η διευθυντική υποστήριξη, ο έλεγχος του θυμού, τα
χαμηλά επίπεδα σύγκρουσης και ασάφειας ρόλου, η οικογένεια και τα υψηλά επίπεδα
συντροφικότητας ενισχύουν και ενδυναμώνουν τους έλληνες εκπαιδευτικούς στην εκτέλεση
των καθηκόντων τους, ασκώντας μια ιδιαίτερη προστατευτική δράση απέναντι στους
παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης λειτουργώντας αναχαιτιστικά στην εμφάνιση
του άγχους. Σε γενικές γραμμές, μάλιστα, τα ευρήματα της έρευνας, συγκρινόμενα με
ευρήματα προερχόμενα από άλλες χώρες, παρουσιάζουν τους εκπαιδευτικούς να βιώνουν
σαφώς χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, κατάθλιψης, σύγκρουσης και
ασάφειας ρόλου. Φαίνεται μάλιστα ότι αν κι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια
για την «κοινωνική απαξίωση» και την «επιστημονική και οικονομική υποβάθμισή τους»,
εκφράζουν ταυτόχρονα και μια έντονη επαγγελματική ικανοποίηση που απορρέει κυρίως από
τα εργασιακά πλεονεκτήματα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος έναντι των άλλων
επαγγελμάτων. Τέλος, θεωρώντας την πρόληψη ένα νευραλγικό τοµέα πρόνοιας, εκτιμούμε
ότι ζητήµατα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών, την ποιότητας της ζωής τους, το πλέγμα των διαπροσωπικών τους σχέσεων
εντός κι εκτός σχολείου, καθώς και άλλων καθοριστικών στοιχείων που επηρεάζουν τη
ψυχοσωματική τους υγεία απαιτούν όχι μόνο περαιτέρω εµβάθυνση αλλά και την έμπρακτη
στήριξη της Πολιτείας, η οποία θα πρέπει επιτέλους να τους εξασφαλίσει μια καλύτερη
ποιότητα ζωής που θα οδηγούσε αναμφίβολα όχι μόνο στην κοινωνική τους καταξίωση αλλά
και στον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.
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Το σχολείο ως κοινωνικό πλαίσιο για την κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού
Βασιλείου Ποτ.–Σπυρ., Δασκάλα, MA, Υποψ. Διδάκτ. Κοινωνιολογίας
Περίληψη
Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση των μαθητών/τριών στο σχολείο, είναι μια σχετικά νέα περιοχή
έρευνας. Το φαινόμενο του εκφοβισμού έχει εξεταστεί αρχικά ως ένα ζήτημα που προκύπτει από
παράγοντες εξωτερικούς και ανεξάρτητους από τη σχολική ζωή. Έτσι, σχολικοί παράγοντες που
πιθανόν σχετίζονται με την εμφάνιση του φαινομένου δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς. Η έρευνα αυτή
είναι μια μικρή συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει το
βαθμό στον οποίο οι σχέσεις των μαθητών με τους/τις δασκάλους/ες τους, όπως γίνονται αντιληπτές
από τους μαθητές, και ο τρόπος που βιώνουν, εν γένει, το σχολείο σχετίζονται με την εμφάνιση του
φαινομένου του εκφοβισμού. Προκειμένου να ελεγχθεί η ανωτέρω ερευνητική υπόθεση
πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις σε δείγμα τριάντα (30) μαθητών από τη Δευτέρα
(Β΄) και την Πέμπτη (Ε΄) τάξη δημοτικών σχολείων της Αθήνας. Το δείγμα καθορίστηκε αφού
συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Τα ευρήματα από
την έρευνα έδειξαν ότι η εμφάνιση του φαινομένου σχετίζεται με φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις και
με αρνητικές σχολικές εμπειρίες από μέρους των μαθητών, που με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά
την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή τους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας προσπαθήσαμε
να αναδείξουμε κάποιους από τους τρόπους που, σε άμεση σχέση με τα γενικά θέματα του ελέγχου,
της εξουσίας και του αυταρχισμού, τα σχολεία μπορούν μη σκόπιμα να «καλλιεργήσουν» στους
μαθητές επιθετική συμπεριφορά.
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Εισαγωγή
Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια σχετικά νέα περιοχή
έρευνας. Ακόμα και στη Νορβηγία, όπου υπήρξε πρωτοποριακό έργο, ήταν το 1982 με την
αυτοκτονία τριών θυμάτων που ο εκφοβισμός αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό ζήτημα. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο ο εκφοβισμός καθιερώθηκε ως ένα ανεξάρτητο πεδίο κοινωνικής και
επιστημονικής έρευνας το 1988 με τη δημοσίευση του πρώτου βιβλίου πάνω στο πρόβλημα.
Παρομοίως, στην Ιαπωνία ο εκφοβισμός αναγνωρίστηκε πρωταρχικά ως ένα σοβαρό
κοινωνικό πρόβλημα το 1984 και 1985, όταν δεκαέξι 16 μαθητές αυτοκτόνησαν κάτω από
συνθήκες ύποπτες για θυματοποίηση, γεγονός το οποίο οδήγησε στη δημοσίευση της πρώτης
επιστημονικής εργασίας πάνω στο θέμα το 1986 (Yoneyama & Naito 2003).
Μετά τις αρχικές μελέτες, ερευνητές σε πολλές άλλες χώρες, περιλαμβάνοντας την
Αγγλία, την Αυστραλία, τις Η.Π.Α., την Ιταλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα,
έχουν επίσης αναφέρει ότι ο εκφοβισμός είναι ένα μεγάλο σχολικό πρόβλημα (Houndoumadi
& Pateraki 2001). Στη διεθνή έρευνα του ΕΠΙΨΥ, HBSC-WHO (2000), για τη γενική
κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας των Ελλήνων μαθητών φαίνεται ότι ανάμεσα
στους εντεκάχρονους και δεκατριάχρονους μαθητές τα ποσοστά θυματοποίησης είναι αρκετά
υψηλά (34% και 39% αντιστοίχως).
Πολυάριθμες μελέτες έχουν συνταχθεί σε όλο τον κόσμο για να προμηθεύσουν
αξιόπιστες και λεπτομερείς περιγραφές του εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών του σχολείου.
Ως συνέπεια, πλήθος στοιχείων έχει συσσωρευτεί για πλευρές όπως, η κυριαρχία του
φαινομένου, η συχνότητα, η ένταση, η διάρκεια, οι τόποι της εμφάνισης, οι διαφορές φύλου,
οι διάφορες μορφές και οι μέθοδοι του εκφοβισμού, τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των
θυτών, των θυμάτων και των θυτών/θυμάτων. Όσον αφορά όμως στα αίτια του εκφοβισμού,
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Η εξήγηση τού γιατί κάποιοι μαθητές εκφοβίζουν κάποιους
άλλους έχει αναζητηθεί αρχικά εξετάζοντας τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύτη και του
θύματος, τις οικογένειές τους και το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Έτσι, σχολικοί παράγοντες
που πιθανόν σχετίζονται με την εμφάνιση του φαινομένου δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς.
Επιπλέον, υπάρχουν λίγες μελέτες που εστιάζουν καθαρά σε θεμελιώδεις πλευρές του
σχολείου, όπως οι σχέσεις δασκάλου-μαθητή, η ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης
και οι μέθοδοι της πειθαρχίας που συμβάλλουν στον εκφοβισμό (Yoneyama & Naito 2003).
Με την παρούσα έρευνα θα προσπαθήσουμε να συμβάλουμε στη βαθύτερη διερεύνηση
του πολύπλευρου αυτού φαινομένου, καθώς θα εστιάσουμε στον παράγοντα των
διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
1. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. Εννοιολογική οριοθέτηση
Ο Olweus (1996), πρωτοπόρος στη έρευνα για τη διερεύνηση του φαινομένου του
εκφοβισμού, το ορίζει ως εξής: Ένας μαθητής είναι θύμα εκφοβισμού όταν εκτίθεται
επαναληπτικά για ένα χρονικό διάστημα σε αρνητικές ενέργειες, που εκτελούνται από έναν ή
περισσότερους μαθητές. Μία ενέργεια θεωρείται αρνητική, όταν κάποιος σκόπιμα βλάπτει ή
επιχειρεί να βλάψει ή να ταλαιπωρήσει κάποιον άλλον.
Σύμφωνα με τον Olweus, το φαινόμενο του εκφοβισμού χαρακτηρίζεται από τα τρία
επόμενα κριτήρια: α) Είναι μια επιθετική συμπεριφορά, β) η οποία πραγματοποιείται κατ’
επανάληψη και στη διάρκεια του χρόνου, γ) μέσα σε μια διαπροσωπική σχέση που
χαρακτηρίζεται από δυσαναλογία εξουσίας.
Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και μορφές μαθητικής δραστηριότητας που παραδοσιακά
θεωρούνται συνυφασμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινότητα της
σχολικής ζωής, όπως είναι το πείραγμα και ο αστεϊσμός. Το υποκειμενικό στοιχείο του
βιώματος της θυματοποίησης, από την πλευρά του «θύματος», αποτελεί το (συχνά επισφαλές)
όριο της διάκρισης μεταξύ της αποδοχής ή της απαξίας της συμπεριφοράς που ορίζεται ως
κακομεταχείριση (Αρτινοπούλου 2001).
Ο εκφοβισμός είναι μια υποκατηγορία επιθετικής συμπεριφοράς και είναι χρήσιμο να
διακρίνουμε μεταξύ του άμεσου εκφοβισμού-με σχετικά ανοιχτές επιθέσεις απέναντι στο
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θύμα-και έμμεσου εκφοβισμού, με τη μορφή της κοινωνικής απομόνωσης και του σκόπιμου
αποκλεισμού από την ομάδα.
1.2. Ο θεωρητικός προσανατολισμός της παρούσας μελέτης επηρεάστηκε κυρίαρχα από
τις ακόλουθες θεωρίες:
α) Η θεωρία του κοινωνικού ελέγχου (Hirschi 1969): Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού
ελέγχου οι δεσμοί με τους κοινωνικούς θεσμούς είναι αποτελεσματικοί τρόποι για να
εμποδίσουν την παραβατικότητα και το έγκλημα. Η θεωρία εστιάζει στις ποικίλες, ανάλογα με
το χρόνο, διαπροσωπικές σχέσεις και στους κανονιστικούς περιορισμούς. Οι κοινωνικοί δεσμοί
με τις μορφές της προσκόλλησης, της δέσμευσης και της εμπλοκής προβάλλονται ως
αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου, που εμποδίζουν την αντικοινωνική συμπεριφορά.
Πρόσφατες μελέτες έχουν προβάλει αυτή τη θεωρία καταδεικνύοντας ότι οι κοινωνικοί δεσμοί
επηρεάζουν όχι μόνο τη νεανική παραβατικότητα αλλά και τις εγκληματικές δραστηριότητες
των ενηλίκων και ότι λειτουργούν ως σημαντικά γεγονότα, που αλλάζουν την πορεία της
παραβατικότητας και την εγκληματικότητα (De Li 2004). Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του
κοινωνικού ελέγχου, η αίσθηση «του ανήκειν» και της σύνδεσης μέσα στο πλαίσιο του
σχολείου αυξάνει την εμπλοκή του ατόμου με προκοινωνικές ομάδες και παρέχει τις ευκαιρίες
για την απόκτηση προκοινωνικών ικανοτήτων και συμπεριφορών. Επιπροσθέτως, όταν οι
μαθητές νιώθουν συνδεδεμένοι με το σχολείο είναι λιγότερο πιθανόν να επιδείξουν
αντικοινωνικές συμπεριφορές, διότι αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να διακινδυνεύσουν τη
συνέχεια της συμμετοχής μέσα στο σχολικό πλαίσιο (Murray & Greenberg 2000).
β) Η θεωρία της ανομίας: Σύμφωνα με τον Merton (1965), όπως αναφέρει ο
Μυλωνάς (1995), όταν μια κοινωνία προβάλλει και καλλιεργεί στα μέλη της αξίες, την
επίτευξη των οποίων θα πρέπει να επιδιώκουν, χωρίς ταυτόχρονα να τους παρέχει και τα
μέσα, «ωθεί τα μέλη της στην παραθεώρηση των ισχυόντων κανόνων και στην παραβατική
συμπεριφορά». Τα μέλη καταφεύγουν και σε μέσα μη θεμιτά. Μεταξύ άλλων μπορεί να
καταφεύγουν και στη βία, αν αυτό είναι το καταλληλότερο διαθέσιμο μέσο. Η διάσταση
μεταξύ αξιών-στόχων και μέσων οδηγεί σε καταστάσεις ανομικές. Ανομία υπάρχει όπου στο
επίπεδο της κοινωνίας παρατηρείται αποδιοργάνωση, αποθεσμοποίηση, αντιφατικότητα
κανονιστική και διάσταση μεταξύ αξιών και μέσων επιδίωξης της επίτευξής τους. Σ’ αυτή
την περίπτωση το άτομο εισέρχεται σε (ανομική) φάση προσωπικής σύγχυσης, αβεβαιότητας
και αποπροσανατολισμού (αποδιοργάνωσης). Οι πράξεις του δε ρυθμίζονται πλέον από
κανόνες σαφείς και ισχυρούς αλλά από «απορυθμισμένες παρορμήσεις». Το θεωρητικό αυτό
σχήμα θεωρείται ότι δε χάνει την ερμηνευτική του ισχύ και ως προς τα φαινόμενα βίας μέσα
στο σχολείο. Τα κοινωνικά περιβάλλοντα που καλλιεργούν υψηλές φιλοδοξίες στα παιδιά
χωρίς να τους διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για την πραγμάτωσή τους έχουν μεγάλες
πιθανότητες να τα οδηγήσουν σε ανομικές καταστάσεις.
γ) Η θεωρία της συμβολικής αλληλόδρασης: Η ίδια η σημασία των λέξεων
«συμβολική αλληλόδραση» υποδηλώνει ότι η θεωρία αυτή μελετά τους τρόπους με τους
οποίους τα άτομα επικοινωνούν, χρησιμοποιώντας γλωσσικά και άλλα σύμβολα. Ο Mead
(1962), όπως αναφέρει ο Λάμνιας (2002), υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της συμβολικής
αλληλόδρασης, τα άτομα προσπαθούν να προβλέψουν τις προθέσεις, τα κίνητρα, τα
ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα και, γενικά, τις συμπεριφορές του «άλλου» ή των «άλλων».
Μ’ ένα λόγο, επιδιώκουν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα άρρητα νοήματα των
ατόμων με τα οποία επικοινωνούν, προκειμένου να ρυθμίσουν τη δική τους δράση και
αντίδραση. Επιπλέον, ο Mead υποστηρίζει ότι η ταυτότητα του υποκειμένου συγκροτείται με
βάση τη συμβολική αλληλόδραση και τη γλωσσική επικοινωνία. Οι θεωρητικοί της
κοινωνικής ετικέτας Thomas (1928), Lemert (1951 και 1972), Becker (1963), Rosenthal και
Jacobson (1968), όπως αναφέρει ο Λάμνιας (2002), αξιοποίησαν θέσεις της θεωρίας της
συμβολικής αλληλόδρασης και επιχειρούν να ερμηνεύσουν τις συνέπειες που προκαλούν οι
κρίσεις και οι χαρακτηρισμοί που διατυπώνονται και αποδίδονται σε πρόσωπα κατά τη
διαδικασία της αλληλόδρασης.
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1.3. Το κοινωνικό πλαίσιο της ανάπτυξης των παιδιών
Το έργο των θεωρητικών της προσκόλλησης (Bowlby 1982) παρέχει σημαντική απόδειξη να
υποστηρίξουμε την άποψη ότι η ικανότητα των παιδιών να συμμετέχουν σημαντικά στη ζωή
της κοινότητας του σχολείου εξαρτάται από την κοινωνική/συναισθηματική τους ανάπτυξη, η
οποία βασίζεται στις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με τους σημαντικούς άλλους (γονείς).
Τα παιδιά με ασφαλείς προσκολλήσεις με τους σημαντικούς άλλους εμπλέκονται
περισσότερο ενεργά στην αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους και στην εξερεύνηση του
σχολικού περιβάλλοντος, έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, είναι περισσότερο δημοφιλή
στους συνομηλίκους και επιδεικνύουν λιγότερο αρνητικό συναίσθημα και εχθρική
επιθετικότητα σε σχέση με τους συμμαθητές με ανασφαλείς προσκολλήσεις (Hamre & Pianta
2001).
Tα επιρρεπή στη βία παιδιά αναπτύσσουν διαφορετικά μοντέλα εργασίας ή
προσωπικά σχήματα, όσον αφορά στον εαυτό και στις σχέσεις. Σκληρές και
ασυνεπείς/αντιφατικές πρακτικές κοινωνικοποίησης επηρεάζουν την προσωπικότητα και την
ανάπτυξη των ικανοτήτων, οδηγώντας στην έλλειψη κοινωνικής ικανότητας και σε ανεπαρκή
δεσμό με προκοινωνικά μοντέλα. Από αυτή την άποψη, οι επιρρεπείς στη βία μαθητές
μειονεκτούν στην ικανότητά τους να συμμετέχουν σημαντικά στην κοινότητα του σχολείου.
Δε σφυρηλατούν κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να προσλάβουν μια ηθική
ενδιαφέροντος και την αίσθηση «του ανήκειν» στη σχολική κοινότητα (Baker 1998).
Τα παιδιά φέρνουν τις ιστορίες κοινωνικής ανάπτυξης μαζί τους στο σχολείο (Pianta
& Steinberg 1992). Το κοινωνικό περιβάλλον στο σχολείο θα καθορίσει σε ποιο βαθμό η βία
θα εκτεθεί σε αυτό το πλαίσιο.
1.4. Το κοινωνιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση του εκφοβισμού και της
θυματοποίησης στα σχολεία
Σήμερα, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των
ατόμων και των περιβαλλόντων τους για την κατανόηση και την παρέμβαση στα προβλήματα
βίας. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή-οικολογική άποψη, η ανάπτυξη του παιδιού λαμβάνει
χώρα μέσα σε ένα σύνολο πλαισίων που περιλαμβάνουν και τα δύο: μακρο- και μικροεπίπεδα συστήματα και την αλληλεπίδρασή τους. Το κοινωνικό πλαίσιο των ατομικών
αλληλεπιδράσεων και εμπειριών καθορίζει το βαθμό στον οποίο τα άτομα μπορούν να
αναπτύξουν τις ικανότητές τους και αντιλαμβάνονται το δυναμικό τους (Brofenbrenner
1979). Η υγιής ανάπτυξη του παιδιού απαιτεί ότι το κοινωνικό πλαίσιο παρέχει ευκαιρίες να
ικανοποιήσει τις φυσικές, διανοητικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αναπτυξιακές του
ανάγκες (Kingston, Regoli, Hewitt 2002).
Η θεωρία των οικολογικών συστημάτων προτείνει ότι τα σχολεία μπορεί να
λειτουργήσουν είτε ως «παράγοντες επικινδυνότητας» για ενδεχόμενα προβλήματα βίας
μεταξύ των παιδιών είτε ως «προστατευτικοί παράγοντες», προάγοντας την προσαρμογή των
παιδιών που ανήκουν σε ομάδες «υψηλού κινδύνου» (Morrison, Furlong, Morrison 1994).
Όπως τονίζει η Gulbenkian Foundation Commission on Children and Violence: «Τα
σχολεία μπορεί να είναι είτε μια δύναμη για την πρόληψη της βίας είτε μπορεί να παρέχουν
μια εμπειρία η οποία ενισχύει τις τάσεις βίας και προσθέτει στην εμπειρία βίας του παιδιού»
(Harber 2002).
Παίρνοντας στοιχεία από την αναπτυξιακή ψυχολογία, την κοινωνική ψυχολογία και
την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, η Baker (1998) διατύπωσε την άποψη ότι η σχολική βία
αντανακλά την αποτυχία «της κοινότητας» μέσα στα σχολεία. Η κοινότητα μπορεί να οριστεί
ως οι συναφείς δεσμοί μεταξύ των ατόμων που τους επιτρέπουν να σφυρηλατήσουν κοινές
αξίες και ιδέες, στην επιδίωξη ενός σημαντικού κοινού σκοπού (Sergiovanni 1994).
Οι βασικές θέσεις αυτής της προσέγγισης είναι ότι: α) Τα επιρρεπή στη βία παιδιά
έχουν θεμελιωδώς διαφορετικούς προσανατολισμούς προς τις κοινωνικές εμπειρίες και
ικανότητες να διαπραγματευτούν, β) Η εκπαίδευση είναι μια κοινωνική προσπάθεια και
ασκεί ειδικές κοινωνικές αξιώσεις στα παιδιά και γ) Η βία στα σχολεία είναι μια εκδήλωση
της ανεπάρκειας της καταλληλότητας μεταξύ των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των παιδιών
και του κοινωνικού πλαισίου του σχολείου.
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Οι έννοιες της «κοινότητας» και της «φροντίδας» στηρίζουν τη σύγχρονη προσέγγιση,
όσον αφορά στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, η οποία δεν εστιάζεται πλέον μόνο στη
μορφή της εκπαίδευσης αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου και συγκεκριμένα στο
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ανθρώπινες σχέσεις-μέσα στο σχολείο-στην
προσαρμογή των μαθητών (Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου, Λυκιτσάκου 2004).
Tα προσανατολισμένα στην κοινότητα σχολεία τονίζουν την ποιότητα των
διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στο περιβάλλον και την ισχυρή δέσμευση στο σκοπό παρά
στον τύπο της εκπαίδευσης. Οι σκοποί της εκπαιδευτικής επίτευξης και της
κοινωνικοποίησης παραμένουν. Όμως, αυτά τα σχολεία πραγματώνουν την αποστολή με το
να δεσμεύουν τους στόχους σε ένα υποστηρικτικό, σκοπίμως δομημένο δίκτυο σχέσης, την
κοινότητα. Αντί να βασίζονται σε τυπικά σχεδιασμένους ρόλους και δομές, τα σχολεία αυτά
εκτιμούν τις προσωπικές σχέσεις και είναι προσανατολισμένα γύρω από ένα κοινό σύνολο
αξιών (Baker et al. 1997).
2. ΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1. Το ερευνητικό αντικείμενο
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το έτος 2005 και διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ της επιθετικής
συμπεριφοράς των μαθητών και της κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής τους στο
σχολείο, αναλυμένη στις παρακάτω διαστάσεις:
-αίσθηση της κοινότητας/αίσθηση «του ανήκειν» και
-δέσμευση με το σχολείο.
Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε αν η εμφάνιση του φαινομένου του εκφοβισμού
σχετίζεται με φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις και με αρνητικές σχολικές εμπειρίες από μέρους
των μαθητών.
Η αίσθηση της κοινότητας, από την πλευρά των μαθητών, συνδέεται με θετική
κοινωνική συμπεριφορά, θετική στάση για το σχολείο και τη μάθηση, κοινωνικές δεξιότητες,
αίσθηση αυτονομίας, κοινωνικής επάρκειας και αυτο-αποτελεσματικότητας. Χαρακτηριστικά
της κοινότητας είναι ότι τα μέλη της νοιάζονται και στηρίζουν το ένα το άλλο, συμμετέχουν
ενεργά στις δραστηριότητες και στις αποφάσεις της, ταυτίζονται με την ομάδα, αισθάνονται
ότι ανήκουν σε αυτή και έχουν κοινές νόρμες, αξίες και κοινούς στόχους. Οι μαθητές
νιώθουν μέλη μιας σχολικής κοινότητας που έχει συγκεκριμένους στόχους και οράματα και
ταυτόχρονα αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις που τους προσφέρουν ψυχολογική
ασφάλεια, τους κινητοποιούν για ενεργό συμμετοχή στη σχολική ζωή και κατά συνέπεια
διευκολύνουν τη σχολική τους προσαρμογή (Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου, Λυκιτσάκου
2004).
H δέσμευση (engagement) περικλείει θετικές συμπεριφορές από μέρους των
μαθητών, όπως είναι η παρουσία στο σχολείο, η προσοχή και η συμμετοχή στην τάξη καθώς
επίσης και η ψυχολογική εμπειρία της ταύτισης με το σχολείο και η αίσθηση ότι κάποιος
είναι αποδέκτης φροντίδας και ότι είναι σεβαστός και μέρος του σχολικού περιβάλλοντος. Η
δέσμευση έχει αναδειχθεί ως η πιο σημαντική μεταβλητή στην προσπάθεια πρόληψης της
διαρροής μαθητών από το σχολείο. Υπάρχει θεωρητική απόδειξη (Anderson et al. 2004) για
τη σημασία της μαθητικής δέσμευσης για σημαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
2.2. Μεθοδολογία της έρευνας
Η προσέγγιση που επιλέξαμε για να διερευνήσουμε το φαινόμενο του εκφοβισμού μας
οδήγησε στην υιοθέτηση του ποιοτικού μεθοδολογικού παραδείγματος. Για τη διενέργεια της
δειγματοληπτικής έρευνας εφαρμόστηκε η μέθοδος της θεωρητικής ή σκόπιμης
δειγματοληψίας, όσον αφορά στη σχολική μονάδα και της σκόπιμης δειγματοληψίας κατά
στρώματα, όσον αφορά στο μαθητικό πληθυσμό που διερευνήθηκε.
Ως μέθοδο άντλησης του πρωτογενούς υλικού επιλέχτηκε η συνέντευξη. Η
ημιδομημένη συνέντευξη που δομήθηκε για το μαθητικό πληθυσμό βασίζεται στην κλίμακα
ερωτήσεων των Murray και Greenberg (2000), η οποία διευρύνθηκε και προσαρμόστηκε στις
ανάγκες της έρευνας.
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Το δείγμα καθορίστηκε αφού συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες από τους
εκπαιδευτικούς των τάξεων που μας ενδιέφεραν. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους
εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν μαθητές που η συμπεριφορά τους ανταποκρίνεται σε
συγκεκριμένες εκφάνσεις του φαινομένου που διερευνούμε και μαθητές που κρίνουν ότι η
συμπεριφορά τους δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτές. Έτσι, η εμπειρική έρευνα διεξήχθη
σε δείγμα τριάντα (30) μαθητών, δεκαέξι (16) από τη Δευτέρα και δεκατέσσερις (14) από την
Πέμπτη τάξη446 δημόσιων δημοτικών σχολείων της Αθήνας. Οι μαθητές ταξινομήθηκαν σε
δύο ομάδες: Α ομάδα αυτοί που είχαν επιδείξει επιθετική συμπεριφορά και Β ομάδα αυτοί
που δεν είχαν επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά και στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις μεταξύ
αυτών των δύο αρχικών ομάδων.
Ακολουθεί πίνακας με την ταξινόμηση των μαθητών κατά ομάδα, τάξη και φύλο.

Β΄ ΤΑΞΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
Α ΟΜΑΔΑ
(παιδιά που έχουν επιδείξει
επιθετική συμπεριφορά)
Β ΟΜΑΔΑ
(παιδιά που δεν έχουν
επιδείξει επιθετική
συμπεριφορά)

Ε΄ ΤΑΞΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ

5

4

4

5

6

1

4

1

Για την κατάταξη και την οργάνωση των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η
κατηγορική ταξινόμηση.
2.3. Ανάλυση και ερμηνεία του ερευνητικού υλικού
2.3.1. Διάσταση της αίσθησης της κοινότητας/αίσθησης «του ανήκειν»:
Όσον αφορά στην πρώτη διάσταση και στις σχέσεις δασκάλου-μαθητών, από τα ευρήματα της
έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά της Β ομάδας βίωναν θετικότερες σχέσεις με τους
δασκάλους τους σε σύγκριση με αυτά της Α ομάδας. Πιο συγκεκριμένα όλα τα παιδιά της Β
ομάδας ανέφεραν ότι τα πηγαίνουν καλά με το δάσκαλο, ακόμα και αν εξέφρασαν κάποια
«παράπονα», και ότι δε νευριάζουν ποτέ μαζί του. Τα περισσότερα παιδιά από την Α ομάδα
ανέφεραν κάποια παράπονα ή προβλήματα στη σχέση τους με το δάσκαλο και ότι υπάρχουν
περιπτώσεις που θυμώνουν/νευριάζουν μαζί του. Κάτι πολύ σημαντικό για το θέμα που
διερευνούμε είναι ότι οι μαθητές και των δύο ομάδων απέφευγαν να συζητήσουν με τους
δασκάλους τους τα προβλήματα που προέκυπταν με τους συμμαθητές τους.
Για τους μαθητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης, οι σχέσεις μεταξύ δασκάλων και
μαθητών έχουν συνδεθεί με τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο, με την πραγμάτωση
και τη σχολική προσαρμογή και με τα επακόλουθα επίπεδα επιθετικότητας. Υπάρχει επίσης
ένδειξη ότι οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλων επηρεάζουν τις αντιλήψεις των
συνομηλίκων και την κοινωνική προτίμηση για τους μαθητές. Οι δάσκαλοι περιμένουν
446

Οι μαθητές της Β΄ τάξης είναι σε θέση να προμηθεύσουν το υπό αναζήτηση εμπειρικό υλικό,
κάτι που θα ήταν δυσκολότερο για τους μαθητές της Α΄ τάξης, και η υπό διαμόρφωση εμπειρία τους
εξυπηρέτησε απόλυτα τους σκοπούς της έρευνας. Από την άλλη πλευρά οι μαθητές της Ε΄ τάξης, με
την εμπειρία τους από το σύνολο των ετών της θητείας τους στην εκπαιδευτική βαθμίδα του
Δημοτικού, προτιμήθηκαν από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο,
λόγω της προετοιμασίας τους για την επόμενη βαθμίδα.
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δύσκολη συμπεριφορά από κάποιους μαθητές και προσπαθούν να τους ελέγξουν διαμέσου
αυξανόμενων περιοριστικών μέτρων. Είναι δε περισσότερο πιθανόν να αποδώσουν την αιτία
των προβλημάτων στα παιδιά που έχουν την ετικέτα ότι είναι «δύσκολα στο χειρισμό». Αν
δεχτούμε, σύμφωνα με τους Rosenthal και Jacobson (1968, στο Γκότοβος 2002), ότι οι
προσδοκίες του δασκάλου ως ένα σημείο είναι υπεύθυνες για τη συμπεριφορά του μαθητή, η
ετικέτα του δασκάλου μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο οργάνωσης της δράσης του
μαθητή. Έτσι, καθιερώνεται ένας φαύλος κύκλος με τον οποίον οι δάσκαλοι ακούσια
αποξενώνουν τους μαθητές και οι μαθητές αντιδρούν με τρόπους που ενθαρρύνουν την
περαιτέρω αποξένωσή τους (Kagan 1990, στο Baker 1998).
Οι πειθαρχικές πρακτικές είναι μια παράμετρος που «αναδύθηκε» κατά την διάρκεια
των συνεντεύξεων. Αναφέρθηκαν από τα παιδιά και των δύο ομάδων: από αυτά της Β ομάδας
εκφράστηκαν ως ένα είδος «παράπονου», από αυτά δε της Α ομάδας ως μια από τις
βασικότερες αιτίες της μη ικανοποίησης από το δάσκαλο. Από τα ευρήματα της έρευνας
προκύπτει ότι χρησιμοποιείται ευρέως η σωματική ποινή, όπως το να γράφουν οι μαθητές
τιμωρίες, να κάθονται όρθιοι στον τοίχο ή να μη βγαίνουν έξω στο διάλειμμα.
Οι παραπάνω πειθαρχικές προσεγγίσεις μπορεί να προσλαμβάνονται ως αυθαίρετες
και εχθρικές, διότι είναι αποκομμένες από ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό. H θυματοποίηση
των μαθητών από το προσωπικό του σχολείου, τις περισσότερες φορές στο όνομα της
πειθαρχίας, σπάνια αναγνωρίζεται σαν πρόβλημα που μπορεί να συμβάλλει στην αποξένωση
των μαθητών και στην επιθετικότητα. Οι απλουστευτικές λύσεις, ειδικά αυτές που βασίζονται
στην τιμωρητικότητα, σπάνια έχουν δηλωθεί να είναι αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα.
Μερικές υποτιθέμενες προληπτικές και απαγορευτικές τεχνικές, όπως η σωματική τιμωρία
και η ψυχολογική επίθεση, μπορούν μόνο να έχουν αποτέλεσμα την αύξηση της αποξένωσης
του μαθητή, την κακή συμπεριφορά και την επιθυμία να «ανταποδώσουν στα ίσα» (Hyman &
Perone 1998).
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την έρευνά μας είναι η έννοια της
«ομαδικής ενοχής», όπου όλη η τάξη θεωρείται υπεύθυνη από το δάσκαλο για κάτι που έγινε
από ένα άτομο ή περισσότερα. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που έχουν τιμωρηθεί με
τέτοιο τρόπο έτειναν να εμπλέκονται σε πράξεις εκφοβισμού περισσότερο συχνά από αυτούς
που δεν είχαν. Όταν οι μαθητές αισθάνονται καταπιεσμένοι και απογοητευμένοι, τείνουν να
χάνουν τη θετική δέσμευση, γεγονός που δημιουργεί επιθετικό κλίμα στην τάξη και συχνά
οδηγεί σε φαινόμενα εκφοβισμού (Yoneyama & Naito 2003).
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είχε απαγορευτεί από το δάσκαλο, η όποια υποτυπώδης
συνεργασία ήταν περιστασιακή και όχι οργανωμένη και σε σταθερή βάση. Γινόταν άτυπα
από τους μαθητές και απλά δεν προκαλούσε την έντονη αντίδραση του δασκάλου.

Οι παιδαγωγοί μερικές φορές παραβλέπουν, ξεχνούν ή δεν είναι ενήμεροι των
λεπτών επιρροών της τάξης πάνω στη φύση και την ποιότητα των σχέσεων των
παιδιών μεταξύ τους και των διαδικασιών που αποτελούν τη βάση και μπορεί να
επηρεάζουν τους τύπους της κοινωνικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, τα σχολεία
είναι συχνά δομημένα έτσι ώστε οι μαθητές να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για
προσοχή, status, βαθμούς και άλλα αποτελέσματα που εκτιμώνται. Αυτός ο
ανταγωνισμός έχει δείξει ότι αυξάνει την ευαισθησία στα αντίθετα ενδιαφέροντα
μεταξύ των μαθητών, ενώ μειώνει τη συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων. Αντίθετα,
πολλές εναλλακτικές πρακτικές της τάξης είναι ισχυρές στην προώθηση της
ανάπτυξης της κοινωνικής ικανότητας, περιλαμβάνοντας τις στρατηγικές της ομάδας,
διευθετήσεις στον τρόπο που κάθονται οι μαθητές μέσα στην τάξη και τα
συνεργατικά έργα μάθησης (Gettinger 2003).
Οι μαθητές της Β ομάδας δεν ανέφεραν ιδιαίτερα προβλήματα στις σχέσεις με
τους συμμαθητές τους, αλλά φάνηκε καθαρά ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι
μαθητές λειτουργούν με τη λογική των μικρών ομάδων και των «κλικών», θα
μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό δεν οφείλεται στην επιλογή των παιχνιδιών, αλλά σε
προβλήματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Οι μαθητές της Α ομάδας ανέφεραν ότι
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κατά καιρούς είχαν προβλήματα με τους συμμαθητές τους, άλλοι πιο έντονα και
άλλοι λιγότερο έντονα. Η γενική εικόνα είναι ότι οι τάξεις δεν είναι «ενοποιημένες»
αλλά «διαιρεμένες», με την έννοια ότι οι μαθητές έχουν την τάση να σχηματίζουν
υποομάδες και «κλίκες».
Η θυματοποίηση συχνά συμβαίνει μέσα σε μια μικρή ομάδα στενών φίλων. Σε μια
κατάσταση όπου ο κάθε μαθητής της τάξης ανήκει σε ένα μικρό κύκλο, το να είναι κάποιος
θύμα εκφοβισμού δημιουργεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Με το φόβο της ολικής
απομόνωσης, το θύμα προσκολλάται στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι υφίσταται εκφοβισμό,
παγιδεύοντας τον εαυτό του μέσα στη θυματοποίηση (Yoneyama & Naito 2003).
Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους παρέχουν ένα σημαντικό πλαίσιο για την
κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά με
προβληματικές σχέσεις με τους συνομηλίκους δυσκολεύονται σε πολλές πλευρές της ζωής
τους. Σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά, βιώνουν περισσότερα κοινωνικά και ακαδημαϊκά
προβλήματα κατά τη διάρκεια του σχολείου, κινδυνεύουν να παρατήσουν το σχολείο και
βιώνουν υψηλά ποσοστά απουσιών και αποβολών (Gettinger 2003).
2.3.2. Διάσταση της δέσμευσης με το σχολείο:
Όσον αφορά στη δεύτερη διάσταση και τη γενική στάση απέναντι στο σχολείο, όλα τα παιδιά
ανέφεραν ότι «αγαπάνε το σχολείο και τους αρέσει, γιατί παίζουν με τους φίλους τους και
μαθαίνουν
καινούρια
πράγματα».
Διερευνώντας
την
αίσθηση
προσωπικής
ικανότητας/αυτονομίας τα περισσότερα παιδιά και των δύο ομάδων νιώθουν ότι τις
περισσότερες φορές καταλαβαίνουν τι ζητάνε οι δάσκαλοι από αυτά και ότι τα καταφέρνουν
στο σχολείο τους, όσον αφορά δε στην αίσθηση εμπλοκής/συμμετοχής στο έργο, τα
περισσότερα παιδιά και από τις δύο ομάδες ανέφεραν ότι τους αρέσουν οι δραστηριότητες
στην τάξη και ότι είναι σημαντικό γι’ αυτά να τα πηγαίνουν καλά στο σχολείο τους.
Η διερεύνηση των γενικών συναισθημάτων των μαθητών του δείγματος κατέδειξε ότι
τα πιο πολλά παιδιά της Β ομάδας αισθάνονται χαρούμενα στο σχολείο, ενώ από τα παιδιά
της Α ομάδας αναφέρθηκαν αισθήματα μοναξιάς και λύπης, που είχαν να κάνουν κυρίως με
τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι
μαθητές και των δύο ομάδων, βιώνουν έντονα συναισθήματα άγχους που προκαλούνται από
τις διαδικασίες της αξιολόγησης και τους βαθμούς.
Αυτό που προέκυψε από την έρευνα και αφορά στη σχολική επικινδυνότητα δείχνει
ότι τα περισσότερα παιδιά και των δύο ομάδων νιώθουν ασφαλή στο σχολείο, ακόμα και
κάποια από αυτά που εξέφρασαν έντονα αρνητικές σχολικές εμπειρίες.
Ο Woods (1979 και 1983, στο Λάμνιας 2002) υποστηρίζει ότι, κατά τα πρώτα χρόνια
της φοίτησης, οι μαθητές ταυτίζονται με το σχολείο και, μέχρι να πάρουν μια οριστική
απόφαση για τη στάση τους, ακολουθούν τους κανόνες του. Ωστόσο, από τον τέταρτο ή τον
πέμπτο χρόνο, οι μαθητές διαχωρίζονται σε αυτούς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
συμμορφώνονται και ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου και σ’ εκείνους που
οριστικοποιούν μια αρνητική στάση απέναντι σε αυτό και διαμορφώνουν αντισχολική
κουλτούρα. Οι μαθητές, οι οποίοι δεν αποδέχονται τους στόχους και τα μέσα που
χρησιμοποιεί το σχολείο είτε παραμένουν αδιάφοροι και απομονώνονται, «σκοτώνοντας» το
χρόνο τους, «χαζεύοντας» και ονειροπολώντας είτε κρατούν μια αδιάλλακτη στάση,
δημιουργώντας προβλήματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε, τέλος, γίνονται επιθετικοί,
και επιδιώκουν να αντικαταστήσουν, με βάση τη δική τους φιλοσοφία, τους στόχους και τα
μέσα του σχολείου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της επιθετικής
συμπεριφοράς των μαθητών και της κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής τους στο
σχολείο. Τα ευρήματα από την έρευνα έδειξαν ότι η επιθετική συμπεριφορά των μαθητών
σχετίζεται με φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις και με αρνητικές σχολικές εμπειρίες, εν γένει,
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που με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή
τους.
Καθότι, βέβαια, δεν έχουμε βασίσει την ανάλυσή μας σε δεδομένα προερχόμενα από
ένα δείγμα στατιστικά αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού, δεν επιχειρούμε να
κάνουμε εμπειρικές γενικεύσεις. Εξάλλου, οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι η κλασική έννοια
της γενίκευσης θα πρέπει στην ποιοτική έρευνα να αντικατασταθεί με την έννοια της
συμβατότητας. Επομένως, στόχος δεν είναι η διαμόρφωση γενικών κανόνων, αλλά η
διατύπωση «υποθέσεων εργασίας» για το τι είναι πιθανό να ανακαλύψει κανείς σε χώρους
παρόμοιους με εκείνον που ερευνήθηκε (Κυριαζή 2002).
Συμπερασματικά, λοιπόν, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με μια σχολική
πραγματικότητα όπου κυριαρχούν οι αρχές της επίδοσης, του ανταγωνισμού και της
εξουσίας. Κάποιοι μαθητές δια μέσου πλήθους σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, αισθάνονται
ότι δεν έχουν τα μέσα ώστε να μετέχουν ισότιμα στο σχολικό ανταγωνισμό και στους
συγκεκριμένους στόχους που θέτει το σύστημα. Επιπλέον δυσχεραίνεται η συμμετοχή τους
σε επιτυχημένες και αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις που επιφέρουν ανταμοιβές και
επιβραβεύσεις και το αίσθημα της προσκόλλησης με το κοινωνικό σύστημα. Η ανομική
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι μαθητές σε συνδυασμό με την έλλειψη
προσκόλλησης στο σύστημα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συσσωρευμένης αρνητικής
εμπειρίας, που αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα εχθρικών στάσεων και επιθετικών
συμπεριφορών.
Η διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο προτείνει ότι
είναι απαραίτητο να εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα πάνω σε σχολικούς παράγοντες, ως
πιθανές αιτίες του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ιεραρχικές και αυταρχικές ανθρώπινες
σχέσεις, τα μοντέλα μάθησης που αποξενώνουν και αλλοτριώνουν, τα υψηλά επίπεδα
οργάνωσης της τάξης και τις αντιπαιδαγωγικές μεθόδους πειθαρχίας. Τα σχολεία μπορεί να
εμπλέκονται στη δημιουργία ή/και στην επιδείνωση του προβλήματος όταν αποτυγχάνουν να
εξασφαλίσουν στους μαθητές σημαντικά κοινωνικά πλαίσια για να λειτουργήσουν. Εάν τα
σχολικά περιβάλλοντα προσλαμβάνονται ως ξένα, εχθρικά ή απειλητικά, οι μαθητές είναι
πιθανόν να αντιδράσουν με μια ποικιλία επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών.
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην υπηρεσία του σύγχρονου σχολείου
Μπαλτατζής Δημ., Δάσκαλος, Δρ Φιλοσοφίας
Περίληψη
Το σχολείο είναι ένας πολυδύναμος οργανισμός με συγκεκριμένη δομή και λειτουργία και είναι
επιφορτισμένο να εκπληρώσει μία συγκεκριμένη αποστολή, επιτυγχάνοντας τους μορφωτικούς και
εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει η πολιτεία.
Πρώτος παράγοντας αυτού του οργανισμού είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ήταν σκόπιμο ν’
αναρωτηθούν, να διερευνήσουν το επίπεδό της αυτεπάρκειάς τους , αλλά και να εντοπίσουν τρόπους,
που θα μπορούσαν να την ενισχύουν. Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν διάφορες
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (διαλογική επικοινωνία), προκειμένου να πειθαρχήσουν την τάξη,
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στέφονται από επιτυχία και έχουν περισσότερες πιθανότητες τα παιδιά να κατακτήσουν τον
αυτοέλεγχο, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος για την διαμόρφωση της προσωπικότητας τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, βέβαια, στο συντονισμό της διαλογικής επικοινωνίας μέσα στη σχολική
τάξη είναι δύσκολος, διότι πρέπει να διασφαλίσει κατά τη συζήτηση πολλές προϋποθέσεις. Για
παράδειγμα, πρέπει να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων με πληροφορίες και ιδέες που θα προωθούν
και δεν θα αποπροσανατολίζουν την κυρίαρχη προβληματική και, ταυτόχρονα, να διασφαλίσει τις
δυνατότητες στον κάθε μαθητή χωριστά να επεξεργάζεται τα προσφερόμενα από τους άλλους στοιχεία,
για να προωθηθεί ανάλογα και να διατυπώνει την προσωπική του θέση. Επιπλέον, είναι πολύ
σημαντικός-σήμερα ιδιαίτερα, ο ρόλος που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός ως πρότυπο μίμησης για το
μαθητή.
Το παράδειγμα των γονέων και των δασκάλων είναι το σημαντικότερο και
αποτελεσματικότερο μέσο της αγωγής. Η σχολική μονάδα στηρίζεται σε μία ανθρωποκεντρική
φιλοσοφία, η οποία πιστεύει στους ανθρώπους, στο σεβασμό και στην ποιοτική εργασία. Δεν είναι
επομένως λογικό η διοίκηση επιλεκτικά να περιθωριοποιεί μία μειοψηφία μαθητών με διαφορετική
πολιτισμική ταυτότητα.
Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η σχολική διοίκηση η οποία σε ένα σύγχρονο σχολείο νοείται ως μία
συνεχής και διαμορφωτική διαδικασία που εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για όλους όσους εμπλέκονται στη σχολική
διαδικασία, δηλαδή μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Εάν επιθυμούμε να πετύχουμε μία συνεχή
βελτίωση οι νέες ιδέες και οι καινοτόμες δράσεις θεωρούνται απαραίτητες, για να πετύχουμε υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες.
Ένας τρίτος παράγοντας είναι τα Α.Π.Σ. Το κύριο βάρος, της νέας προσέγγισης της γνώσης μέσα από
τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων σπουδών μετατίθεται από το περιεχόμενο της
διδασκαλίας και την ποσότητα της ύλης, στη μεθοδολογία και την οργάνωση της διδασκαλίας. Οι
μαθητές εργάζονται ελεύθερα, συζητούν, ανταλλάσσουν πληροφορίες, ερευνούν πηγές, οδηγούνται
μόνοι στην απόκτηση της γνώσης. Συμπερασματικά : είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει
ως σύμβουλος τόσο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της σύγχρονης ζωής όσο και εξαιτίας ενός
ευρέως φάσματος εκπαιδευτικών διαδικασιών που χρήζουν συμβουλευτικής παρέμβασης και
υποστήριξης.

1. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός
Το σχολείο είναι κοινωνικός και πολιτιστικός θεσμός. Μέσα σ’ αυτό καλλιεργείται και
διαπλάθεται η ψυχή των παιδιών. Η αγωγή που τους παρέχεται είναι πολυδιάστατη: ηθική,
πνευματική, κοινωνική, θρησκευτική, εθνική, ψυχική, φυσική, πολιτική, πολιτιστική και
διαπολιτισμική. Συνισταμένη όλων αυτών είναι η πολιτισμική, γιατί κάθε αγωγή, τελικά,
εκπολιτίζει τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο. Για την ποιότητα του σημερινού σχολείου
ακούγονται πολλές γνώμες. Ένα όμως είναι σίγουρο: ότι δεν υπάρχει άλλος θεσμός που να
εκπληρώνει όλους αυτούς τους σκοπούς στους οποίους αποβλέπει το σύγχρονο δημοτικό
σχολείο. «Αν ισχυριζόμασταν ότι το ελληνικό σχολείο δεν κατόρθωσε ακόμη να γίνει ‘το
ιδεώδες σχολείο’, θα πρέπει όμως να δεχτούμε την άλλη πραγματικότητα, ότι δηλαδή ολοένα
και εξελίσσεται ποιοτικά στο καλύτερο και γίνεται δημοκρατικότερο και μάλιστα με
γοργούς ρυθμούς, όπως διδάσκει και η ιστορία του»447.
Ένα σύνολο προσώπων και φορέων όχι μόνο σχετίζονται, αλλά και συχνά αποτελούν
τους καθοριστικούς παράγοντες για τη μαθησιακή διαδικασία, επηρεάζοντας με τον έναν ή με
τον άλλο τρόπο τη διαμόρφωση και την εξέλιξή της. Από τους κυριότερους συντελεστές και
παράγοντες επιρροής της εκπαιδευτικής, αλλά και πιο συγκεκριμένα της μαθησιακής
διαδικασίας, είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αν και δεν συμμετέχει πάντοτε ενεργά, ίσως
μάλιστα σπάνια του ζητείται να συμμετέχει, στη λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση, στη
συνέχεια να μεταφράσει σε γνώσεις και πράξεις τις εκάστοτε εκπαιδευτικές «επίσημες»
επιλογές. Παραδοσιακός και σχεδόν μόνιμα αποδεκτός ρόλος για τον εκπαιδευτικό είναι η
μετάδοση και η ανανέωση της γνώσης και η ενστάλαξη των αξιών που εμπνέουν και
διαπλάθουν τη συμπεριφορά του μαθητή και μέσω αυτής τη συμπεριφορά όλου του
κοινωνικού συνόλου.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην προσπάθειά του να εκσυγχρονίσει και να
αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση στη χώρα μας προτείνει τα Διαθεματικά
Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων σπουδών. «Μέσα στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η Ευέλικτη
447
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ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για το δημοτικό σχολείο»448. Ακόμη
«Βασικός ρόλος του σχολείου είναι η ανάπτυξη του ατόμου και της κοινωνίας ,πάντα βέβαια
μέσα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας που πρέπει να σκοπεύει, ώστε να διαμορφώνει
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, που να συντελούν στην ανάπτυξη του πολιτισμού και
της πνευματικής ζωής»449. Σε αυτά μέσα τα πλαίσια κινείται ιδιαίτερα στο δημοτικό σχολείο
η στοχοθεσία του νέου Αναλυτικού Προγράμματος. «Για να πετύχουν οι στόχοι του, είναι
ανάγκη να διαμορφωθούν νέες σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και συμβούλων. Το
περιβάλλον της τάξης να είναι δημοκρατικό και τα παιδιά να διατυπώνουν ελεύθερα τις
απόψεις τους, να υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης, αλληλοβοήθειας, σεβασμός
στον πολιτισμό των άλλων, της διαθεματικής προσέγγισης των άλλων επιστημών, θρησκειών,
πολιτισμών και της υπευθυνότητας»450.
Όλες οι απόψεις και οι αξίες δεν είναι του αυτού εύρους και της αυτής
δυναμικότητας, ακόμη και όλες οι πράξεις δεν στηρίζονται από ίδιας ανοχής σκεπτικό. «Το
σχολείο ενθαρρύνει τη διατύπωση όλων των απόψεων, αλλά δεν φοβάται και τη διαλεκτική
αντιπαράθεση που θέτει στη βάσανο της κριτικής τις διατυπούμενες απόψεις»451.
Το σχολικό σύστημα μέσα από τα ιστορικό-πολιτισμικά δεδομένα και τις
παιδαγωγικές αντιλήψεις του παρελθόντος έχει διαμορφώσει πεποιθήσεις και πρακτικές που
αφορούν τη διάρθρωση της σχολικής αίθουσας (χώρος), την οργάνωση του μαθητικού
δυναμικού (ομάδα) και τη ρύθμιση και τον έλεγχο της μαθησιακής (μέθοδος) και κοινωνικής
συμπεριφοράς των μαθητών (πειθαρχία). Το σύγχρονο σχολείο, ανταποκρινόμενο στα νέα
ιστορικό-πολιτισμικά δεδομένα και τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, αγωνίζεται να
αλλάξει παγιωμένες πρακτικές. Το έργο, όμως, της αλλαγής παγιωμένων καταστάσεων είναι
δύσκολο και οι ρυθμοί αλλαγής είναι βραδείς. Το ελληνικό σχολικό σύστημα, παρά τις
πολλές και σημαντικές αλλαγές του, διατηρεί πολλά ακόμη στοιχεία από το παραδοσιακό
σχολείο.
Ένα βαρύ καθήκον για την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβαδίζει με τις
αλλαγές και τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αυτό καθοδηγεί
την ύλη και τις διδακτικές μεθόδους, ώστε να καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες που θα
εμφανιστούν στο μέλλον. To σχολείο, τοποθετώντας σήμερα το μαθητή στο κέντρο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σταματά να είναι μόνο γνωσιολογικό, γιατί δίνει δυνατότητα στο
παιδί να ερευνήσει, να ανακαλύψει μόνο του τη γνώση, να μάθει να σκέπτεται, να ενεργεί
και να αναπτύσσει πλούσιες δραστηριότητες.
2. Ο εκπαιδευτικός ως παράδειγμα
Οι λεκτικές τιμωρίες είναι αυθαίρετες προσωπικές κρίσεις και δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματική αξία του παιδιού. Δημιουργούν αρνητικό πρότυπο στην διαμόρφωση της
προσωπικότητας του παιδιού. Καταστρέφουν την παιδαγωγική σχέση, προκαλούν
αντιδημιουργικό και αντιδημοκρατικό κλίμα. Μπορούμε να θεωρήσουμε τους γονείς ή τους
εκπαιδευτικούς που τις χρησιμοποιούν αυταρχικούς ,οι οποίοι θεωρούν την αγωγή δαμασμό
και όχι βοήθεια και κατανόηση για το παιδί. Δεν είναι αντιστρέψιμες και σίγουρα πρέπει να
εκλείψουν από το λεξιλόγιο των παιδαγωγών. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
κατανοήσουν ότι το παιδί μαθαίνει κάθε τι που ζει και πολλές φορές είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι
για την τροποποίηση της συμπεριφοράς του. Οι μαθητές, λοιπόν, δεν μαθαίνουν «άμεσα»
μέσω των δικών τους αντιδράσεων αλλά κυρίως «έμμεσα» μέσω των αποτελεσμάτων των
αντιδράσεων που εμφανίζει ο δάσκαλος.
Τα παιδιά μας σήμερα έχουν ανάγκη από ζωντανά και σύγχρονα πρότυπα, για να τα
μιμηθούν. «Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι οι μαθητές, μιμούμενοι τον ίδιο ή τους
συμμαθητές τους που πέτυχαν το σκοπό τους, μαθαίνουν μορφές συμπεριφοράς τις οποίες ο
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ίδιος δεν θα ήθελε να διδάξει»452. Πέρα από τους γονείς, οι οποίοι είναι αγάγκη να είναι
παράδειγμα στα παιδιά τους και στην κοινωνία, πρέπει και οι δάσκαλοι να είναι παράδειγμα
με τον τρόπο τους και τη συμπεριφορά τους. Ο δάσκαλος, λοιπόν, είτε ενεργώντας ο ίδιος
σαν πρότυπο είτε με τη βοήθεια άλλων προτύπων, μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές του
να εκδηλώνουν αυτές τις «κρυμμένες» συμπεριφορές. Η συμπεριφορά του προτύπου δεν ωθεί
το μαθητή-παρατηρητή στη μίμηση και την απόκτηση μιας νέας συμπεριφοράς, αλλά,
λειτουργεί ως ένα «κοινωνικό κίνητρο»453.
Όταν η συμπεριφορά του δασκάλου είναι απλά δομημένη διευκολύνει του μαθητές
στην εκμάθησή της. Και αν εκδηλώνεται συχνά η προς εκμάθηση συμπεριφορά, τόσο πιο
εύκολα και γρήγορα υιοθετείται από τους μαθητές454. Οι μαθητές δεν επηρεάζονται και δεν
ωφελούνται τόσο πολύ από τη διδασκαλία και τις συμβουλές του, όσο από την συμπεριφορά
του και τη ζωή του στην τάξη, στο σχολείο και στην κοινωνία. Έτσι κατά τον Ιερό
Χρυσόστομο: «Δίδαξε πρώτα τον εαυτό σου. Αν διδάξεις στον εαυτό σου όλα όσα ο Κύριος
σου έδωσε εντολή να τα τηρείς, θα έχεις πολλούς θαυμαστές, που θα σε μιμηθούν»455. Το
παράδειγμα και ο αδιάβλητος βίος δίνουν στο δάσκαλο την απαραίτητη ηθική δύναμη και το
απαραίτητο κύρος, ώστε να έχει το δικαίωμα ο δάσκαλος να συγχωρεί, να τιμωρεί, να του
έχουν εμπιστοσύνη και να τον υπολογίζουν.
Οι μαθητές έχουν ανάγκη από κάποιο πρόσωπο στη ζωή τους για να τους δώσει
βάσεις και να τους καθοδηγήσει κυρίως στα πρώτα τους βήματα. Ο δάσκαλος οφείλει να
συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του και να προσπαθεί καθημερινά να αποτελεί
θετικό πρότυπο για τους μαθητές του.
Οι γονείς να γίνουν παράδειγμα στα παιδιά τους. Αν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς
να διαβάζουν, θα αγαπήσουν κι εκείνα το διάβασμα. Επίσης, οι γονείς να ενθαρρύνουν τα
παιδιά τους στο να αποκτήσουν φίλους και να παίζουν μαζί τους αντί να περνούν τον καιρό
τους βλέποντας μόνα τους τηλεόραση. Η ενθάρρυνση για αθλητικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες είναι ένα ακόμη πεδίο όπου τα παιδιά θα μπορούν να διοχετεύουν τη φυσική
τους δυναμικότητα και φυσικότητα. Γενικά να υπάρχει συζήτηση για την επιλογή των
εκπομπών και να βλέπουν οι γονείς τηλεόραση μαζί με τα παιδιά τους.
Το παράδειγμα των γονέων και των δασκάλων είναι το σημαντικότερο και
αποτελεσματικότερο μέσο της αγωγής, επειδή μιλά απευθείας στην ψυχή του παιδιού,
παραμένει το κυριότερο μέσο επιδράσεως σε μια περίοδο εξαιρετικής δεκτικότητας και
ενεργεί σε μια ηλικία που δεν έχουν αφυπνισθεί εντελώς οι λογικές δυνάμεις του παιδιού. Το
παράδειγμα των γονέων και των δασκάλων οφείλεται στη δύναμη και στην μεγάλη υποβολή,
που ασκούν αυτοί στο παιδί, στην τάση του να τους μιμείται και στην ταύτιση, που έχει την
αξία της στην αγάπη και τον θαυμασμό που αισθάνεται το παιδί για τους γονείς και τους
δασκάλους του.
Ένας τρόπος για να προκαλέσει ο δάσκαλος αλλαγή στη συμπεριφορά των μαθητών
του είναι η χρήση προτύπων που να τους προκαλούν έντονη συναισθηματική διέγερση. Ο
μαθητής παρατηρώντας το άτομο να συμπεριφέρεται κάτω από την επίδραση
συναισθηματικής φόρτισης, τότε αντιδρά κι αυτός ανάλογα.
3. Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός
Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως λειτουργός, ως άτομο δηλαδή το οποίο επιτελεί
κοινωνική αποστολή με ευθύνη και αυταπάρνηση. Είναι το άτομο που θα καλλιεργήσει κλίμα
εμπιστοσύνης, ενθάρρυνσης, αποδοχής, και όχι απόρριψης στους μαθητές του. Είναι εκείνος
που θα διαμεσολαβήσει με την οικογένεια για την επίλυση των ενδεχομένων προβλημάτων
της, που έχουν συνέπειες στη συμπεριφορά και στην επίδοση /απόδοση του μαθητή του.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι η απόδοση του μαθητή εξαρτάται από το ρόλο του
ίδιου του εκπαιδευτικού. Στο σημερινό σχολείο, ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο «βοηθητικό,
συμβουλευτικό, καθοδηγητικό, συνεργατικό, δημιουργικό, αντιδιδακτικό, αντιαυταρχικό,
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κοινωνικό, πολιτικό κλπ»456. Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός σημαίνει ότι βοηθάει το παιδί
να γίνει ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. Σημαίνει ακόμη τη διαδικασία, που βοηθάει να
γίνει το παιδί αυθυπεύθυνη προσωπικότητα με λειτουργική δυνατότητα στο κοινωνικό
σύνολο.
Παιδαγωγός, λοιπόν, δάσκαλος σημαίνει τον βαθιά καλλιεργημένο άνθρωπο. Και
ένας τέτοιος άνθρωπος θα αναγνωρίσει ότι πιθανόν στο ζωτικό χώρο του σχολείου να μην
έχει πάντα δίκιο. Ίσως να υπάρχουν και άλλες σεβαστές θέσεις οι οποίες μπορούν να
προσμετρηθούν στη δική του προσπάθεια για την καλύτερη προώθηση του πολιτιστικού
αγαθού. Ο συνδυασμός των παιδαγωγικών ικανοτήτων και ενεργειών του θα αποτελέσει την
ασφαλή πυξίδα για να δράσει έξυπνα και δυναμικά.
Κατά την παιδική ηλικία το παιδί θέλει να εκτιμηθεί από το περιβάλλον. Αυτή του τη
θέληση πρέπει να εκμεταλλευθεί η αγωγή, για να σφυρηλατήσει πειθαρχημένη βούληση και
να δημιουργήσει αρχές ηθικής ζωής. Χωρίς να αγνοούμε τη βασική επίδραση της
κληρονομικότητας, ο άνθρωπος με την αγωγή εξελίσσεται και διαμορφώνει το χαρακτήρα
του. Κάθε προσπάθεια, λοιπόν του ανθρώπου για τη διαμόρφωση της ψυχολογικής και
σωματικής ανάπτυξης του παιδιού, αποτελεί την έννοια και το θέμα της παιδαγωγικής.
Ακόμα έργο της παιδαγωγικής είναι η συνειδητοποίηση και ο σχεδιασμός της αγωγής
για τη μάθηση του παιδιού. Αυτό μπορεί να γίνει προγραμματισμένα, ή στα πλαίσια της
αλληλεπίδρασης του κανονικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα: η παιδαγωγική μελετά την
αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών ενεργειών. Η αγωγή έχει πάντοτε ένα στόχο, μία
κατεύθυνση και έναν προσανατολισμό.
Βασικότατο επομένως πρόβλημα της παιδαγωγικής επιστήμης είναι η επίτευξη των
σκοπών της αγωγής ανάλογα με τις δυνατότητες του αναπτυσσόμενου ανθρώπου. Ακόμη, «Η
παιδαγωγική χρησιμοποιεί ερευνητικές μεθόδους, που τις βρίσκουμε και στις άλλες
θεωρητικές και θετικές επιστήμες, συνδυάζοντας έτσι θεωρία και πράξη»457.
Η παιδαγωγική επιδιώκει γενικά να φέρει το υποκείμενο σε σχέση με τις βαθύτατες
προσωπικές του τάσεις και να τις συνδέσει με τη μεταφυσική, κοινωνική και πολιτιστική
πραγματικότητα. Ο άνθρωπος γενικά είναι ύπαρξη η οποία παιδαγωγεί και παιδαγωγείται και
η αγωγή ανήκει στα βασικά χαρακτηριστικά του. Είναι μια από τις βασικότερες ανάγκες του
ανθρώπου, τον βοηθάει να αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και
συντελεί στο να αναδειχθεί σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
Αν ο δάσκαλος έχει αυτογνωσία και έχει συνειδητοποιήσει το σημαντικό λειτουργικό
ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο σχολικό χώρο, θα μπορούσε να γνωρίζει καλά τους
μαθητές του και να προλαμβάνει κάθε εκδήλωση προβληματικής ή παρεκλίνουσας
συμπεριφοράς από πλευράς τους. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις πολύ σημαντικότερο ρόλο
παίζει η πρόληψη, παρά η προσπάθεια για την εκ των υστέρων αντιμετώπιση των
φαινομένων που σχετίζονται με τη προβληματική συμπεριφορά του μαθητή.
4. Ο εκπαιδευτικός ως δημόσιος υπάλληλος
Το σχολείο είναι υποχρεωμένο, με πρωτοπόρο και υπεύθυνο το διευθυντή να αξιοποιήσει
παιδαγωγικά και ηθικά του ισχύοντες σκοπούς της αγωγής (και κατά το Ν. 1566/85) και να
διασφαλίσει το κεφάλαιο ‘Παιδί’, να το κατευθύνει ηθικά και πολιτιστικά.. Για να
λειτουργήσει και να επιβιώσει η ευρύτερη κοινωνία των ανθρώπων, χρειάζεται να τηρηθούν
αρχές, νόμοι, κανόνες, αξίες αλλά και να καλλιεργηθούν όλες οι εσωτερικές ροπές και
κλίσεις της ψυχής του ανθρώπου, καθώς και οι διάφορες πτυχές της ζωής του (επιστημονικές,
ηθικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και θρησκευτικές).
Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως δημόσιος υπάλληλος με όλες τις διοικητικές
δεσμεύσεις και τον διοικητικό έλεγχο που συνεπάγεται η δημοσιοϋπαλληλική λειτουργία
του. Αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας αλλά και ως διαμεσολαβητής, κάτοχος δηλαδή μιας
εξειδικευμένης γνώσης που μέσα από την επαγγελματική του δραστηριότητα καλείται να τη
μεταφέρει σε άλλους και ειδικότερα να μεταβιβάσει την κοινωνική αυτή γνώση στη νέα
γενιά (Δημητρόπουλος και Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2003).
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Οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα αλλά και οι αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού είναι
σαφές ότι εκτείνονται από τις υπαλληλικές και επιστημονικές στις κοινωνικοπολιτικές και
ηθικές ευθύνες (Ματσαγγούρας, 1996). Ο εκπαιδευτικός δηλαδή χαρακτηρίζεται, ή θα πρέπει
να χαρακτηρίζεται, τόσο από την αρμόζουσα υπαλληλική συμπεριφορά και την πλήρη
επιστημονική κατάρτιση όσο και από τις κοινωνικές δεσμεύσεις, αλλά και συμμετοχές του
στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ρόλος παιδαγωγικός και
συνάμα ρόλος δημοσιοϋπαλληλικός. Οφείλει να εκτελεί με ακρίβεια τα καθήκοντά του και
να είναι εκφραστής και διαμεσολαβητής της εκπαιδευτικής επίσημης πολιτικής. Ο
παιδαγωγικός του ρόλος δεν προσδιορίζεται μόνο μέσα τον τρόπο διδασκαλίας και
μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης που κατέχει στους μαθητές του. Προσδιορίζεται και
μέσα από το πρότυπο της εικόνας του, που προσφέρεται για μίμηση στους μαθητές.
Ο δάσκαλος αποτελεί το ιδανικό πρότυπο, το σταθερό πρότυπο προς το οποίο οφείλει
να προσομοιάσει ο μαθητής του. Προσδιορίζεται και μέσα από τον διευκολυντικό ρόλο που
έχει για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή. Προσδιορίζεται
από τον εξουσιαστικό ρόλο της αυθεντίας, που θεωρείται ότι έχει και το ρόλο της κοινωνικής
αναπαραγωγής στην οποία έχει τη δυνατότητα να συντελέσει. Προσδιορίζεται και μέσα από
το ρόλο του για την ανάπτυξη, διατήρηση, βελτίωση ή αλλαγή των μορφωτικών και
πολιτισμικών χαρακτηριστικών του συνόλου της κοινωνικής πραγματικότητας.
Η διοίκηση της σχολικής μονάδας διακρίνεται για τη συγκεκριμενοποίηση των
σκοπών λειτουργίας της, καθώς και για τον προγραμματισμό των στόχων, τη διαμόρφωση
πολιτικών για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων, τη διεύθυνση και τη
δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας
Η εξέλιξη του εκπαιδευτικού δε σημαίνει απλώς αλλαγή της συμπεριφοράς του,
αλλά αλλαγή και της προσωπικότητάς του. Η συμπεριφορά και οι πεποιθήσεις συνδέονται
στενά. Η αποκλειστική εστίαση στις δεξιότητες της συμπεριφοράς, χωρίς αναφορά στις
στάσεις και στις πεποιθήσεις στις οποίες θεμελιώνονται αυτές είναι αποπροσανατολιστική.
Αναγνωρίζοντας ότι η εξέλιξη του εκπαιδευτικού είναι ταυτόχρονα διαδικασία προσωπικής
εξέλιξης, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειές μας για βελτίωση.
«Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση στους αντιρρησίες
εκπαιδευτικούς ότι ο σύμβουλος τους θεωρεί προβληματικούς. Όλοι γίνονται, χωρίς
εξαίρεση, αποδεκτοί και η τελική προσπάθεια είναι να απαλειφθούν ή περιορισθούν οι
αδυναμίες»458.
5. Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος
Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι ο δημιουργός αλλά ο καλλιεργητής. Ο εκπαιδευτικός
είναι εκείνος ο οποίος θα αναπτύξει σχέση αποδοχής, ασφάλειας και ενίσχυσης στο μαθητή
του. Είναι εκείνος ο οποίος θα διευκολύνει το μαθητή στη λήψη αποφάσεων για την
εκπαιδευτική και μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, είναι εκείνος που θα διευκολύνει την
ωρίμανση του μαθητή ή και θα συντελέσει στην επίλυση των αναπτυξιακών του
προβλημάτων, των διαφυλικών του σχέσεων ή των σχέσεων με τους γονείς του. Ο ρόλος
λοιπόν του εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός (Μπρούζος 1995, Παπάς, 2000).
Ο εκπαιδευτικός θα συντελέσει με την ανάπτυξη της ιδιαίτερης εκείνης σχέσης, που
χαρακτηρίζεται ως συμβουλευτική, στη διαμόρφωση θετικής αυτοεικόνας και υψηλής
αυτεπάρκειας του μαθητή, θα συντελέσει στη δημιουργία κινήτρων για τη μάθηση αλλά και
τις διαπροσωπικές του σχέσεις, θα συντελέσει στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του
προσανατολισμό. To συνεργατικό κλίμα στην ομάδα σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, η
ομαδικότητα σε αντίθεση με την ατομική προσπάθεια και η παρώθηση της ομάδας για την
επίτευξη κοινού στόχου είναι στοιχεία τα οποία επηρεάζουν και καθιστούν περισσότερο
αποτελεσματική τη μάθηση.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα και ουσιαστικά με το ρόλο του
συμβούλου και ως τέτοιος θα έπρεπε να γίνεται αντιληπτός από όλη την εκπαιδευτική
κοινότητα, αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Rogers, 1999). Έρευνες έχουν
εκτός των άλλων καταδείξει τον ουσιαστικό ρόλο που ο εκπαιδευτικός έχει ως διευθυντής
458
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σχολικής μονάδας, τη στιγμή που επηρεάζει το κλίμα του σχολείου και κατ’ επέκταση τα
μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω των παρεμβάσεων που αφορούν την οργάνωση της
λειτουργίας των σχολείων και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Ματσαγγούρας, 1998).
Τα παιδιά μας σήμερα πρέπει να βλέπουν το σχολείο σαν ζωή, να είναι χρήσιμο,
δημιουργικό, δυναμικό, όπου θα προάγεται η ηθική προσωπικότητά τους με απώτερο σκοπό
την ολοκλήρωσή του και την ευτυχία του. Το σχολείο από αναπαραγωγή της γνώσης, να γίνει
δημιουργικό, δημοκρατικό, συμμετοχικό, διαλογικό, ερευνητικό και από κοινού
εκπαιδευτικοί και παιδιά να προγραμματίζουν, να ανακαλύπτουν και να προάγουν την γνώση.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα παιδιά μας χρειάζονται ενθάρρυνση. Δεν επιτρέπεται στον
Παιδαγωγό να καταφεύγει σε λεκτικούς χαρακτηρισμούς, που δημιουργούν αναστολές στο
παιδί και το οδηγούν σε μία ματαίωση των δικών του επιδιώξεων. «Το περιβάλλον της τάξης
να είναι δημοκρατικό και τα παιδιά να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να υπάρχει
πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης, αλληλοβοήθειας, σεβασμός στον πολιτισμό των άλλων,
της διαθεματικής προσέγγισης των άλλων επιστημών, θρησκειών, πολιτισμού και της
υπευθυνότητας»459.
Τα παιδιά έρχονται με όνειρα στο σχολείο και μπορούν και δικαιούνται να
ονειρεύονται και να προσπαθούμε να πραγματοποιηθούν, όσα από αυτά μπορούν να γίνουν.
Τα παιδιά θέλουν την ειλικρίνεια, να δημιουργήσουν, να χαρούν, να παίξουν, να
επικοινωνήσουν με τους συνομηλίκους και να γνωρίσουν ανακαλύπτοντας τον άγνωστο
κόσμο που ξετυλίγεται γύρω τους. Ας κάνουμε πρώτα αυτά που πρέπει να κάνουμε και μετά
να έχουμε την απαίτηση από τα παιδιά να ακολουθήσουν τις οποιοδήποτε συμβουλές μας.
Θέλουν έργα και όχι μόνο λόγια. Ας γίνουμε παράδειγμα στα παιδιά μας για το μέλλον της
κοινωνίας μας και της παιδείας μας. «Το παιδαγωγικό κλίμα ή η ατμόσφαιρα της αρμονικής
επικοινωνίας Παιδαγωγού-Παιδαγωγούμενου μπορεί να διαταραχθεί εύκολα. Τα παράπονα
των Παιδαγωγών μπορεί να είναι εύλογα για την αναρχία που δημιουργείται καμία φορά
στην τάξη, αλλά όχι και εξαιτίας πάντα των μαθητών»460.
Επιβάλλεται να αλλάξει το προφίλ και ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου.
«Το κέντρο να μετατοπιστεί από τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγό στο μαθητή. Εάν έχουμε
ευτυχισμένα άτομα, θα έχουμε ταυτόχρονα και ευτυχισμένα σύνολα. Η ομάδα δε θα
λειτουργήσει, όταν τα άτομα δεν έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης, ενθάρρυνσης και
υποστήριξης από τον παιδαγωγό»461.
Ο εκπαιδευτικός, που δείχνει ότι αναγνωρίζει την προσωπικότητα και τις
προσπάθειες του μαθητή, τον οδηγεί στο να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να μη
διαψεύσει τις προσδοκίες του στη συνέχεια παρατηρώντας την «απόδοση» της συμπεριφοράς
του και των προβλέψεών του συνεχίζει την ενθάρρυνσή του με αποτέλεσμα να δημιουργείται
συνεχής αλληλεπίδραση, να οδηγείται ο μαθητής σε συνεχή βελτίωση και κατά συνέπεια να
μετατρέπονται οι προσδοκίες του δασκάλου σε πραγματικότητα.
5. Ο διαπολιτιστικός ρόλος του εκπαιδευτικού
Η έντονη διεθνική συγκοινωνία και επικοινωνία και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
μεταβάλλουν την πολιτιστική ανθρωπογεωγραφία των κοινωνιών που από το 19ο αιώνα και
μέχρι το μεγαλύτερο μέρος του 20ού ήταν αμιγώς εθνικές. Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι
πολυπολιτισμικές. Οι εθνικές καλλιεργούσαν το αίσθημα της ιδιαιτερότητας, της απόστασης
που μας χωρίζει από τους άλλους. Σήμερα όμως που οι άλλοι ζουν δίπλα μας επιβάλλεται ο
σεβασμός της πολιτισμικής ετερότητας ως απαραίτητη προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής
και κατά συνέπεια της συνεργασίας και της προόδου, ώστε όλοι να ζουν αρμονικά σε ένα
περιβάλλον πολιτισμικής, εθνικής και γλωσσικής πολυμορφίας. «Για την ομαλή κοινωνική
ένταξη κάθε ατόμου απαιτείται η ανάπτυξη της ικανότητας „επικοινωνίας“ με το κοινωνικό
του περιβάλλον, τόσο μέσα από τη γνώση της μητρικής γλώσσας, αλλά και άλλων γλωσσών,
όσο και μέσα από την ενημέρωσή του για την ιστορία και την πολιτισμική παράδοση όχι
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μόνο της δικής του αλλά και των άλλων εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών
ομάδων»462.
Η διαπολιτισμική αγωγή αποτελεί μια συγκεκριμένη πρακτική σχολικής εκπαίδευσης
για τους νέους μιας χώρας στην οποία ζουν διαφορετικές εθνότητες. Είναι το σύνολο των
παιδαγωγικών αρχών, σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται μέτρα και διαδικασίες που
απευθύνονται σε όλα τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, όπου αναπόφευκτα υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία, τις αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής. Όπως αναφέρεται «Η
διαπολιτισμική παιδαγωγική αναφέρεται στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές εκείνες
πρακτικές οι οποίες συνδέονται με τη συστηματική ανάπτυξη της μάθησης, την καλλιέργεια
της κατανόησης του σεβασμού των άλλων πολιτισμών»463. Η διαπολιτισμική αγωγή
χαρακτηρίζεται εκείνο το είδος της αγωγής που:
1.
Απορρέει από την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.
2.
Θεωρεί ότι οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές δεν εμποδίζουν την επικοινωνία
και τη μάθηση, αλλά αντίθετα διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του σχολείου,
εμπλουτίζουν και συνεισφέρουν στη διαδικασία της μάθησης και πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3.
Προσανατολίζεται και αποσκοπεί στην ισότητα ευκαιριών για όλους.
4.
Είναι ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις.
Όπως αναφέρεται «κατά τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μια
ιδιαίτερη πρόκληση: να υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες
και τις απαιτήσεις των ελλήνων μεταναστών/ομογενών που επαναπατρίζονται καθώς και των
αλλοδαπών εργαζομένων, των τσιγγάνων και των μειονοτικών ομάδων που διαμορφώνουν
συνθήκες πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα»464. Ετσι, «…η συνεχής αυτή ροή σε μια
διαδικασία μετανάστευσης – παλιννοστούντων, σε συνδυασμό με την εισροή για πρώτη φορά
στη νεοελληνική ιστορία χιλιάδων αλλοδαπών εργαζομένων και την ύπαρξη θρησκευτικών
και πολιτισμικών μειονοτικών ομάδων (μουσουλμάνοι, πομάκοι, τσιγγάνοι) διαμορφώνει
πλέον συνθήκες πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα»465.
Με τη Διαθεματικότητα λοιπόν αναπροσαρμόζονται στόχοι και μέθοδοι διδασκαλίας,
ενώ συγκροτείται ανάλογα και το περιεχόμενο των μαθημάτων στη βάση μιας ισόρροπης
κάθετης και οριζόντιας κατανομής της διδασκόμενης ύλης. Η διαδικασία αυτή ενισχύει την
επιδιωκόμενη ουσιαστική γενική παιδεία και την ποιοτική αναβάθμηση της εκπαίδευσης, την
ενιαία οργάνωση του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων και τις διερευνητικές
προσεγγίσεις διδασκαλίας. «Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής προετοιμάζεται να ενταχθεί στη
νέα κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία υπογραμμίζεται ότι πρέπει να καλλιεργηθεί η
ταυτότητα του πολίτη της Ευρώπης, του πολίτη του κόσμου, παράλληλα με την εθνική
ταυτότητα και την εθνική μας πολιτισμική αυτογνωσία»466. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουμε
ενδεικτικά ότι στα Α.Π.Σ. λ.χ. των Θρησκευτικών σκιαγραφούνται και χαρακτηριστικά
διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων (στην Ελλάδα και στον κόσμο), ώστε να
ευαισθητοποιηθεί ο μαθητής ως προς τη διαφορετικότητα των πολιτισμών, την αποδοχή και
το σεβασμό τους (Μπαλτατζής, 2006).
Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μπει σε μια εποχή εντυπωσιακών μεταναστευτικών
ρευμάτων, με αποτέλεσμα τη μόνιμη διαμονή ενός σημαντικού αριθμού αλλοδαπών, δεν έχει
συνειδητοποιηθεί ακόμη στον τόπο μας, με αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα να μην έχει γίνει
μέχρι τώρα αντικείμενο ενός σοβαρού διαλόγου. Στα σχολεία το θέμα αυτό ειδικά από τη
διοίκηση αντιμετωπίζεται θετικά. Αλλά δυστυχώς η νοοτροπία ακόμη, ότι ο ξένος είναι
κατώτερος από εμάς και να αντιμετωπίζεται ρατσιστικά διακατέχει πολλά στρώματα της
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ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια ο Έλληνας είναι πολύ φιλότιμος από την αρχαία εποχή και αυτό
τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους λαούς, ώστε να αγκαλιάζει τους ξένους ανθρώπους
που ζουν στην Ελλάδα.
Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι γνώστες της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και του ανθρωπογεωγραφικού χάρτη της δικής τους τοπικής κοινωνίας. Ποιους
στόχους θα θέσουν προσπαθώντας να αναπτύξουν μια αποτελεσματική παιδαγωγική
πολιτική στο ευαίσθητο αυτό πεδίο; Η κοινωνία μας η ίδια θέτει καθημερινά νέους και
διαφορετικούς στόχους και προσπαθεί να στηριχθεί στα πόδια της, αλλά παράλληλα
αγωνίζεται και επιθυμεί να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους με τις διάφορες και
ανεξάρτητα με τις θρησκευτικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές και πολιτισμικές διαφορές.
Η διοίκηση στην διαπολιτισμική και γενικότερα στην εκπαίδευση, αποτελείται από
ένα σύνολο αρχών που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση και εφαρμογή ποιοτικών
παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προς το σκοπό αυτό.
Συνεπώς όλο το ανθρώπινο δυναμικό και όχι μονάχα η διοίκηση συμμετέχει στην επίτευξη
ανώτερων παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας συνεπάγεται
και την ανάπτυξη μορφών ηγεσίας που να είναι ικανή να διασφαλίσει και να ενδυναμώσει τη
δημιουργικότητα και την αυθεντικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να
συμπεριλάβουμε δηλαδή στη ζωή μας την ανεκτικότητα στη διαφορετική πολιτισμική
κληρονομιά που εμφανίζει ο γείτονάς μας. Αυτή η ενσωμάτωση της αντίληψης για την
πολυπολιτισμική κοινωνία στο ιδεολογικό μας οικοδόμημα, συμφωνεί με μια μη
αναστρέψιμη κατάσταση, που εμφανίστηκε στις καταναλωτικές κοινωνίες.
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