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Γονική Εμπλοκή και η Μετάβαση των Παιδιών από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο 

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
1
 

Περίληψη 

Η έναρξη του δημοτικού σχολείου είναι γνωστό ότι αποτελεί για κάθε παιδί μια 

από τις μεγάλες προκλήσεις που θα συναντήσει στη ζωή του, μία από τις 

σημαντικότερες «μεταβάσεις», ένα μείζονα σταθμό που σηματοδοτεί μια σειρά 

αλλαγών στην αναπτυξιακή του πορεία. Εάν είναι επιτυχής ο τρόπος με τον οποίο 

θα γίνει η διαχείρισή της από το παιδί, αλλά και όσα άτομα το πλαισιώνουν στην 

προσπάθεια του αυτή, τίθενται οι βάσεις, όπως υποστηρίζεται, όχι μόνο για μια 

πετυχημένη πορεία στο σχολείο αλλά και για τις «μεταβατικές καταστάσεις» που 

θα ακολουθήσουν. Το πώς κάθε παιδί αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται αυτή την 

μεταβατική φάση στο νέο περιβάλλον του σχολείου (πρόγραμμα, χώρος, πρόσωπα, 

ρόλοι, σχέσεις) διαφέρει εξαιτίας των διαφορετικών πρώιμων εμπειριών που έχει 

αποκτήσει έως εκείνη τη στιγμή στη ζωή του, των ιδιαίτερων ατομικών του 

χαρακτηριστικών αλλά και των χαρακτηριστικών των πλαισίων/περιβαλλόντων 

στα οποία ήδη συμμετείχε (σπίτι, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο κτλ). Στην 

παρούσα εργασία συζητείται αυτή ακριβώς η μετάβαση των παιδιών στο σχολείο 

και επιχειρείται η διασύνδεσή της με συγκεκριμένες διαστάσεις του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Δίνεται έμφαση σε μια ιδιαίτερη διάσταση της γονικής 

συμπεριφοράς, αυτή της «γονικής εμπλοκής». Συζητούνται οι μορφές της γονικής 

εμπλοκής στην προσχολική ηλικία και η σχέση της με τη μετάβαση των παιδιών 

στο σχολείο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην οικοσυστημική θεώρηση. 

 

Λέξεις-κλειδιά: γονική εμπλοκή, προσαρμογή, σχολική ετοιμότητα, 

οικοσυστημική θεωρία  

Abstract 

It is well evidenced that the start of primary schooling is a major challenge in a 

child's life and has been perceived as one of the most important transitions that 

signifies a number of changes in his developmental pathway. It has been suggested 

that the extent to which the child may feel successful in this transition, together 

                                                
1
 Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
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with the individuals that may support his efforts, is likely to influence both his 

academic progress and subsequent experiences for successful transitions in the 

future. According to ecosystemic considerations, the different way in which the 

transition to the new school context (in terms of the programme, space, individuals, 

roles, and relationships) is confronted by the children is due to their early 

experiences and individual characteristics combined with the structural and 

dynamic features of the contexts in which they have already been involved (home, 

day care centre, kindergarten). We discuss these early transitions in relation to 

parenting behaviours. Following a brief description of related terms such as 

parenting styles and parenting practices, the second part of the paper is devoted to 

parental involvement during this period. The forms of parental involvement and its 

relation with children’s transition to school are further discussed. 

 

Key words: parental involvement, adjustment, school readiness, ecosystemic 

theory 

 

1. Εισαγωγή 

Η ετοιμότητα του παιδιού για το σχολείο, καθώς και συναφή θέματα όπως οι 

μεταβάσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια (η μετάβαση από το σπίτι στο νηπιαγωγείο 

και από εκεί στο δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια στο γυμνάσιο κ.ο.κ.) έχουν 

τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής στο εκπαιδευτικό πεδίο, σε αρκετά κράτη, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες. Ταυτοχρόνως, παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον για 

διάφορες πτυχές της γονικότητας, όπως το ενδιαφέρον των γονιών για το σχολείο 

και η συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη μελέτη των 

παιδιών τους, οι οποίες μπορούν να προάγουν ή να εμποδίσουν την πρώιμη 

σχολική πρόοδο του παιδιού. Για παράδειγμα, οι αξίες των γονέων για την 

εκπαίδευση, οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους για ακαδημαϊκή επιτυχία, ο 

βαθμός της εμπλοκής τους στα δρώμενα του σχολείου κ.ά. είναι ορισμένοι μόνο 

από τους τρόπους με τους οποίους έχει καταγραφεί η επίδραση των γονιών στη 

σχολική επίδοση των παιδιών (Scott-Jones, 1995). 
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2. Οι Μεταβάσεις στα Εκπαιδευτικά Πλαίσια 

 

Οι μεταβάσεις ορίζονται, γενικά, ως φάσεις αλλαγών ζωής -άλλες κοινωνικά 

ρυθμισμένες και προβλέψιμες ενώ άλλες όχι- που συνδέονται με τις απαιτήσεις 

που προκύπτουν από τις νέες συνθήκες στις οποίες εισέρχεται το άτομο κατά την 

αναπτυξιακή του πορεία και απαιτούν πιο εντατική προσπάθεια και εγρήγορση 

(γνωστική και συναισθηματική) προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς σε αυτές 

(Griebel & Niesel, 2004, όπ. αναφ. στο Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005). 

Εξαιτίας αυτής της μεταβαλλόμενης κατάστασής τους, οι μεταβάσεις 

χαρακτηρίζονται ως φάσεις υψηλής ευαλωτότητας του ατόμου (Luthar & 

Cicchetti, 2000).  

Ιδιαίτερα κατά την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία οι μεταβάσεις από το 

οικογενειακό πλαίσιο προς τον παιδικό σταθμό ή και στο νηπιαγωγείο και στη 

συνέχεια στο δημοτικό αποτελούν, κατ’ αρχήν, μέρος των λεγόμενων πρώιμων ή 

πρώτων εμπειριών του παιδιού και θεωρούνται μείζονος σημασίας αφού 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της σχολικής πορείας και 

ψυχολογικής ανάπτυξης ενός παιδιού (Pianta & Kraft-Sayre, 1999). Γι’ αυτό 

ακριβώς το λόγο έχουν τεθεί στο επίκεντρο της ερευνητικής προσοχής που 

παραδοσιακά είχε ως αφετηρία τη συζήτηση γύρω από την ηλικία της έναρξης του 

σχολείου (Pianta & Kraft-Sayre, 2003. Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003). 

Σε ότι αφορά λοιπόν στις αλλαγές/απαιτήσεις που σηματοδοτεί η μετάβαση από 

το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, το παιδί έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά 

προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα των ψυχοκοινωνικών και γνωστικών του 

εμπειριών. Οι τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου προσφέρουν 

έναν μεγαλύτερο χώρο, με περισσότερα παιδιά, λιγότερους ενηλίκους, και ένα 

ευδιάκριτο σύνολο κανόνων και κανονισμών (μερικοί κοινοί και κάποιοι 

διαφορετικοί μεταξύ των τάξεων), στοιχεία τα οποία τα παιδιά ενδεχομένως να 

μην έχουν βιώσει στο παρελθόν. Στο ακαδημαϊκό πεδίο, καταγράφεται μια 

μεγαλύτερη έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών αφού συμμετέχουν σε 

οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απαιτούν συνήθως την επίλυση 

προβλημάτων και λιγότερο σε δραστηριότητες παιχνιδιού.  

Τα παιδιά αρχίζουν να λαμβάνουν αξιολογικού περιεχομένου ανατροφοδότηση 

όσον αφορά τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους, καθώς η επίδοση και η 

πρόοδός τους συγκρίνονται με αυτή των υπολοίπων παιδιών στην τάξη. Στον 
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κοινωνικό τομέα, τα παιδιά περνούν περισσότερη ώρα αλληλεπιδρώντας με 

συνομήλικα παιδιά και αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις με νέους και διαφορετικού 

οικογενειακού περιβάλλοντος συμμαθητές. Πρέπει επίσης, το κάθε παιδί να 

αναπτύξει μια σχέση με τον δάσκαλο που είναι υπεύθυνος για μια τάξη των 20-30 

μαθητών. 

Από αναπτυξιακής πλευράς η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξή του αφού στη 

διάρκειά της καλείται να εκδηλώσει την ανεξαρτησία και αυτονομία του σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Βρυνιώτη, 1999). Η 

σκέψη των παιδιών γίνεται πιο πολυδιάστατη και περιεκτική καθώς μετατοπίζεται 

από τους προλειτουργικούς/προεννοιολογικούς σε συγκεκριμένους τρόπους 

λογικής σκέψης, σε μια αφηρημένη κατανόηση των αντικειμένων και των 

σχέσεων, από τις μερικές στις ολοκληρωμένες αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος 

τους, και από τον εγωκεντρισμό σε μια αντίληψη των απόψεων που έχουν οι άλλοι 

γύρω του (Piaget & Inhelder, 1964. Sameroff & Haith, 1996).  

Αν και πολλά παιδιά έχουν αποκτήσει εμπειρίες κατά την προσχολική περίοδο 

από πλαίσια όπως ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο, η είσοδός τους στο 

σχολείο σηματοδοτεί μια κατάσταση με πολλά νέα και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει και η Vecchiotti (2003), για παράδειγμα, η 

μετάβαση στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου απαιτεί από τα παιδιά να είναι 

σε θέση να μεταφερθούν από ένα παιδοκεντρικό, σχετικά ανεπίσημο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα σε ένα περισσότερο δασκαλοκεντρικό, τυπικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δομείται κυρίως γύρω από το χώρο και τη 

διαδικασία «της παρεούλας/του κύκλου», το δραματικό παιχνίδι, τις «γωνιές» και 

τους «σταθμούς» μάθησης (π.χ. οικοδομικού υλικού, γραφής), ενώ στην πρώτη 

τάξη τα παιδιά τις περισσότερες φορές κάθονται ανά δύο σε θρανία (τοποθετημένα 

σε σειρές ή στην καλύτερη περίπτωση σε ενότητες ή πιο ευέλικτα σχήματα 

ομαδοποιήσεων), υπάρχουν ώρες συγκεκριμένων μαθημάτων και περισσότερη 

γραφική δουλειά για τα παιδιά. Με άλλα λόγια, το όλο και πιο αυστηρά δομημένο 

περιβάλλον το οποίο τα παιδιά βιώνουν κατά τη μετάβασή τους στην πρώτη τάξη 

του δημοτικού σχολείου συχνά απαιτεί από τα παιδιά να εργάζονται ατομικά και 

να εστιάζουν σε μια δραστηριότητα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 
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Με το νέο ρόλο του «μαθητή» πλέον θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε ένα νέο 

περιβάλλον όπου θα πρέπει να διαπραγματευτεί τις νέες σχέσεις με τα πρόσωπα 

εξουσίας (δασκάλους και διευθυντή) και τους συμμαθητές του, και να 

συμπεριφερθεί στη βάση ενός νέου συνόλου προσδοκιών (Margettes, 2002). Έτσι, 

η συνειδητοποίηση της αλλαγής προκαλεί στο παιδί την ενεργοποίηση 

πολύπλοκων διεργασιών/μηχανισμών προσαρμογής σε επίπεδο νοητικών, 

κοινωνικών-συναισθηματικών, και συμπεριφορικών λειτουργιών και οι οποίες 

αντανακλώνται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  

Ορισμένα παιδιά δεν μπορούν να διαχειρισθούν αποτελεσματικά και να 

αξιοποιήσουν δημιουργικά τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις, με αποτέλεσμα να 

βιώνουν αρνητικές και στρεσογόνες εμπειρίες και καταστάσεις στο ξεκίνημα της 

σχολικής τους πορείας, στοιχεία που όπως έχει δείξει η σχετική έρευνα είναι πολύ 

πιθανό να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην περαιτέρω αναπτυξιακή του πορεία σε 

επίπεδο κινήτρων, στάσεων προς το σχολείο, επιδόσεων κτλ. (Rudolph et al., 

2001). Αντίθετα, αν με τη στήριξη του σχολείου και της οικογένειας τα παιδιά 

αντιμετωπίσουν θετικά τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η μετάβαση, αυτή η 

οικολογική μετατόπιση στο σχολικό πλαίσιο (Rimm-Kaufman et al., 2000), τότε 

μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρή πρόκληση ανάπτυξης και προόδου αφού έχουν 

την δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης των στρεσογόνων καταστάσεων που 

συνεπάγεται αυτή η μεταβατική φάση (Eccles et al., 1997). 

Χαρακτηριστική στον συγκεκριμένο τομέα μελέτης της προσαρμογής των 

παιδιών στις νέες προκλήσεις που συναντούν καθώς ξεκινούν το σχολείο είναι η 

ερευνητική δουλειά της Ann Masten (Masten et al., 1995), η οποία προσέφερε 

εμπειρικά δεδομένα για τρεις διακριτές διαστάσεις αναπτυξιακής επάρκειας στην 

πρωτοσχολική περίοδο: τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και πρόοδο, την κοινωνική 

επάρκεια, και τους τρόπους συμπεριφοράς (βλ. Σχήμα 1). 

ΣΧΗΜΑ 1 ΕΔΏ 

Από τη σκοπιά μιας κοινωνικο-δομιστικής θεώρησης, οι μεταβάσεις αυτές 

γίνονται αντιληπτές ως συν-κατασκευές (co-constructions) (Valsiner, 1989), όπου η 

επικοινωνία και η εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων είναι κρίσιμη για την 

εδραίωση κοινών νοηματοδοτήσεων όσον αφορά δραστηριότητες, ενέργειες, 

πράξεις και έννοιες-κλειδιά. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη συν-κατασκευή της 

μετάβασης στο σχολείο έχει περισσότερο νόημα να εξετάζεται το σύστημα που 
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περιλαμβάνει το παιδί, το προσχολικό πλαίσιο, το σχολείο, το σπίτι, καθώς και την 

κοινότητα (Ramey & Ramey, 1998).  

Η συνεξέταση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων κατά τη διαδικασία 

μετάβασης (δηλαδή, παιδί, σπίτι, προσχολικό πλαίσιο, σχολείο, αλλά και πιο 

συλλογικές μονάδες όπως η γειτονιά/κοινότητα) και της δυναμικής που 

δημιουργούν, βρίσκεται στο επίκεντρο και άλλων ερμηνευτικών/θεωρητικών 

μοντέλων. Από τη σχετική βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι η οικοσυστημική 

προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον Urie Bronfenbrenner
2
 (1979. 

Bronfenbrenner & Morris, 1998) και άλλους που εμπνεύστηκαν από την εργασία 

του, όπως το μοντέλο πλαισιακών συστημάτων των Pianta και Walsh (1996), η 

θεωρία αναπτυξιακών συστημάτων των Ford και Lerner (1992) καθώς και άλλες 

οικοπολιτισμικές κατά βάση θεωρίες (π.χ. Cole, 1996), προσφέρουν ένα χρήσιμο, 

κατάλληλο και κυρίως ολιστικό εννοιολογικό πλαίσιο για τη μελέτη της 

μετάβασης. Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή η μελέτη της 

ανθρώπινης ανάπτυξης πρέπει να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο που αυτή 

πραγματοποιείται, όπου το άτομο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, δέχεται και 

ασκεί επιδράσεις σε αυτό. Στη σχέση αυτή, που διαμορφώνεται ανάμεσα στο 

άτομο και το περιβάλλον του, σημαντική θέση έχουν -εκτός των φυσικών και 

αντικειμενικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος- η βίωσή τους από το άτομο, ο 

τρόπος με τον οποίο οι ιδιότητες αυτές γίνονται αντιληπτές από τα πρόσωπα. 

Η έννοια του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται σε έναν ενιαίο και άμεσο χώρο. 

Αντίθετα, επεκτείνεται περιλαμβάνοντας ένα σύνολο ομόκεντρων δομών όπου η 

κάθε μια εμπεριέχεται μέσα στην επόμενη διαμορφώνοντας πέντε υποσυστήματα: 

(α) το μικροσύστημα, που περιλαμβάνει περιβάλλοντα στα οποία ζουν, κινούνται 

και δραστηριοποιούνται τα άτομα και από τα οποία επηρεάζονται (αλλά και 

επηρεάζουν με τα δικά τους χαρακτηριστικά και συμπεριφορά), (β) το 

μεσοσύστημα, το οποίο αναφέρεται στη σύνδεση μεταξύ αυτών των 

«μικροσυστημικών δομών/πλαισίων», (γ) το εξωσύστημα, που περιλαμβάνει τις 

ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, και (δ) το 

μακροσύστημα, που εμπεριέχει τις στάσεις και ιδεολογίες του πολιτισμικού 

συστήματος στο οποίο ανήκουν. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να σταθεί ως 

αναπτυξιακή θεωρία αν δεν λάμβανε υπόψη της τη χρονική διάσταση, το 

                                                
2 Για μια αναλυτική παρουσίαση της θεωρητικής προσέγγισης του Urie Bronfenbrenner βλ. Πετρογιάννης, 2003. 
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χρονοσύστημα, τόσο σε επίπεδο ατομικού χρόνου, κατά το οποίο το άτομο βιώνει 

τα γεγονότα, όσο και σε επίπεδο συλλογικού χρόνου στη διάρκεια του οποίου 

συντελούνται τα ευρύτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και άλλα ευρύτερου 

χαρακτήρα γεγονότα, τα οποία επιδρούν και στην πορεία ζωής κάθε ατόμου 

ξεχωριστά.  

Η οικολογική θεωρία τονίζει τις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των πολλαπλών 

πλαισίων και ατόμων (π.χ. οικογένειες, συνομήλικοι, εκπαιδευτικοί, σχολεία, 

κοινότητες, πολιτισμοί, κτλ.), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των 

παιδιών να διαπραγματευτούν τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις του επίσημου 

σχολικού περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στη μετέπειτα σχολική επιτυχία και προσαρμογή των 

παιδιών σε όλη τη διάρκεια της επίσημης εκπαίδευσης αλλά και πέρα από αυτή 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998. Rimm-Kaufman & Pianta, 2000).  

 

3. Η Διάσταση της Γονικής Εμπλοκής 

 

Ο όρος «γονική εμπλοκή», ο οποίος εμφανίζεται συστηματικά από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 στη σχετική βιβλιογραφία, είναι μάλλον ασαφής, αφού οι 

διάφοροι ερευνητές τον χρησιμοποιούν εννοώντας ο καθένας διαφορετικά 

πράγματα και περιγράφοντας ένα μέρος ή μια διάσταση της γονικής εμπλοκής. Σε 

γενικές γραμμές, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα 

συμπεριφορών και πρακτικών των γονέων στο σπίτι και σε εκπαιδευτικά πλαίσια, 

όπως το νηπιαγωγείο και στο σχολείο, οι οποίες έχουν στόχο να ενισχύσουν τη 

μάθηση των παιδιών (Greenwood & Hickman, 1991). Η Joyce Epstein και άλλοι 

ερευνητές σημειώνουν ότι η γονική εμπλοκή χαρακτηρίζεται από την ποσότητα 

και την ποιότητα της επικοινωνίας, της αμοιβαίας υποστήριξης, της 

αμοιβαιότητας, και της συνεργατικής (από κοινού) λήψης αποφάσεων μεταξύ των 

οικογενειών και των σχολείων (Izzo et al., 1999. Rimm-Kaufman et al., 2003). 

Αν και η γονική εμπλοκή είναι τελικά μια πολυσύνθετη έννοια που απαιτεί μια 

ευρύτερη κατανόησή της (Bempechat, 1998. Μπόνια κ.συν., 2007), οι 

περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί με θέμα τη γονική εμπλοκή κατά την 

προσχολική περίοδο και τη φάση μετάβασης των μικρών παιδιών στο σχολείο 

έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στην επαφή γονιών-σχολείου (π.χ. Izzo et al., 

1999). Ιδιαίτερα για τα παιδιά δημοτικού σχολείου, οι διαστάσεις ή στοιχεία αυτής 
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της εμπλοκής φαίνεται να εντοπίζονται είτε στο πλαίσιο του σπιτιού είτε στο 

πλαίσιο του σχολείου. Έτσι, η εποπτεία στις καθημερινές δραστηριότητες των 

παιδιών (Keith et al., 1986), η βοήθεια που προσφέρουν οι γονείς στη 

διεκπεραίωση των εργασιών που φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι (Cooper et al., 2000) 

και οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να 

αναπτύξουν κίνητρα για μάθηση και θετική στάση απέναντι στο σχολείο (Keith et 

al., 1986) φαίνεται να είναι διαστάσεις γονικής εμπλοκής στο πλαίσιο του σπιτιού. 

Από την άλλη, η επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών, η συμμετοχή των γονέων σε 

σχολικές εκδηλώσεις (Stevenson & Baker, 1987) ή και στη διαχείριση του 

σχολείου μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, είναι στοιχεία της γονικής 

εμπλοκής στο σχολείο (Catsambis, 1998). Το είδος πάντως της γονικής εμπλοκής 

που φαίνεται να επιδρά περισσότερο στη σχολική επίδοση των μαθητών σχετίζεται 

με τη φυσική παρουσία του γονιού στο σχολείο και την εμπλοκή του σε σχολικές 

δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, όπως επισημαίνεται και αλλού (Γκλιάου-

Χριστοδούλου, 2005. Παπαγιαννίδου, 2000), αν και δεν υπάρχουν σχετικές 

έρευνες, η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας παίρνει 

περισσότερο τη μορφή τυπικών σχέσεων στo πλαίσιο συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων, όπως είναι η συμμετοχή γονιών σε σχολικές εκδηλώσεις ή η 

ενημέρωση γονιών για την πρόοδο των παιδιών τους. 

Σε γενικές γραμμές πάντως, η σχετική μακρόχρονη έρευνα στο εξωτερικό (π.χ. 

Epstein, 1992. Henderson & Mapp, 2002) έδειξε μια θετική συνάφεια μεταξύ 

γονικής εμπλοκής και των επιδόσεων των παιδιών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια 

φοίτησής τους στο σχολείο. Το εύρημα αυτό φαίνεται να ισχύει ακόμα και μετά 

τον (στατιστικό) έλεγχο των ικανοτήτων των παιδιών και του κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου της οικογένειας (Epstein, 2001). Τα οφέλη βέβαια, αν και 

αφορούν πρωτίστως τους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου ή πολιτισμικού περιβάλλοντος (Diamond, 2000. McNeal, 2001) αφορούν 

και τους ίδιους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (Μπρούζος, 1998). 

Από θεωρητικής πλευράς και ειδικά σε σχέση με τη γονική εμπλοκή κατά τη 

σχολική ηλικία η Joyce Epstein (2001) έχει αναπτύξει ένα ερμηνευτικό 

οικοσυστημικό μοντέλο το οποίο εστιάζεται στη σχέση τριών βασικών και μερικά 
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αλληλοεπικαλυπτόμενων και αλληλεξαρτώμενων πλαισίων επιρροής όπου ζει και 

μεγαλώνει το παιδί, δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο, και την κοινότητα. 

Χωρίς να υπεισέλθουμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, το μοντέλο αυτό, όπως και 

κάθε οικοσυστημικό μοντέλο, μας λέει και κάτι ακόμα εάν δεχθούμε ότι οι 

πρακτικές των γονιών αντιπροσωπεύουν μια έκφραση των στόχων 

κοινωνικοποίησης που υιοθετούν οι γονείς και του σχήματος γονικής 

συμπεριφοράς τους. Μας λέει ότι αν κάποιος ανοίξει το «φακό εστίασής» του από 

ένα μονοπολιτισμικό πλαίσιο και λάβει υπόψη του την πολυπολιτισμική 

πραγματικότητα των σύγχρονων κοινωνιών, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι 

ιδιαίτεροι πολιτισμικοί παράγοντες και οι (εθνοτικές) ιδιαιτερότητες διακριτών 

πληθυσμιακών ομάδων διαμορφώνουν τις πρακτικές εμπλοκής των γονέων στη 

διάρκεια της μετάβασης των παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο. Κατά συνέπεια, 

δεν υπάρχει -και δεν μπορεί να υπάρχει- ένα μοτίβο γονικής εμπλοκής, αλλά 

συναντούμε διάφορες μορφές, ποικίλους τρόπους εμπλοκής των γονέων στις 

μαθησιακές διεργασίες, που ανάλογα με τις πρακτικές που υιοθετούνται 

διευκολύνουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τη συνέχεια της μαθησιακής 

διαδικασίας απ’ το ένα πλαίσιο στο άλλο και κατ’ επέκταση, τη μακροπρόθεσμη 

ακαδημαϊκή επιτυχία. 

Αυτές ακριβώς οι διαπιστώσεις προήλθαν από σχετικά πρόσφατες μελέτες τα 

τελευταία 15-20 χρόνια που διεξήχθησαν με μειονοτικές ομάδες τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί 

ότι οι αμερικανοί γονείς ασιατικής καταγωγής είχαν μικρότερη εμπλοκή στις 

σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους σε σύγκριση με τους γονείς 

ευρωπαϊκής καταγωγής (Ho & Willms, 1996). Αντίθετα, άλλες μελέτες έχουν 

καταγράψει γενικά μια πολύ υψηλή συμμετοχή για τους αμερικανούς γονείς 

ασιατικής καταγωγής (Schneider et al., 1994). Αυτά τα αντιφατικά ευρήματα 

εξηγούνται ανάλογα με το πώς ορίζεται η γονική εμπλοκή στο σχολείο.  

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν την Ruth Chao (2000), μια γνωστή 

ερευνήτρια στο πεδίο της αναπτυξιακής πολιτισμικής ψυχολογίας, να προσδιορίσει 

στις αρχές αυτής της δεκαετίας δύο τύπους γονικής εμπλοκής: την διαχειριστική ή 

διαχειριστικού τύπου εμπλοκή (managerial involvement), η οποία είναι αυτή που 

έχει μελετηθεί περισσότερο, και την δομική ή δομικού τύπου γονική εμπλοκή 

(structural involvement). 
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Ο «διαχειριστικός» τύπος εμπλοκής/συμμετοχής περιλαμβάνει πιο άμεσες 

γονικές πρακτικές στην εκπαίδευση του παιδιού όπως: 

 άμεση διδασκαλία ή εποπτεία (tutoring) των παιδιών πάνω στις εργασίες 

που φέρνουν από το σχολείο, 

 συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και γεγονότα του σχολείου, 

 συζητήσεις με το παιδί για τις εμπειρίες του από το σχολείο και τις 

εργασίες που κάνουν εκεί.  

Η «δομική» ή δομικού τύπου γονική εμπλοκή περιλαμβάνει έμμεσες γονικές 

πρακτικές αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς διευθετούν το 

περιβάλλον του παιδιού τους μέσα στο σπίτι (πρώτο σύστημα) ώστε να 

συμβάλλουν στην εκμάθηση, όπως: 

 ανάθεση πρόσθετης εργασίας, 

 αγορά πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού ως ευκαιρία για περαιτέρω 

εξάσκηση (βοηθήματα, τετράδια εργασιών, βιβλία),  

 έλεγχος και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του παιδιού τους μετά το 

σχολείο,  

 άσκηση ελέγχου σχετικά με το πότε και με ποιους θα παίξει, καθώς και 

πότε και πού θα ετοιμάσει το παιδί τις εργασίες του σχολείου, 

 διευθέτηση/οργάνωση του χώρου για τη μελέτη του παιδιού (δωμάτιο, 

γραφείο, τραπέζι), 

 εγγραφή του παιδιού σε ακαδημαϊκά συναφείς δραστηριότητες (π.χ. 

φροντιστήριο ενίσχυσης στα μαθήματα, ξένης γλώσσας, μουσικής κτλ),  

 οικονομική βοήθεια, μεταγενέστερα, για την υποστήριξη των σπουδών στο 

πανεπιστήμιο. 

 

3.1. Πώς Συνδέεται η Γονική Εμπλοκή με τη Μετάβαση του Παιδιού στο 

Σχολείο; 

 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλά άλλα κράτη, η πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου παρουσιάζει τυπικά πιο αυστηρή δομή και δίνει μεγαλύτερη έμφαση 

στην ακαδημαϊκή ενασχόληση συγκριτικά με το νηπιαγωγείο. Παρά το γεγονός ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις κρατών η προετοιμασία των παιδιών για την πρώτη τάξη 

του δημοτικού σχολείου εντάσσεται στην ατζέντα του νηπιαγωγείου και συχνά η 
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τάξη του νηπιαγωγείου βρίσκεται εντός του κτηρίου του δημοτικού σχολείου, 

υπάρχουν σαφείς διαφορές σε ότι αφορά τις απαιτήσεις και το είδος των 

ερεθισμάτων που βιώνουν τα παιδιά στα δύο αυτά περιβάλλοντα, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω.  

Τα παιδιά στην πρώτη τάξη τυπικά έρχονται αντιμέτωπα με τα επίσημα 

φυλλάδια εργασίας της τάξης και την προετοιμασία των εργασιών ακαδημαϊκού 

χαρακτήρα στο σπίτι για πρώτη φορά (Vecchiotti, 2003), καθήκοντα τα οποία 

απαιτούν ιδιαίτερη εστίαση περιορίζοντας άλλα ζητήματα ενδιαφέροντος του 

παιδιού, όπως την επιθυμία τους να παίξουν ή να παρακολουθήσουν τηλεόραση. 

Έτσι, στις οικογένειες εκείνες όπου κυριαρχεί η δομικού χαρακτήρα εμπλοκή των 

γονιών –που εκτιμώ ότι συναντάται ιδιαιτέρως στην Ελλάδα– το σπίτι ενδέχεται να 

βοηθά τα παιδιά τους να επιτύχουν ακαδημαϊκά κατά τη διάρκεια αυτής της 

πρώιμης σχολικής τους μετάβασης παρέχοντας ένα περιβάλλον το οποίο είναι πιο 

συμβατό με αυτό της πρώτης τάξης. 

 

3.2. Τελικά θα Έπρεπε το Νηπιαγωγείο να Έχει Περισσότερο Ακαδημαϊκά 

Εστιασμένο Πρόγραμμα; 

Υπάρχει, βέβαια, ποικιλομορφία όσον αφορά τις εμπειρίες που φέρει κάθε παιδί 

στο νηπιαγωγείο, στον τύπο του προγράμματος του νηπιαγωγείου και στο επίπεδο 

της συνέχειας -δηλαδή συμφωνία ως προς τους στόχους, προσανατολισμό κτλ.- 

που το κάθε πρόγραμμα παρέχει τόσο σε σχέση με το περιβάλλον της πρώτης 

τάξης του δημοτικού σχολείου όσο και με αυτό της οικογένειας του κάθε παιδιού. 

Το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου ενδέχεται να τα προετοιμάζει 

καλύτερα για το περιβάλλον της πρώτης τάξης, καθώς τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να ασχοληθούν για περισσότερο χρόνο και πιο εντατικά με 

δραστηριότητες ακαδημαϊκού χαρακτήρα (όπως γραφή-ανάγνωση και 

μαθηματικά) κάποιες φορές περισσότερα από ένα ενήλικα άτομα εμπλέκονται 

στην εκπαίδευση και τη φροντίδα τους (δύο νηπιαγωγοί ή και τραπεζοκόμοι) και 

τα παιδιά παραμένουν περισσότερο χρόνο στο σχολικό περιβάλλον κάτι που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά από αλλόγλωσσα περιβάλλοντα (Walston & 

West, 2004). Όταν τα παιδιά φοιτούν σε νηπιαγωγεία, τα οποία δεν παρουσιάζουν 

υψηλή «συνέχεια» με το περιβάλλον της πρώτης τάξης, το οικογενειακό 

περιβάλλον μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξασφάλιση αυτής της 
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«συνέχειας». Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τύπος του νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτά 

το παιδί, οι γονείς είναι πιο πιθανό να είναι οι πρωταρχικοί φορείς 

κοινωνικοποίησης για το παιδί με αποτέλεσμα να αποτελούν μία θετική πηγή, ένα 

σημαντικό παράγοντα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των παιδιών στην πρώτη 

τάξη του δημοτικού σχολείου. 

 

4. Η «Συνέχεια» κατά τη Μετάβαση  

 

Η έννοια της «συνέχειας» στην ανάπτυξη συνήθως αναφέρεται στην εσωτερική 

συνέχεια (π.χ. σταδιακές αλλαγές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη 

γνωστική αντίληψη, τις κοινωνικές δεξιότητες, κτλ. (βλ. Caspi & Roberts, 1999). 

Εδώ, ωστόσο, αναφερόμαστε στην εξωτερική συνέχεια αφού εστιαζόμαστε στη 

συνέχεια μεταξύ των πλαισίων (σπίτι, νηπιαγωγείο και πρώτη τάξη).  

Η εξωτερική συνέχεια περιλαμβάνει το βαθμό κατά τον οποίο η δομή και οι 

προσδοκίες ενός περιβάλλοντος προετοιμάζουν τα παιδιά για τη δομή και τις 

προσδοκίες του επόμενου περιβάλλοντος (Mayfield, 2003). Η εξωτερική συνέχεια 

μπορεί να γίνει αντιληπτή όταν η φύση των εργασιών ή δραστηριοτήτων που 

απαιτείται να κάνουν τα παιδιά και η όλη οργάνωση του περιβάλλοντος πριν τη 

μετάβαση, προετοιμάζει τα παιδιά για αυτές ακριβώς τις δραστηριότητες. Κατά 

συνέπεια, τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα νηπιαγωγείου ή 

βρίσκονται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δίνει έμφαση σε ακαδημαϊκά 

προσανατολισμένες δραστηριότητες (δομικού χαρακτήρα), δεν πρέπει να 

ταυτίζονται οι δεξιότητες αυτές μόνο με τις γνωστικές και ακαδημαϊκού 

περιεχομένου (γραμματισμοί), θα πρέπει να βιώνουν μεγαλύτερη εξωτερική 

συνέχεια κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου.  

Συνεπώς, θα λέγαμε ότι η επαφή γονέα-σχολείου, διαχειριστικού δηλαδή τύπου 

γονική εμπλοκή, μπορεί να είναι μία σημαντική πηγή εξωτερικής συνέχειας για τα 

παιδιά κατά τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο, ενδέχεται όμως να υπάρχουν 

και άλλες πηγές εξωτερικής συνέχειας οι οποίες προάγουν μία επιτυχημένη 

μετάβαση στα παιδιά, όπως τα παιδιά που έχουν κατακτήσει βασικές ακαδημαϊκές 

δεξιότητες, καθώς επίσης και δεξιότητες όπως ο γνωστικός αυτοέλεγχος (π.χ. η 

ικανότητα να εστιάζει και να επιμένει σε μια δραστηριότητα/άσκηση) και 

καλύτερη γενική αυτορύθμιση (Raver, 2002). Έχοντας αναπτύξει σε ικανοποιητικό 
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βαθμό τις συγκεκριμένες δεξιότητες είναι πιο πιθανό να λειτουργήσουν καλύτερα 

στο περιβάλλον της πρώτης τάξης παρά τα παιδιά των οποίων η ανάπτυξη αυτών 

των δεξιοτήτων καθυστερεί (McLelland et al., 2000).  

Η δομική επίσης γονική εμπλοκή στο σπίτι μπορεί να λειτουργήσει 

διευκολυντικά στη διαδικασία της μετάβασης των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. 

Περιορίζοντας το χρόνο που τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση, παρέχοντας επιπλέον 

βιβλία ασκήσεων και καθορίζοντας τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με 

τις εργασίες τους στο σπίτι ίσως οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά να μάθουν 

σταδιακά πώς να εστιάζουν και να επιμένουν σε μια δραστηριότητα. Τα παιδιά 

μαθαίνουν από μικρή ηλικία ότι ο χρόνος που είναι εστιασμένος στην ακαδημαϊκή 

ενασχόληση εκτιμάται περισσότερο από εκείνον που αφιερώνεται στην τηλεόραση 

ή την ενασχόληση με άλλου τύπου, όχι ακαδημαϊκού χαρακτήρα, 

δραστηριότητες/καθήκοντα. Αυτή η αξία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην πρώτη 

τάξη καθώς ο χρόνος για τα ακαδημαϊκά καθήκοντα αυξάνεται σε βάρος του 

χρόνου για το ελεύθερο παιχνίδι.  

Άλλα ζητήματα της δομικής εμπλοκής, όπως η παροχή βιβλίων για εξάσκηση 

και οι επιπλέον εργασίες στο σπίτι ή η εγγραφή των παιδιών σε τμήματα με 

επιπρόσθετες ακαδημαϊκού χαρακτήρα δράσεις, βοηθούν τα παιδιά να 

κατακτήσουν τις βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες που χρειάζονται για την πρώτη 

τάξη. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της 

συνέχειας για εκείνα τα παιδιά που εγγράφονται σε «κλασικά» τμήματα 

νηπιαγωγείου, τα οποία ενδεχομένως δεν περνούν το χρόνο που χρειάζεται σε 

συγκεκριμένα ακαδημαϊκά αντικείμενα στο σχολείο (Walston & West, 2004).  

 

5. Αντί Επιλόγου 

 

Το ξεκίνημα του σχολείου είναι μια σημαντική φάση στη ζωή των παιδιών, των 

οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Πέρα από τις όποιες διαφορές αυτό που 

ενώνει γονείς και εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι ότι και οι δύο επιθυμούν την όσο το δυνατό πιο ομαλή μετάβαση των παιδιών 

στο σχολείο, το όσο το δυνατό πιο ομαλό ξεκίνημα, «να πάρουν…» -αυτό που 

λέγεται τις περισσότερες φορές- «…ζεστά το σχολείο», να αναπτύξουν τα παιδιά 

θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους ως μαθητές και να προσαρμοστούν στη 

σχολική ζωή.  
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Όπως έχει δείξει η σχετική μακρόχρονη έρευνα που έχει διεξαχθεί κυρίως στο 

εξωτερικό -στην Ελλάδα η σχετική έρευνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη 

(Μανωλίτσης, 2004. Ντολιοπούλου & Κοντογιάννη, 2003)- ο αντίκτυπος της 

ομαλής μετάβασης στο σχολείο έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις όχι μόνο σε 

επίπεδο επιδόσεων και προσαρμογής στο σχολείο γενικότερα, αλλά και στα 

κίνητρα, την παραμονή στο σχολείο, την επαγγελματική πορεία και πιθανότατα και 

σε άλλα κοινωνικά επιτεύγματα αργότερα στη ζωή (Campbell & Ramey, 1995). 

Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που σε ορισμένα κράτη έχουν γίνει προσπάθειες 

και έχουν επενδύσει σοβαρά να αναπτυχθούν προγράμματα που θα διευκολύνουν 

αυτήν ακριβώς τη μετάβαση προσφέροντας ευκαιρίες να εδραιωθούν ισχυρές 

σχέσεις μεταξύ των παιδιών, των οικογενειών τους και των σχολείων. Οι 

αποτελεσματικές μεταβάσεις έχουν ως βάση τους τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ 

όλων αυτών των εμπλεκόμενων μελών και αυτή ακριβώς η αναγνώριση της 

σημασίας που έχει η εμπλοκή των γονιών αναφέρεται ρητά και στον «Οδηγό 

νηπιαγωγού» όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη «αποδοτικής 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς, μέσα από ένα κλίμα αμοιβαίου 

σεβασμού και εμπιστοσύνης» (Δαφέρμου & συν., 2006: 49). 

Ιδιαίτερα για την περίοδο του νηπιαγωγείου, όπως σημειώνεται και αλλού (π.χ. 

Μπασαγιάννη, 2003) η νηπιαγωγός είναι ο βασικός υποκινητής στην ενεργοποίηση 

και διεύρυνση της γονικής εμπλοκής στην περίοδο που προηγείται της μετάβασης 

του παιδιού στο σχολείο και με σωστές προσπάθειες και στρατηγικές, μπορεί να 

βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός 

συνεργασίας και αύξηση του ενδιαφέροντος των γονέων για εμπλοκή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Βοϊνέσκου & συν., 2008) με ό,τι θετικό αυτό 

συνεπάγεται για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, κάτι που είναι και το τελικό 

ζητούμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόφιλος: “Οι τρεις καπεταναίοι συμφιλιωθέντες”τοιχογραφία, 1898 από το Λαογραφικό 

Κέντρο Κίτσου Μακρή 

http://www.i-politismos.gr/laografiko_k_makri.html
http://www.i-politismos.gr/laografiko_k_makri.html
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Παράρτημα 

Σχήμα 1. Σχολική προσαρμογή: Τομείς λειτουργίας και αποτελέσματα που συνδέονται με την 

μετάβαση στο σχολείο (Πηγή: Masten et al., 1995). 
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Προτιμήσεις μαθησιακού στιλ από μονόγλωσσους και δίγλωσσους εφήβους 

μαθητές. Πιλοτική διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του 

Ερωτηματολογίου Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα 

Αντιληπτικά Ερεθίσματα. 

 

Ζαφειροπούλου Ελένη
3
 

Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
4
 

Κάμτσιος Σπυρίδων
5
 

Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του 

«Ερωτηματολογίου Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά 

Ερεθίσματα» (Reid, 1984), καθώς και η διερεύνηση της επίδρασης της διγλωσσίας 

στην προτίμηση των μαθητών/τριων για συγκεκριμένο μαθησιακό στιλ. Το δείγμα 

της έρευνας αποτέλεσαν 149 μαθητές/τιες γυμνασίου (58 δίγλωσσοι και 91 

μονόγλωσσοι). Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη έξι 

παραγόντων. Κάποιες από τις ερωτήσεις φόρτιζαν σε διαφορετικούς παράγοντες 

από αυτούς που προτείνουν οι δημιουργοί της κλίμακας. Ο συντελεστής α-

Cronbach ήταν ικανοποιητικός για τους παράγοντες ομαδικός τρόπος μάθησης 

(α=.69), κιναισθητικά ερεθίσματα (α=.70) και ατομικός τρόπος μάθησης (α=.75). 

Ωστόσο, ήταν χαμηλότερος αλλά αποδεκτός για τον παράγοντα που αναφέρεται 

στα ακουστικά ερεθίσματα (α=.62) και χαμηλός για τους παράγοντες που 

αναφέρονται στα απτικά και στα οπτικά ερεθίσματα (α=.52 και α=.45 αντίστοιχα). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν εν μέρει την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της κλίμακας καθώς επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα η ύπαρξη έξι 

παραγόντων. Η έρευνα έδειξε ελάχιστες διαφορές μεταξύ μονόγλωσσων και 

δίγλωσσων μαθητών ως προς την προτίμηση για συγκεκριμένο στιλ μάθησης 

αλλά και ελάχιστες διαφορές φύλου. Τα αποτελέσματα συζητούνται με αναφορά 

στις μελέτες που εστιάζονται στα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του 

                                                
3
 Ψυχολόγος 

4
 Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας 

Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
5
 Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
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συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και στην επίδραση του μαθησιακού στιλ στη 

μάθηση κυρίως όσον αφορά τους δίγλωσσους μαθητές/τριες.   

 

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακά στιλ, διγλωσσία, ερευνητικά εργαλεία, ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά 

Abstract 

The present study examines the effect of bilingualism on individual learning style 

preference. The “Perceptual Learning Style Preference Questionnaire-PLSPQ” 

(Reid, 1984) was used to assess the learning style preference. The psychometric 

characteristics of the scale were explored. The factor analysis showed the same 

factors with the original questionnaire but some questions did not load on the 

expected factors according to the original scale. The Cronbach reliability 

coefficients were sufficient for the “Group” (α=.69), “Kinesthetic” (α=.70) and 

“Individual” (α=.75) scales, acceptable for the “Auditory” scale (α=.62) and low 

for the “Tactile” (α=.52) and “Visual” (α=.45) scales. The results of the study 

partially support the validity and reliability of the scale indicating a clear six factor 

structure and acceptable reliability coefficients for some of the factors.  The 

statistical analysis indicated few statistical significant differences concerning the 

individual learning style differences between monolingual and bilingual students 

(boys and girls).  

 

Key words: Learning styles, bilingualism, survey instruments, psychometric 

characteristics 

 

Εισαγωγή 

     Σύγχρονες έρευνες έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά (π.χ. 

προσωπικότητα, φύλο, πολιτισμικό υπόβαθρο κ.α.) που μπορεί να συσχετίζονται 

με (ή ακόμη και να ευθύνονται) την ικανοποίηση των μαθητών από το περιβάλλον 

μάθησης καθώς και με το βαθμό εμπλοκής τους σε αυτή. Ένα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι και το μαθησιακό στιλ (π.χ. Terrell, 2002). 

     Ο όρος «στιλ» (style), περιγράφει σχετικά σταθερές προτιμήσεις όσον αφορά 

τον τρόπο που διενεργείται σε κάθε άτομο η γνωστική επεξεργασία των 

πληροφοριών ή η μάθηση (Riding & Rayner, 1998). Η έννοια του μαθησιακού 
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στιλ έχει αναπτυχθεί στο χώρο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και αφορά μια 

προσπάθεια ταξινόμησης των ψυχολογικών τύπων των μαθητών. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός του μαθησιακού στιλ. Για κάποιους 

μελετητές, το κύριο στοιχείο είναι οι διαστάσεις της φυσιολογίας σχετικά με το 

πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά τη διεργασία της μάθησης (π.χ. Thies, 2003). 

Για κάποιους άλλους μελετητές το κύριο στοιχείο αφορά την τάση του ατόμου να 

επιλέγει εκείνο το εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα προάγει τη μάθηση του (Dunn 

& Dunn, 1993
α
;. Dunn & Griggs, 2000). Ωστόσο, για άλλους μελετητές ο τρόπος 

μάθησης αφορά σε στρατηγικές που υιοθετούν κατά περίπτωση οι σπουδαστές και 

αντιστοιχούν σε δύο βασικες προσεγγίσεις, την επιφανειακή και σε βάθος 

προσέγγιση της μελέτης (Entwistle & Tait, 1994). 

     Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού στιλ, οι μαθητές 

καταλαβαίνουν και επεξεργάζονται την πληροφορία διαφορετικά, ως αποτέλεσμα 

της κληρονομικότητας, του εκπαιδευτικού υπόβαθρου, των περιστασιακών 

απαιτήσεων ή άλλων παραγόντων. Ένα άτομο φαίνεται να προτιμά ένα 

συγκεκριμένο μαθησιακό στιλ από ένα άλλο. Αυτή η προτίμηση αντανακλά μια 

προσωπική τάση στο πώς να μάθει κάποιος σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Με 

τον τρόπο που αλλάζουν οι προσωπικότητες, έτσι, μπορούν να αλλάξουν και οι 

προτιμήσεις τους ως προς το μαθησιακό στιλ μετά από έκθεση σε διαφορετικές 

διδακτικές και μαθησιακές καταστάσεις (DeCapua & Wintergerst, 2005).  

     Η Reid (1987, 1995) αναφέρει τρεις υποθέσεις σχετικά με το μαθησιακό στιλ. 

Η πρώτη υπόθεση είναι πως κάθε μαθητής έχει το ατομικό του μαθησιακό στιλ 

καθώς και εξατομικευμένες μαθησιακές δυνατότητες και αδυναμίες. Η δεύτερη 

υπόθεση αναφέρει πως όταν δεν υπάρχει συνδυασμός μαθησιακού στιλ και στιλ 

διδασκαλίας τότε ο μαθητής οδηγείται σε μαθησιακή αποτυχία, ματαίωση και 

έλλειψη κινήτρου. Στην τρίτη της υπόθεση, η Reid αναφέρει ότι το μαθησιακό 

στιλ, ακόμη κι αν αυτό δεν έχει αναγνωριστεί με κάποιον τρόπο, υπάρχει 

ανεξάρτητα από τις διδακτικές μεθόδους ή το υλικό που χρησιμοποιείται και ότι 

αυτό μπορεί να υιοθετηθεί από το μαθητή επειδή εν μέρει είναι ένα 

ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό. Στο πλαίσιο αυτής της οπτικής αναφέρει, ότι θα 

υπήρχε βελτίωση σε επίπεδο μάθησης εάν οι μαθητές ήταν ενήμεροι όχι μόνο για 

το ατομικό μαθησιακό στιλ αλλά και για τα διάφορα είδη μαθησιακού στιλ, 

προκειμένου να επεκτείνουν το ήδη υπάρχον. Η Reid προτείνει ότι το να υπάρχει 
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ευελιξία ως προς το στιλ διδασκαλίας δίνει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες 

στην τάξη καθώς αυξάνεται η πιθανότητα να υιοθετηθεί ένα στιλ διδασκαλίας που 

να «συναντά» το ατομικό μαθησιακό στιλ των μαθητών, συμβάλλοντας έτσι στην 

αυτο-επίγνωση (self-awareness). 

     Έχουν γίνει αρκετές μελέτες που αφορούν τη σχέση του μαθησιακού στιλ με 

άλλες μεταβλητές όπως το φύλο (Philbin, Meier, Huffman, & Boverie, 1995; 

Sadler-Smith, 2001), το πολιτισμικό υπόβαθρο  (Barmeyer, 2004; Yamazaki, 

2005), τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή καριέρας (Kolb, 1984; 

Contessa, Ciardiello, & Perlman, 2005), τις διαστάσεις προσωπικότητας 

(Furnham, Jackson, & Miller, 1999), την κριτική σκέψη (Suliman, 2006), τις 

πολλαπλές μορφές νοημοσύνης του Gardner (1999) (Denig, 2004). Επίσης, μια 

σειρά από έρευνες κατέδειξαν τη σχέση μεταξύ μαθησιακού στιλ και επίδοσης 

(Fox & Bartholomae, 1999; Terrell, 2002; Wintergerst, DeCapua, & Verna, 2003). 

     Κάποιες έρευνες έχουν εστιαστεί στη μελέτη του μαθησιακού στιλ όσον αφορά 

τη μάθηση μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, το 

πολιτισμικό υπόβαθρο καθώς και η μητρική γλώσσα των μαθητών επηρεάζει την 

προτίμηση σε μαθησιακό στιλ. Για παράδειγμα,  σε έρευνα του o Hofstede (1986) 

περιγράφει διαφορετικές γνωστικές ικανότητες ανάλογα με το πολιτισμικό 

υπόβαθρο των φοιτητών. Επίσης,  η Rossi-Le (1989) σε έρευνα που 

πραγματοποίησε σε 147 μετανάστες Ασιατικής και Ισπανικής καταγωγής βρήκε 

ότι η κουλτούρα ήταν σημαντικός παράγοντας για την ατομική προτίμηση. 

Ωστόσο, εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο η ατομική προτίμηση σε συγκεκριμένο 

μαθησιακό στιλ αλλάζει καθώς ο μαθητής προσαρμόζεται στο νέο πολιτισμικό και 

μαθησιακό περιβάλλον. Σε έρευνα της, η Reid (1987) βρήκε ότι οι μαθητές που 

είχαν ζήσει και διδαχθεί μεγαλύτερο διάστημα στις ΗΠΑ έδιναν παρόμοιες τιμές 

στην προτίμησή τους για διαφορετικά είδη μαθησιακού στιλ με τους μαθητές που 

η μητρική τους γλώσσα ήταν τα αγγλικά.   

 

Μαθησιακά στιλ και φύλο 

 

     Ένα σύνολο ερευνών έχουν καταδείξει διαφορές φύλου ως προς την προτίμηση 

των ατόμων για συγκεκριμένα μαθησιακά στιλ. Οι Philbin, Meier, Huffman, & 

Boverie (1995) χρησιμοποιώντας το «Learning Style Inventory» (Kolb, 1985) σε 

δείγμα ενήλικου πληθυσμού, επιβεβαίωσαν ευρήματα μιας προηγούμενης μελετης 
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των Belenky, Clinchy, & Goldberger (1986) και επεσήμαναν διαφορές φύλου ως 

προς τα μαθησιακά στιλ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι άνδρες προτιμούν 

κυρίως την αφηρημένη και στοχαστική παρατήρηση (αφομοιώνουν - 

assimilators), σε αντίθεση με τις γυναίκες οι οποίες προτιμούν την πρακτική και 

βιωματική προσέγγιση (συμμορφωτικές – accomodators). Η Lisle (2007) σε 

πρόσφατη έρευνά της, βασιζόμενη στο «Visual, Auditory and Kinesthetic (VAK) 

Learning Styles Inventory» (Rose, 1985; Rose & Nicholl, 1997), ανέπτυξε ένα 

ερωτηματολόγιο προτίμησης μαθησιακού στιλ παρόμοιο με το VAK. Στην έρευνά 

της, η οποία εστιάστηκε σε ενήλικο πληρθυσμό, αναφέρει ότι οι άνδρες προτιμούν 

περισσότερο το οπτικό και ακουστικό μαθησιακό στιλ, σε αντίθεση με τις 

γυναίκες που προτιμούν περισσότερο το κιναισθητικό μαθησιακό στιλ και 

ακολούθως το ακουστικό (Lisle, 2007). Την προτίμηση των κοριτσιών για τα 

κιναισθητικά ερεθίσματα επιβεβαιώνει και μια παλαιότερη έρευνα που 

διενεργήθηκε σε μαθητικό πληθυσμό (Park, 1997β), χρησιμοποιώντας το 

«Ερωτηματολόγιο Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά 

Ερεθίσματα» (Reid, 1984, 1987). Στην έρευνα αυτή βρέθηκε ότι τα αγόρια 

προτιμούν περισσότερο τα απτικά ερεθίσματα σε σχέση με τα κορίτσια. Επίσης, ο 

Restak (1979), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παρατήρησης για να εντοπίσει 

διαφορές φύλου ως προς την προτίμηση σε συγκεκριμένα ερεθίσματα στο πλαίσιο 

της μάθησης στο σχολείο, βρήκε ότι τα κορίτσια προτιμούν περισσότερο τα 

ακουστικά ερεθίσματα σε σχέση με τα αγόρια. 

     Τέλος, οι Dunn & Dunn (1993β), δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν το 

«Learning Style Questionnaire - LSQ» (Dunn & Dunn, 1979), το οποίο εξετάζει 

21 διαφορετικά στοιχεία των πέντε βασικών ερεθίσματων και πώς επηρεάζουν την 

ικανοτητα του ατόμου να προσλαμβάνει και να συγκρατεί πληροφορίες και ιδέες. 

Σε έρευνα που διεξήγαγαν σε παιδιά δημοτικού σχολείου, βρήκαν ότι σε αντίθεση 

με τα αγόρια, τα κορίτσια δεν δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση για τα απτικά 

ερεθίσματα.  

     Υπάρχει ένας μικρός αριθμός ερωτηματολογίων που αναφέρονται στο 

μαθησιακό στιλ και την εκμάθηση μιας ξένης/δεύτερης γλώσσας. Η Reid (1987, 

1995) κατασκεύασε ένα από τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία 

αξιολόγησης του μαθησιακού στιλ (DeCapua & Wintergerst, 2005) που 

χρησιμοποιείται στο ερευνητικό πεδίο της δίγλωσσης εκπαίδευσης και αφορά την 
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εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας είτε ως ξένης γλώσσας είτε ως δεύτερης γλώσσας. 

Το εργαλείο έχει κατασκευαστεί με αναφορά στην εκμάθηση των αγγλικών 

(English as a Foreign Language-EFL/ English as a Second Language). Πρόκειται 

για το «Ερωτηματολόγιο Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα 

Αντιληπτικά Ερεθίσματα» (Perceptual Learning Style Preference Questionnaire-

PLSPQ) (Reid, 1984, 1987).  

     Πιο σύγχρονα αλλά λιγότερο διαδεδομένα εργαλεία αξιολόγησης του 

μαθησιακού στιλ είναι το «The Learning Channel Preference Checklist» (O’Brien, 

1990) και το «Style Analysis Survey» (Oxford, 1993). To πρώτο ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 36 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται σε πενταβάθμια κλίμακα 

και ελέγχει την προτίμηση σε τρία είδη αντιληπτικών ερεθισμάτων μαθησιακού 

στιλ: το οπτικό, το ακουστικό και το απτικό (το οποίο περιλαμβάνει κιναισθητικά 

και απτικά ερεθίσματα). Το δεύτερο ερωτηματολόγιο εκτιμά το πώς το άτομο 

προσεγγίζει τη μάθηση. Απαρτίζεται από πέντε είδη δραστηριοτήτων: πώς 

χρησιμοποιώ τις φυσικές αισθήσεις κατά τη μάθηση, πώς διαχειρίζομαι τις 

σχέσεις μου με άλλα άτομα, πώς διαχειρίζομαι τις πιθανότητες, πώς προσεγγίζω 

τα διάφορα έργα και πώς διαχειρίζομαι τις ιδέες.  

Η παρούσα έρευνα 

 

     Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στη διερεύνηση των διαφορών των 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών ως προς την προτίμηση του μαθησιακού 

στιλ. Το μαθησιακό στιλ αξιολογείται με το «Ερωτηματολόγιο Προτίμησης 

Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά Ερεθίσματα» (Perceptual Learning 

Style Preference Questionnaire-PLSPQ) (Reid, 1984, 1987).   

     Στην παρούσα έρευνα, μονόγλωσσα ορίζονται τα παιδιά που η μητρική τους 

γλώσσα είναι η γλώσσα του σχολείου και της κοινωνίας, που για τη συγκεκριμένη 

έρευνα είναι τα ελληνικά, ενώ δίγλωσσα, ορίζονται τα παιδιά που η μητρική τους 

γλώσσα είναι διαφορετική από αυτήν του σχολείου ή τα παιδιά των οποίων ο ένας 

ή και οι δύο γονείς μιλούν μια άλλη γλώσσα πέραν της επικρατούσης γλώσσας 

της κοινωνίας, δηλαδή διαφορετική από την ελληνική.  

     Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση του μαθησιακού στιλ 

με τη διγλωσσία.  

Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν: 
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- τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου PLSPQ (Reid, 1984).  

- πιθανές διαφορές μεταξύ μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ως προς το 

μαθησιακό τους στιλ,  

-  πιθανές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς το μαθησιακό τους 

στιλ, 

-  η αλληλεπίδραση φύλου και γλώσσας (μονόγλωσσα – δίγλωσσα) , όσον αφορά 

την προτίμηση μαθησιακού στιλ.  

     Η υπόθεση που διατρέχει τους παραπάνω στόχους είναι ότι η διγλωσσία θα 

επηρεάσει την προτίμηση των μαθητών ως προς συγκεκριμένο στιλ μάθησης.  

Μεθοδολογία  

 

Δείγμα 

     Στην έρευνα συμμετείχαν 149 μαθητές γυμνασίου. Τα παιδιά προέρχονται από 

δύο γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής του Πύργου στο Ν. Ηλείας. Από το σύνολο 

των παιδιών αυτών τα 58 ήταν δίγλωσσα, ενώ τα 91 μονόγλωσσα. Ως προς το 

φύλο, τα 85 ήταν αγόρια και τα 64 ήταν κορίτσια. Οι ομάδες δεν ήταν δυνατόν να 

εξισωθούν ως προς όλα τα χαρακτηριστικά τους. Τα παιδιά είχαν επαρκή γνώση 

της Ελληνικής καθώς τα περισσότερα από αυτά είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Όλα 

ανέφεραν ότι στο σπίτι τους μιλούσαν τη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους. 

Συνεπώς τα Ελληνικά αποτελούσαν δεύτερη γλώσσα για αυτά τα παιδιά.    

 

Εργαλεία μέτρησης 

     Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της προτίμησης 

του μαθησιακού στιλ ήταν το PLSPQ (Reid, 1984). Το ερωτηματολόγιο διερευνά 

τον τρόπο που ένας μαθητής προτιμά να διαβάζει και να αντιλαμβάνεται την 

πληροφορία όταν μαθαίνει μια ξένη γλώσσα ή διδάσκεται ένα μάθημα σε μια 

γλώσσα που αποτελεί δεύτερη γλώσσα για τον ίδιο. Το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει 30 δηλώσεις στις οποίες οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν με 

βάση μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, ανάλογα με το βαθμό που 

συμφωνούν με κάθε δήλωση,  με ακραία στοιχεία 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = 

συμφωνώ απόλυτα, σε αντιστοιχία με αυτή του αρχικού ερωτηματολογίου.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι επιμέρους υποκλίμακες του μαθησιακού 

στιλ:  
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α) Μάθηση μέσω τις ομάδας (ερωτήσεις 3, 4, 5, 21, 23)  

β) Ατομικός τρόπος μάθησης (ερωτήσεις 13, 18, 27, 28, 30),  

γ) Μάθηση μέσω οπτικών ερεθισμάτων (ερωτήσεις 6, 10, 12, 24, 29),  

δ) Μάθηση μέσω ακουστικών ερεθισμάτων (ερωτήσεις 1, 7, 9, 17, 20),  

ε) Μάθηση μέσω απτικών ερεθισμάτων (ερωτήσεις 11, 14, 16, 22, 25) και  

στ) Μάθηση μέσω κιναισθητικών ερεθισμάτων (ερωτήσεις 2, 8, 15, 19, 

26). 

 

     Το PLSPQ (Reid, 1984), μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική 

γλώσσα με την τεχνική της αμφίδρομης μετάφρασης. Αρχικά έγινε μετάφραση 

του ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια έγινε επιμέλεια της 

μετάφρασης από ψυχολόγους, ειδικούς σε αυτή τη θεματολογία. Ακολούθησε εκ 

νέου μετάφραση του ερωτηματολογίου από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα 

και έγινε σύγκριση των δυο κειμένων. Το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο δόθηκε 

σε δέκα μαθητές (πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια), προκειμένου να κάνουν 

παρατηρήσεις και σχόλια για το βαθμό κατανόησης των ερωτημάτων. Τέλος, 

συντάχθηκε το τελικό κείμενο του ερωτηματολογίου, το οποίο προήλθε από την 

επεξεργασία όλων των παραπάνω στοιχείων.  

 

Διαδικασία 

     Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ατομικά και συμπληρώθηκε στην τάξη από 

κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν 25 

λεπτά. Δόθηκαν γραπτές και προφορικές οδηγίες, στα παιδιά πριν τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Διευκρινίστηκε ότι οι μαθητές που η μητρική τους γλώσσα 

δεν ήταν τα Ελληνικά θα έπρεπε να απαντήσουν πώς προτιμούν να μαθαίνουν τα 

μαθήματα που διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο. Αν κάποιος μαθητής ζητούσε 

περαιτέρω διευκρινήσεις, αυτές παρέχονταν προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία. Έγινε σαφές ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη, 

ότι οι απαντήσεις τους δε θα γινόταν γνωστές στους διδάσκοντες και ότι οι 

απαντήσεις τους δε θα είχαν καμία επίδραση στη βαθμολογία τους.  
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Στατιστική ανάλυση 

 

     Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 11. Περιγραφική στατιστική χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστούν οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών της έρευνας. Ανάλυση 

διακύμανσης για εξαρτημένες μετρήσεις ως προς δύο παράγοντες (two-way 

ANOVA) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές διαφορές 

μεταξύ μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών και μαθητριών.     

     Η δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου «προτίμησης μαθησιακού ύφους» 

εξετάστηκε με διερευνητική παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis), 

ενώ η εσωτερική συνοχή των παραγόντων με το συντελεστή α του Cronbach 

(1951). 

     Η εξαγωγή των παραγόντων έγινε με την ανάλυση κυρίων συνιστωσών 

(principal component analysis) και χρησιμοποιήθηκε ορθογώνια περιστροφή των 

αξόνων (varimax rotation). Η καλύτερη ορθογώνια περιστροφή είναι η varimax, 

καθώς είναι μια διαδικασία η οποία μεγιστοποιεί τη διακύμανση και είναι η πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενη στην ψυχολογική έρευνα (Αλεξόπουλος, 2004).  Το 

κριτήριο για τον αριθμό των παραγόντων που θα ερμήνευαν το σύνολο των 

μεταβλητών ήταν η τιμή των ιδιοτιμών (eigenvalues) να είναι μεγαλύτερη της 

μονάδας. 

     Πριν από την παραγοντική ανάλυση εξετάστηκε αν ο πίνακας συσχετίσεων των 

μεταβλητών ήταν κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη στατιστική 

τεχνική. Χρησιμοποιήθηκαν δυο έλεγχοι: το Bartlett’s Test of Sphericity (το τεστ 

σφαιρικότητας του Bartlett) (Bartlett, 1954), στο οποίο εξετάζεται εάν οι 

υποκλίμακες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και το κριτήριο ΚΜΟ (Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy, Kaiser, 1974), το οποίο εξετάζει την 

επάρκεια του δείγματος. Όσον αφορά το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett είναι 

επιθυμητές στατιστικά σημαντικές τιμές και για το δείκτη ΚΜΟ τιμές 

μεγαλύτερες του .60 θεωρούνται ικανοποιητικές. Ερωτήσεις με φόρτιση 

μεγαλύτερη από το .30 έγιναν αποδεκτές, ενώ ερωτήσεις με φόρτιση μικρότερη 

του .30 παραλήφθηκαν από την ανάλυση. Τέλος, η εξέταση της 

πολυσυγγραμικότητας (multicollinearity) των μεταβλητών στηρίχτηκε στην 

εξέταση της κοινής παραγοντικής διακύμανσης (communalities). Τιμές που δεν 
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πλησιάζουν την μονάδα (1.00) δε θεωρούνται απειλή για την ύπαρξη  

πολυσυγγραμικότητας.  

 

Αποτελέσματα 

 

     Αρχικά, οι ερωτήσεις που συγκροτούν το ερωτηματολόγιο ομαδοποιήθηκαν σε 

έξι παράγοντες που αναφέρονται στα μαθησιακά στιλ σύμφωνα με τη Reid 

(ομαδικό, ατομικό, οπτικό, ακουστικό, απτικό, κιναισθητικό). Στη συνέχεια 

υπολογίστηκε τόσο η συσχέτιση της κάθε ερώτησης με τον παράγοντα στον οποίο 

ανήκει (item-total correlation) (σύμφωνα με τη Reid), όσο και ο δείκτης 

αξιοπιστίας της συνολικής κλίμακας και των επιμέρους παραγόντων. Ο δείκτης α-

Cronbach είχε ικανοποιητική τιμή για τη συνολική κλίμακα (α=.69) και για 

κάποιους από τους παράγοντες που την αποτελούν (α=.69 για τον παράγοντα που 

αναφέρεται στον ομαδικό τρόπο μάθησης, α=.68 για τον παράγοντα που 

αναφέρεται στα κιναισθητικά ερεθίσματα και α=.75 για τον παράγοντα που 

αναφέρεται στον ατομικό τρόπο μάθησης). Αντίθετα, ο παράγοντας που 

αναφέρεται στα απτικά ερεθίσματα είχε οριακά αποδεκτή τιμή (α=.59), ενώ οι 

παράγοντες που αναφέρονται στα οπτικά και στα ακουστικά ερεθίσματα είχαν 

χαμηλές και μη αποδεκτές τιμές (α=.34 και α=.30 αντίστοιχα) (Πίνακας 1). 

     Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση παραγόντων με τη 

μέθοδο των κυρίων συνιστωσών και με προκαθορισμένο αριθμό παραγόντων (6 

παράγοντες) κατά αντιστοιχία με τον αριθμό των παραγόντων που προτείνει η 

Reid (ομαδικό, ατομικό, οπτικό, ακουστικό, απτικό, κιναισθητικό). Η εφαρμογή 

της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης έδειξε ότι η κλίμακα πληρούσε τα 

κριτήρια παραγοντοποίησης (ΚΜΟ=.69, Bartlett’s Test of Sphericity=1163, 

p=.000), αναδεικνύοντας την ύπαρξη έξι παραγόντων (όπως προτείνουν οι 

κατασκευαστές της κλίμακας), που βρέθηκε ότι ερμήνευαν το 49,26% της 

συνολικής διακύμανσης (Πίνακας 2).  

     Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως προς την ισχύ του κάθε παράγοντα και 

την εσωτερική του δομή. Μια από τις ερωτήσεις (Νο7) είχε φόρτιση μικρότερη 

του .30. Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων υπολογίστηκε με το δείκτη α-

Cronbach και με τη συνάφεια της κάθε ερώτησης με το μέσο όρο των τιμών του 

αντίστοιχου παράγοντα (Item-total correlation) (Πίνακας 3). Ο δείκτης α-

Cronbach ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα για δυο από τους παράγοντες του 
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ερωτηματολογίου, ήτοι για τον παράγοντα που αναφέρεται στον ατομικό τρόπο 

μάθησης και για τον παράγοντα που αναφέρεται στα κιναισθητικά ερεθίσματα (α= 

.75 και α=.70 αντίστοιχα) και σε αποδεκτά επίπεδα για τον παράγοντα που 

αναφέρεται στα ακουστικά ερεθίσματα και στον ομαδικό τρόπο  μάθησης (α=.66 

και α=.62 αντίστοιχα). Αντίθετα, η τιμή του δείκτη α-Cronbach ήταν χαμηλή για 

τον παράγοντα που αναφέρεται στα απτικά (α=.48) και τον παράγοντα που 

αναφέρεται στα οπτικά (α=.46) ερεθίσματα.  

     Η συσχέτιση της κάθε ερώτησης με το μέσο όρο του παράγοντα στον οποίο 

ανήκει εξετάστηκε με την ανάλυση συσχετίσεων (Πίνακας 3). Τα αποτελέσματα 

των συσχετίσεων για όλες τις ερωτήσεις, σε σχέση με τους παράγοντες στους 

οποίους ανήκουν, κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά και αποδεκτά επίπεδα (>.0.50). 

Ωστόσο από την ανάλυση βρέθηκε αποδεκτή, αλλά χαμηλή συσχέτιση για την 

ερώτηση Νο 20 (0.43), η οποία ανήκει στον παράγοντα που αναφέρεται στα 

ακουστικά ερεθίσματα. Αν η συγκεκριμένη ερώτηση διαγραφεί από τον 

παράγοντα στον οποίο ανήκει, η τιμή α-Cronbach του παράγοντα βελτιώνεται από 

.66 σε .68.  

     Στο πλαίσιο των παραπάνω αποτελεσμάτων αποφασίστηκε να διενεργηθεί εκ 

νέου ανάλυση παραγόντων χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή η ερώτηση 

Νο7, η οποία στην αρχική παραγοντική ανάλυση παρουσίασε φόρτιση κάτω του 

.30 και η ερώτηση Νο 20 (όπως προαναφέρθηκε).  

     Σύμφωνα με ανάλυση παραγόντων που διεξήχθη εκ νέου, προέκυψαν έξι 

παράγοντες (ιδιοτιμές >1), που ερμήνευαν το 51.33% της συνολικής διακύμανσης 

(Πίνακας 4). Ο δείκτης αξιοπιστίας των παραγόντων ήταν ικανοποιητικός τόσο 

για τη συνολική κλίμακα (Cronbach’s α=.68), όσο και για τους περισσότερους 

από τους επιμέρους παράγοντες που την απαρτίζουν, εκτός από τους παράγοντες 

που αναφέρονται στα απτικά και οπτικά ερεθίσματα. (Πίνακας 5 ). 

     Ο παράγοντας Νο 1 αναφέρεται στον ατομικό τρόπο μάθησης και 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις Νο 30, 18, 13, 28, 27. Ο παράγοντας Νο 2 αναφέρεται 

στα κιναισθητικά ερεθίσματα και αφορά τις ερωτήσεις Νο 2, 8, 19. 26, 15 και 22. 

Ο παράγοντας Νο 3 αναφέρεται στα ακουστικά ερεθίσματα και περιλαμβάνει τις 

ερωτήσεις 17, 6, 10, 12 και 11. Ο παράγοντας Νο 4 αναφέρεται στον ομαδικό 

τρόπο μάθησης και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις Νο 4, 5,  21, 23 και 3. Ο 

παράγοντας Νο5 αναφέρεται στα απτικά ερεθίσματα και περιλαμβάνει τις 
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ερωτήσεις Νο 9, 14, 16, 22 και 1. Τέλος, ο παράγοντας Νο 6 αναφέρεται στα 

οπτικά ερεθίσματα και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις Νο 24, 29.  

     Με βάση τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης και της ανάλυσης 

αξιοπιστίας, δημιουργήθηκαν έξι νέες μεταβλητές, των οποίων οι τιμές ήταν οι 

μέσοι όροι των ερωτήσεων του κάθε παράγοντα. Η κάθε νέα μεταβλητή προήλθε 

από το άθροισμα των τμών των ερωτήσεων του κάθε παράγοντα. Στο εξής, οι 

υπόλοιπες αναλύσεις στηρίζονται σε αυτές τις μεταβλητές.  

 

Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 

διερευνηθούν: 

 

     Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 

διερευνηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών και 

μαθητριών (γλώσσα Χ φύλο) ως προς τους τρόπους μάθησης. 

     Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης 

βρέθηκε:  

1. Αλληλεπίδραση μεταξύ γλώσσας και φύλου μόνο όσον αφορά τον 

κιναισθητικό τρόπο μάθησης (F (1,145) =5.264, p=.023, η
2
=.035). Οι 

δίγλωσσες μαθήτριες έδωσαν υψηλότερες τιμές στον κιναισθητικό τρόπο 

μάθησης, σε σχέση με τις μονόγλωσσες μαθήτριες (Πίνακας 6). 

2. Η κύρια επίδραση του φύλου ήταν στατιστικά σημαντική στους 

παράγοντες που αφορούν τα απτικά και τα ακουστικά ερεθίσματα. Τα 

κορίτσια (μονόγλωσσα και δίγλωσσα) έδωσαν υψηλότερες τιμές σε σχέση 

με τα αγόρια (Πίνακας 6). 

3. Η κύρια επίδραση της γλώσσας ήταν στατιστικά σημαντική μόνο στον 

παράγοντα που αφορά τα κιναισθητικά ερεθίσματα (F (1,145) =4.875, 

p=.029, η
2
 =.029). Οι δίγλωσσοι μαθητές (Μ.Ο.=39.76, Τ.Α.= 1.06) είχαν 

υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους μονόγλωσσους (Μ.Ο. =36.7, Τ.Α. 

=.88).  

 

Συζήτηση 

 

     Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν η επίδραση της διγλωσσίας στην 

προτίμηση των μαθητών (αγοριών και κοριτσιών) ως προς το μαθησιακό στιλ, 
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αλλά και να ελεγχθούν τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της κλίμακας 

«Ερωτηματολόγιο Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά 

Ερεθίσματα» (Reid, 1984). Η έρευνα δείχνει ελάχιστες διαφορές μεταξύ 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ως προς την προτίμηση για συγκεκριμένο 

στιλ μάθησης αλλά και ελάχιστες διαφορές φύλου, ενισχύοντας ευρήματα 

προηγούμενων μελετών που καταδεικνύουν τη μείωση των διαφορών των 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ως προς την προτίμηση στο μαθησιακό 

στιλ (Reid, 1987).  

     Παρόλο που η κλίμακα προτίμησης του μαθησιακού στιλ «Ερωτηματολόγιο 

Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ Βασισμένο στα Αντιληπτικά Ερεθίσματα» 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε ελληνικό δείγμα, η παραγοντική ανάλυση έδειξε 

την ύπαρξη έξι παραγόντων (οπτικά ερεθίσματα, ακουστικά ερεθίσματα, 

κιναισθητικά ερεθίσματα, απτικά ερεθίσματα, ομαδικός τρόπος μάθησης και 

ατομικός τρόπος μάθησης) οι οποίοι ήταν σε αντιστοιχία με την αρχική κλίμακα 

(Reid, 1984), ενισχύοντας παράλληλα τα ευρήματα προηγούμενων μελετών 

σχετικά με τις ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας (Wintergerst, DeCapua, 2001; 

Wintergerst, DeCapua & Itzen, 2001). Κάποιες από τις ερωτήσεις δε φορτίζουν 

στις υποκλίμακες στις οποίες νοηματικά ανήκουν (σύμφωνα με τη Reid), ή έδιναν 

χαμηλή φόρτιση και κάποιες υποκλίμακες είχαν χαμηλό δείκτη εσωτερικής 

συνοχής (π.χ. οπτικά και απτικά ερεθίσματα), ενώ ο παράγοντας που αναφέρεται 

στα οπτικά ερεθίσματα αποτελείται από το δυο μόνο ερωτήσεις. Aνάλογες 

δυσκολίες όσον αφορά την εσωτερική εγκυρότητα της κλίμακας και τις φορτίσεις 

των ερωτήσεων έχει αναφέρει και η Reid (1990). 

     Η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών ως 

προς την προτίμηση των δίγλωσσων μαθητών για μάθηση με κιναισθητικό τρόπο 

(Park, 1997α, 1997β, 2000, 2001; Reid, 1987). Οι δίγλωσσοι μαθητές δείχνουν να 

προτιμούν περισσότερο τον κιναισθητικό τρόπο μάθησης σε σχέση με τους 

μονόγλωσσους μαθητές καθώς με το συγκεκριμένο στιλ μάθησης η μάθηση 

γίνεται με εμπειρικό τρόπο (όπως κάνοντας πειράματα ή κατασκευές) και δεν 

είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση της γλώσσας.. 

     Επίσης, η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ φύλου και μαθησιακού 

στιλ, και επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες που έχουν δείξει ότι υπάρχουν 

διαφορές ως προς τον τρόπο που μαθαίνει κάποιος ανάλογα με το φύλο του 
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(Βelenky, Clinchy, & Goldberger, 1986 Philbin & Meier, Huffmann & Boverie, 

1995). Η έρευνα επιβεβαίωσε προηγούμενες έρευνες ως προς την προτίμηση των 

κοριτσιών για τα ακουστικά ερεθίσματα (Restak, 1979). Αυτή η προτίμηση, 

πιθανώς, συνδέεται με τον κοινωνικό ρόλο του φύλου, όσον αφορά τις πρώιμες 

εμπειρίες ανάπτυξης, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο προσφέρει 

περισσότερη λεκτική επικοινωνία στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια (Maccoby 

& Jacklin, 1974). Ωστόσο, η παρούσα μελέτη δεν επιβεβαίωσε ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών οι οποίες έδειξαν ότι τα κορίτσια προτιμούν κυρίως τον 

κιναισθητικό τρόπο μάθησης  (Park, 1997β; Lisle, 2007) και δεν εκδηλώνουν 

ιδιαίτερη προτίμηση για τα απτικά ερεθίσματα  (Dunn & Dunn, 1993β). Η 

παρούσα έρευνα έδειξε ότι τα κορίτσια προτιμούν περισσότερο τα απτικά 

ερεθίσματα, σε σχέση με τα αγόρια. Πιθανώς αυτό το εύρημα να οφείλεται στο ότι 

το δείγμα μας αποτελούσαν τόσο μονόγλωσοι όσο και δίγλωσσοι μαθητές/τριες. 

Αυτή η ερμηνεία ενισχύεται και από το στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ φύλου και διγλωσσίας. Τα δίγλωσσα κορίτσια προτιμούν 

περισσότερο τα κιναισθητικά ερεθίσματα. Είναι πιθανόν τα δίγλωσσα κορίτσια να 

επιλέγουν έναν τρόπο μάθησης πιο «πρώιμο» σε σχέση με τα αγόρια προκειμένου 

να νιώσουν ασφάλεια κατά τη μάθηση στη δεύτερη γλώσσα.  

 

Παιδαγωγικές εφαρμογές των ευρημάτων 

 

     Η κλίμακα του μαθησιακού στιλ θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη 

στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ένταξης. Πιο 

συγκεκριμένα, η αναγνώριση του ατομικού στιλ του μαθητή θα μπορούσε να 

βοηθήσει τόσο το δάσκαλο, στην περίπτωση που θα μπορούσε να προσαρμόσει το 

εκπαιδευτικό υλικό στις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή, όσο και τον ίδιο το 

μαθητή, ο οποίος θα αναγνώριζε με αυτό τον τρόπο τις μαθησιακές δυνατότητες 

και αδυναμίες του και θα μπορούσε με συνειδητό τρόπο να βελτιώσει την επίδοσή 

του αλλά και να διευρύνει το ήδη υπάρχον μαθησιακό στιλ.  

     Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όταν σε μια τάξη 

υπάρχουν δίγλωσσοι μαθητές θα ήταν χρήσιμο, ο τρόπος διδασκαλίας να 

περιλαμβάνει κιναισθητικά ερεθίσματα, όπως πειράματα, παίξιμο ρόλων, έτσι 

ώστε η μάθηση να γίνεται με βιωματικό τρόπο. Ιδιαίτερη φροντίδα για μάθηση με 

αυτούς τους τρόπους θα έπρεπε να υπάρχει για τις μαθήτριες. Ωστόσο, σε κάθε 
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περίπτωση θα έπρεπε να δίνονται μέσα από αυτούς τους οικείους τρόπους 

μάθησης δυνατότητες ανάπτυξης και άλλων μαθησιακών στιλ προκειμένου οι 

μαθήτριες να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται καλύτερα στις απαιτήσεις 

του σχολείου και τις διδακτικές πρακτικές. Αν ο τρόπος που διδάσκει ο δάσκαλος 

γίνεται πιο ευέλικτος έτσι ωστε να ανταποκρίνεται σε ένα μεγαλύτερο εύρος 

μαθησιακού στιλ, θα αυξάνονταν οι πιθανότητες να ταιριάξει με το ατομικό 

μαθησιακό στιλ των περισσότερων μαθητών ώστε να βελτιωθεί όχι μόνο η 

σχολική τους επίδοση, αλλά και η ικανότητα μάθησής τους γενικότερα.  

 

Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

     Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κλίμακα του 

μαθησιακού στιλ είναι ένα εργαλείο αυτο-αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι δίνει τη 

γενική ιδέα που έχει το ίδιο το άτομο σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του ως προς τη μάθηση, χωρίς ωστόσο να δίνει τη δυνατότητα να ελεχθεί αυτή η 

προτίμηση και μέσω της συμπεριφοράς που επιδεικνύει το άτομο κατά τη 

διάρκεια της μάθησης. Μολονότι η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι η κλίμακα έχει 

ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε να 

εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα, περαιτέρω έρευνα, με μεγαλύτερο δείγμα, 

είναι αναγκαία για τον έλεγχο των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της. 

     Οι ελάχιστες διαφορές στο μαθησιακό στιλ διαφωτίζουν τη θεματική της 

μάθησης των μεταναστών και περαιτέρω έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να εστιαστεί, 

χρησιμοποιώντας ποιοτική μεθοδολογία ή πειραματικό σχεδιασμό, στους τρόπους 

μάθησης που δυσκολεύουν ή διευκολύνουν τους μαθητές κατά περίπτωση σε 

σχέση με τη μητρική τους γλώσσα. Τέτοια ευρήματα θα διευκόλυναν μορφές 

παρέμβασης και θα επέτρεπαν βελτίωση στην εκπαίδευση των δίγλωσσων 

μαθητών. 

 

Έργο του Θεόφιλου από τη Συλλογή της Εμπορικής Τράπεζας 
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτήσεων, συσχετίσεις 

θεμάτων - συνόλου και δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες του 

ερωτηματολογίου.  

Παράγοντες Μ.Ο ΤΑ 

Συσχέτιση 

θεμάτων 

συνόλου 

α- 

cronbach 

Οπτικά ερεθίσματα    .34 

Ερ.6 3.67 1.28 0.52  

Ερ.10 3.37 1.22 0.57  

Ερ.12 3.79 1.13 0.58  

Ερ.24 2.98 1.40 0.51  

Ερ.29 2.67 1.28 0.44  

Απτικά ερεθίσματα    .59 

Ερ.11 3.99 1.27 0.58  

Ερ.14 3.62 1.26 0.62  

Ερ.16 3.27 1.36 0.65  

Ερ.22 3.77 1.22 0.65  

Ερ.25 3.46 1.23 0.57  

Ακουστικά ερεθίσματα    .30 

Ερ.1 4.12 1.06 0.57  

Ερ.7 3.45 1.20 0.54  

Ερ.9 3.13 1.51 0.42  

Ερ.17 3.30 1.33 0.52  

Ερ.20 3.44 1.25 0.55  

Ομαδικός τρόπος μάθησης    .68 

Ερ.3 3.44 1.34 0.61  

Ερ.4 3.33 1.38 0.73  

Ερ.5 3.62 1.24 0.68  

Ερ.21 3.85 1.24 0.64  

Ερ.23 2.88 1.42 0.67  

Κιναισθητικά ερεθίσματα    .68 

Ερ.2 3.97 1.25 0.71  

Ερ.8 3.70 1.36 0.74  

Ερ.15 4.21 1.04 0.59  

Ερ.19 3.31 1.39 0.63  

Ερ.26 3.89 1.21 0.60  

Ατομικός τρόπος μάθησης    .75 

Ερ.13 3.55 1.33 0.68  

Ερ.18 3.39 1.30 0.76  

Ερ.27 3.20 1.36 0.57  

Ερ.28 3.15 1.44 0.74  

Ερ.30 3.25 1.42 0.79   

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

50 

 

Πίνακας 2: Παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου προτίμησης μαθησιακού 

στιλ 

    1 2 3 4 5 6 Communalities 

30 

Προτιμώ να δουλεύω για τα μαθήματά μου 

μόνος/μόνη μου .805      .32 

18 

 Όταν δουλεύω για τα μαθήματά μου μόνος/μόνη 

μου, μαθαίνω καλύτερα. .743      .56 

28 Προτιμώ να κάνω τις εργασίες μόνος/μόνη μου .723      .36 

13 

 Όταν διαβάζω μόνος/μόνη μου, θυμάμαι πράγματα 

καλύτερα. .647      .67 

23 Προτιμώ να διαβάζω με άλλους -442  .374    .58 

27 

Στην τάξη, δουλεύω καλύτερα για τα μαθήματά 

μου, όταν δουλεύω μόνος/μόνη μου 427      .65 

3 

Βγάζω πολύ δουλειά για τα μαθήματά μου, όταν 

δουλεύω με άλλους -382  .365    .20 

2 

Προτιμώ να μαθαίνω κάνοντας κάτι (π.χ. 

δραστηριότητες) στην τάξη.  .723     .52 

8 

Όταν κάνω κάτι (π.χ. κάποια δραστηριότητα) στην 

τάξη, μαθαίνω καλύτερα  .703     .72 

19 

Καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα στην τάξη 

όταν ο δάσκαλος μας βάζει να παίξουμε ρόλους  .670     .44 

26 

Μαθαίνω καλύτερα στην τάξη όταν μπορώ να 

συμμετέχω σε σχετικές δραστηριότητες.  .530     .39 

15 

Μου αρέσει να μαθαίνω στην τάξη κάνοντας 

πειράματα  .432     .39 

22 

 Όταν δημιουργώ (κατασκευάζω) κάτι, θυμάμαι 

καλύτερα αυτό που έμαθα.  .417   .381  .53 

25 Μου αρέσει να κάνω κάτι για μια εργασία στην τάξη  .311     .40 

7 

Όταν κάποιος μου λέει πώς να κάνω κάτι στην τάξη, 

το μαθαίνω καλύτερα       .39 

4 

Μαθαίνω περισσότερα, όταν μελετώ με άλλους (ως 

ομάδα).   .759    .44 

5 

Στην τάξη μαθαίνω καλύτερα, όταν συνεργάζομαι 

με άλλους   .720    .54 

21 

Μου αρέσει να συνεργάζομαι για μια εργασία με 

δύο ή τρεις συμμαθητές μου   .583    .58 

20 

Μαθαίνω καλύτερα στην τάξη, όταν ακούω κάποιον 

(π.χ. όταν καποιος μιλάει ή επεξηγεί)   .437    .61 

6 

Μαθαίνω καλύτερα διαβάζοντας αυτά που γράφει ο 

δάσκαλος στον πίνακα    .692   .25 

17 

Μαθαίνω καλύτερα όταν ο δάσκαλος παραδίδει το 

μάθημα (παρά, για παράδειγμα, όταν κάνω κάποια 

δραστηριότητα).     .661   .43 

10 

Όταν διαβάζω οδηγίες (π.χ. για επίλυση ασκήσεων ή 

για κάποια δραστηριότητα), τις θυμάμαι καλύτερα.    .540   .44 

12 Καταλαβαίνω καλύτερα, όταν διαβάζω οδηγίες    .525   .58 

16 Μαθαίνω καλύτερα, όταν κάνω σχεδιαγράμματα     .568  .74 
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Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτήσεων, συσχετίσεις 

θεμάτων - συνόλου και δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες του 

ερωτηματολογίου, μετά την πρώτη παραγοντική ανάλυση.  

Παράγοντες Μ.Ο ΤΑ 

Συσχέτιση 

θεμάτων 

συνόλου 

α- 

cronbach 

Ατομικός τρόπος 

μάθησης    .75 

Ερ. 30 3.25 1.42 0.79  

Ερ. 18 3.39 1.30 0.75  

Ερ. 28 3.15 1.44 0.73  

Ερ. 13 3.55 1.33 0.68  

Ερ. 27 3.20 1.36 0.56  

Κιναισθητικά 

ερεθίσματα    .70 

Ερ. 2 3.97 1.25 0.66  

Ερ. 8 3.70 1.36 0.66  

Ερ. 19 3.31 1.39 0.60  

Ερ. 26 3.89 1.21 0.59  

Ερ. 15 4.21 1.04 0.58  

Ερ. 22 3.77 1.22 0.58  

Ερ. 25 3.46 1.23 0.50  

Ακουστικά ερεθίσματα    .66 

Ερ. 3 3.44 1.34 0.58  

Ερ. 23 2.88 1.42 0.60  

καθώς μελετώ 

1 

Όταν ο δάσκαλος μου δίνει οδηγίες, τα 

καταλαβαίνω καλύτερα     .518  .25 

14 

Μαθαίνω περισσότερα όταν κάνω κάτι για μια 

εργασία σε ένα μάθημα     .491  .35 

11 

Μαθαίνω καλύτερα κάτι, όταν μπορώ να το 

οργανώσω με κάποιο τρόπο στο μυαλό μου.     .389  .31 

24 

Μαθαίνω καλύτερα με το να διαβάζω παρά με το να 

ακούω κάποιον      .837 .62 

9 

Θυμάμαι καλύτερα τα πράγματα που έχω ακούσει 

στην τάξη παρά τα πράγματα που έχω διαβάσει     .493  .32 

29 

Μαθαίνω περισσότερα όταν διαβάζω τα βιβλία μου, 

παρά όταν ακούω την παράδοση που κάνει ο 

δάσκαλος      .497 .66 

  % διακύμανσης 11.39 8.59 8.47 7.25 7.20 6.36   

 Ιδιοτιμές 5.7 4.3 4.2 3.6 3.6 3.2  

 ΚΜΟ=.69        

  Bartlett test= 1163, p=.ooo               
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Ερ. 4 3.33 1.38 0.71  

Ερ. 5 3.62 1.24 0.69  

Ερ. 21 3.85 1.24 0.61  

Ερ. 20 3.44 1.25 0.43  

Ομαδικός τρόπος 

μάθησης    .62 

Ερ. 6 3.67 1.28 0.70  

Ερ. 17 3.30 1.33 0.68  

Ερ. 10 3.37 1.22 0.70  

Ερ. 12 3.79 1.13 0.65  

Απτικά ερεθίσματα    .48 

Ερ. 1 4.12 1.06 0.53  

Ερ. 16 3.27 1.36 0.58  

Ερ. 11 3.99 1.27 0.57  

Ερ. 14 3.62 1.26 0.62  

Ερ. 9 3.13 1.51 0.56  

Οπτικά ερεθίσματα    .46 

Ερ. 24 2.98 1.40 0.82  

Ερ. 29 2.67 1.28 0.78   

Οι υποκλίμακες του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται σύμφωνα με τη σειρά που 

εμφανίστηκαν στην ανάλυση παραγόντων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας του Θεόφιλου, 1933 
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Πίνακας 4: Παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου προτίμησης μαθησιακού 

στιλ (δεν περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις Νο 7 και Νο20) 

    1 2 3 4 5 6 communalities 

30 

Προτιμώ να δουλεύω για τα μαθήματά μου 

μόνος/μόνη μου .815      .32 

18 

 Όταν δουλεύω για τα μαθήματά μου μόνος/μόνη 

μου, μαθαίνω καλύτερα. .736      .55 

28 Προτιμώ να κάνω τις εργασίες μόνος/μόνη μου .720      .36 

13 

 Όταν διαβάζω μόνος/μόνη μου, θυμάμαι πράγματα 

καλύτερα. .645      .68 

27 

Στην τάξη, δουλεύω καλύτερα για τα μαθήματά 

μου, όταν δουλεύω μόνος/μόνη μου .392           .55 

2 

Προτιμώ να μαθαίνω κάνοντας κάτι (π.χ. 

δραστηριότητες) στην τάξη.  .723     .64 

8 

Όταν κάνω κάτι (π.χ. κάποια δραστηριότητα) στην 

τάξη, μαθαίνω καλύτερα  .709     .53 

19 

Καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα στην τάξη 

όταν ο δάσκαλος μας βάζει να παίξουμε ρόλους  .664     .72 

26 

Μαθαίνω καλύτερα στην τάξη όταν μπορώ να 

συμμετέχω σε σχετικές δραστηριότητες.  .539     .44 

15 

Μου αρέσει να μαθαίνω στην τάξη κάνοντας 

πειράματα   .451         .38 

22 

Όταν δημιουργώ (κατασκευάζω κάτι), θυμάμαι 

καλύτερα αυτό που έμαθα  .428     .30 

17 

Μαθαίνω καλύτερα όταν ο δάσκαλος παραδίδει το 

μάθημα (παρά, για παράδειγμα, όταν κάνω κάποια 

δραστηριότητα).    .715    .40 

6 

Μαθαίνω καλύτερα διαβάζοντας αυτά που γράφει ο 

δάσκαλος στον πίνακα   .629    .53 

10 

Όταν διαβάζω οδηγίες (π.χ. για επίλυση ασκήσεων ή 

για κάποια δραστηριότητα), τις θυμάμαι καλύτερα.   .620    .43 

12 Καταλαβαίνω καλύτερα, όταν διαβάζω οδηγίες   .488    .37 

11 

Μαθαίνω καλύτερα κάτι, όταν μπορώ να το 

οργανώσω με κάποιο τρόπο στο μυαλό μου.   .377    .45 

25 Μου αρέσει να κάνω κάτι για μια εργασία στην τάξη   .321 .328       .55 

4 

Μαθαίνω περισσότερα, όταν μελετώ με άλλους (ως 

ομάδα).    .814   .57 

5 

Στην τάξη μαθαίνω καλύτερα, όταν συνεργάζομαι 

με άλλους    .664   .60 

21 

Μου αρέσει να συνεργάζομαι για μια εργασία με 

δύο ή τρεις συμμαθητές μου    .572   .46 

23 Προτιμώ να διαβάζω με άλλους    .506   .43 

3 

Βγάζω πολύ δουλειά για τα μαθήματά μου, όταν 

δουλεύω με άλλους       .425     .59 

9 

Θυμάμαι καλύτερα τα πράγματα που έχω ακούσει 

στην τάξη παρά τα πράγματα που έχω διαβάσει     .685  .76 
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14 

Μαθαίνω περισσότερα όταν κάνω κάτι για μια 

εργασία σε ένα μάθημα     .559  .26 

16 

Μαθαίνω καλύτερα, όταν κάνω σχεδιαγράμματα 

καθώς μελετώ     .472  .35 

1 

Όταν ο δάσκαλος μου δίνει οδηγίες, τα 

καταλαβαίνω καλύτερα         .417   .63 

24 

Μαθαίνω καλύτερα με το να διαβάζω παρά με το να 

ακούω κάποιον      .852 .35 

29 

Μαθαίνω περισσότερα όταν διαβάζω τα βιβλία μου, 

παρά όταν ακούω την παράδοση που κάνει ο 

δάσκαλος           .522 .67 

 % της διακύμανσης 11.63 9.14 8.22 8.49 7.36 6.49  

 Ιδιοτιμές 5.53 4.33 3.89 4.02 3.48 3.07  

 Κ.Μ.Ο.=. 693        

  Bartlett test=1076, p=.000               

 

Πίνακας 5: Δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες του «Ερωτηματολογίου 

Προτίμησης Μαθησιακού Στιλ  

Παράγοντες α-cronbach 

Ατομικός τρόπος μάθησης .75 

Κιναισθητικά ερεθίσματα .70 

Ακουστικά ερεθίσματα .62 

Ομαδικός τρόπος μάθησης .69 

Απτικά ερεθίσματα .52 

Οπτικά ερεθίσματα .45 
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Πίνακας 6: Τιμές F, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μονόγλωσσων και 

δίγλωσσων μαθητών και μαθητριών στις διαφορετικές μορφές μαθησιακού στιλ. 

  F P n2     Μ.Ο ΤΑ 

Οπτικά ερεθίσματα 1.068 .303 .002 Δίγλωσσα Αγόρια 34.24 6.49 

     Κορίτσια 33.33 6.40 

    Μονόγλωσσα Αγόρια 31.97 6.93 

          Κορίτσια 33.42 6.29 

Απτικά ερεθίσματα
1
 9.557 .002 .062 Δίγλωσσα Αγόρια 34.72 7.93 

     Κορίτσια 38.24 6.98 

    Μονόγλωσσα Αγόρια 34.33 7.93 

          Κορίτσια 38.90 7.19 

Ακουστικά ερεθίσματα
1
 13.906 .000 .088 Δίγλωσσα Αγόρια 32.72 7.64 

     Κορίτσια 37.27 5.59 

    Μονόγλωσσα Αγόρια 33.40 6.24 

          Κορίτσια 36.97 5.97 

Ομαδικός τρόπος μάθησης 1.371 .244 .009 Δίγλωσσα Αγόρια 36.16 9.43 

     Κορίτσια 33.82 9.37 

    Μονόγλωσσα Αγόρια 33.46 8.90 

          Κορίτσια 34.71 7.77 

Κιναισθητικά ερεθίσματα
2
 5.264 .023 .035 Δίγλωσσα Αγόρια 37.27 7.81 

     Κορίτσια 42.24* 6.67 

    Μονόγλωσσα Αγόρια 37.40 7.55 

          Κορίτσια 36.00 10.17 

Ατομικός τρόπος μάθησης .291 .591 .002 Δίγλωσσα Αγόρια 31.12 9.75 

     Κορίτσια 32.48 8.93 

    Μονόγλωσσα Αγόρια 32.77 10.40 

          Κορίτσια 35.94 8.95 

1= Διαφορές φύλου        

2= Αλληλεπίδραση φύλου και διγλωσσίας           
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Η Εξέλιξη της Δια Βίου Μάθησης μέσα από τα Θεσμικά Κείμενα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το διακύβευμα της οικονομικής 

ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής 

Ευγενία Α. Πανιτσίδου
6
 

 

Περίληψη 

Προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα, οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις 

στο διεθνές συγκείμενο οδήγησαν τα ευρωπαϊκά κράτη στη σύναψη της Συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πέρασμα στη νέα χιλιετία, η συνειδητοποίηση 

του κόστους «της μη Ευρώπης» επεξέτεινε τη μεταξύ τους συνεργασία, 

προωθώντας τη διεύρυνση της δράσης πέραν των αμιγώς οικονομικών πολιτικών, 

με τη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ), στην οποία εναποτέθηκε η διασφάλιση της 

επιτυχούς πορείας προς την ενοποίηση, τη σταθερότητα και την 

κοινωνικοοικονομική ευημερία των κρατών μελών, να ανάγεται σε πεδίο μείζονος 

πολιτικού ενδιαφέροντος. Στο παρόν άρθρο, μέσα από τη μελέτη και ανάλυση 

πρωτογενών πηγών, επιχειρείται η χαρτογράφηση της εξέλιξης των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για τη ΔΒΜ. Υιοθετώντας ερμηνευτική προσέγγιση, επιδιώκεται ο 

καθορισμός των τάσεων και η ανίχνευση των αιτιακών σχέσεων που διέπουν την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο της 

ΔΒΜ, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο διεθνές συγκείμενο και την προώθηση 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαική Ενωση, Εκπαιδευτική πολιτική, Δια βίου μάθηση, 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 

 

Abstract 

Towards the end of last century, political and economic developments in 

the international context lead to signing of the Treaty of European Union (EU). On 

the threshold of the new millennium, awareness of the cost of “non-Europe” called 

for widening of cooperation beyond the economic field, promoting policies on 

Lifelong Learning (LLL) as a means to ensure advancement towards economic 

prosperity and social stability of the member states. The present paper, through 

                                                
6
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thorough review of policy papers, draws on EU policies on Lifelong Learning. 

Adopting an interpretative approach, it seeks to define trends and detect 

interrelations between EU education policy and developments in the context of 

European enlargement and integration, as well as global socio-economic 

developments.  

 

Key-words: European Union, Educational Policy, Lifelong Learning, 

Education and Training2020 

 

Εισαγωγή: Η πορεία προς τη Λισσαβόνα 

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο και η επικράτηση του φιλελεύθερου καπιταλισμού, με την παράλληλη 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και το διακύβευμα πρόσβασης και ελέγχου των 

ενεργειακών πόρων, συνδιαμορφώνουν το διεθνές συγκείμενο κατά το δεύτερο 

μισό του 20 αιώνα, μέσα στο οποίο τέθηκαν τα θεμέλια ενοποίησης των 

αποδυναμωμένων από τους δυο παγκόσμιους πολέμους ευρωπαϊκών κρατών. 

Κατά τη δεκαετία του 1970 υπήρξαν τα πρώτα ψήγματα προώθησης διά μέσου 

της ΔΒΜ μιας «Ενωμένης Ευρώπης των πολιτών» (Janne, 1973). Παράλληλα, η 

άνοδος της ανεργίας και η πετρελαϊκή κρίση του 1973 οδήγησαν σε 

επανενεργοποίηση και διεύρυνση της ενωσιακής διαδικασίας (Εrtl, 2006), με την 

εκπαίδευση να ανάγεται σε πεδίο ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο προώθησης και 

νομιμοποίησης μιας ενοποιημένης οικονομικής πολιτικής.  

Προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα η επικράτηση της παγκόσμιας 

αγοράς σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο οικονομικό ανταγωνισμό με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ιαπωνία, το άνοιγμα της κινεζικής αγο-

ράς και την παράλληλη παρακμή της κομμουνιστικής εναλλακτικής λύσης, 

υπερέβησαν τις εθνικές επιδιώξεις και διεκδικήσεις, οδηγώντας τα ευρωπαϊκά 

κράτη στη σύναψη της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1992). Με το πέρασμα στη νέα χιλιετία, η 

συνειδητοποίηση του κόστους «της μη Ευρώπης» οδήγησε στην εντατικοποίηση 

της μεταξύ τους συνεργασίας και στη διεύρυνση της δράσης της ΕΕ πέραν των 

αμιγώς οικονομικών πολιτικών.  

Προϋπόθεση για αρμονική διαβίωση μέσα σε μία ευημερούσα οικονομία, 

όπως αναδεικνύεται μέσα από τα θεσμικά κείμενα της ΕΕ, συνιστά η εκπαίδευση. 
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Όπως πρώιμα αποτυπώνεται στη συνθήκη της Ρώμης (1957) (Official Journal of 

the European Communities, 2002)  και επιβεβαιώνεται στη συνθήκη του 

Άμστερνταμ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997), η εκπαίδευση 

αποτελεί την δεσπόζουσα μεταβλητή της οικονομικής και κοινωνικής προόδου 

των λαών της Ευρώπης. Η κορύφωση, ωστόσο, της αναγνώρισης της οικονομικής 

αξίας της εκπαίδευσης, στους κόλπους της ΕΕ, επήλθε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Λισσαβόνας (Commission οf the European Communities, 2000), όπου 

αναγορεύτηκε σε όρο sine qua non της στρατηγικής που ενεργοποιήθηκε για την 

πραγμάτωση της «ανταγωνιστικότερης οικονομίας στον κόσμο, βασισμένης στη 

γνώση». 

Η διασφάλιση της επιτυχούς πορείας προς την ενοποίηση, τη σταθερότητα 

και την κοινωνικο-οικονομική ευημερία των κρατών μελών εναποτέθηκε στην 

εκπαίδευση. Την εκπαίδευση, ωστόσο, με τροποποιημένη μορφή από αυτή που 

παρουσίαζε έως και το τέλος του 20
ου

 αιώνα, ευέλικτη, ποιοτική, ελκυστική, 

προσπελάσιμη και δια βίου (Commission οf the European Communities, 1995). 

Ειδικότερα ο «δια βίου προσανατολισμός», εκτιμήθηκε ότι μπορεί να συμβάλει 

ενεργά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, αναφορικά με την οικονομική 

ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της αγοράς, διασφαλίζοντας υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας και 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην οικονομία της γνώσης. Παράλληλα, 

θεωρήθηκε ότι μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να αμβλύνει τα 

πρόσθετα προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, 

όπως θέματα εθνικής ταυτότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, ανεκτικότητας, 

πολυπολιτισμικότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας.  

Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη ΔΒΜ 

εξετάζεται στη συνέχεια, επιμεριζόμενη σε τρεις περιόδους, με βάση σημεία 

σταθμούς στη διαμόρφωση και την άσκηση της πολιτικής: α) 1957 (Ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας - ΕΟΚ) έως 1991, β) 1992 (Συνθήκη του 

Μάαστριχ) έως 1999 και γ) 2000 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας) έως 

2010. Αρχικά, γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των πρωτόλειων θεσμικών 

κειμένων των δύο πρώτων περιόδων, κατά τις οποίες τέθηκαν τα θεμέλια της 

ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας για την προώθηση της ΔΒΜ, οδηγώντας 

στην τρίτη περίοδο, όπου πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των θεσμικών 
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κειμένων, των εργαλείων και των πολιτικών της ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

της Λισσαβόνας, που οδήγησαν στην παραγωγή μιας υπερεθνικής, ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ΔΒΜ, καταλύοντας ουσιαστικά την αρχή της 

επικουρικότητας. 

 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο πεδίο της ΔΒΜ: Πρώτη περίοδος:  1957-1991 

Οι συνθήκες που συνδιαμορφώνουν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε σήμερα, εδράζονται στα μέσα του 

προηγούμενου αιώνα και τη σταδιακή σχηματοποίηση ενός ενιαίου χώρου 

διακίνησης κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, εγχείρημα που θεσμοποιείται 

με την ιδρυτική Συνθήκη της EOΚ (Official Journal of the European 

Communities, 2002: άρθρο 48). Οι ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, έχοντας βγει 

από τον κυκεώνα δύο Παγκόσμιων Πολέμων και επιζητώντας τον 

επαναπροσδιορισμό τους στο διεθνές συγκείμενο του ψυχρού πολέμου μεταξύ 

Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, οδηγήθηκαν το 1957 στην 

υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, σύμφωνα με την οποία ιδρύεται η ΕΟΚ.   

Αναφορικά με το ευρύτερο πεδίο της ΔΒΜ, η Συνθήκη της Ρώμης 

εναποθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών στον κοινωνικό τομέα και ιδίως σε θέματα που αφορούν στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, ώστε «να συμβάλλει στην αρμονική 

ανάπτυξη τόσο των εθνικών οικονομιών, όσο και της κοινής αγοράς» (άρθρο 

128), τονίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να παραμείνουν 

ανοιχτά για όσους εγκατέλειψαν πρόωρα την τυπική εκπαίδευση, χωρίς να 

συγκεντρώσουν τα απαραίτητα προσόντα για την επιτυχή είσοδο και παραμονή 

στην αγορά εργασίας (άρθρο 118).  Στο δεύτερο κεφάλαιο της Συνθήκης 

προβλέπεται η ίδρυση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη 

συγχρηματοδότηση των δαπανών επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, 

αποσκοπώντας στην προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής 

κινητικότητας των εργαζομένων και την προσαρμογή τους στις μεταλλαγές της 

βιομηχανίας και των συστημάτων παραγωγής (άρθρα 123 & 125).  

Στο πλαίσιο στήριξης των δραστηριοτήτων της Κοινότητας στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης, η Επιτροπή προχώρησε το 1975 στην ίδρυση 

Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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(CEDEFOΡ), το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αναπτύσσει δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη. 

Ένα χρόνο μετά σηματοδοτήθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην πρωτόλεια 

διαμόρφωση μίας «Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο πεδίο της ΔΒΜ. 

Ειδικότερα, στις 9 Φεβρουαρίου του 1976 το Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση 

Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δράσης και την ίδρυση Εκπαιδευτικής 

Επιτροπής για την επίβλεψη και το συντονισμό του, στο οποίο, ως θέμα μείζονος 

προτεραιότητας, τέθηκε η ανάληψη κοινής δράσης για τη διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης, καθώς και η 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων εργαζομένων και ανέργων. 

Τέλος, τη δεκαετία του 1980 η υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 

(Single European Act) (Official Journal of the European Communities, 1987) 

προώθησε τη διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και σε άλλους 

τομείς, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη. Όπως επισημαίνεται 

χαρακτηριστικά, «αναμένεται μέσω συντονισμένων δράσεων να προωθηθεί η 

κοινωνικοοικονομική πρόοδος και να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή, 

συμβάλλοντας στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδιαίτερα στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές» (Official Journal of the European Communities, 1987: 

άρθρο 130).  

Το αρχικό, συνεπώς, ενωσιακό εγχείρημα, όπως εκφράζεται μέσα από τη 

ρητορική των θεσμικών κειμένων, αφορά κύρια σε οικονομική συνεργασία. Η 

εκπαίδευση, σε αυτή την πρώτη περίοδο, αποτελεί πεδίο έμφασης και ανάπτυξης 

κοινής δραστηριότητας ανάμεσα στα κράτη μέλη, στο βαθμό που εξυπηρετεί 

αναπτυξιακούς στόχους. Παράλληλα, αναπτύσσεται μία ασαφής ρητορική για τη 

συμβολή της εκπαίδευσης στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής,  ως επίμετρο 

κυρίως, στην άντληση νομιμότητας για την ομαλή οικονομική μεγέθυνση, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την καθολική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του 

παραγωγικού δυναμικού. 

 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο πεδίο της ΔΒΜ: Δεύτερη περίοδος, 1992-1999 

Η επίγνωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί κεφαλαιουχικό αγαθό, το οποίο 

μπορεί να συμβάλει στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και τη 

βελτίωση  της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας την οικονομική μεγέθυνση 

των μεταβιομηχανικών κοινωνιών, αποτέλεσε έναν, και ίσως τον πλέον 
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σημαντικό, εκ των όρων της προϊούσας έμφασης στη ΔΒΜ, κατά τη δεκαετία του 

1990, στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε έντονη διαβούλευση και 

εντατικοποίηση των δράσεων στο πεδίο της ΔΒΜ, ως παρεπόμενο της πεποίθησης 

ότι μπορεί να συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση αφενός και στη διασφάλιση 

της κοινωνικής συνοχής και τη νομιμοποίηση του ενωσιακού εγχειρήματος 

αφετέρου.  

Οι ευρωπαϊκές δράσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση απέκτησαν 

συγκεκριμένη νομική βάση με τη συνθήκη του Μάαστριχ (Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1992: άρθρα 126, 127), προσδιοριζόμενες θεσμικά από 

την αρχή της επικουρικότητας, η οποία θεωρητικά βρίσκεται έως σήμερα σε 

πλήρη ισχύ.  Η αρχή της επικουρικότητας προβλέπει ότι «η Κοινότητα συμβάλλει 

στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ 

κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη 

δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών µελών 

για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1992). 

Απόρροια της διαβούλευσης και της αναγνώρισης της οικονομικής αξίας 

της εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του 1990, ήταν η έκδοση των δύο Λευκών 

Βιβλίων, για την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα (Commission οf the 

European Communities, 1993) και για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(Commission οf the European Communities, 1995), καθώς και η απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καθιέρωση του 1996 ως 

«Ευρωπαϊκού έτους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ούτως ώστε «να 

καταστούν ευκρινέστερες οι ουσιώδεις απαιτήσεις και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 

στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1995).  

Τα δύο Λευκά Βιβλία αναφέρονται στον ρυθμιστικό ρόλο της εκπαίδευσης 

στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και στην τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας αφενός, και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην 

ανάπτυξη της δημοκρατίας αφετέρου. Παράλληλα, επισημαίνεται για πρώτη 

φορά, η αναγκαιότητα παροχής «εδραίας βασικής εκπαίδευσης», ώστε όλοι οι 

πολίτες να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο γενικής και μεταβιβάσιμης γνώσης, 

καθιστώντας τους έτσι λειτουργικούς εν μέσω των αδιάλειπτων καινοφανών 
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κοινωνικο-οικονομικών μετασχηματισμών. Υπό το φως της σύζευξης των 

κοινωνικών και οικονομικών εκροών της εκπαίδευσης σχηματοποιείται ο όρος 

«κοινωνία της μάθησης και της γνώσης» για να υποδηλώσει τον κομβικό ρόλο της 

ΔΒΜ στην «εδραίωση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας», την «αυτό-

ολοκλήρωση των πολιτών» και την «κοινωνικοοικονομική πρόοδο» (Commission 

οf the European Communities, 1993, 1995). 

Οι επιρροές από τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι εμφανείς και 

στα δύο βιβλία. Σε αλληλεξάρτηση ωστόσο με την οικονομιστική, παρατίθεται η 

ουμανιστική ρητορική, εκτιμώντας ότι ένας μορφωμένος και ενεργός πληθυσμός 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να 

διασφαλιστεί και να αναπτυχθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη. Ειδικότερα, 

θεωρώντας ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν στην 

οικονομική και κοινωνική αλλαγή και στην καταπολέμηση της ανεργίας, κρίθηκε 

στρατηγικής σημασίας η διαρκής προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των κρατών μελών στις νέες ανάγκες. Η νέα μορφή της εκπαίδευσης 

αφορά σε ένα «modus vivendi» που εμπεριέχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 

διδασκόντων και διδασκομένων, χρήση των υποδομών πληροφόρησης και 

αξιοποίηση των διεθνών δικτύων. Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας τέθηκε η επένδυση στη ΔΒΜ, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση 

των ικανοτήτων, στην αύξηση των επαγγελματικών προοπτικών, στην 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην άμβλυνση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ως δίαυλος ανάπτυξης 

της προσωπικότητας, μέσω της μετάδοσης αξίων όπως η αλληλεγγύη και η ανοχή 

και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων (Commission οf the European Communities, 1993).  

Ο χαρακτηρισμός του 1996 ως έτους ΔΒΜ (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1995) είχε τόσο συμβολικές όσο και πρακτικές διαστάσεις, 

αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Επιτροπής για μετασχηματισμό της 

μαθησιακής κουλτούρας των πολιτών και σηματοδοτώντας παράλληλα την 

ανάγκη αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Η 

επαγγελματική κατάρτιση, η οποία ήταν το διακύβευμα στα πρωτόλεια κείμενα, 

αποτελεί πλέον μέρος μιας πιο ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης υπό το 

επιστέγασμα της ΔΒΜ.  Οι όροι και οι συνθήκες για τον ρητορικό αυτό 
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μετασχηματισμό κινούνται στο δίπολο οικονομίας και κοινωνίας, 

αντικατοπτρίζοντας τις ραγδαίες τεχνοεπιστημονικές εξελίξεις και την πολιτική 

οικονομικής μεγέθυνσης αφενός, και αφετέρου, την αναγκαιότητα διασφάλισης 

της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

Σύμφωνα με τον Spring (2001:11), η ΔΒΜ είναι μία οικονομική έννοια η 

οποία δεν πρέπει να συγχέεται με ιδεώδη και οράματα. Η ανασφάλεια που 

δημιουργεί η αστάθεια του αδιαλείπτως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στις 

μετανεωτερικές κοινωνίες, θίγει κύρια τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

Συνεπώς, είναι ευνόητο το σύστημα να επιδιώκει την άντληση νομιμότητας 

επιχειρώντας να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, ώστε να εδραιώσει την 

εύθετη οικονομική μεγέθυνση, ενώ παράλληλα, η αύξηση της ανταγωνιστικής 

ικανότητας των κρατών, προτάσσει την υπερταξική αξιοποίηση των ικανοτήτων 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το 1996, υπό το φως πλέον της διευρυμένης συνεργασίας και του 

εποπτικού ρόλου της ΕΕ στις εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών μελών,  το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Council, 1996), 

πραγματοποιώντας αποτίμηση της στρατηγικής για τη ΔΒΜ και θέτοντας νέους 

άξονες και προτεραιότητες δράσης, διαπίστωσε ότι πολλά κράτη μέλη έχουν 

καταστρώσει πλαίσια πολιτικής, στα οποία αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της 

ΔΒΜ. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της ανάπτυξης της τοπικής κοινότητας 

ως δομικού κοινωνικού σχηματισμού, βασικού για την εν γένει ανάπτυξη του 

ευρύτερου συστήματος, θέτοντας έτσι τα ερείσματα για τη συναρμογή 

εκπαίδευσης και αναγκών της τοπικής κοινότητας μέσω της ανάπτυξης 

«μαθησιακών κοινοτήτων», της ίδρυσης «τοπικών πολυλειτουργικών κέντρων 

μάθησης» και της ανάμειξης «νέων κοινωνικών εταίρων» (European Council, 

1996). Επιπρόσθετα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ επέβαλαν την 

αντικατάσταση του όρου «απασχόληση» από τον όρο «απασχολησιμότητα», 

υποδηλώνοντας ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι απλά επικουρικός στον βαθμό 

που επιτρέπει στο άτομο να παραμείνει διαθέσιμο για εργασία, δίχως να 

διασφαλίζει την εξεύρεση αυτής (Δεδουσόπουλος, 2000).  

 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο πεδίο της ΔΒΜ: Τρίτη περίοδος, 2000 – 2010 

Με την είσοδο στη νέα χιλιετία, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και η εντεινόμενη αγωνία για την ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας 
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έναντι των παραδοσιακών ανταγωνιστών ΗΠΑ και Ιαπωνίας και του νέου στο 

παίγνιο εταίρου, της Κίνας, οδήγησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην 

ενεργοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (European Council, 2000a). Σε 

μία περίοδο κατά την οποία η οικονομική συγκυρία ήταν ευοίωνη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επιπρόσθετα η συνειδητοποίηση του κόστους της «μη 

Ευρώπης» κατέστη πιεστική για τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισσαβόνας προέκυψε από τη βούληση να δοθεί μία νέα ώθηση στις κοινοτικές 

πολιτικές, θέτοντας μαξιμαλιστικούς στόχους αναφορικά με τη θέση της ΕΕ στην 

παγκόσμια οικονομική αρένα και τοποθετώντας τη ΔΒΜ στο επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων για το πέρασμα στη νέα χιλιετία και την μαξιμαλιστική στόχευση 

της δυναμικότερης οικονομίας της γνώσης ανά την υφήλιο.  

Η ατζέντα που ενεργοποίησε η Λισσαβόνα παρέχει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ένα θεσμικό εργαλείο για την οικοδόμηση ενός ενιαίου λειτουργικού 

πλαισίου προς επίτευξη των οικονομικών στόχων της αφενός, ενώ αφετέρου, 

εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στη δυναμική σύγκλιση που αποτελεί το 

υπόβαθρο της ευρωπαϊκής διεύρυνσης. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αναγνώρισε 

τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ως «αναπόσπαστου μέρους των 

οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών», ως μέσου «για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης παγκοσμίως» και ως εγγύησης «για την 

εξασφάλιση της συνοχής των κοινωνιών και της πλήρους προσωπικής 

ολοκλήρωσης των πολιτών» (European Council, 2000a). Ειδικότερα, προκειμένου 

να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή 

στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης, επισημάνθηκε η ανάγκη 

αναπροσαρμογής των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

ώστε να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, όπως  

νέοι, άνεργοι ενήλικοι και απασχολούμενοι, των οποίων οι δεξιότητες 

απαξιώνονται,  λόγω της ταχείας αλλαγής σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Υπό 

τη νέα αυτή προσέγγιση της εκπαίδευσης εντάχθηκαν τρεις κεντρικές παράμετροι 

όπου όφειλαν εστιάσουν τα κράτη μέλη, οι οποίες αφορούν στη διασφάλιση της 

διαφάνειας των προσόντων, στην προαγωγή νέων βασικών δεξιοτήτων - ιδίως στις 

τεχνολογίες της πληροφορίας – και στην ανάπτυξη τοπικών κέντρων μάθησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη στοχευμένη και συντονισμένη 

δράση, ώστε «τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης, να μετατραπούν σε 
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πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα μάθησης, προσιτά σε όλους, με τη χρήση των 

καταλληλότερων μεθόδων για την κάλυψη ευρέος φάσματος ομάδων-στόχων» 

(European Council, 2000a). 

Η εντατικοποίηση των ενωσιακών δράσεων για τη δημιουργία μιας 

ανταγωνιστικής «Ευρώπης της γνώσης» οδήγησε σε περαιτέρω συντονισμό των 

εκπαιδευτικών πολιτικών των κρατών μελών και την παραγωγή μιας 

υπερεθνικοποιημένης εκπαιδευτικής πολιτικής, παρά την ισχύ σε θεωρητικό 

επίπεδο, της αρχής της «επικουρικότητας» (Ertl, 2006. Hingel, 2001. Πασιάς, 

2006). Υπό το φως της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της αυξημένης 

συνεργασίας και συντονισμένης δράσης μεταξύ των κρατών μελών υπήρξε, κατά 

την περίοδο 2000-2002, συνεχής διαβούλευση και έκδοση μεγάλου αριθμού 

θεσμικών κειμένων, αποσκοπώντας στη συγκεκριμενοποίηση των στόχων που 

πρέπει να επιτευχθούν και οριοθετώντας τις προτεραιότητες και το πλαίσιο 

δράσης στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής 

(European Council, 2000b. Commission of the European Communities, 2000a. 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001α, 2001β, 2002).  

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής «Να γίνει ο Ευρωπαϊκός χώρος της ΔΒΜ 

πραγματικότητα» (Commission of the European Communities, 2001) και το 

ακόλουθο Ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη ΔΒΜ (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002), έφεραν στο προσκήνιο την 

αναγκαιότητα για «νέες βασικές δεξιότητες», επισημαίνοντας, για ακόμη μία 

φορά, τον κεφαλαιώδη ρόλο της ΔΒΜ και τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής 

συνολικών, συνεκτικών και συντονισμένων εθνικών στρατηγικών. Το στρατηγικό 

πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αποτελείται από δείκτες (indicators) για τη μέτρηση της προόδου και 

κριτήρια αναφοράς (benchmarks) για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, την 

ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση των καλών πρακτικών. Τα παραπάνω 

εργαλεία συναποτελούν την ανοικτή μέθοδο συντονισμού (open method of 

coordination) για τη χάραξη συνεκτικής και εμπεριστατωμένης πολιτικής στο 

πλαίσιο των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης του Μάαστριχ, δίχως να αίρεται, 

θεωρητικά τουλάχιστον, η αρχή της επικουρικότητας. 

Τον Νοέμβριο του 2002, η Επιτροπή προχώρησε στην ανακοίνωση έξι 

κριτηρίων αναφοράς (benchmarks) για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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στην Ευρώπη, προσδοκώντας ότι θα συνεπικουρήσουν στην κατάκτηση του 

στρατηγικού στόχου της Λισσαβόνας. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, 

αύξηση της επένδυσης σε εκπαίδευση και κατάρτιση, απόκτηση βασικών 

δεξιοτήτων από το σύνολο του πληθυσμού (key competences) και ανάπτυξη της 

ΔΒΜ (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Το ίδιο έτος, η Διακήρυξη 

της Κοπεγχάγης (The Copenhagen Declaration) (European Council, 2002), 

εστίασε στη μετρησιμότητα και συγκρισιμότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

πολιτών και στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ποιότητας και της αναγνώρισης 

προσόντων και τίτλων, προτάσσοντας την ανάγκη θέσπισης ενός πλαισίου 

διασφάλισης της διαφάνειας των διπλωμάτων και των τυπικών προσόντων στους 

τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

Τον Μάιο του 2003 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003) 

οι υπουργοί Παιδείας, μέσα σε κλίμα ευρύτερης συναίνεσης, έκαναν ένα 

περαιτέρω βήμα στην ανάπτυξη συντονισμένων πολιτικών για τη ΔΒΜ, 

υιοθετώντας την πρόταση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

2002). Η επίτευξη συμφωνίας αφορά σε πέντε ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς που 

θα έπρεπε να επιτευχθούν έως το 2010, τα οποία βασίζονται στην ποσοστιαία 

σύγκριση των επιδόσεων των κρατών μελών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με αυτές 

των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η τιμή στόχος που αφορά στην εκπαίδευση των 

ενηλίκων προβλέπει ότι ο μέσος όρος συμμετοχής στη ΔΒΜ έως το 2010, οφείλει 

να αντιστοιχεί στο 12,5 % της κρίσιμης ηλικιακής ομάδας 25- 64.  

Στην Κοινή Ενδιάμεση Έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής με 

τίτλο «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010: Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για 

να επιτύχει η Στρατηγική της Λισσαβόνας» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2004), το Συμβούλιο θεώρησε καθοριστική την προώθηση της 

απασχολησιμότητας και της κινητικότητας μέσα σε μία ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 

πλαισίου ως κοινού σημείου αναφοράς για την αναγνώριση προσόντων και 

ικανοτήτων (European Qualification Framework). Παράλληλα, τέθηκε η ανάγκη 

ανάπτυξης ουσιαστικότερων «εταιρικών σχέσεων» μεταξύ επιχειρήσεων, 

κοινωνικών εταίρων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλα τα επίπεδα, 

προωθώντας την αναγνώριση των προηγούμενων γνώσεων καθώς και τη 
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δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος ανοικτού, ελκυστικού και προσπελάσιμου 

για όλους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες . 

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, πέντε 

χρόνια μετά την ενεργοποίησή της, δεν ήταν η πλέον αισιόδοξη, καθώς τα 

αποτελέσματα κρίθηκαν ανεπαρκή (Commission οf the European Communities, 

2005). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε Έγγραφο Αξιολόγησης της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2010), η 

αρχική στρατηγική εξελίχθηκε σε μία πολύπλοκη δομή με πολλαπλούς στόχους 

και δράσεις και ασαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, ιδίως μεταξύ 

της ΕΕ και των εθνικών επιπέδων. Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανενεργοποίησε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 

εστιάζοντας για άλλη μία φορά στην ανάπτυξη και την απασχόληση (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005), με σημείο αναφοράς τις συστάσεις 

της Ανώτατης Ομάδας Εργασίας (Kok, 2004). Ειδικότερα, ζητήθηκε από τα 

κράτη-μέλη να εκπονήσουν και να υποβάλουν εθνικά προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων για το διάστημα 2005-2008. Η δέσμευση αυτή των κρατών 

μελών συνιστά ουσιαστικά μία νέα δομή διακυβέρνησης, βασισμένη σε μία 

εταιρική προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ, για την 

προώθηση ενός συνεκτικού προγράμματος δράσης και τη χάραξη μιας ενιαίας 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 

Βρυξελλών ένα χρόνο αργότερα (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006) 

παρουσιάζονται πιο ενθαρρυντικά, αναφέροντας ότι «από τα τέλη του 2005 έχει 

εκκινήσει σταδιακή οικονομική ανάκαμψη». Η εκτίμηση για την «δημιουργία έξι 

εκατομμυρίων νέων θέσεων απασχόλησης κατά την τριετία 2005-2007 και τη 

μείωση της ανεργίας από το ανώτατο ποσοστό του 9% στα τέλη του 2004 κατά 

1% περίπου το 2007», υπονομεύτηκε ωστόσο από την επερχόμενη οικονομική 

ύφεση, καθώς μεταξύ Μαρτίου 2008 και Αυγούστου 2009 οι άνεργοι στην ΕΕ 

αυξήθηκαν κατά 5,4 εκατομμύρια άτομα φτάνοντας τα 21,8 εκατομμύρια 

(Cedefop, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνοντας ότι η παγκοσμιοποίηση εντείνει τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, το 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 

Κοινοβούλιο εξέδωσαν από κοινού Σύσταση αναφορικά με τη δημιουργία ενός 
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πλαισίου αναφοράς βασικών ικανοτήτων για τη ΔΒΜ (Official Journal of the 

European Union, 2006), εκτιμώντας ότι κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ 

φάσμα βασικών ικανοτήτων, ένα συνδυασμό δηλαδή ευρύτερων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να προσαρμοσθεί με ευελιξία σε ένα γοργά 

μεταβαλλόμενο και στενά αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Το Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει 

οκτώ βασικές ικανότητες που αφορούν στην προσωπική ολοκλήρωση και 

ανάπτυξη, στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη, στην κοινωνική ένταξη και στην 

απασχόληση. 

Το ζήτημα της χρηματοδότησης και της αποτελεσματικότητας της 

επένδυσης στη ΔΒΜ επανέρχεται συνεχώς στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006, 2007α, 2007β), επισημαίνοντας 

ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει σημαντικό κόστος, αλλά 

οι υψηλές ατομικές, οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα αντισταθμίζουν το κόστος αυτό. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά 

σε θεσμικό κείμενο της ΕΕ επιχειρείται η μετακύλιση του κόστους της επένδυσης 

στη ΔΒΜ στα άτομα, καλώντας τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές 

επενδύσεις από τα ίδια τα άτομα και τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στις περιοχές με 

υψηλή ιδιωτική αποδοτικότητα. Όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων» 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007β), «η ενθάρρυνση των ατόμων να 

επενδύσουν στη μάθησή τους, τόσο για την προσωπική τους ολοκλήρωση όσο και 

για την απασχολησιμότητά τους» τίθεται ως προτεραιότητα, προδιαγράφοντας μία 

τάση συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας και μετατρέποντας παράλληλα την 

εκπαίδευση σε καταναλωτικό αγαθό.  

Το τέλος της δεκαετίας 2001-2010 βρήκε την ΕΕ αντιμέτωπη με τη 

χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία αποκάλυψε τις 

ισχυρές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κρατών μελών και κατέδειξε τη στενότερη 

συνεργασία ως μονόδρομο για την επιτυχή έξοδο από την κρίση.  Στο πλαίσιο των 

εξελίξεων αυτών, τον Μάιο του 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο στρατηγικό 

πλαίσιο «ΕΕ 2020» για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης, σε συνέχεια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η χρονική 

διάρκεια του νέου πλαισίου αφορά στη δεκαετία 2010-2020, ενώ ως κύριος 

στόχος της συνεργασίας των κρατών, υπό τις συνθήκες που δημιούργησε η 
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όξυνση των ανταγωνισμών παγκόσμια, τίθεται εκ νέου, η στήριξη της περαιτέρω 

ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να διασφαλιστεί: 

α) η προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των πολιτών και β) 

η οικονομική ευημερία και απασχολησιμότητα, προωθώντας παράλληλα τις 

δημοκρατικές αρχές, την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και 

τον διαπολιτισμικό διάλογο (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2009).  

Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών στην επίτευξη των 

παραπάνω αφηρημένα διατυπωμένων στρατηγικών στόχων, προτείνονται τέσσερις 

δείκτες, επονομαζόμενοι «Ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης», οι οποίοι δίχως να 

διαφοροποιούνται σημαντικά από προγενέστερα κριτήρια αναφοράς, αφορούν 

στην υλοποίηση της ΔΒΜ, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

της εκπαίδευσης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά, και στην ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας 

και του επιχειρηματικού πνεύματος. Ανάμεσα στους τομείς προτεραιότητας 

βρίσκεται και η συμμετοχή ενηλίκων στη ΔΒΜ, με στόχο την αύξηση της 

συμμετοχής των ενηλίκων, ιδίως δε των ανειδίκευτων, σε ποσοστό υψηλότερο 

από αυτό που είχε τεθεί στο πλαίσιο της Λισσαβόνας, καθώς μέχρι το 2020, το 

15% τουλάχιστον των ενηλίκων κατά μέσον όρο θα πρέπει να συμμετέχει στη 

ΔΒΜ. 

Ο ρόλος της ΔΒΜ στη νέα στρατηγική σύγκλισης για το 2020, και 

ειδικότερα στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, διαδραματίζεται 

για άλλη μία φορά κομβικός, καθώς προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης που απαιτούν νέες δεξιότητες. Παράλληλα, υπό το φως της 

οικονομικής ύφεσης, εκτιμάται ότι εμφανίζονται νέες τάσεις πολλαπλής εισόδου 

και εξόδου από την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, 

αντί για την παραδοσιακή αλληλουχία (εκπαίδευση, απασχόληση και 

συνταξιοδότηση), γεγονός το οποίο απαιτεί ένα πλαίσιο οργάνωσης και στήριξης 

των μεταβάσεων αυτών (όπως μειωμένο ωράριο εργασίας σε συνδυασμό με 

εκπαίδευση). Στο πλαίσιο της «ελαστικοποίησης» των εργασιακών πλαισίων, η 

Επιτροπή τονίζει την ανάγκη η ΔΒΜ  «να γίνει πιο προσιτή, καθώς αποτελεί 

κλειδί για τη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης μεταξύ θέσεων εργασίας και 

άλλων δραστηριοτήτων, και για την αποφυγή της απώλειας ανθρώπινου 
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κεφαλαίου λόγω μακροπρόθεσμης ανεργίας» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 2009).  

Με το κλείσιμο της δεκαετίας, η Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη 

Εγγράφου Αξιολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας (Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2010), το ύφος του οποίου είναι μάλλον μετριοπαθές, 

επιρρίπτοντας την έλλειψη σημαντικών αποτελεσμάτων στην παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. Πιο αναλυτικά, επισημαίνεται ότι το έργο της αξιολόγησης 

των δέκα ετών εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας και των επιπτώσεών 

της στην ανάπτυξη και στην απασχόληση δεν είναι απλό, δεδομένου ότι 

εξωτερικά γεγονότα, όπως η παγκόσμια οικονομική ύφεση, διαδραματίζουν 

καθοριστικό ανασταλτικό ρόλο. Το σημείο στο οποίο εστιάζεται η προσοχή, ως 

σημαντικότερο επίτευγμα της Στρατηγικής, είναι η βελτίωση του ρυθμού και της 

ποιότητας των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμώντας ότι 

στο πλαίσιο της Στρατηγικής διαμορφώθηκαν μεταρρυθμιστικά προγράμματα και 

επιτεύχθηκε μεγαλύτερη συναίνεση και συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2010), σημείο που άλλωστε αποτελούσε 

τον απώτερο στόχο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.  

 

Ενωμένη Ευρώπη & ΔΒΜ: Προκλήσεις και περιορισμοί 

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο 

του 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη 

βρίσκεται αντιμέτωπη µε «μία μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει 

από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας 

καθοδηγούμενης από τη γνώση», έθεσαν τον στρατηγικό στόχο η ΕΕ «να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, 

ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».  

Πώς ωστόσο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί το όραμα της πλέον 

ανταγωνιστικής οικονομίας παγκοσμίως στο πλαίσιο ενός μορφώματος το οποίο 

δεν μπορεί επί του παρόντος να θεωρηθεί «Ένωση» τόσο σε οικονομικό όσο και 

κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο (Nijhof, 2005); Παράλληλα, ο γλωσσικός και 

πολιτισμικός πλουραλισμός εντός της ΕΕ παρεμποδίζει την ανάδυση μιας ενιαίας 

«ευρωπαϊκής ταυτότητας» μέσω της οποίας θα μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται 

οι πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών. Υπό το φως των ανασταλτικών αυτών 
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παραγόντων, η προώθηση της ΔΒΜ σε όλες τις πολιτικές συνιστά κεντρικό άξονα 

πολιτικής δράσης για την ΕΕ, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συνδράμει δυναμικά 

στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική σταθερότητα και την πολιτισμική 

σύγκλιση. 

O ρόλος των Διεθνών Οργανισμών στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην ΕΕ και την προϊούσα έμφαση στη ΔΒΜ υπήρξε και συνεχίζει να 

διαδραματίζεται κομβικός. Η ρητορική που επενδύει τα κείμενα του 21
ου

 αιώνα 

δεν αποκλίνει από αυτήν των κειμένων της προηγούμενης δεκαετίας. Η εξέλιξη 

έγκειται απλά στην προσέγγιση, η οποία γίνεται πιο τεχνοκρατική, εκφραζόμενη 

μέσα από «δείκτες» και «σημεία αναφοράς», ενώ παράλληλα επικεντρώνει στην 

αύξηση των επενδύσεων στη ΔΒΜ. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματοποίηση μέτρων και ρυθμίσεων στο 

πλαίσιο των προτεραιοτήτων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» αρχικά, και 

«Στρατηγική ΕΕ 2020» στη συνέχεια, θέτοντας τιμές στόχους και κριτήρια 

αναφοράς για τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα, προτάσσεται η αύξηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιείται μία 

σταδιακή υπερεθνικοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και υπέρβαση της αρχής 

της επικουρικότητας αφενός, και αφετέρου, ενεργοποιείται η μετάβαση σε 

«εκσυγχρονιστικά» μοντέλα μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης και 

υπαναχώρησης του κράτους πρόνοιας.  

Η υπερεθνικοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής νομιμοποιείται υπό την 

απειλή του κοινωνικο-οικονομικού κόστους, σε περίπτωση αποτυχίας εφαρμογής 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε Έκθεση 

της Επιτροπής (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004), καθώς «η 

ανεπαρκής εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας θα μπορούσε να έχει 

ολέθριο κόστος για την Ευρώπη αναστέλλοντας την πρόοδο και καθυστερώντας 

τη βελτίωση  των επιπέδων ανάπτυξης», προβλέπεται η προσαρμογή και ενίσχυση 

των διαδικασιών, μέσω αξιόπιστων και συγκρίσιμων μεταξύ των κρατών μελών 

δεικτών.  

Υπό το φως, συνακόλουθα, των αναδυόμενων κοινωνικοοικονομικών 

προκλήσεων και κάνοντας επίκληση της διαφάνειας, η ΕΕ επιδιώκει την 

προώθηση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ΔΒΜ, αποσπώντας 

διαμέσου τεχνοκρατικών εργαλείων, το δικαίωμα έμμεσης παρέμβασης στις 
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εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Η ανάπτυξη εργαλείων άσκησης μιας 

συνεκτικής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν συνεπάγεται και την 

εφαρμογή της, χωρίς την άντληση των απαραίτητων συναινέσεων. Η πολιτική 

συναίνεση αποσπάστηκε με την παρουσίαση των ανεπαρκών αποτελεσμάτων της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, κατά της εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

τον Μάρτιο του 2005 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005). Υπό 

την απειλή του «κόστους της μη Ευρώπης», τα κράτη μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση 

να υποβάλουν Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις 

Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές που αποφασίστηκαν, τα οποία έπρεπε 

να εφαρμοστούν «βάσει μιας πραγματικής εθνικής συναίνεσης».  

Το επόμενο βήμα μετά την πολιτική συναίνεση είναι η άντληση 

κοινωνικής συναίνεσης, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να 

επικοινωνήσουν καλύτερα στους πολίτες το γιατί η κοινή πολιτική για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί την κατεύθυνση που πρέπει να 

ακολουθήσει η Ευρώπη προς την ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για τον 

λόγο αυτό, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ επιχειρούν να χαράξουν 

μία επικοινωνιακή στρατηγική, στην οποία εμπλέκουν ιδιώτες, εθνικούς, 

περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες, και κοινωνικούς εταίρους, κάνοντας 

χρήση παράλληλα της διαδικασίας των δημόσιων διαβουλεύσεων (Commission of 

the European Communities, 2000a
.
 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

2009). Πρόκειται για μία προσπάθεια άντλησης νομιμότητας και κοινωνικής 

συναίνεσης στο πλαίσιο ενός οικονομικού ιμπεριαλισμού, για μία μονοδρομική 

πολιτική διασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της 

Ευρώπης, έχοντας καταστεί σαφές ότι το status quo δεν αποτελεί πλέον επιλογή, ή 

για τη συνισταμένη και των δύο;  

 

Επιλογικά 

Η ρητορική των ευρωπαϊκών κειμένων επιχειρεί να αναδείξει την 

κοινωνικοοικονομική αξία της ΔΒΜ και τα οφέλη της επένδυσης στη γνώση. Η 

συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού στη ΔΒΜ θεωρείται «ατμομηχανή» της 

νέας ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, ενώ ο ρόλος της παρουσιάζεται 

αναδιανεμητικός, σταθεροποιητικός και αναπτυξιακός. Αναδιανεμητικός, καθώς 

προσδοκάται να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους πολίτες, 

ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομική θέση και προηγούμενη πορεία στην 
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εκπαίδευση, σταθεροποιητικός, καθώς μέσω της εκπαίδευσης παρέχεται 

δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων και γνώσεων, τόσο για την ένταξη 

και την παραμονή στην κοινωνία και στο επάγγελμα, όσο και για τη διασφάλιση 

της προσαρμογής στις συνεχείς κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τέλος 

αναπτυξιακός, επενδύοντας στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας τη συναρμογή τους με τις ανάγκες της 

παραγωγής και βελτιώνοντας την επαγγελματική αποδοτικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έργο του Θεόφιλου από το Μουσείο Teriade 
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“Σύνδρομο Asperger  και κατανόηση του λόγου” 

Kουλέπογλου Κατερίνα
7
 

Πανταζοπούλου Μαρία
8
 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποδείξει τη δυσκολία που 

εμφανίζουν παιδιά με σύνδρομο Αsperger σχετικά με τη «Θεωρία του Νου», 

επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα σχετικών διεθνών ερευνών και στηρίχτηκε 

στις Strange Stories της Francesca Happé (1994). Συγκεκριμένα, έχει σκοπό να 

εξετάσει την ικανότητα- εφόσον υπάρχει- παιδιών με σύνδρομο Asperger να 

ανταποκριθούν σε ιστορίες σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπου 

οι άνθρωποι λένε πράγματα τα οποία δεν εννοούν κυριολεκτικά, δίνοντας 

νοητικού περιεχομένου απαντήσεις- διευκρινίσεις (mental state explanations). Τα 

υποκείμενα της έρευνάς μας, ήταν 86 παιδιά. Από αυτά τα 15 παρουσιάζουν 

σύνδρομο Αsperger, - η διάγνωσή τους είχε γίνει στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ   Β’ Αθήνας- και 

είναι ηλικίας 11.5 έως 13.3 χρόνων. Τα υπόλοιπα 71 αποτέλεσαν την ομάδα 

ελέγχου, ηλικίας 10.1 έως 12.6 χρόνων. Για την ανάλυση της έρευνάς μας 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 για windows. Η έρευνa αυτή 

συνιστά πρωτοποριακή έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα, αφού δεν έχει 

επιχειρηθεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και μας βοήθησε να διαπιστώσουμε και 

εμπειρικά πως τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δυσκολεύονται στη «Θεωρία του 

Νου», δηλαδή δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του 

εκάστοτε συνομιλητή τους, μπαίνοντας στη θέση του, καθώς και να κατανοήσουν 

τα λανθάνοντα νοήματα του λόγου του.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο Αsperger, Θεωρία του Νου,  Strange Stories, mental 

state explanations 

Abstract 

The aim of the present research is to demonstrate the difficulties faced by 

children with Asperger’s syndrome in relation with the “Theory of Mind”, as well 

as to confirm the conclusions of relevant international researches. The research is 

based on Strange Stories by Francesca Happè (1994) and it aims particularly at 

examining any possible abilities of children with Asperger’s syndrome to respond 

                                                
7  
8  
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to stories of everyday situations where people don’t speak literally but give mental 

state explanations. From the 86 children who participated in our research, 15 of 

them have Asperger’s syndrome -officially diagnosed at KE.D.D.Y,  B’ Athinas 

(Centre for Differential Diagnosis, Diagnosis and Support, Second Athens District 

) -  aged 11.5 to 13.3 years whereas the rest 71, aged 10.1 to 12.6 years, formed 

the control group. It is worth mentioning that the Statistical package SPSS 15.0 for 

Windows was used for the research analysis. 

It is the first time such a research is done in Greece and that is why it 

should be considered a pioneer work. More specifically, it has helped us realize in 

practice that children with Asperger’s syndrome find it difficult to perceive and 

enter the “Theory of Mind”, i.e. the special mindset of their interlocutors, as well 

as understand hidden messages in their speech. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο Αsperger, Θεωρία του Νου,  Strange Stories, mental 

state explanations 

 

Θεωρητική Επισκόπηση 

 Το σύνδρομο Asperger διαφέρει από τον αυτισμό, κυρίως, γιατί δεν 

υφίσταται γενική καθυστέρηση ή επιβράδυνση στη γλωσσική ανάπτυξη του 

παιδιού ή την ανάπτυξη των γνωστικών του λειτουργιών. Συνήθως τα παιδιά με 

Asperger έχουν φυσιολογική και πάνω νοημοσύνη- με τη λεκτική νοημοσύνη να 

υπερτερεί της πρακτικής-, έχουν φυσιολογική εξέλιξη λόγου, χρησιμοποιούν τη 

γραμματική στο λόγο τους νωρίς, έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις και, 

με την κατάλληλη υποστήριξη, προχωρούν αρκετά καλά στο σχολείο. Τα 

συμπτώματά του εμφανίζονται αργότερα από εκείνα του αυτισμού, γίνονται δε 

ορατά στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας των δυσκολιών που παρουσιάζονται στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών (APA, 1994). Γι’ αυτό το λόγο ίσως, η 

συγκεκριμένη διαταραχή παραμένει συχνά μη διαγνώσιμη έως την εφηβική ηλικία 

(Gillberg & Ehlers, 1998). 

 Ο ίδιος ο Asperger, σ’ ένα κείμενό του όπου περιέγραφε τα περιστατικά 

που είχε αντιμετωπίσει, αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Στη συνέχεια, θα περιγράψω έναν τύπο παιδιού που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

για πολλούς λόγους : τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν από κοινού μια θεμελιώδη 

διαταραχή η οποία εκδηλώνεται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο σε όλα τα συμπεριφορικά 
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και εκφραστικά φαινόμενα. Η διαταραχή αυτή προκαλεί πολύ σημαντικές και 

χαρακτηριστικές δυσκολίες στην κοινωνική ενσωμάτωση. Σε πολλές περιπτώσεις η 

αποτυχία της ένταξης στην κοινωνική ομάδα είναι το πλέον ευκρινές στοιχείο, αλλά 

σε άλλες περιπτώσεις η αποτυχία αυτή αντισταθμίζεται από μια ιδιαίτερη 

πρωτοτυπία της σκέψης και της εμπειρίας, που μπορεί πιθανόν να οδηγήσει σε 

εξαιρετικά επιτεύγματα στη μετέπειτα ζωή» (Asperger,1944). 

Παρότι η διαταραχή Asperger παρουσιάζει κοινά συμπτώματα με τον αυτισμό, 

εμφανίζει και αποκλειστικές ιδιοτυπίες στο γλωσσικό και στον κοινωνικό τομέα. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ατόμων με διαταραχή Asperger είχαν περιγραφεί 

διεξοδικά και πριν την ταξινόμηση της διαταραχής στο DSM-IV και είναι δυνατόν 

να κατηγοριοποιηθούν με τον ακόλουθο τρόπο: 

 Ανάπτυξη λόγου 

 Δεν εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση στο λόγο, ως την ηλικία 

των 3 ετών. 

 Έχουν την τάση είτε να φλυαρούν είτε να αποφεύγουν τη 

συνομιλία. 

 Χρησιμοποιούν ιδιότυπο λόγο. 

 Χρησιμοποιούν επαναληπτικό λόγο. 

 Συζητούν με τρόπο, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως στείρος, 

επιτηδευμένος, αδέξιος. 

 Παρουσιάζουν λεκτικές στερεοτυπίες. 

 Παρουσιάζουν ιδιομορφίες στην προσωδία του λόγου. 

 Εστιάζονται συνήθως με εμμονή σε περιορισμένα θέματα 

συζήτησης. 

 Παρουσιάζουν σημαντική απώλεια στη μη λεκτική επικοινωνία. 

 Μοντέλα Σκέψης 

 Εντυπωσιακή μακροπρόθεσμη μνήμη που σχετίζεται με γεγονότα. 

 Εμφανίζει εμμονή για ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Περιμένει οι άλλοι να καταλαβαίνουν τι σκέφτεται χωρίς να τους 

το λέει. 
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 Δε ζητά διευκρινίσεις όταν δεν κατανοεί κάτι. 

 Αδυνατεί να φανταστεί τι σκέφτονται οι άλλοι. 

 Αδυνατεί να ερμηνεύσει τις προθέσεις των άλλων. 

 Κοινωνικές και Συναισθηματικές εκδηλώσεις 

 Δείχνουν ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. 

 Εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συζήτηση 

 Αποφεύγουν συχνά τις κοινωνικές συναλλαγές με συνομήλικα ή 

μικρότερα άτομα. 

 Δεν χρησιμοποιούν κοινωνικού τύπου χειρονομίες, όπως τη 

χειραψία. 

 Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν βαθύτερες και όχι επιφανειακές 

κοινωνικές σχέσεις. 

 Συνήθως αναζητούν την κοινωνική συναλλαγή με ωφελιμιστική 

και μόνο σκοπιμότητα. 

 Γενικά, η κοινωνική τους συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως αδέξια 

και περιορισμένη. 

 Δεν εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. 

 Δεν κατανοούν και δεν ανταποκρίνονται στα συναισθήματα των 

άλλων. 

 Έχουν περιορισμένη βλεμματική επαφή. 

Κατά τον Asperger, οι δύο κατηγορίες συμπτωμάτων και τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

Α) Λεκτικές δεξιότητες 

Φυσιολογικά στοιχεία 

 Εμφανίζουν λόγο στην ίδια ηλικία με το μέσο παιδί. 

 Με την πάροδο του χρόνου κατανοούν και χρησιμοποιούν σωστά 

τους γραμματικούς κανόνες. 

Στοιχεία αποκλίνοντα από το φυσιολογικό 

 Περιορισμένη κατανόηση και χρήση αντωνυμιών. 

 Πραγματολογικές αποκλίσεις στο λόγο. 
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 Επαναληπτικός και στερεότυπος λόγος. 

Β) Κοινωνικές δεξιότητες 

 Απόσυρση από δυαδικές κοινωνικές συναλλαγές. 

 Αδιαφορία προς τις κοινωνικές απαιτήσεις και τους κανόνες. 

 Επαναληπτικό και στερεότυπο παιχνίδι. 

 Περιορισμένα και ιδιότυπα ενδιαφέροντα. 

Η «Θεωρία του Νου», ουσιαστικά συνιστά πραγματολογικό έλλειμμα 

δεδομένου του ότι δυσχεραίνει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των 

συνομιλητών στο εκάστοτε χωροχρονικό πλαίσιο. Η πραγματολογία δε συνιστά 

μόνο την ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά μέσα 

σε ένα κοινωνικό πλαίσιο αλλά και την ικανότητά του να μπαίνει στη θέση του 

συνομιλητή του ώστε να μπορεί να κρίνει ποιες πληροφορίες μοιράζεται 

απευθείας μαζί του αλλά και ποιες υπονοούνται. Σύμφωνα με τους Mc Tear & 

Conti- Ramsden (1992), η πραγματολογία εξετάζει τη χρήση της γλώσσας ως 

κοινωνική πράξη, ως κατάλληλη συμπεριφορά και ως επικοινωνιακή πρόθεση. 

Η χρήση της γλώσσας ως κοινωνική πράξη αναφέρεται στη γνώση των 

κοινωνικών κανόνων και στην κατανόηση των προθέσεων, των επιθυμιών και 

των επικοινωνιακών στρατηγικών του ομιλητή. Ως κατάλληλη συμπεριφορά  

σχετίζεται με τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο επικοινωνίας. Τέλος, ως επικοινωνιακή πρόθεση αναφέρεται στη 

σκοπιμότητα της επικοινωνίας του ατόμου με τους άλλους, δηλαδή στο 

σημαντικό μήνυμα που ο ομιλητής θεωρεί ότι έχει μεταβιβάσει στον ακροατή 

και που πιστεύει ότι τον ενδιαφέρει. Τα άτομα με αυτισμό, όμως, όπως θα 

ειπωθεί αναλυτικά παρακάτω, αδυνατούν να συλλάβουν τα κρυφά νοήματα των 

συνομιλητών τους και να αντιληφθούν τον τρόπο σκέψης τους. Επειδή, λοιπόν, 

όπως γίνεται εύκολα κατανοητό,  «Θεωρία του Νου» και πραγματολογία είναι 

έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη 

αναφορά στο πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας. 

 Το πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας 

Πραγματολογία είναι ο ειδικός γλωσσικός κλάδος, που ασχολείται με τη 

μελέτη της επίδρασης του επικοινωνιακού πλαισίου στη γλώσσα. Το σύνολο των 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

83 

 

μη γλωσσικών γνώσεων ονομάζεται συχνά και πραγματολογική ικανότητα, αφού 

είναι δύσκολο να διαχωριστούν στην πράξη οι γενικές γνώσεις για τον κόσμο 

από τις γνώσεις για την επίδραση του πλαισίου επικοινωνίας (Κατή, 1992). 

Σαφέστερα, η πραγματολογία εξετάζει τις προθέσεις, τις συνέπειες και τις 

ερμηνείες στη χρήση του λόγου. Συγκεκριμένα, εξετάζει σκοπούς- προθέσεις της 

ομιλίας, την ερμηνεία των σκοπών αυτών από τους συμμετέχοντες στην 

επικοινωνία και τις συνέπειες που έχουν στη συμπεριφορά τους (Smith & 

Leionen, 1992). Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, κάνουμε χρήση του 

πραγματολογικού επιπέδου της γλώσσας. Και τούτο συμβαίνει γιατί η 

πραγματολογία αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι σχετίζονται με τη 

διαδικασία του διαλόγου ή της επικοινωνίας στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης. 

Αυτό σημαίνει ότι η πραγματολογία συνδέεται περισσότερο με τον τρόπο που η 

γλώσσα χρησιμοποιείται σε επίπεδο επικοινωνίας παρά με τον τρόπο με τον οποίο 

δομείται. 

 

Πραγματολογικές δεξιότητες- γενική θεώρηση 

 

 Οι πραγματολογικοί κανόνες διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

αλληλεπίδραση στο χώρο του διαλόγου: καθορίζουν τη διαδοχή στη σειρά των 

ομιλητών και τη συνοχή της συζήτησης, αποκαθιστούν τα λάθη και τις 

παρερμηνείες και διέπουν τους ρόλους που καλούμαστε να αναλάβουμε ως 

ομιλητές, ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι κανόνες αυτοί, συχνά αναφέρονται ως 

κοινωνικές δεξιότητες, που εξυπηρετούν την ομαλή διεξαγωγή του διαλόγου σε 

αλληλεπίδραση (Owens, 1996). Είναι ακόμη γνωστό πως οι συνομιλητές 

λαμβάνουν υπόψη τους την κοινωνική ταυτότητα του προσώπου, στο οποίο 

απευθύνονται, καθώς επίσης τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους για τον κόσμο. 

Η ικανότητα σ’ αυτό το χώρο της πραγματολογίας φαίνεται να σχετίζεται με την 

ευαισθησία ή την προσαρμοστικότητα από την πλευρά του ομιλητή και τη γνώση 

των συνθηκών, κάτω από τις οποίες, συγκεκριμένες γλωσσικές πράξεις φαίνονται 

κατάλληλες.Στη γλώσσα του παιδιού έχουν αρχίσει να μελετώνται οι κανόνες που 

διέπουν τη συζήτηση. Η εναλλαγή θέσης πομπού- δέκτη, η ανάπτυξη ενός 

θέματος, η χρήση ερωτήσεων για την ανασκευή της συζήτησης, το βλέμμα, η 

φυσική εγγύτητα αλλά και οι διακοπές, που μπορεί να παρατηρούνται στο λόγο 

των ομιλητών, είναι ορισμένοι από τους κανόνες που εξετάζονται, ώστε να 
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περιγραφεί το πώς τα παιδιά καταφέρνουν να διεξάγουν μια συζήτηση (Prutting, 

1982). 

Σύμφωνα με τους Βογινδρούκα και Sherratt (2005), οι κυριότερες δυσκολίες των 

ατόμων με αυτισμό στον τομέα της λεκτικής πραγματολογίας είναι οι εξής: 

 Δυσκολία στην αντίληψη του νοητικού επιπέδου του ακροατή. 

 Δυσκολία ή έλλειψη σχολιασμού. 

 Δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Δυσκολία στη χρήση του λόγου με βάση τους κοινωνικούς κανόνες. 

 Δυσκολία στην αφήγηση. 

 Δυσκολία στην αιτιολόγηση των καταστάσεων. 

 Δυσκολία στην καθοδήγηση των άλλων. 

 Δυσκολία στην έναρξη, τη συντήρηση και τη διόρθωση της συζήτησης. 

 Δυσκολίες στις μεταφορές, τα αινίγματα, τα λογοπαίγνια, τα ανέκδοτα, τις 

παροιμίες. 

 Λεκτικές εμμονές. 

  Καθώς όμως ορισμένες πραγματολογικές δυσχέρειες μπορεί να αποτελούν 

ενδείξεις για αυτισμό, υπάρχουν και άλλες που απέχουν αρκετά από μια τέτοια 

διάγνωση. Θα λέγαμε, λοιπόν, ίσως συμπερασματικά πως ο αυτισμός μπορεί να 

θεωρηθεί μια διαταραχή σε πραγματολογικό επίπεδο, όμως κάθε πραγματολογική 

διαταραχή δεν είναι αυτισμός. 

Η Θεωρία του Νου είναι μια ψυχολογική θεωρία η οποία έχει συγκεντρώσει 

σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ειδικών και έχει ερμηνεύσει επιτυχώς πολλά 

από τα χαρακτηριστικά των αυτιστικών διαταραχών. Τα παιδιά με Asperger έχει 

φανεί ότι παρουσιάζουν δυσκολίες στις δοκιμασίες οι οποίες απαιτούν χρήση της, 

όπως το Test Smarties και το Sally/Ann Test. Βέβαια τα πιο ικανά παιδιά 

παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις, αλλά η Θεωρία του Νου αποκτάται σε 

μεγαλύτερη ηλικία από ό, τι συμβαίνει στα φυσιολογικώς αναπτυγμένα παιδιά. 

Σύμφωνα με τις Happé και Frith τα παιδιά με σύνδρομο Asperger κατακτούν την 

δεξιότητα αυτή μεταξύ 9-14 ετών, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά παιδιά τα οποία 

την κατακτούν από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Εντούτοις, ακόμη και όταν 

ορισμένα από αυτά επιδείξουν ικανότητα κατανόησης των σκέψεων, των 
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συναισθημάτων και των κινήτρων των άλλων, θεωρείται εξαιρετικά απίθανη η 

μετάβαση τους στο ανώτερο επίπεδο μετά-γνωστικών δεξιοτήτων, στη 

συνειδητοποίηση δηλαδή ότι οι άλλοι έχουν συναισθήματα και σκέψεις για τις 

πεποιθήσεις τους όπως και για εκείνες των άλλων (Cumine, Leach & Stevenson, 

2000). 

Η Frith υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη συχνότητα ψυχιατρικών διαταραχών 

στα άτομα με Asperger εξηγείται από το γεγονός του ότι στα άτομα αυτά η 

Θεωρία του Νου εγκαθιδρύεται και χρησιμοποιείται με καθυστέρηση, η οποία 

είναι ιδιαίτερα σημαντική και επιζήμια διότι χάνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 

και να εμπλουτίσουν τους γνωστικούς μηχανισμούς που είναι οι πλέον 

καταλυτικοί για την κοινωνική αλληλεπίδραση στην κρίσιμη ηλικία των πρώτων 

χρόνων της ζωής τους. Η διαταραγμένη ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών 

καταστάσεων είναι χαρακτηριστική του αυτισμού. Τα παιδιά με αυτή τη 

διαταραχή εμφανίζουν δυσκολία τόσο στη μη λεκτική όσο και στη λεκτική 

επικοινωνία και παρουσιάζουν προβλήματα σε δοκιμασίες που έχουν σχεδιαστεί 

για να εκτιμήσουν τη Θεωρία του Νου (Bishop, 1997). 

 

Ερευνητικό Μέρος 

1. Σκοπός της έρευνας 

Όπως ειπώθηκε στο κεφάλαιο 4, τα παιδιά με σύνδρομο Asperger 

παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα στη Θεωρία του Νου. Λαμβάνοντας ως 

δεδομένο αυτή την πραγματικότητα ,σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι να 

επιβεβαιώσει και να αποδείξει το έλλειμμα αυτό, που τόσο έντονα τονίζεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, έχει σκοπό να εξετάσει την ικανότητα- 

εφόσον υπάρχει- παιδιών με σύνδρομο Asperger να ανταποκριθούν σε ιστορίες 

σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής ,όπου οι άνθρωποι λένε πράγματα 

τα οποία δεν εννοούν κυριολεκτικά, δίνοντας νοητικού περιεχομένου απαντήσεις- 

διευκρινίσεις (mental state explanations).  

2. Υποθέσεις Έρευνας 

Οι υποθέσεις- ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα 

είναι τα εξής: 

1. Θα καταφέρουν παιδιά με σύνδρομο Asperger να κατανοήσουν ιστορίες 

σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής ,όπου οι άνθρωποι λένε 

πράγματα τα οποία δεν εννοούν κυριολεκτικά; 
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2. Πόσο διαφοροποιείται η αντίληψή τους αυτή σε σχέση με αυτή παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης; 

3. Τι είδους επεξηγήσεις έχουν την τάση να δίνουν στην ερμηνεία τέτοιων 

καταστάσεων και πόσο αυτές διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης; 

4. Ανάμεσα σε καταστάσεις και συμπεριφορές που περιλαμβάνουν το ψέμα, 

το αθώο ψέμα (white lie), την προσποίηση, το αστείο, τον τρόπο του 

λέγειν (figure of speech), την παραπλάνηση (double bluff), την ειρωνεία 

και την πειθώ, πού εμφανίζεται η μεγαλύτερη ικανότητά τους για 

αντίληψη και πού η μεγαλύτερη αδυναμία τους; 

3. Υλικό 

Θέλοντας, λοιπόν, να ελέγξουμε κατά πόσο διαφοροποιείται η αντίληψη 

αλλά και η επεξήγηση που δίνουν τα παιδιά σε καθημερινές καταστάσεις με 

γνώμονα το αν τα παιδιά είναι τυπικής ανάπτυξης ή Αsperger, επιλέχτηκε ένα 

τυχαίο δείγμα 15 παιδιών με σύνδρομο Αsperger. Το δείγμα αυτό αποτελούταν 

από 14 αγόρια και 1 κορίτσι, ηλικίας 11.5 έως 13.3 χρόνων, που φοιτούν στην Ε 

και ΣΤ δημοτικού και στην Α τάξη του Γυμνασίου. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν 

διαγνωστεί με σύνδρομο Αsperger και προσήλθαν, για τη διεξαγωγή της έρευνας, 

στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Την ομάδα ελέγχου απετέλεσαν 71 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

ηλικίας 10.1 έως 12.6 χρόνων, που φοιτούν στην Ε και ΣΤ τάξη του δημοτικού.  

Περιγραφική παρουσίαση δείγματος 

Στην έρευνά μας πήραν μέρος 86 παιδιά, τα 71 εκ των οποίων είναι τυπικής 

ανάπτυξης (82,6%) και τα 15 Αsperger (17,4%). 

Τόσο για την ομάδα των παιδιών με Asperger, όσο και για την ομάδα των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 8 ιστοριών, που 

αποτελούν τις Strange Stories της Francesca G. E. Happe όπως αυτές 

δημοσιεύτηκαν στο Journal of Autism and Developmental Disorders το 1994. Οι 

ιστορίες αυτές περιλαμβάνουν καταστάσεις και συμπεριφορές όπως είναι: το 

ψέμα, το αθώο ψέμα (white lie), η προσποίηση, το αστείο, ο τρόπος του λέγειν 

(figure of speech), η παραπλάνηση (double bluff), η ειρωνεία και η πειθώ. Στα 86 

παιδιά του δείγματός μας χορηγήθηκε πρωτίστως το Raven τεστ νοημοσύνης 

(Coloured Progressive Matrices Sets A, AB, B), προκειμένου να εξασφαλιστεί 
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ένας δείκτης νοημοσύνης από τα μέσα φυσιολογικά όρια και πάνω (ουσιαστικά, 

αυτός ο έλεγχος είχε ως στόχο κυρίως την ομάδα ελέγχου αλλά χορηγήθηκε, για 

λόγους αξιοπιστίας, στο σύνολο του δείγματος).  

Συγκεκριμένα λοιπόν: 

 Τα υποκείμενα της έρευνας με το σύνδρομο Asperger προσήλθαν για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Το 

κάθε υποκείμενο εξετάστηκε μόνο του, σε ένα ήσυχο γραφείο του κέντρου 

για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των 

απαντήσεων. Το σύνολο των ιστοριών δόθηκε με τον εξής τρόπο: «Εδώ, 

έχω μερικές ιστορίες και μερικές ερωτήσεις. Πρόκειται να διαβάσω 

δυνατά τις ιστορίες. Θα ήθελα να με ακούς προσεκτικά και να με 

βοηθήσεις με τις ερωτήσεις στο τέλος κάθε ιστορίας». Όλα τα υποκείμενα 

ολοκλήρωσαν τις ιστορίες σε μία μόνο συνάντηση, κατά τη διάρκεια της 

οποίας μάλιστα δεν υπήρξε ανάγκη για διάλειμμα. Κάθε ιστορία 

διαβάστηκε στο εκάστοτε υποκείμενο, ενώ παράλληλα αυτό είχε μπροστά 

του μια εικόνα σχετική με την ιστορία που κάθε φορά διαβαζόταν και στο 

πίσω μέρος της τις ερωτήσεις που θα ετίθεντο στη συνέχεια (το σύνολο 

των ιστοριών, καθώς επίσης οι εικόνες και οι ερωτήσεις που ετέθησαν 

δίνονται στο παράρτημα της παρούσης εργασίας). Στο τέλος κάθε 

ιστορίας, στο υποκείμενο τέθηκαν οι  2 ερωτήσεις (στην 6
η
 ιστορία μόνο οι 

ερωτήσεις ήταν 3) που της αντιστοιχούσαν. Η πρώτη ερώτηση «Είναι 

αλήθεια αυτό που είπε ο Χ πρωταγωνιστής- πρωταγωνίστρια;» τέθηκε 

ουσιαστικά για να ελεγχθεί η κατανόηση. Αν η απάντηση ήταν λαθεμένη, 

η ιστορία διαβαζόταν ξανά, έως ότου το υποκείμενο απαντήσει σωστά ή 

τεκμηριώσει την απάντηση του με τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύεται πως 

έχει καταλάβει την ιστορία. Μόλις έδινε σωστή απάντηση για την 1
η
 

ερώτηση, προχωρούσαμε στη 2
η
, η οποία ήταν της μορφής «Γιατί ο Χ 

πρωταγωνιστής- πρωταγωνίστρια απάντησε έτσι;» στην οποία ελέγχαμε αν 

το υποκείμενο έχει αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης του εκάστοτε ήρωα 

ούτως ώστε να δώσει μια κατάλληλη απάντηση, νοητικού ή ρεαλιστικού 

περιεχομένου. Οι απαντήσεις των παιδιών μαγνητοφωνούνταν για 

μετέπειτα ανάλυση και αξιολόγηση. Η διαδικασία του τεστ κυμάνθηκε από 

15- 40 λεπτά, χρόνος που εξαρτήθηκε από το εάν χρειάστηκαν 
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επαναλήψεις στην ανάγνωση των ιστοριών. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας γίνονταν θετικά σχόλια σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης του 

παιδιού, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε ανατροφοδότηση για την 

ορθότητα της απάντησης.  

 Η διεξαγωγή της έρευνας για την ομάδα ελέγχου ήταν κάπως διαφορετική. 

Έλαβε χώρα στο σχολικό χώρο των υποκειμένων. Τα υποκείμενα 

εξετάστηκαν ανά τμήμα, χωρισμένα σε ομάδες των 5 ατόμων κάθε φορά, 

για τις οποίες ακολουθήθηκε η ίδια με πριν διαδικασία. Η μόνη διαφορά 

στην περίπτωση αυτή ήταν ότι οι απαντήσεις τους δεν μαγνητοφωνήθηκαν 

λόγω του μεγάλου πλήθους παιδιών τυπικής ανάπτυξης που συμμετείχε 

στην έρευνα. 

4. Μεθοδολογία Βαθμολόγησης 

Οι απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση σχετικά με το «Γιατί;» 

βαθμολογήθηκαν είτε ως σωστές είτε ως λαθεμένες. Μια απάντηση θα μπορούσε 

να αξιολογηθεί ως λαθεμένη επειδή περιλαμβάνει λάθη σχετικά με τα δεδομένα 

της ιστορίας ή επειδή περιλαμβάνει ένα συμπέρασμα ακατάλληλο με βάση την 

απάντηση του πρωταγωνιστή της εκάστοτε ιστορίας. Για παράδειγμα, στην 

ιστορία με το ψέμα, στην οποία η Άννα σπάει το βάζο της μητέρας της αλλά λέει 

πως το έκανε ο σκύλος, απάντηση της μορφής «Η Άννα δεν έσπασε το βάζο» θα 

βαθμολογηθεί ως λαθεμένη αφού περιλαμβάνει ένα πραγματικό λάθος. Επίσης, 

απάντηση της μορφής «Η Άννα αστειευόταν» θα θεωρηθεί λαθεμένη, αφού η 

ιστορία δεν προβλέπει ούτε επιτρέπει τέτοια ερμηνεία της απάντησης της Άννας. 

Οι απαντήσεις βαθμολογήθηκαν, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη αν είναι 

νοητικές ή ρεαλιστικές. Ορισμένες από τις εκφράσεις των ηρώων των ιστοριών θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν σωστές είτε με όρους νοητικών είτε με όρους 

ρεαλιστικών καταστάσεων. Για παράδειγμα, στην ιστορία με το αστείο όπου ο 

ήρωας αποκαλεί το σκύλο ελέφαντα, αυτή μπορεί να εξηγηθεί σωστά με βάση τη 

ρεαλιστικού περιεχομένου απάντηση «ο σκύλος είναι μεγάλος σαν ελέφαντας» ή 

τη νοητικού περιεχομένου απάντηση «αστειεύεται». Στο σημείο αυτό, χρήζει 

ανάγκης να διευκρινιστούν οι όροι «νοητικού» και « ρεαλιστικού» περιεχομένου 

απαντήσεις. Οι νοητικές απαντήσεις αναφέρονται σε σκέψεις, συναισθήματα, 

επιθυμίες, διαθέσεις, βασικά γνωρίσματα (κυρίως του χαρακτήρα)  και 
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περιλαμβάνουν όρους όπως μου αρέσει, θέλω- επιθυμώ, χαρούμενος, 

νευριασμένος, φοβισμένος, γνωρίζω, σκέφτομαι- πιστεύω, αστείο, προσποίηση, 

ψέμα, κοροϊδεύω- εξαπατώ κάποιον. Οι ρεαλιστικές απαντήσεις εστιάζουν στη 

φυσική υπόσταση και ερμηνεία των γεγονότων, σε φυσικά γεγονότα και 

αποτελέσματα και περιλαμβάνουν όρους όπως μεγάλος, μοιάζει με…, μοιάζει στο 

σχήμα με.., ξεφορτώνομαι κάτι, πουλάω, εξαιτίας του Χ (π.χ. αντικειμένου) ( 

Happe, 1994). 

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, για τη διαδικασία βαθμολόγησης, η εκάστοτε 

λαθεμένη απάντηση βαθμολογήθηκε με μηδέν (0). Στην περίπτωση των σωστών 

απαντήσεων, για κάθε ιστορία, δεκτή γίνεται μόνο η απάντηση-επεξήγηση. Καθώς 

αναφέραμε, τις απαντήσεις τις κατηγοριοποιήσαμε σε ρεαλιστικές και νοητικές. 

Αν το παιδί έδινε μία απάντηση στην οποία υπήρχε μέρος ρεαλιστικής αλλά και 

νοητικής απάντησης τότε κατηγοριοποιούνταν ως νοητική. Επίσης, για κάθε 

ιστορία μόνο μία απάντηση λαμβανόταν υπόψη και βαθμολογούνταν. Η 

βαθμολογία των απαντήσεων είναι 1 βαθμός για κάθε ρεαλιστική απάντηση και 2 

βαθμοί για κάθε νοητική, ανά ιστορία πάντα. Επομένως, ο μέγιστος βαθμός 

αξιολόγησης ενός παιδιού για το σύνολο των 8 ιστοριών είναι: 8 ιστορίες επί 2 

βαθμούς για κάθε νοητική απάντηση, δηλαδή 16 βαθμοί. Το εύρος της 

βαθμολογίας κυμάνθηκε από 0 μέχρι 16 βαθμούς. Εξετάζοντας τη βαθμολογία 

τους με γνώμονα σε ποια ομάδα ανήκουν τα παιδιά το εύρος ήταν για τα παιδιά 

Αsperger από 0 έως 13 βαθμούς, ενώ για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης από 4 έως 

15 βαθμούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 3 από τα 15 παιδιά Αsperger 

βαθμολογήθηκαν με 0 βαθμούς, δηλαδή δεν κατάφεραν να βρουν τη σωστή 

ερμηνεία σε καμία από τις 8 ιστορίες που διάβασαν, ενώ κανένα από τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης δεν πήρε τη χαμηλότερη βαθμολογία. Αντιθέτως, τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης είχαν την αποκλειστικότητα στις 2 υψηλότερες βαθμολογίες 

που δόθηκαν. Συγκεκριμένα 6 παιδιά βαθμολογήθηκαν με 14 και 2 με 15 

βαθμούς. 

 Στο σημείο αυτό, σκόπιμο είναι να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει 

περισσότερο κατανοητός ο τρόπος βαθμολόγησης των απαντήσεων. Για 

παράδειγμα, λοιπόν, στην 2
η
 ιστορία η απάντηση «ο σκύλος είναι μεγάλος» θα  

χαρακτηριστεί ως ρεαλιστικού περιεχομένου και θα βαθμολογηθεί με 1 βαθμό, 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

90 

 

ενώ η απάντηση «κάνει ένα αστείο» θα θεωρηθεί νοητικού και θα βαθμολογηθεί 

με 2 βαθμούς. 

 Στο σύνολο των ιστοριών, απαντήσεις που βαθμολογήθηκαν ως νοητικές 

ήταν της μορφής: είναι θυμωμένη, κάνει ένα αστείο, το είπε για να κοροϊδέψει, 

προσποιείται, λέει ψέματα, είναι έκφραση λόγου που χρησιμοποιούμε, για να τους 

ευχαριστήσει, νόμιζε πως ήταν τηλέφωνο, ήξερε πως δε θα τον πιστέψουν. 

Εκείνες πάλι που βαθμολογήθηκαν ως ρεαλιστικές ήταν της μορφής: αποφεύγει 

την τιμωρία, επειδή μοιάζει με τηλέφωνο, για να πουλήσει τα γατάκια, επειδή ο 

σκύλος είναι μεγάλος. 

Στο παράρτημα ακολουθεί ο πίνακας και το γράφημα που παρουσιάζει την 

αναλυτική κατανομή συχνοτήτων των παιδιών Αsperger και τυπικής ανάπτυξης 

αναφορικά με την βαθμολογία τους. 

Αποτελέσματα 

Σε πρώτο επίπεδο ερευνήθηκε κατά πόσο διαφοροποιείται ο δείκτης 

νοημοσύνης (I.Q.) των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και Αsperger. Όπως 

παρουσιάζεται και στον πίνακα 8 παρατηρήθηκε ότι ο μέσος δείκτης νοημοσύνης 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (119,58) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από 

εκείνον των Αsperger (125,00), παρότι ο τελευταίος είναι κατά 5,5 μονάδες 

μεγαλύτερος. Για τον λόγο αυτό δεν είχε ερευνητική αξία η περαιτέρω διερεύνηση 

για την κατανόηση των επιμέρους ιστοριών με παράγοντα τον δείκτη νοημοσύνης 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και Αsperger. 

Η επόμενη προσέγγιση ήταν να ερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά που 

έλαβαν μέρος στην έρευνά μας κατανόησαν τις ιστορίες και απάντησαν σωστά ή 

λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση που ζητά να απαντηθεί αν είναι αλήθεια αυτό 

που λέει ο/η πρωταγωνιστής/-τρια της ιστορίας ή όχι. Διεξάγοντας τον έλεγχο 

Chi-square (df=1) καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

απαντούν ορθά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις ιστορίες από ό, τι τα 

παιδιά  με Asperger. Το εύρημα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και να συμφωνήσει 

με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που διεξήχθησαν για να ελέγξουν τη Θεωρία 

του Νου σε παιδιά με το σύνδρομο Asperger όπως αυτές των Francesca Happé, 

1994,  Ella Brent, Patricia Rios, Francesca Happé and Tony Charman, 2004 και 

Nils Kaland,  Kirsten Callesen,  Annette Møller-Nielsen,  Erik Lykke Mortensen,  
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Lars Smith, 2007. Τα αποτελέσματα ίσως αντανακλούν πιο πιστά τις καθημερινές 

δυσκολίες στην αντίληψη του τρόπου σκέψης των άλλων που, ακόμα και τα πιο 

ικανά άτομα με αυτισμό, φαίνεται να έχουν (Francesca Happe, 1994). 

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω 

βρίσκεται στην ιστορία 6, την ιστορία της παραπλάνησης δηλαδή, όπου τα παιδιά 

της τυπικής ανάπτυξης κατανοούν πλήρως το νόημά της και απαντούν σωστά στο 

74,6% της πλειονότητάς τους. Αντιθέτως τα παιδιά με Αsperger αντιμετώπισαν τη 

μεγαλύτερη δυσκολία κατανόησης στην ιστορία αυτή και μόλις 3 από τα 15 

απάντησαν σωστά (20,0%). Οι μοναδικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση, αν και τα ποσοστά σωστών απαντήσεων 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι μεγαλύτερα, είναι αυτές της 1
ης

 και της 8
ης

 

ιστορίας, των ιστοριών δηλαδή της προσποίησης και της πειθούς.  Τέλος, οριακή 

είναι και η περίπτωση της 7
ης

 ιστορίας, της ειρωνείας. 

Θέλοντας να εμβαθύνουμε περισσότερο, ελέγξαμε κατά πόσο υπάρχει 

διαφοροποίηση στις απαντήσεις των παιδιών όχι μόνο στο κομμάτι της σωστής ή 

λανθασμένης κατανόησης της ιστορίας, αλλά και στο είδος της ερμηνείας που 

έδωσαν σε αυτή. Καθώς όμως οι απαντήσεις ανά περίπτωση εστιάζονταν και από 

τις δύο ομάδες μας στην ίδια κατεύθυνση δεν παρουσιάστηκαν στατιστικώς 

σημαντικά αποτελέσματα. Δεδομένου λοιπόν ότι τα παιδιά απαντούσαν σωστά ως 

προς το εννοιολογικό κομμάτι της ιστορίας, δεν βρέθηκε κάποια αξιοσημείωτη 

τάση τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να δίνουν νοητικές απαντήσεις στις ιστορίες 

από ό, τι ρεαλιστικές, σε σχέση με τα Αsperger παιδιά ή το αντίθετο. 

Θέλοντας τώρα να δώσουμε την αναλυτική κατανομή των απαντήσεων 

των παιδιών τόσο ως προς την γενικότερη κατανόηση των ιστοριών που τους 

παρουσιάστηκαν, όσο και ως προς το είδος των απαντήσεων που έδωσαν 

ακολουθεί η παρακάτω ανάλυση. 

Πριν δούμε μεμονωμένα τις απαντήσεις των παιδιών ανά ιστορία, 

αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έδωσαν περισσότερες σωστές 

απαντήσεις και ελαφρώς αυξημένες νοητικές επεξηγήσεις σε αυτές. Αν και το 

δείγμα των παιδιών με Αsperger είναι σχετικά μικρό και επηρεάζει την δύναμη 

των ελέγχων, ωστόσο δεν μπορεί να καταρρίψει την υπόθεση ότι η δυνατότητα 

αντίληψής τους είναι διαφορετική και συγκεκριμένα μικρότερη εκείνης των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 
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Συγκεκριμένα τώρα, τόσο στην 1
η
 ιστορία όσο και στην 2

η
 ιστορία (της 

προσποίησης και του αστείου), η πλειονότητα των παιδιών απάντησε σωστά 

δίνοντας κυρίως μία ρεαλιστική επεξήγηση για αυτήν (το 62,0% των τυπικής 

ανάπτυξης και το 40,0% των Αsperger για την 1
η
 ιστορία και το 93,3% και 66,7% 

αντίστοιχα για την 2
η
 ιστορία). Αναφορικά με την 1

η
 ιστορία, η  έρευνα έδειξε ότι 

για εκείνες τις ιστορίες που μπορούσε να γίνει αποδεκτή και μια απάντηση 

ρεαλιστικού περιεχομένου, η απόδοση των παιδιών με Αsperger ήταν καλύτερη 

και πιο κοντά στην απόδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

Αντιθέτως τόσο στην 3
η
 ιστορία όσο και στην 4

η
 ιστορία (του ψέματος και 

του αθώου ψέματος) η πλειονότητα των παιδιών απάντησε σωστά δίνοντας 

νοητική αυτή τη φορά επεξήγηση για αυτήν (το 100,0% των τυπικής ανάπτυξης 

και το 66,7% των Αsperger για την 3
η
 ιστορία και το 97,2% και 73,3% αντίστοιχα 

για την 4
η
 ιστορία). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις κανένα από τα παιδιά που 

απάντησαν σωστά δεν έδωσαν ρεαλιστική επεξήγηση. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 

τονιστεί η ιδιαίτερα εντυπωσιακή απάντηση που έδωσε ένα παιδί με Asperger 

στην 4
η
 ιστορία. Ερμήνευσε το «αθώο ψέμα» λέγοντας πως η πρωταγωνίστρια της 

ιστορίας απάντησε έτσι «επειδή ήθελε πολύ μια παλιά εγκυκλοπαίδεια με 

κουνέλια». Τέτοιου είδους απαντήσεις συνιστούν μια άμεση ένδειξη του 

ιδιοσυγκρασιακού τρόπου με τον οποίο τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν τα 

γεγονότα και της συναφούς δυσκολίας τους να αντιληφθούν τις νοητικές 

καταστάσεις, επιλέγοντας στη θέση τους μια ευκολότερη ρεαλιστική, ακόμα κι’ 

αν αυτή είναι ασυνήθης(Francesca Happe, 1994). 

Στην περίπτωση της 5
ης

 ιστορίας, όπου ελέγχεται ο τρόπος του λέγειν, η 

πλειονότητα των παιδιών διαφοροποιείται. Τα τυπικής ανάπτυξης απάντησαν 

σωστά δίνοντας ρεαλιστική επεξήγηση (62,0%), ενώ τα Αsperger λανθασμένα 

(46,7%). Αναμφίβολα, τα αυτιστικά παιδιά αδυνατούν να αντιληφθούν το 

μεταφορικό λόγο και έχουν την τάση να ερμηνεύουν τα πάντα κυριολεκτικά. 

Ακούν τα λόγια του προσώπου που κάθε φορά μιλάει αλλά τους διαφεύγει ο τόνος 

της φωνής και η έκφραση του προσώπου τους. Σε μια πολύ πρόσφατη έρευνα που 

διεξήγαγαν οι  Gabriella Rundblad & Dagmara Annaz, 2010 αποδείχτηκε ότι η 

κατανόηση της μεταφοράς στο λόγο επηρεάζεται και διαταράσσεται σοβαρά στα 

αυτιστικά άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία. 
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Στην 6
η
 ιστορία, της παραπλάνησης, η πλειονότητα των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης απάντησαν σωστά και έδωσαν στο 74,6% νοητική απάντηση ενώ 

καμία ρεαλιστική. Αντιθέτως η πλειονότητα των Αsperger έδωσε λανθασμένη 

απάντηση στο 80,0% ενώ καμία ρεαλιστική παρά μόνο το υπόλοιπο 20,0% έδωσε 

σωστή νοητική απάντηση. Στην ιστορία αυτή παρουσιάζεται η πιο έντονη 

στατιστική σημαντικά διαφοροποίηση, στην οποία σαφώς τα Αsperger έχουν κατά 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό λανθασμένες απαντήσεις ενώ τα παιδιά τυπικής 

νοητικές επεξηγήσεις. Έχει αποδειχθεί από έρευνες αλλά τονίζεται και 

βιβλιογραφικά ότι τα παιδιά με σύνδρομο Αsperger αδυνατούν να κατανοήσουν 

την παραπλάνηση και τις διπλές προθέσεις στο λόγο του συνομιλητή τους. 

Τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως ο σαρκασμός, η παραπλάνηση και 

αντίστοιχές τους αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολες για αυτά τα παιδιά 

(Francesca Happe, 1994). Εδώ, θα αναφερθούν ενδεικτικά οι πιο άξιες αναφοράς 

απαντήσεις των παιδιών, σχετικά με αυτή την ιστορία, που αποδεικνύουν αυτό 

που προηγουμένως ειπώθηκε. Έτσι, «απάντησε έτσι για να τους προδώσει», 

«επειδή ίσως τελικά δεν ήταν τόσο έξυπνος», «επειδή ήθελε να είναι ειλικρινής» 

συνιστούν μερικές ενδεικτικές απαντήσεις. 

Στην 7
η
 ιστορία της ειρωνείας, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απαντούν 

στην πλειονότητά τους σωστά δίνοντας κυρίως μία νοητική απάντηση (64,8%), 

ενώ τα Αsperger μοιράζουν την πλειοψηφία των απαντήσεών τους (40%-40%) σε 

λανθασμένες και νοητικές. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των παιδιών με 

Αsperger, 9 παιδιά φάνηκε να κατανοούν την ειρωνεία, ποσοστό αρκετά 

ικανοποιητικό, που επιβεβαιώνει κάτι και που σε άλλη πρόσφατη έρευνα (Nils 

Kaland,  Lars Smith,  Erik Lykke Mortensen, 2007) επισημάνθηκε: δεν είναι 

ξεκάθαρο αν παιδιά με Asperger μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν 

σωστά την έννοια της ειρωνείας. Πάντως, η βιβλιογραφία (Ashley, 2008) κάνει 

λόγο για δυσκολία κατανόησής της από μέρους τους. Παρουσιάζονται ενδεικτικά 

κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνά μας: «το είπε για να την 

κοροϊδέψει», «το είπε για αστείο», «για να ξυπνήσει από την τηλεόραση, να την 

κλείσει και να τσακιστεί αμέσως στην κουζίνα για να φάει».  

Τέλος στην 8
η
 ιστορία της πειθούς, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δίνουν 

στην πλειονότητά τους (39,4%) νοητική απάντηση, αν και μεγάλο ποσοστό τους 

(38,0%) απαντά λανθασμένα. Τα Αsperger στο 53,3% των απαντήσεών τους 
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απαντούν λανθασμένα.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στην ιστορία της 

πειθούς τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δίνουν τις περισσότερες λανθασμένες 

απαντήσεις, συγκριτικά με την επίδοσή τους στις υπόλοιπες ιστορίες. 

Παράλληλα, ένα από τα υποκείμενα με  Asperger είχε την τάση να δίνει 

μία νοητική απάντηση ξανά και ξανά, σε κάθε ιστορία. Η συγκεκριμένη απάντηση 

μπορεί να θεωρήθηκε σωστή για τη μία εκ των ιστοριών, στην περίπτωση, όμως, 

των υπολοίπων ήταν λαθεμένη. 

Κλείνοντας, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η ικανότητα των 

παιδιών με Asperger να δώσουν μια νοητικού περιεχομένου απάντηση αλλά όχι 

την κατάλληλη. Συγκεκριμένα, στην 8
η
 ιστορία, στην απειλή της πρωταγωνίστριας 

ότι θα πνίξει τα γατάκια, κάποια από τα υποκείμενα έδωσαν εξηγήσεις της μορφής 

«το είπε γιατί δεν αγαπούσε τα γατάκια» αντί της κατάλληλης νοητικής 

απάντησης ότι «ήθελε να πείσει κάποιον να αγοράσει τα γατάκια». Κάτι 

αντίστοιχο παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Ella Brent, Patricia Rios, 

Francesca Happé and Tony Charman το 2004. 

Η αναλυτική παρουσίαση των συχνοτήτων και των ποσοστών των 

απαντήσεών των παιδιών της έρευνας κατανεμημένα ανάλογα με το αν έχουν 

καταταχθεί σε τυπικής ανάπτυξης ή Αsperger δίνεται πινακοποιημένα και 

διαγραμματικά παρακάτω (πίνακες 12.1 – 12.8 και γραφήματα 12.1-12.8). 

 Επίλογος 

Ανακεφαλαιώνοντας, η έρευνα αυτή μας βοήθησε να διαπιστώσουμε και 

εμπειρικά πως τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δυσκολεύονται στη «Θεωρία του 

Νου», δηλαδή δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του 

εκάστοτε συνομιλητή τους, μπαίνοντας στη θέση του, και να κατανοήσουν τα 

λανθάνοντα νοήματα του λόγου του. Με την παρούσα έρευνα, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απαντούν ορθά σε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό σε όλες τις ιστορίες από ό, τι τα παιδιά  με Asperger. Το εύρημα αυτό 

έρχεται να επιβεβαιώσει και να συμφωνήσει με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών 

που διεξήχθησαν για να ελέγξουν τη Θεωρία του Νου σε παιδιά με το σύνδρομο 

Asperger όπως αυτές των Francesca Happé, 1994,  Ella Brent, Patricia Rios, 

Francesca Happé and Tony Charman, 2004 και Nils Kaland,  Kirsten Callesen,  

Annette Møller-Nielsen,  Erik Lykke Mortensen,  Lars Smith, 2007.  
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Η έρευνά αυτή συνιστά πρωτοποριακή έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα, 

αφού δεν έχει επιχειρηθεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Παρά το μικρό της ίσως 

δείγμα, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έχει αποδειχθεί διεθνώς, από έρευνες, 

για τη σχέση Συνδρόμου Asperger και «Θεωρίας του Νου». Ελπίζουμε να είναι η 

αρχή για πιο εκτενείς έρευνες σχετικά με το θέμα και να αποτελέσει ένα ακόμα 

λιθαράκι για την κατανόηση του ιδιαίτερου αυτιστικού τρόπου σκέψης και άρα, 

κατ’ επέκταση, για την ικανότητα όλων μας να χειριστούμε καταλλήλως αυτά τα 

παιδιά!  
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1 

Βαθμολογία 
Παιδιά 

Τυπικής Asperger Σύνολο 

0 

Συχνότητα 0 3 3 

% Εντός 

παιδιών 0,0% 20% 3,5% 

% Σύνολο 0,0% 3,5% 3,5% 

2 

Συχνότητα 0 1 1 

% Εντός 

παιδιών 0,0% 6,7% 1,2% 

% Σύνολο 0,0% 1,2% 1,2% 

4 

Συχνότητα 1 0 1 

% Εντός 

παιδιών 1,4% 0,0% 1,2% 

% Σύνολο 1,2% 0,0% 1,2% 

5 

Συχνότητα 1 0 1 

% Εντός 

παιδιών 1,4% 0,0% 1,2% 

% Σύνολο 1,2% 0,0% 1,2% 

6 

Συχνότητα 1 1 2 

% Εντός 

παιδιών 1,4% 6,7% 2,3% 

% Σύνολο 1,2% 1,2% 2,3% 

7 

Συχνότητα 2 1 3 

% Εντός 

παιδιών 2,8% 6,7% 3,5% 

% Σύνολο 2,3% 1,2% 3,5% 

8 

Συχνότητα 4 0 4 

% Εντός 

παιδιών 5,6% 0,0% 4,7% 

% Σύνολο 4,7% 0,0% 4,7% 

9 

Συχνότητα 8 4 12 

% Εντός 

παιδιών 11,3% 26,7% 14,0% 

% Σύνολο 9,3% 4,7% 14,0% 

10 

Συχνότητα 6 1 7 

% Εντός 

παιδιών 8,5% 6,7% 8,2% 

% Σύνολο 7% 1,2% 8,2% 

11 

Συχνότητα 16 1 17 

% Εντός 

παιδιών 22,5% 6,7% 19,8% 

% Σύνολο 18,6% 1,2% 19,8% 

12 
Συχνότητα 14 1 15 

% Εντός 19,7% 6,7% 17,5% 
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παιδιών 

% Σύνολο 16,3% 1,2% 17,5% 

13 

Συχνότητα 10 2 12 

% Εντός 

παιδιών 14,1% 13,3% 14,0% 

% Σύνολο 11,6% 2,3% 14,0% 

14 

Συχνότητα 6 0 6 

% Εντός 

παιδιών 8,5% 0,0% 6,7% 

% Σύνολο 7,0% 0,0% 6,7% 

15 

Συχνότητα 2 0 2 

% Εντός 

παιδιών 2,8% 0,0% 2,3% 

% Σύνολο 2,3% 0,0% 2,3% 

 

 

Πίνακας 2 

  Υποκείμενα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Δείκτης 

Νοημοσύνης 

Τυπικής 
ανάπτυξης 

71 119.58 14.031 1.665 

Asperger 15 125.00 12.564 3.244 

T-TEST=-1.383, p>0.05 

 

Πίνακας 3 

Ιστορία 1:Προσποίηση 
Παιδιά 

Τυπικής Asperger Σύνολο 

Λάθος απάντηση 

Συχνότητα 11 4 15 

% Εντός Ιστορίας 73,3% 26,7% 100,0% 

% Εντός παιδιών 15,5% 26,7% 17,4% 

% Σύνολο 12,8% 4,7% 17,4% 

Σωστή απάντηση 

Συχνότητα 60 11 71 

% Εντός Ιστορίας 84,5% 15,5% 100,0% 

% Εντός παιδιών 84,5% 73,3% 82,6% 

% Σύνολο 69,8% 12,8% 82,6% 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.074a 1 .300 

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.62 
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Πίνακας 4 

Ιστορία 2:Αστείο 
Παιδιά 

Τυπικής Asperger Σύνολο 

Λάθος απάντηση 

Συχνότητα 4 5 9 

% Εντός Ιστορίας 44,4% 55,6% 100,0% 

% Εντός παιδιών 5,6% 33,3% 10,5% 

% Σύνολο 4,7% 5,8% 10,5% 

Σωστή απάντηση 

Συχνότητα 67 10 77 

% Εντός Ιστορίας 87,0% 13,0% 100,0% 

% Εντός παιδιών 94,4% 66,7% 89,5% 

% Σύνολο 77,9% 11,6% 89,5% 

 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.141a 1 .001 

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.57. 

 

Διάγραμμα 1 
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Ιστορία 1: Προσποίηση
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Διάγραμμα 2 
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Ιστορία 2: Αστείο

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

Διάγραμμα 3 
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Ιστορία 3: Ψέμα

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

Διάγραμμα 4 
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Ιστορία 4: Αθώο ψέμα

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

105 

 

Διάγραμμα 5 
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Ιστορία 5: Τρόπος του λέγειν

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

Διάγραμμα 6 
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Ιστορία 6: Παραπλάνηση

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
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Διάγραμμα 7 
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Ιστορία 7: Ειρωνεία

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
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Ιστορία 8: Πειθώ

Λάθος απάντηση Ρεαλιστική απάντηση Νοητική απάντηση
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

107 

 

Ψυχικές «διαδρομές» στη μοναξιά και στην έλλειψη 

ψυχοκοινωνικής ικανοποίησης μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών με δυσλεξία: από τη συναισθηματική κακοποίηση και τη 

θυματοποίηση στις νέες προοπτικές στο πεδίο της αντιμετώπισης 

του ψυχικού άλγους 
 

Εμμανουήλ Π. Κουγιουμζόγλου
9
  

 Ιωάννα Κ. Μπιτχαβά
10

 

Περίληψη 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) στο γραπτό λόγο συνδέονται με 

δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, αντικατοπτριζόμενες στην ελλειμματική 

αναγνωστική και κατατμητική (συλλαβική) ικανότητα (δυσλεξία). Η διάγνωση 

ύπαρξης ΜΔ συνήθως λαμβάνει χώρα στην Α΄/Θμια Εκπαίδευση, όταν τα παιδιά 

έχουν διδαχθεί συστηματικά ανάγνωση και γραφή. Απόπειρες διερεύνησης 

ψυχικού – κινητρικού – συμπεριφορικού προφίλ μαθητών με δυσκολίες 

διαχείρισης γραφής και ανάγνωσης σπανίζουν και πολύ λίγα είναι γνωστά για τη 

σχέση παιδιών - προκατάληψης και για το ρόλο των ενδο-ομαδικών αποδόσεων 

και ψυχολογικών επιπτώσεων τούτων σε κυρίαρχες και μειονοτικές ομάδες, υπό 

το πρίσμα των ΜΔ. Η παρούσα μελέτη διερευνά πιθανή σχέση μοναξιάς και 

ψυχοκοινωνικής δυσαρέσκειας στο σχολείο, μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών με δυσλεξία, ως προς την προσδοκία αυτο-αποτελεσματικότητάς τους 

στις αλληλεπιδράσεις με ομάδες ομηλίκων τους, στο ίδιο περιβάλλον. Εξήντα - 

τρία (63) μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, ελληνικής και αλβανικής 

καταγωγής αντίστοιχα, πέμπτης και έκτης τάξης Δημοτικού, προερχόμενα από την 

Ήπειρο, συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια. Τα μέσα συλλογής ερευνητικών 

δεδομένων παρουσίασαν επαρκή εγκυρότητα και αξιοπιστία. Τα  αποτελέσματα 

έδειξαν μέτρια αλλά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Η 

συσχέτιση ήταν ισχυρότερη για την ψυχοκοινωνική δυσαρέσκεια παρά για τη 

μοναξιά. Η μοναξιά και η ψυχοκοινωνική δυσαρέσκεια ήταν υψηλότερες όχι μόνο 

για τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, αλλά και για τις μη συγκρουσιακού 

χαρακτήρα διαναδράσεις τούτων, και το συγκεκριμένο εύρημα ήταν συνεπές για 

το Φύλο και την Τάξη. Τα παιδιά της Έκτης, και των δύο δειγματικών ομάδων, 

παρουσίαζαν ελαφρά σημαντικά υψηλότερους δείκτες μοναξιάς σε σύγκριση με 

                                                
9  
10  
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εκείνα της Πέμπτης, καθώς και τα κορίτσια φάνηκε να σημειώνουν υψηλότερες 

τιμές στη μοναξιά σε σχέση με τα αγόρια. Τέλος, η σχολική επίδοση συσχετίζεται 

σημαντικά αρνητικά με την ψυχοκοινωνική δυσαρέσκεια και με τη μοναξιά. Η 

κατανόηση επίδρασης  αυτών των σύμπλεκτων χαρακτηριστικών, μπορεί να 

βοηθήσει ερευνητές και μη, στον εντοπισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση, 

με μεγαλύτερη ακρίβεια, παιδιών με ΜΔ.  

 

Λέξεις – κλειδιά: Δυσλεξία, διγλωσσία, ομάδα ομηλίκων, κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

Abstract 

Specific learning disability (LD) in written language is associated with 

difficulties in learning to read and write, expressed as poor reading and spelling 

performance (dyslexia). LD as a condition is usually identified during elementary 

school, after children have been systematically taught reading and writing. 

Attempts to evaluate the emotional – motivational - behavioral profiles of students 

with writing and reading comprehension difficulties have been scarce and little 

information is available about children and prejudice, the role of inter-group 

attributions and affective consequences in majority and minority groups, under the 

light of learning disabilities. This study explores whether and to what extent 

loneliness and social dissatisfaction in school contexts are related to self efficacy 

in peer interactions, as far as mono- and bilingual children with dyslexia are 

concerned. Sixty–three mono- and bilingual, Greek and Albanian, children with 

dyslexia, fifth and sixth grade, from the prefecture of Epirus (Greece), completed 

relevant questionnaires. The instruments showed adequate reliability and validity. 

Results indicated a modest but significant negative correlation between the 

variables studied. The correlation was stronger for social dissatisfaction than for 

loneliness. Moreover, loneliness and social dissatisfaction were higher not only for 

the bilingual children with dyslexia, but for the non-conflict than for the conflict 

peer interactions as well, and this finding was consistent across Sex and Grade. 

Sixth graders, in both groups, had marginally higher loneliness scores than fifth 

graders, and girls showed marginally higher loneliness scores than boys. In 

addition, school achievement was negatively related to social dissatisfaction. 

Understanding the influence of these comorbid characteristics may help 
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researchers and practitioners more accurately screen, diagnose, and treat students 

with LD. 

 

Key Words: Dyslexia, bilingualism, peer group, social interaction. 

 

Εισαγωγή
11

 

Επιχειρείται η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και μία 

συνακόλουθη συμπερασματολογική απόπειρα επ’ αυτών, αν και σε επίπεδο 

επιτομής μάλλον παρά μίας εκτενούς διαπραγμάτευσης – με επιλεκτική 

παρουσίαση του θεωρητικού και ερευνητικού υλικού – καθότι ο διατιθέμενος 

χρόνος του αναγνώστη όπως, επίσης, και ο χώρος που αναλογίζεται προς την 

παρούσα δημοσίευση τείνει να αποδεικνύονται, αμφότεροι, αντικειμενικώς 

περιορισμένοι για τη διαπραγμάτευση μίας θεματικής η οποία επιδέχεται 

πολυδιάστατης και, συνεπώς, χρονικά παρατεταμένης θεώρησης και ανάλυσης, 

μίας θεματικής που επί μακρόν φαίνεται να μην έχει απασχολήσει επαρκώς
12

 τη 

Σχολική, την Εκπαιδευτική, την Κοινωνική Ψυχολογία και την Ψυχοπαθολογία 

Παιδιών και Εφήβων, πολλώ δε μάλλον, σημαίνουσες και επιστημονικώς 

«προ(σ)κλητικές», ας επιτραπεί η χρήση του όρου τούτου, επίκαιρες ψυχολογικές 

(επ)όψεις αυτών, όπως δύνανται να νοηθούν στη θεώρηση των γραφόντων η 

συναισθηματική κακοποίηση ή η θυματολογική διάσταση, καίτοι η τελευταία 

τείνει να έχει επισημανθεί σε έναν ικανό αριθμό μελετών στο σύγχρονο 

επιστημονικό στερέωμα (Σπυρόπουλος, 2008, σελ. 33), και, πάντως, όχι υπό το 

σκεπτικό που διαπνέει την παρούσα έρευνα
13

, παρά το γεγονός ότι αμφότερες 

                                                
11

 Θερμότατες ευχαριστίες οφείλουν να αποδοθούν στην κυρία Γαλανάκη Ευαγγελία 

(Λέκτορα Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών) για την αμέριστη προθυμία της όσον αφορά στην παραχώρηση των 
σχετικών ερωτηματολογίων και συναφούς βιβλιογραφικού υλικού, καθώς, επίσης, στους 

εκπαιδευτικούς - Διευθυντές σχολικών μονάδων και διδάσκοντες των τμημάτων των 

σχολείων που μετείχαν στην έρευνα μέσω της άδειας εισόδου και των συνεντεύξεων που 

παραχώρησαν. Η συμβολή τους στην προετοιμασία των μαθητών για τη χορήγηση των 

ερωτηματολογίων ήταν πολύτιμη και χωρίς τη δική τους συμμετοχή η μελέτη αυτή δε θα είχε 

περατωθεί. Ευχαριστίες από καρδιάς και σε όλα τα παιδιά  - μαθητές που απετέλεσαν τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα της παρούσας συγγραφής.  
12

 Η υπογράμμιση δεν είναι τυχαία. Και ενώ μία από τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις των 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, η συναισθηματική και συμπεριφορική τους διάσταση, 

εμπλουτίζεται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία με την καταγραφή σχετικών μελετών, στην 

αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα, που το παρόν άρθρο έχει υπόψιν του, το σχετικό ενδιαφέρον 
διακρίνεται από φειδώ.   
13

 Μία επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν έχουν διεξαχθεί, τόσο σε ελληνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρόμοιες ερευνητικές μελέτες, που να διερευνούν δηλαδή το 

συναίσθημα της Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και της σχέσης αυτών με 
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φαίνεται να επιφέρουν σημαίνουσες ψυχοκοινωνικές και, ιδίως, συναισθηματικές 

επιπτώσεις στους προαναφερθέντες πληθυσμούς (Μπιτχαβά, 2008). 

Δε θα επεκταθούμε περισσότερο, έχοντας κατά νου ότι οι σκέψεις που 

αναπτύσσονται εδώ εξηγούνται σημαντικά στο κείμενο που έπεται. Οι σκέψεις 

που διατυπώθηκαν παραπάνω ικανοποιούν την πρόθεση αμφοτέρων των 

συγγραφέων που δεν είναι άλλη από το να «προ(σ)καλέσουν» τον αναγνώστη να 

διαβάσει τη μελέτη και να ενισχύσουν την ευγενή επιστημονική φιλοδοξία 

επίτευξης του κύριου στόχου,   

ο οποίος δύναται να περιγραφεί από την προσπάθεια ανάδειξης μίας 

συγκροτημένης και ολοκληρωμένης πρότασης (integrated) για την εξήγηση των 

επιμέρους δυναμικών που – ως άλλες συνιστώσες δυνάμεις – συγκροτούν τις 

ιδιαίτερες πτυχές για την υπό συζήτηση, μαθησιακή – κοινωνική ομάδα, αυτή των 

παιδιών με δυσλεξία, πιο συγκεκριμένα, μονόγλωσσων και δίγλωσσων.  

Στο φόντο συναφών προβληματισμών διαφαίνεται το γεγονός ότι το 

πλήθος των υπαρχουσών, γνωστικού και νευρολογικού κατά το πλείστον, 

προσανατολισμού διερευνήσεων (Ben – Yehuda κ.ά., 2001. Papanicolaou, 2007. 

Schulte – Körne, 2001. Simos κ.ά., 2000. Stanovich & Siegel, 1994. Tsapkini, 

2007) επί των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και πιο συγκεκριμένα επί της 

Δυσλεξίας – ουδείς λόγος  γίνεται για «εμπλοκή» και εκείνου του παράγοντα της 

διγλωσσίας – δεν επαρκεί. Σε μία συνεισφορά στην προσπάθεια κάλυψης αυτού 

του επιστημονικού διάκενου, λειτουργώντας ως διάμεσο, ευελπιστεί και η 

μελέτη αυτή, που  τα ερευνητικά της ευρήματα παρατίθενται στην παρούσα  

συγγραφή. 

Προσεγγίζοντας κριτικά τη σχετική ερευνητική παραγωγή και τον έως 

τώρα προσανατολισμό της σκέψης και αντίστοιχης ερευνητικής πρακτικής των 

                                                                                                                                 
την Κοινωνική Αυτοαποτελεσματικότητα στα πλαίσια αλληλεπιδράσεων με ομηλίκους στο 

χώρο του σχολείου, σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, και συνεπώς η εικόνα 

που υπάρχει στη θεματική αυτή, είναι σημαντικά ελλιπής. Επάλληλα, οι θυματολογικές 

συνιστώσες του υπό διερεύνηση ζητήματος, φαίνεται να έχουν απασχολήσει τη διεθνή ερευνητική 

παραγωγή, μάλλον στο περιθώριο παρά στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος, στο 

βαθμό που οι γράφοντες τείνουν να έχουν υπόψιν τους, ιδίως συναρτήσει της Μοναξιάς και της 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας ή/ και απομόνωσης δίγλωσσων παιδιών, παρά το γεγονός ότι η 

θυματοποίηση αυτή καθεαυτή έχει επισημανθεί σε πλείστες ερευνητικές απόπειρες σε αμιγή 

εκπαιδευτικά πλαίσια, εν σχέσει, ωστόσο, με φαινόμενα σχολικής παρενόχλησης (bullying) 

(ενδεικτικά: Craig, 1998) ή εν γένει στο φόντο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ενδεικτικά: 
Baumeister – Storch & Geffken, 2008). Οι αναφορές – νύξεις περί τη θυματοποίηση, στο πλαίσιο 

της ανά χείρας μελέτης, φιλοδοξούν να επισημάνουν αυτήν ακριβώς τη διάσταση και να 

λειτουργήσουν εν είδει εναύσματος μίας περαιτέρω διερευνήσεως.   
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μελετητών, τόσο οι Kavale και Forness (1996), όσο και ο Σιδερίδης και 

συνεργάτες του (2006), προβαίνουν σε μία εξόχως σημαντική παρατήρηση, 

διατυπώνουν την θέση ότι η έρευνα στο πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, αν 

και ευμεγέθης, φαίνεται να είναι μάλλον μονομερής και υποστηρίζουν ότι η 

ισχυρή πλειονότητα των ερευνών αποδίδει εστιασμό αποκλειστικώς, είτε στο 

περιεχόμενο και την τυπολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, 

εξαντλώντας μάλιστα τις ερευνητικές της προσπάθειες στο επίπεδο της 

περιγραφής από τη σκοπιά των γνωστικών – ακαδημαϊκών ελλειμμάτων των 

παιδιών αυτών, είτε τείνει να εδράζεται στις διαδικασίες γένεσής τους σε επίπεδο 

αιτιοπαθογένεσης, κυρίως, όσον αφορά νευρολογικής και εγκεφαλικής φύσεως 

δυσλειτουργίες και συνεπαγόμενα αυτών ελλείμματα. 

Επισημαίνουν δε, ότι ένα κομβικό τμήμα της θεωρίας σχετικά με τον 

τρόπο που τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες διαχειρίζονται σε κοινωνικό 

επίπεδο τα ελλείμματά τους ώστε να επιτύχουν ένα σημαντικό βαθμό ύπαρξης 

άντλησης ψυχοκοινωνικής ικανοποίησης στο χώρο του σχολείου μέσα από τις 

συμβολικές επικοινωνιακές διαναδράσεις τους με ομηλίκους ή με ομάδες 

ομηλίκων, έχει διαφύγει της μελετητικής προσοχής των περισσότερων ερευνητών. 

Οι συγγραφείς της παρούσας μελέτης συντάσσονται με την άποψη αυτή και 

θέτουν την προοπτική διερεύνησης των δυναμικών, οι οποίες υπογραμμίζουν 

τη λειτουργία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε κοινωνικό επίπεδο, 

σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, ως κεντρικό ερευνητικό 

της ζητούμενο
14

. 

                                                
14

 Τόσο οι LaGreca και Vaugh (1992) όσο και οι Vaughn, Hogan, Kouzekanam και Shapiro (1990) 

αλλά και οι Forness και Kavale (1991), υποστηρίζουν την κεντρική επιστημονική θέση της 
παρούσας μελέτης σχετικά με την ανάγκη θεώρησης και ερμηνευτικής προσέγγισης των 

δυναμικών που διέπουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών 

ελλειμμάτων και των κομβικών εννοιών της ακαδημαϊκής επίδοσης, της κοινωνικής, προσωπικής 

και συμπεριφορικής λειτουργικότητας καθώς επίσης και της αποδοχής από τους ομηλίκους ή από 

τις ομάδες ομηλίκων, της αυτοαντίληψης και των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες – θέσεις, οι οποίες διακινούνται στο πλαίσιο και των τριών προαναφερθέντων 

θεωρητικών προτάσεων. Αξίζει δε να τονιστεί ότι σχετικά πρόσφατα είναι ορατή κάποια 

τροποποίηση όσον αφορά στους εννοιολογικούς ορισμούς των Μαθησιακών Δυσκολιών οι 

οποίοι τώρα πια τείνουν να συμπεριλαμβάνουν και μία ειδική αναφορά στα ελλείμματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Έτσι, τροποποιήσεις στους 

ορισμούς των Μαθησιακών Δυσκολιών απαντώνται σε διεθνούς κύρους οργανισμούς όπως: The 
National Joint Committee on Learning Disabilities (NICAD, 1989, σελ.1), The Association for 

Children and Adults with Learning Disabilities (ACLD, 1986, σελ.15), The Interagency Committee 

on Learning Disabilities (ICLD, 1987, σελ. 222) – κάτι, που βελτιστοποιεί την ισχύ του 

θεωρητικού σκελετού που επιχειρείται να οικοδομηθεί εδώ.  
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Επισκοπώντας, λοιπόν, κανείς την αριθμητικά περιορισμένη, και θεματικά 

κινούμενη στην περίμετρο του υπό συζήτηση θέματος, σχετική βιβλιογραφία, 

καταλήγει στη διαπίστωση ότι τα παιδιά τείνουν να είναι αρνητικά 

προκατειλημμένα έναντι συμμαθητών τους με Μαθησιακές Δυσκολίες και να 

διαθέτουν αρνητικά στερεότυπα για εκείνους, που τείνουν να ενισχύονται 

περαιτέρω όταν εμπλέκεται ο παράγοντας της εθνοτικής και γλωσσικής 

ετερότητας στα παιδιά αυτά, δηλαδή σε περιπτώσεις (συν)ύπαρξης διγλωσσίας 

(Wright & Troop, 2005). 

Τα δίγλωσσα άτομα, σε διάφορα ηλικιακά στάδια, φαίνεται ότι βιώνουν 

σημαίνουσες δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και υψηλότερα επίπεδα 

stress και άγχους
15

 (Παπαστυλιανού, 2000), ενώ, συνάλληλα και επάλληλα, 

τείνουν να παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες θυματοποίησης στο 

πλαίσιο του σχολείου, συναρτήσει των εθνοτικών και, συνεπαγόμενα, 

γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων τους (πρβλ. Μπιτχαβά, 2008) 

 Συνεπώς, οι Μαθησιακές Δυσκολίες σε συνύπαρξη γλωσσικής και 

εθνοτικής ετερογένειας φαίνεται να συνιστούν σημαντικούς επαπειλητικούς 

παράγοντες θυματοποίησης ή/και συναισθηματικής κακοποίησης παιδιών στο 

χώρο του σχολείου.    

Συνθήκες ενδο–ομαδικής εύνοιας και εξω–ομαδικής υποτίμησης 

αναδεικνύονται σταθερά στα πλαίσια διομαδικών αλληλεπιδράσεων. Άτομα, 

παιδιά εν προκειμένω, που διαφοροποιούνται από τη μείζονα κοινωνική – 

εθνοτική – πολιτισμική – γλωσσική ομάδα, θεωρούνται κοινωνικά υποδεέστερα 

και οι περισσότεροι ομήλικοί τους προτιμούν να διατηρείται κάποια κοινωνική 

απόσταση προκειμένου οι ίδιοι να νιώθουν ανώτεροι και καλύτεροι (Margie κ.ά., 

2005), συνεπώς και περισσότερο ασφαλείς. Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, 

μονόγλωσσα και δίγλωσσα, εμπλέκονται σε ένα «παιχνίδι» σύγκρισης με 

ομηλίκους χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες, μία σύγκριση – σύγκρουση ουσιαστικά, 

ξεκινούν έναν αγώνα «άγονο», όπου η εξω–ομαδική υποτίμηση φαίνεται να 

κυριαρχεί καθοριστικά.   

Κάτι τέτοιο, ίσως, να είναι αναπόφευκτο τελικά, εάν ληφθεί υπόψιν ο 

θεωρητικός ισχυρισμός των Buunk και Mussweiler (2001) όπου από τη στιγμή 

κατά την οποία το άτομο ζει και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 

                                                
15

 Για τη διάκριση stress και άγχους, βλ. Παλαιολόγου (2001, σελ. 133-196). 
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συστήματος, η σύγκριση πρέπει να θεωρηθεί ως αναπόφευκτη, όπως αναπόφευκτη 

είναι και η όλη του προσπάθεια να νιώσει ότι ο εαυτός αξίζει και ότι υπάρχουν και 

άτομα τα οποία είναι, κοινωνικά, και γενικά σε διάφορα πεδία, κατώτερα από το 

ίδιο. 

Ο κεντρικός ερευνητικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η 

διερεύνηση της ενδεχόμενης ύπαρξης και βίωσης Μοναξιάς και έλλειψης 

Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης καθώς και η σχέση αυτών με την Κοινωνική 

Αυτοαποτελεσματικότητα μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία, 

στα πλαίσια ενός «πλέγματος» αλληλεπίδρασης ή πολλαπλών αλληλεπιδράσεων 

αυτών των παιδιών με ομάδες ομηλίκων τους στο χώρο του σχολείου. Το βασικό 

ερευνητικό ζητούμενο, δηλαδή, είναι η αποτύπωση τόσο του περιεχομένου όσο 

και της μορφής ή των μορφών που μπορεί να έχει αυτή η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, καθώς τα παιδιά αυτά συνυπάρχουν στο ίδιο κοινωνικό σύνολο 

(φέρουν τη μαθητική ιδιότητα) και χωροταξικό πλαίσιο (δραστηριοποιούνται στο 

χώρο του σχολείου) με άλλα παιδιά, μονόγλωσσα και δίγλωσσα, με και χωρίς, 

Μαθησιακές Δυσκολίες, γενικά, και δυσλεξία, ειδικότερα. Αυτή η οπτική θέασης 

του ερευνητικού προβλήματος υποδηλώνει αντίστοιχα ότι η πραγματοποίηση του 

ερευνητικού στόχου φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη 

επιμέρους ερευνητικών στόχων οι οποίοι κρίνεται ότι συμβάλλουν καίρια σε μία 

προσπάθεια ουσιώδους διερεύνησης και κατανόησης του όλου θέματος.  

 

 Πρόκειται τόσο για τη διευκρίνιση των δυναμικών που διαμορφώνουν το 

περιεχόμενο των περιστάσεων επικοινωνίας, όσο και για τη μορφή των 

κοινωνικών επικοινωνιακών διαναδράσεων. Η μελέτη λοιπόν θέτει δύο βασικούς 

ερευνητικούς στόχους: Από τη μία πλευρά, φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια και 

να διασαφηνίσει όσες το δυνατόν περισσότερες, έκδηλες και άδηλες, πτυχές των 

κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών με δυσλεξία, με ομάδες ομηλίκων τους στο χώρο του σχολείου, 

διερευνώντας την ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στην προσδοκία Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας και στο συναίσθημα της Μοναξιάς και της 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας των παιδιών αυτών. Από την άλλη, στοχεύει στο 

να παράξει ερμηνείες σχετικά με το είδος και τη μορφή των συγκεκριμένων 
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κοινωνικών σχέσεων με τους επικοινωνιακά ετέρους, και εν προκειμένω τους 

ομηλίκους.  

 Στο επιστημολογικό επίπεδο ο συλλογισμός που θεμελιώνει την 

ερευνητική προσέγγιση, δομείται στη βάση αφενός της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας σε όρους Σχολικής Ψυχολογίας – παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, κι εδώ συγκεκριμένα δυσλεξία –και αφετέρου της ιδεολογίας της 

εθνοτικής ετερότητας – δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, τα οποία από βιολογικής 

και εκπαιδευτικής άποψης διαβιώνουν σε περιβάλλοντα χωρών υποδοχής, 

αλλότρια ως προς τη δική τους εθνική, γλωσσική, θρησκευτική, πολιτισμική εν 

γένει, ταυτότητα. 

 Υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας η ερευνητική 

προσέγγιση δομείται στη βάση των γνωστικών ελλειμμάτων αυτών των παιδιών 

και στον τρόπο με τον οποίο αυτού του είδους τα ελλείμματα και οι γνωστικές 

ανεπάρκειες δύνανται να επηρεάσουν τη σχολική τους επίδοση και την κοινωνική 

τους λειτουργικότητα από τη σκοπιά ακριβώς αυτών των γνωστικών τους 

δυσλειτουργιών.  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ύπαρξη διγλωσσίας σε συνδυασμό με 

τον Πολιτισμικό Κλονισμό (Cultural Shock) ως συνέπεια της μετακίνησης στη 

χώρα υποδοχής, φαίνεται ότι λειτουργεί σαν ένα επιπρόσθετο ψυχικό «φορτίο» 

που συχνά επιτείνει τις ήδη υπαρκτές Μαθησιακές Δυσκολίες και αντί να 

συγκαλύπτεται, το γνωστικό, αλλά και κατά προέκτασιν κοινωνικό, χάσμα 

διευρύνεται σημαντικά. 

 Υπό το πρίσμα της ιδεολογίας [που άλλωστε άπτεται και της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας] η όλη προσέγγιση της θεματικής που απασχολεί την παρούσα 

μελέτη, επιχειρείται στη βάση των διαφορών και των σχέσεων αλληλεπίδρασης, 

αλληλόδρασης ή συμβολικής διανάδρασης μεταξύ των ομάδων. Η εξέταση του 

όλου θέματος πραγματώνεται εστιάζοντας την προσοχή στην κατά Doise (1986)
16

 

διερεύνηση του ζητήματος στο ενδο-ατομικό επίπεδο, το οποίο εκφράζεται στο 

δι-ατομικό, επηρεάζει το δι-ομαδικό και διαμορφώνει, ενώ παράλληλα, 

διαμορφώνεται από το ιδεολογικό επίπεδο. 

                                                
16

 Δεδομένης της διάδοσης και ευρείας αποδοχής των σχετικών θεωρητικών θέσεων του W. Doise, 

παρέλκει μία περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την προέλευση της έννοιας των επιπέδων ερμηνείας 

στις κοινωνικο-ψυχολογικές μελέτες. Ωστόσο, για πιο ενδελεχείς πληροφορίες βλ.: Doise, W. 

(1986): Levels of Explanation in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

115 

 

 Η διατύπωση αυτή ενέχει, απλώς, προσανατολιστικό χαρακτήρα. Η 

κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο η εθνοτική, γλωσσική, πολιτισμική, 

θρησκευτική, ίσως, ετερότητα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών, μπορεί να επηρεάζει το «σενάριο» ζωής παιδιών / 

μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο του σχολείου, μοιάζει να είναι 

κάτι περισσότερο, κάτι πιο σημαντικό, κάτι το οποίο και απαιτεί τη διεξοδικότερη 

ανάλυση των δύο πρισμάτων που προαναφέρθηκαν, που ευρύτατα διαδεδομένα, 

ισχυροποιούνται από το κοινωνικό γίγνεσθαι συγκροτώντας μία αυθύπαρκτη 

πραγματικότητα για τα παιδιά με δυσλεξία, μονόγλωσσα και δίγλωσσα.   

Έτσι, η έρευνα επιχειρεί να ερμηνεύσει τη στάση, την αντίληψη, τη 

γνώμη, αλλά και τη συμπεριφορά των μελών μίας ομάδας, εστιάζοντας την 

προσοχή της στα κοινωνικο-ψυχολογικά κίνητρα που υπαγορεύουν τις 

συγκεκριμένες εκδηλώσεις της ανθρώπινης δράσης σε αυτά τα επίπεδα ανάλυσης. 

Επομένως, μια κοινωνική ψυχολογική οπτική, υπό όρους δυναμικής της ομάδας, 

μπορεί, όχι μόνο να «δικαιολογήσει» το συναίσθημα της Μοναξιάς και της 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας σε συνδυασμό με ένα χαμηλό δείκτη Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας, αλλά και να αποτελέσει μία δυνάμει 

συμπληρωματική θεωρητική εκδοχή που ολοκληρώνει και προεκτείνει τη 

θεωρία της εξατομικευμένης ψυχολογικής μελέτης για τις Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να δοθεί μία νέα προοπτική μελέτης των 

Μαθησιακών Δυσκολιών και ειδικότερα της Δυσλεξίας, που, ενώ παραμένει 

εστιασμένη στα ατομικά χαρακτηριστικά, ωστόσο δεν αγνοεί τις τυχόν 

ευρύτερες κοινωνικές επιδράσεις για τη διαμόρφωσή τους. Αυτή, των 

συναισθηματικών, ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών 

παραγόντων στη μελέτη των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες – γεγονός 

που συνεπάγεται την απόπειρα αναγωγής της σύνδεσης των δύο θεωρητικών 

προσεγγίσεων στο ιδεολογικό επίπεδο.  

 Αυτή άλλωστε είναι και η πρωτοπορία της μελέτης. Το γεγονός δηλαδή 

ότι συνιστά την πρώτη για τα ελληνικά δεδομένα προσπάθεια διερεύνησης του 

συγκεκριμένου θέματος για τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού
17

. Πέρα από 

                                                
17

 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί, πως από τη διερεύνηση της σχετικής με το 

θέμα ερευνητικής βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε η απουσία ανάλογων μελετών και στο διεθνές 

επίπεδο. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται η θέση ότι η παρούσα μελέτη αναδεικνύει, για πρώτη 
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αυτό το γεγονός, η καινοτομία της μελέτης εδράζεται και στο ότι στοχεύει 

άμεσα στην αποτύπωση και διεξοδική σκιαγράφηση των συναισθημάτων τόσο της 

Μοναξιάς, όσο και της Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης / Δυσαρέσκειας και τη 

σχέση αυτών με την προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας υπό 

σύγκρουση και μη, μέσα από τη διερεύνηση ενός ευρύτατου φάσματος θεματικών 

περιοχών, που άπτονται της κοινωνικής δράσης των παιδιών στο σχολείο, ενώ, 

παράλληλα, η ερευνητική σκαπάνη αποπειράται να διευκρινίσει το περιεχόμενο 

των αλληλεπιδράσεων αυτών όταν εμπλέκεται και ο παράγοντας της διγλωσσίας, 

πέραν αυτού της δυσλεξίας, έτσι ώστε να διαφανούν οι δυναμικές δημιουργίας και 

απόδοσης και κοινωνικής ταυτότητας, πέραν εκείνης της γλωσσικής. 

 

Μεθοδολογικές Συντεταγμένες 

Δείγμα:  

Η «δεξαμενή» δείγματος ενδιέφερε στην παρούσα ερευνητική μελέτη να 

εντοπιστεί στην Α΄/θμια Εκπαίδευση – δεδομένης, ιδίως, της ευρείας συναίνεσης 

στη βιβλιογραφία για τη σημασία της πρόληψης σε δυσκολίες όπως οι 

μαθησιακές, και της δυσλεξίας, που εύλογα δύναται να στρέψει την ερευνητική 

προσοχή στη διερεύνηση στοιχείων που αφορούν στις πρώιμες βαθμίδες 

Εκπαίδευσης (Blachman κ.ά., 1994.  Fletcher & Foorman, 1994.  Foorman κ.ά., 

1997). 

Το ερευνητικό δείγμα απετέλεσαν 32 μονόγλωσσα και 31 δίγλωσσα 

παιδιά με δυσλεξία (Ν=63), και των δύο Φύλων, 40 αγόρια και 23 κορίτσια – 

μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Τα 

34 παιδιά από αυτά φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου και τα 29 

ήταν μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, αντίστοιχα. Δεδομένης της σχετικής 

πρωτοτυπίας του θέματος, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που διακρίνουν τις 

ομάδες αναφοράς, επιλογή πρόσθετου δείγματος παιδιών ελεύθερων κάθε 

διάγνωσης κρίθηκε μη αναγκαία για μια τέτοια πρώτη προσέγγιση των υπό 

επεξεργασία θεματικών Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης. Από 

την άποψη αυτή, κρίθηκε επαρκής ο θεωρητικός συνυπολογισμός 

ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από ανάλογες ερευνητικές 

                                                                                                                                 
φορά, πτυχές του θέματος οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο 

ερευνητικό πεδίο. Το γεγονός αυτό ενισχύει την ερευνητική αξία της. 
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μελέτες του συναφούς επιστημονικού χώρου σε δείγματα ελεύθερα 

διαγνώσεων.  Άλλωστε, η ευκρίνεια των αποτελεσμάτων της παρούσας 

εκτιμήθηκε ότι θα διασφαλιζόταν καλύτερα μέσω της  χρήσης κάθε μίας από 

τις δύο αυτές πειραματικές ομάδες ως ταυτόχρονα ομάδας ελέγχου για την 

άλλη. 

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ενδιέφερε η εξεύρεση δείγματος από τις 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι η δυσλεξία, 

είναι όντως δυσλεξία και δεν πρόκειται για γενικότερες μαθησιακές δυσκολίες 

(οφειλόμενες, π.χ., σε διπλή ημιγλωσσία), που θα μπορούσαν να αποδοθούν στην 

έλλειψη γλωσσικής προσαρμογής στη χώρα υποδοχής – κάτι, που θα μπορούσε να 

ισχύει για μικρότερα δίγλωσσα παιδιά.  Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με το 

κριτήριο μακροχρόνιας παραμονής των γονέων στην Ελλάδα, θα διασφάλιζε, τόσο 

τη σχετικά μακρόχρονη εξοικείωση των παιδιών με την κατ’ οίκον χρήση ή 

τουλάχιστον ‘αναγνώριση’ της ελληνικής γλώσσας, όσο και τη δημογραφική 

σταθερότητα φοίτησης του κάθε παιδιού του δείγματος σε ελληνικό σχολείο επί 

τουλάχιστον 3ετία. 

Όλα τα παιδιά φοιτούσαν σε Δημοτικά σχολεία των τεσσάρων Νομών που 

συναπαρτίζουν το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου
18

 και προέρχονταν από 

κεντρικά σχολεία των αντίστοιχων πόλεων – πρωτευουσών των παραπάνω 

Νομών
19

. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 11 

                                                
18

 Αναζητήθηκε μία περιοχή ή, ακόμη καλύτερα, ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, που θα πληρούσε τα 

εξής κριτήρια: Να διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών – δίγλωσσων μαθητών / παιδιών, 

που προέρχονται από γονείς με σχετικά μακρόβια και σταθερή παραμονή στη χώρα υποδοχής, 

δηλαδή στην Ελλάδα, τα παιδιά αυτά να αναγνωρίζουν εαυτούς ως τέτοιους, δηλαδή ότι δεν είναι 

ελληνόπουλα και να μην αρνούνται την καταγωγή τους, η συγκεκριμένη περιοχή ή το γεωγραφικό 

διαμέρισμα να έχει έκταση ικανή ώστε να περιλαμβάνει δημοτικό ή δημοτικά σχολεία που οι 

μαθητές τους θα ήταν μονόγλωσσοι και δίγλωσσοι με δυσλεξία και μη, να υπάρχει Κέντρο 
Διάγνωσης – Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), το οποίο να έχει προβεί σε διαγνώσεις 

δυσλεξίας στα μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά και, τέλος, να λειτουργεί ένα τουλάχιστον 

διαπολιτισμικό Δημοτικό σχολείο. Η Ήπειρος, που λόγω της γεωγραφικής γειτνίασής της με την 

Αλβανία, υπήρξε από τα πρώτα, ή μπορεί να χαρακτηριστεί ότι ήταν το πρώτο γεωγραφικό 

διαμέρισμα, το οποίο δέχθηκε ένα σημαντικό, συμπαγή εθνοτικά και γλωσσικά, όγκο λαθρο–, ή 

μη, μεταναστών σε ένα εύρος χρόνου που μέχρι σήμερα εκτείνεται σε ένα χρονικό διάστημα άνω 

της μίας δεκαετίας, αλλά και που λόγω της εγγύτητάς της με την ίδια χώρα φάνηκε συνολικά να 

αποτελεί τόπο συγκέντρωσης και παραμονής εκείνων των αλβανών μεταναστών που δεν 

απειλούνταν άμεσα με λ.χ., απέλαση (είτε επειδή τα διαπιστευτήριά τους ήσαν εξυπαρχής νόμιμα, 

επαρκή, κτλ., είτε επειδή γρήγορα αναγκάστηκαν να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους αυτή υπό 

το φόβο μίας άμεσης ενδεχόμενης απέλασής τους λόγω ακριβώς της γεωγραφικής εγγύτητας με 
την χώρα καταγωγής τους), φάνηκε να είναι η βέλτιστη γεωγραφική περιφέρεια επιλογής 

δείγματος. 
19

 Οφείλει να διευκρινιστεί ότι για λόγους που αφορούν στη διασφάλιση της ανωνυμίας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και προάσπισης της εμπιστευτικότητας της όλης διαδικασίας, δε θα 
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σχολικές μονάδες: Τρεις (3) στην πόλη της Άρτας, τρεις (3) στην πόλη της 

Ηγουμενίτσας, δύο (2) στην πόλη των Ιωαννίνων και τρεις (3) στην πόλη της 

Πρέβεζας.  

Όλα σχεδόν τα παιδιά, με εξαίρεση επτά (7), τα οποία ανήκαν στην ομάδα 

των δίγλωσσων μαθητών, έφεραν την επίσημη διάγνωση δυσλεξίας – βεβαίωση 

ύπαρξης δυσλεξίας από τον επίσημο κρατικό φορέα (Κ.Δ.Α.Υ.) της περιοχής τους. 

Ωστόσο, και αυτά συμπεριελήφθησαν στην έρευνα ως μέλη ομάδων αναφοράς και 

αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί – υπεύθυνοι των ανάλογων τμημάτων των 

αντίστοιχων τάξεων, ανέφεραν, σε μία ημιδομημένου τύπου συνέντευξη, ότι οι 

γονείς των παιδιών αυτών είναι βιοπαλαιστές, χαμηλού εισοδήματος και ανήκουν 

στην ομάδα εκείνων των γονέων που ούτε οι ίδιοι θα αποταθούν στο Κ.Δ.Α.Υ. ως 

επίσημου φορέα διάγνωσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, ούτε και θα 

συναινέσουν στην ανάληψη μίας τέτοιας πρωτοβουλίας από την πλευρά του 

σχολείου. Οι ίδιοι όμως οι εκπαιδευτικοί, στη βάση της πολύχρονης προσωπικής 

τους διδακτικής εμπειρίας, παρατήρησαν, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, ότι και 

τα επτά αυτά παιδιά παρουσίαζαν και μάλιστα κυρίως στο γραπτό λόγο, μία 

πλήρη συμπτωματολογία εκδήλωσης του συνδρόμου της δυσλεξίας. 

Όσον αφορά στον παράγοντα εθνικότητα, όλα τα μονόγλωσσα παιδιά με 

δυσλεξία ήταν ελληνικής καταγωγής, ενώ όλα τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία 

ήταν αλβανικής καταγωγής
20

, αλλά αναγνώριζαν εαυτούς ως τέτοιους και δεν 

αρνούνταν την καταγωγή τους αυτή
21

. 

                                                                                                                                 
αναφερθούν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης τα ονόματα των σχολικών μονάδων οι μαθητές 

των οποίων απετέλεσαν το ερευνητικό δείγμα. Αυτή ήταν και η δέσμευσή μας απέναντι, τόσο στα 

μέλη ομάδων αναφοράς, όσο και στους ιθύνοντες των σχολικών αυτών μονάδων. 
20

 Αν και στους πληθυσμούς με γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα περιλαμβάνονται και οι 

τσιγγανόπαιδες και οι μουσουλμανόπαιδες της Θράκης και οι παλιννοστούντες (Νικολάου, 2000), 

εντούτοις στο δείγμα της παρούσας έρευνας δεν συμμετείχαν μέλη ομάδων αναφοράς τέτοιων 
πληθυσμών. Οι μαθητές Ρομά αποκλείστηκαν στη βάση της μη αμιγούς εθνοτικής και γλωσσικής 

ετερογένειας, καθώς και στη βάση της αποσπασματικής σχολικής τους φοίτησης λόγω συχνής 

κινητικότητας των οικογενειών τους▪ παιδιά προερχόμενα από οικογένειες παλιννοστούντων 

αποκλείστηκαν μερικώς, όσον αφορούσε τον ιδιαίτερο τόπο προέλευσής τους πριν την 

παλιννόστηση: συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκαν μόνον παιδιά από οικογένειες βορειοηπειρωτών, 

υπό το σκεπτικό ότι οι Βορειοηπειρώτες ελληνικής καταγωγής υποχρεώθηκαν σχετικά πρόσφατα 

(από τις συνθήκες του 1913 και του 1949) να ενσωματωθούν στο αλβανικό κράτος [παρά τις 

ενδιάμεσες αποφάσεις (Antente 1915. Δικαστήριο Χάγης 1939) για αυτονομία ή ένωση με την 

Ελλάδα (Puaux, 1992. Σεβαστιανός, 1989)] και μόλις μετά το 1989 – οπότε και τίθεται θέμα 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία για την ελληνική μειονότητα – αρχίζουν 

πράγματι ως παλιννοστούντες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα προκειμένου να έχουν καλύτερες 
συνθήκες ζωής. Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου δέχεται την πλειοψηφία αυτών▪ τέλος, 

όσον αφορά στους μουσουλμανόπαιδες, τα κριτήρια της έρευνας λειτούργησαν εξίσου 

προσεκτικά, αποκλείοντας βάσει των αναγκών συμπαγούς εθνοτικής ταυτότητας τους 

τουρκόφωνους, λ.χ., πιθανούς μαθητές, αλλά παράλληλα μη- αποκλείοντας τη θρησκευτική της 
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Για τη λογική της παρούσας μελέτης, μια πρόσθετη ομάδα εστίασης ήταν 

και οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων των ανάλογων τάξεων (Ν=44), οι οποίοι σε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τη σχολική 

επίδοση των παιδιών αυτών και γενικά για το σύνολο ιδιαίτερων ή μη, κοινωνικο-

ψυχολογικών χαρακτηριστικών τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συνέβη να 

ήταν όλοι άνδρες, Έλληνες υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων πόλεων 

και η συμβολή τους κρίνεται ότι ήταν ανεκτίμητη για την εξασφάλιση 

πληροφοριών που συνέθεσαν καλύτερα την εικόνα των παιδιών. 

 

Ψυχομετρικά Εργαλεία - Μετρήσεις: 

 

Μοναξιά και Έλλειψη Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης: Αξιολογήθηκαν 

μέσω σχετικού ερωτηματολογίου: (1) το συναίσθημα της Μοναξιάς των παιδιών, 

(2) η αντίληψη του παιδιού για το βαθμό στον οποίο υπάρχουν ψυχοκοινωνικά 

αποθέματα στις σχέσεις του, (3) η αντίληψή του για τη θέση του στην ομάδα των 

ομηλίκων του και (4) η αντίληψή του για την κοινωνική του ικανότητα [Asher 

κ.ά., 1984 (αρχική). Asher & Wheeler, 1985 (αναθεωρημένη). Προσαρμογή: 

Γαλανάκη, Ε. (Galanaki & Kalantzi – Azizi, 1999)]. 

Προσδοκία Αυτοαποτελεσματικότητας του Παιδιού στις 

Αλληλεπιδράσεις με τους Συνομηλίκους: Αξιολογήθηκαν, μέσω σχετικού 

ερωτηματολογίου, οι τακτικές λεκτικής πειθούς (παρακλήσεις και προσταγές) σε 

καταστάσεις μη σύγκρουσης και σε καταστάσεις σύγκρουσης με στόχο το 

συνομήλικο [Wheleer, & Ladd, 1982. Προσαρμογή: Γαλανάκη, Ε. (Galanaki & 

Kalantzi – Azizi, 1999)].  

Ερευνητική συνέντευξη ημι-δομημένου τύπου προκειμένου για την 

εξασφάλιση πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων 

                                                                                                                                 
διάσταση, καθώς ουσιαστικά το παρόν δείγμα των αλβανοπαίδων τείνει να ικανοποιεί μερικώς και 

ένα αίτημα εξασφάλισης μουσουλμανοπαίδων, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότεροι 

αλβανόφωνοι της Ελλάδας, πράγματι, τύποις τουλάχιστον, είναι μουσουλμάνοι κατά το 

θρήσκευμα.  
21

 Επειδή η διερεύνηση αυτής της θεματικής δεν φαίνεται να έχει διεξοδικά απασχολήσει τη διεθνή 

βιβλιογραφία ιδίως για τέτοιες κατηγορίες παιδιών, κρίθηκε αναγκαίο να προστεθεί στα 

προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής και το κριτήριο της μιας και μόνης εθνοτικής και γλωσσικής 

καταγωγής, ώστε τα δίγλωσσα παιδιά να παρουσιάζουν μία όσον το δυνατόν πιο συμπαγή και 

αμιγή εθνοτική και γλωσσική ετερότητα, αφού κάθε επιπρόσθετη ένταξη παιδιών από τυχόν άλλες 
εθνότητες εύλογα θα προβλημάτιζε, και πιθανώς θα οδηγούσε ακόμη και σε συγχύσεις σχετικά με 

τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων.  Από την άποψη αυτή, παιδιά που θα ανήκαν στην 

αλβανική μειονότητα φάνηκε να συνιστούν μια προτιμητέα ομάδα αναφοράς, δεδομένης της 

μακροχρονιότητας εγκατοίκησης της μειονότητας αυτής στην Ελλάδα.   
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και δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία, από τους εκπαιδευτικούς–υπευθύνους των 

τάξεων στις οποίες φοιτούσαν τα μονόγλωσσα και δίγλωσσα αυτά παιδιά. Οι 

θεματικές περιοχές της συνέντευξης ήταν οι ακόλουθες: (1) Γενικές αντιλήψεις: 

π.χ. «Ποια είναι η γνώμη σας για τα παιδιά με δυσλεξία γενικά και για τα παιδιά με 

δυσλεξία (μονόγλωσσα και / ή δίγλωσσα) που έχετε στο τμήμα σας;» (2) 

Οικονομικό – βιοτικό επίπεδο: π.χ. «Πώς θα περιγράφατε την οικονομική 

κατάσταση των οικογενειών των μονόγλωσσων ή/και των δίγλωσσων παιδιών με 

δυσλεξία που φοιτούν στο τμήμα στο οποίο διδάσκετε;» (3) Έτη παραμονής στην 

Ελλάδα: π.χ. «Πόσων από τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία που φοιτούν στο τμήμα 

σας, έχουν οι γονείς συμπληρώσει περισσότερα της μίας πενταετίας χρόνια 

παραμονής στην Ελλάδα;» (4) Εκπαίδευση: π.χ. «Με βάση την αξιολόγηση της 

σχολικής επίδοσης, έτσι όπως αυτή εκφράζεται με τη βαθμολογική κλίμακα, σε ποια 

από τις ακόλουθες κατηγορίες θα κατατάσσατε κάθε ένα από τα μονόγλωσσα ή/και 

δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία που φοιτούν στο τμήμα σας;» και (5) Συνύπαρξη – 

Ανθρώπινες σχέσεις: π.χ. «Πόσα από τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία που φοιτούν 

στο τμήμα σας, θεωρείτε ότι δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να αναφέρουν ενώπιον 

τρίτων την εθνική, γλωσσική, θρησκευτική (ίσως), πολιτισμική, γενικότερα, 

ετερότητά τους;» 

Δειγματοληψία:  

Το δείγμα προέκυψε από 11 τυχαία επιλεγείσες σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των 4 Νομών της Ηπείρου, όπως εξάλλου 

προαναφέρθηκε, μέσα από προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες σε 

καταστασιακά πλαίσια εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Η συμμετοχή ήταν 

απόλυτα εθελοντική και το σχετικό πρωτόκολλο προς συμπλήρωση ήταν ανώνυμο 

με απόλυτη διασφάλιση εμπιστευτικότητας.   

 

Διαδικασία: 

Υπήρξε, αρχικώς, επικοινωνία με τους διευθυντές των αντίστοιχων 

σχολικών μονάδων και, εν συνεχεία, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των 

αντίστοιχων τμημάτων. Ο χρόνος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν 

περίπου 45΄, αφού οι συμμετέχοντας ήταν ήδη πληροφορημένοι και επαρκώς 

εξοικειωμένοι με την όλη διαδικασία.. Το δε σύστημα επιλογής δηλώσεων / 

βαθμολόγησης ήταν ομοιόμορφο. Αναφορικά με τις συνεντεύξεις των 

εκπαιδευτικών, μετά την ενημέρωσή τους για το πνεύμα και τους σκοπούς της 
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έρευνας, ζητήθηκε η συναίνεσή τους για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, και τη 

μαγνητοφώνηση αυτής, και δίδονταν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις περί 

απορρήτου και εμπιστευτικότητας. Δυστυχώς, δεν υπήρξε καθολική συναίνεση 

των υποκειμένων ως προς τη μαγνητοφώνηση και επετράπη μόνον η καταγραφή 

κάποιων στοιχείων σε επίπεδο μόνον προσωπικών σημειώσεων. 

   

Στατιστικές αναλύσεις:  

Οι στατιστικοί έλεγχοι έγιναν με χρήση των Προγραμμάτων SPSS 

(Version 14.0) και EXCEL και χρησιμοποιήθηκε τόσο Περιγραφική  (Πίνακες 

συχνοτήτων (Frequencies), Ραβδογράμματα (Bar Charts), Έλεγχος Κανονικότητας 

των παρατηρήσεων και Ισότητας Διακυμάνσεων (Test of  Normality – Test of 

Homogeneity of Variance), Γραμμική συσχέτιση – Συντελεστής Pearson (Linear 

Correlation – Correlation Coefficient Pearson), όσο και Επαγωγική Στατιστική 

(Έλεγχοι αξιοπιστίας – Συντελεστής Cronbach α (Reliability statistics – Cronbach’s 

Alpha), Ανάλυση Διακύμανσης (Analysis of Variance – ANOVA), Έλεγχος 

υποθέσεων για τις μέσες τιμές δύο εξαρτημένων δειγμάτων – Κριτήριο t για ζεύγη 

δειγμάτων (t-test for paired samples), Έλεγχοι ανεξαρτησίας με χρήση πινάκων 

συνάφειας (Crosstabulations), Κριτήριο ανεξαρτησίας χ² (Chi-square test for 

independence). 

 

Ερευνητικές Υποθέσεις: 

Αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο μεταξύ των δειγματικών 

ομάδων, όσο και με παιδιά χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες – διγλωσσία σε όλες τις 

υπό διερεύνηση μεταβλητές, επίσης, αναμένεται αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης από τη μία πλευρά και Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας από την άλλη (Bandura, 1982, 1997). Οι μη 

συγκρουσιακές καταστάσεις προσδοκάται ότι θα είναι πιο ‘εύκολα’ διαχειρίσιμες 

από τα παιδιά, πιο έντονη η Μοναξιά θα είναι σε παιδιά με δυσλεξία της ΣΤ΄ 

τάξης και των δύο ομάδων (Parkhurst & Asher, 1992) και στα κορίτσια 

(ανεξαρτήτως τάξης) σε σύγκριση με τα αγόρια (Παλαιολόγου, 1999), αναμένεται 

να υφίσταται σχέση Μοναξιάς – Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και χαμηλής 

σχολικής επίδοσης (Margalit & Efrati, 1996), αλλά και σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την τάξη φοίτησης και το φύλο (μονόγλωσσων και 
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δίγλωσσων παιδιών) ως προς την προσδοκία Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας (Wheeler & Ladd, 1982). 

  

Ερευνητικά Ευρήματα 

 

Α. Δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Κλιμάκων και υπο-Κλιμάκων: 

 

Κλίμακα Μοναξιάς (Cronbach’s α=0.795) 

Κλίμακα Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης/Δυσαρέσκειας (Cronbach’s 

α=0.903) 

Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας (Cronbach’s α=0.789) 

 Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση (Cronbach’s 

α=0.731) 

 Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση (Cronbach’s 

α=0.625). 

 

     Ικανοποιητικοί δείκτες αξιοπιστίας αφού προσεγγίζουν, βρίσκονται ήδη ή 

υπερβαίνουν το 0.7 που θεωρείται ως όριο για να είναι αξιόπιστο ένα ψυχομετρικό 

εργαλείο (Τσάντας κ.ά, 1999).  

Β. Επίδραση των παραγόντων Φύλο, Τάξη και Επίδοση για ολόκληρο το 

δείγμα  

 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μέσης τιμής της Κλίμακας της 

Μοναξιάς ως προς τη σχολική επίδοση (Sig.=0.000). Η χαμηλή σχολική επίδοση 

συναρτάται με σημαντική αίσθηση βίωσης Μοναξιάς (Margalit & Efrati, 

1996). 

Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται στην μέση τιμή της 

Κλίμακας Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και σχολικής επίδοσης (Sig.=0.000). 

Μαθητές με χαμηλή επίδοση έχουν εξαιρετικά υψηλότερη μέση τιμή στην 

Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια σε σύγκριση με εκείνους με μέση σχολική 

επίδοση (2.85 vs 1.95) (Quay, 1992. Williams & Asher, 1992). Η διττή αυτή 

συσχέτιση δεν παρατηρείται σε ανάλογες μελέτες με παιδιά χωρίς Μαθησιακές 

Δυσκολίες και πολιτισμική ετερότητα. Σε έρευνα των Galanaki και Azizi (1999) η 

χαμηλή σχολική επίδοση συνδέεται αρνητικά με την εκδήλωση Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας στο σχολείο, αλλά όχι και με τη Μοναξιά.  
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Ως προς την Αυτοαποτελεσματικότητα, διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο (Sig.=0.005) και την επίδοση 

(Sig.=0.003) των συμμετεχόντων. Τα αγόρια φαίνεται να λειτουργούν πιο 

εύκολα σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης και να τις αντιμετωπίζουν καλύτερα 

από τα κορίτσια (2.96 vs 2.66). Οι Wheeler & Ladd (1982), σε ανάλογη μελέτη, 

δεν εντοπίζουν μία τέτοια στατιστική σημαντικότητα ενώ οι Galanaki και Azizi 

(1999) παρουσιάζουν παρόμοια ερευνητικά δεδομένα με τους Wheeler & Ladd 

(1982). 

 Συνεχίζοντας με τη σχολική επίδοση, παρατηρούμε ότι διαδραματίζει, 

γενικώς, σημαίνοντα ρόλο. Παιδιά με μέση επίδοση χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερη αίσθηση Αυτοαποτελεσματικότητας (2.98 vs 2.69) σε σύγκριση με 

παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση.  

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσης τιμής της Κλίμακας 

της Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση και του φύλου (Sig.=0.010). Τα 

αγόρια έχουν υψηλότερη μέση τιμή σε σχέση με τα κορίτσια, λειτουργούν πιο 

εύκολα σε διαναδράσεις σύγκρουσης και τις αντιμετωπίζουν καλύτερα (2.87 

vs 2.54). Συσχετίσεις με άλλες έρευνες (Wheeler & Ladd, 1982) σε παιδιά χωρίς 

δυσλεξία και διγλωσσία, δείχνουν ότι το φύλο δε διαφοροποιεί τις πίστεις περί 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικόητας των παιδιών σε συγκρουσιακές και μη, 

καταστάσεις. Άρα: Κοινωνική ταυτότητα του Φύλου – διαφορετική στοχοθεσία 

κοινωνικοποίησης Φύλων στην ελληνική κοινωνία, φαίνεται να συναποτελούν το 

πλέγμα των παραγόντων εκείνων που μπορούν να ερμηνεύσουν το στατιστικό 

αυτό εύρημα.  

Διαπιστώνεται, στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή της 

Κλίμακας της Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση και επίδοσης 

(Sig.=0.004). Μαθητές με μέση επίδοση τα καταφέρνουν καλύτερα σε 

καταστάσεις σύγκρουσης με ομηλίκους σε σχέση με μαθητές με χαμηλή 

επίδοση (2.90 vs 2.55). 

Στατιστικά σημαντική διαφορά υφίσταται και στη μέση τιμή της Κλίμακας 

της Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση και του φύλου (Sig.=0.027). 

Τα αγόρια φαίνεται να αντεπεξέρχονται εξίσου πιο αποτελεσματικά από τα 

κορίτσια και σε επίπεδο μη συγκρουσιακών καταστάσεων (3.09 vs 2.85). 

 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

124 

 

Γ. Επίδραση του παράγοντα Γλώσσα 

 

Τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 

υψηλότερη μέση τιμή στην Κλίμακα της Μοναξιάς σε σχέση με τα αντίστοιχα 

μονόγλωσσα (2.61 vs 2.20). 

Τα μονόγλωσσα κορίτσια με δυσλεξία, σκοράρουν κατά μέσο όρο πολύ 

υψηλότερα στην Κλίμακα της Μοναξιάς σε σχέση με τα αντίστοιχα δίγλωσσα 

(2.75 vs 2.48). 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική συνάφεια ανάμεσα στην τιμή της 

Κλίμακας της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και της Γλώσσας (Sig.=0.026). Τα 

δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία είναι κατά μέσο όρο περισσότερο κοινωνικά 

δυσαρεστημένα από τον κοινωνικό τους περίγυρο (2.58 vs 2.12). Γλωσσική 

ετερότητα, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, κοινωνική διαφοροποίηση, 

προαγωγή στερεοτύπων, ενδοομαδική εύνοια – εξωομαδική υποτίμηση, 

κοινωνικές ταυτότητες (Tajfel, 1982), όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να 

διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο, ως σύμπλεκτες μεταβλητές, που ερμηνεύσουν 

την…αιτιοπαθογένεση της συναισθηματικής κακοποίησης και θυματοποίησης 

ορισμένων παιδιών στο σχολείο. 

Τα μονόγλωσσα παιδιά με δυσλεξία σημειώνουν σημαντικά υψηλότερο 

μέσο όρο στην Κλίμακα της Αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με τα 

δίγλωσσα (2.91 vs 2.79). Τα καταφέρνουν καλύτερα στις κοινωνικές τους 

διαναδράσεις στο σχολείο και έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη μία προσδοκία 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας εντός αυτού. Τα καταφέρνουν, επίσης, 

καλύτερα έναντι των δίγλωσσων στη διαχείριση των συγκρουσιακών  

καταστάσεων (2.80 vs 2.69) διότι δραστηριοποιούνται σε πεδίο περισσότερο 

ενδοομαδικής εύνοιας παρά εξωοομαδικής υποτίμησης – μπορούν δηλαδή  να είναι 

περισσότερο σαν στους άλλους. 

Σε επίπεδο διαχείρισης μη συγκρουσιακών καταστάσεων, μονόγλωσσα 

και δίγλωσσα παιδιά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε επίπεδο 

μέσων όρων (3.07 vs 2.93).   

 

Δ. Επίδραση του παράγοντα Επίδοση στη Μοναξιά Μονόγλωσσων και 

Δίγλωσσων Παιδιών Με Δυσλεξία 
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Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής της Κλίμακας της 

Μοναξιάς των μονόγλωσσων παιδιών ως προς την επίδοση (Sig.=0.017). Από 

τους μονόγλωσσους μαθητές εκείνοι που έχουν χαμηλή σχολική επίδοση 

βιώνουν πολύ πιο έντονα τη Μοναξιά (2.72) σε σύγκριση με εκείνους με μέση 

επίδοση (1.90).  

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους δίγλωσσους μαθητές με δυσλεξία 

(Sig.=0.002). Όσοι σημειώνουν χαμηλή επίδοση, βιώνουν πολύ πιο έντονη 

Μοναξιά στο σχολείο (3.00) σε σύγκριση με εκείνους με μέση επίδοση (2.20). 

Δηλαδή: Όσο πιο χαμηλή είναι η επίδοση ενός παιδιού με δυσλεξία, 

ανεξαρτήτως φύλου, τόσο πιο έντονα θα βιώσει αυτό Μοναξιά κατά την 

αλληλεπίδρασή του με ομάδες ομηλίκων του στο χώρο του σχολείου. 

 

 

Ε. Γραμμική Συσχέτιση – Συντελεστής Pearson  

 

Μεταξύ της Κλίμακας της Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση (r=0.753 – Sig.=0.000).  

 

     Άρα: Όσο υψηλότερη αίσθηση της Μοναξιάς έχει ένας μαθητής με δυσλεξία, 

τόσο πιο έντονα βιώνει την Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια. 

 

Μεταξύ της Μοναξιάς και της Αυτοαποτελεσματικότητας υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση (r=-0.565 – Sig.=0.000).  

 

     Συνεπώς: Όσο ελαττώνεται η αίσθηση της Μοναξιάς που έχει ένας μαθητής με 

δυσλεξία, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι στις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους. 

 

Μεταξύ της Κλίμακας της Μοναξιάς και της 

Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-

0.513 – Sig.=0.000).  

 

     Δηλαδή: Όσο ελαττώνεται αίσθηση της Μοναξιάς που έχει κάποιος μαθητής με 

δυσλεξία, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι στις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους του σε καταστάσεις σύγκρουσης.  
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Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες λειτουργούν κοινωνικά όπως και 

τα παιδιά χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες. Βιώνουν τη Μοναξιά ως ανασταλτικό 

παράγοντα προσδοκίας Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας σε συγκρουσιακές 

και μη συγκρουσιακές καταστάσεις με ομάδες ομηλίκων τους στο χώρο του 

σχολείου. 

 

Μεταξύ Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-0,468 – Sig.=0.000). Ως εκ τούτου: Όσο 

ελαττώνεται η αίσθηση Μοναξιάς τόσο αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητα υπό 

μη σύγκρουση.  

 

Η συνάφεια, ωστόσο, είναι ισχυρότερη για τις συγκρουσιακές 

καταστάσεις παρά για τις μη συγκρουσιακές (r=-0,513 vs r=-0,468).  

 

Tα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες βιώνουν πιο έντονα τις 

συγκρουσιακές καταστάσεις ή αντιλαμβάνονται και τις μη συγκρουσιακές 

καταστάσεις ως συγκρουσιακές κατά βάση - και η έννοια της «ευκολίας» 

διαχείρισης μίας μη συγκρουσιακής κατάστασης, ίσως να μην είναι τελικά για τα 

παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες τόσο υπαρκτή και πέρα από κάθε αμφισβήτηση 

όσο προκύπτει από τη βιβλιογραφία για τα παιδιά με μη Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Bandura, 1982, 1997.  Γαλανάκη & Καλαντζή–Azizi,1998. Galanaki & Kalantzi–

Azizi, 1999).  

 

ΣΤ. Γραμμική Συσχέτιση – Συντελεστής Pearson – Μονόγλωσσα & 

Δίγλωσσα 

 

Μεταξύ της Κλίμακας Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας μονόγλωσσων παιδιών, υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση 

r=0,828 (Sig.=0.000).  

Δηλαδή: όσο περισσότερο έντονα βιώνει τη Μοναξιά στο σχολείο κάποιος 

μονόγλωσσος μαθητής με δυσλεξία, τόσο πιο έντονα θα βιώνει και την 

Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια στο ίδιο πλαίσιο. 
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Μεταξύ της Κλίμακας Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας των δίγλωσσων παιδιών υπάρχει θετική συσχέτιση r=0,603 

(Sig=0.000).  

Όσο περισσότερη αίσθηση της Μοναξιάς έχει κάποιος δίγλωσσος μαθητής 

στα πλαίσια συμβολικών διαναδράσεων με ομάδες ομηλίκων του στο σχολείο, τόσο 

πιο έντονα βιώνει και την Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια. 

 

Μεταξύ της Μοναξιάς και της Αυτοαποτελεσματικότητας των 

μονόγλωσσων μαθητών υπάρχει αρνητική συσχέτιση r=-0,664 (Sig.=0.000). 

Αυτό σημαίνει ότι όταν ελαττώνεται η αίσθηση της μοναξιάς που έχει κάποιος 

μονόγλωσσος μαθητής με δυσλεξία, θα είναι πιο αποτελεσματικός στις 

αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους του.  

 

Μεταξύ της Μοναξιάς και της Αυτοαποτελεσματικότητας των 

μονόγλωσσων μαθητών παρατηρείται αρνητική συσχέτιση r=-0,405 

(Sig=0.024).  

Όσο περισσότερο ελαττώνεται η μοναξιά ενός δίγλωσσου μαθητή, τόσο πιο 

αποτελεσματικός είναι στις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους του.  

 

 Σύγκριση μέσων όρων μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με 

δυσλεξία, ως προς τη Μοναξιά και την Αυτοαποτελεσματικότητα, δείχνει ότι τα 

μονόγλωσσα παιδιά τείνουν να έχουν πολύ πιο αναπτυγμένη μία αίσθηση 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

δίγλωσσα (2.91 vs 2.79). 

 

Υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-0,634) μεταξύ Μοναξιάς και 

Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση στα μονόγλωσσα παιδιά 

(Sig.=0.000). Όταν ελαττώνεται η αίσθηση της Μοναξιάς που έχει κάποιος 

μονόγλωσσος μαθητής, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του υπό σύγκρουση. 

 

Μεταξύ της Κλίμακας Μοναξιά και της Αυτοαποτελεσματικότητας 

υπό σύγκρουση δίγλωσσων μαθητών δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση r=-0,316 (Sig=0.084). Για τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία η Μοναξιά 

δε φαίνεται να συναρτάται σημαντικά με την προσδοκία Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων. 
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Αντίθετα, διαπιστώνεται μία ασθενής, σχέση, αρνητικά προσδιοριζόμενη ωστόσο, 

που δε μπορεί να αναχθεί σε ένα επίπεδο κατάδειξης στατιστικής σημαντικότητάς 

της. 

 

Σε μία σύγκριση Αυτοαποτελεσματικότητας μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών με δυσλεξία υπό σύγκρουση, φαίνεται ότι τα μονόγλωσσα παιδιά με 

δυσλεξία σκοράρουν υψηλότερα σε σχέση με τα δίγλωσσα (2.80 vs 2.69). Το 

συγκεκριμένο εύρημα συνάδει με το ευρύτερο σύνολο χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία.  

 

Υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-0,460 - Sig.=0.008) μεταξύ Μοναξιάς 

και προσδοκίας Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας μονόγλωσσων 

παιδιών, υπό μη σύγκρουση. Όταν ελαττώνεται αίσθηση της μοναξιάς που έχει 

κάποιος μονόγλωσσος μαθητής, αυξάνεται η αποτελεσματικότητά του υπό μη 

σύγκρουση. 

 

Συνεπώς, στη διαχείριση των υπό και μη σύγκρουση καταστάσεων η 

διάσταση της μοναξιάς είναι σημαίνουσα. Η μοναξιά, έντονη ή μη, ασκεί 

εξαιρετικά σημαίνουσα επιρροή στη διαμόρφωση μίας δομής προσωπικότητάς. 

Λαμβάνοντας υπόψιν δε, ότι μία πολύ σημαντική πλευρά των κοινωνικών 

δεξιοτήτων του παιδιού, όπως το ίδιο τις αντιλαμβάνεται, είναι η προσδοκία 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας και ότι αυτή ορίζει και προσδιορίζει ποιες 

δραστηριότητες θα αναλάβει, ποιες θα αποφύγει, το μέγεθος της προσπάθειας που 

θα καταβάλλει και το βαθμό της επιμονής του ενόψει εμποδίων ή δυσάρεστων 

εμπειριών, καθώς επίσης και ότι η Κοινωνική Αυτοαποτελεσματικότητα αφορά 

στην εκτίμηση ενός ατόμου για το πόσο ικανό είναι, ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις (Bandura, 

1982) – εδώ τις σχέσεις με τους ομηλίκους, τότε γίνεται κατανοητό γιατί αυτά τα 

στατιστικά ευρήματα είναι σημαντικά.  

 

Απαντάται αρνητική συσχέτιση (r=-0,439 - Sig.=0.014) μεταξύ 

Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση δίγλωσσων 

μαθητών με δυσλεξία. Αν ελαττώνεται η αίσθηση της μοναξιάς που έχει κάποιος 

δίγλωσσος μαθητής θα είναι πιο αποτελεσματικός στις αλληλεπιδράσεις με του  υπό 

μη σύγκρουση. 
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Στα μονόγλωσσα όμως παιδιά με δυσλεξία απορρίπτεται η ερευνητική 

υπόθεση ότι η παραπάνω αρνητική συσχέτιση θα είναι ισχυρότερη για το μη 

συγκρουσιακό στοιχείο, αντίθετα, η ερευνητική αυτή υπόθεση επαληθεύεται 

για τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία.  

 

Σύγκριση τιμών των μέσων όρων Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη 

σύγκρουση, δείχνει ότι τα μονόγλωσσα παιδιά με δυσλεξία τα καταφέρνουν 

καλύτερα από τα δίγλωσσα (3.07 vs 2.93).   

 

Ζ. Αποτελεσματικότητα υπό και μη σύγκρουση 

 

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συγκρουσιακών και μη, καταστάσεων και 

μάλιστα η Αυτοαποτελεσματικότητα μη συγκρουσιακών καταστάσεων έχει 

υψηλότερη τιμή, δηλαδή οι μαθητές αντιμετωπίζουν πιο εύκολα μη 

συγκρουσιακές καταστάσεις παρά συγκρουσιακές (Sig.=0.000).  

Η Αυτοαποτελεσματικότητα μη συγκρουσιακών καταστάσεων έχει 

υψηλότερη τιμή, δηλαδή οι μονόγλωσσοι  μαθητές αντιμετωπίζουν πιο εύκολα μη 

συγκρουσιακές καταστάσεις (Sig.=0.004). Το ίδιο ισχύει και για τα δίγλωσσα 

παιδιά με δυσλεξία (Sig.=0.002). 

Είναι «εύκολες» καταστάσεις οι μη συγκρουσιακές. Δεν απαιτούν 

ιδιαίτερες δεξιότητες διαχείρισης καθώς ο στόχος του παιδιού δεν εναντιώνεται 

στο στόχο του / ων συνομηλίκου / ων. Άρα και η προσδοκία 

Αυτοαποτελεσματικότητας θα είναι αντίστοιχα υψηλή. Είναι επικοινωνιακές 

διαναδράσεις που επιβεβαιώνουν τον εαυτό καθώς έχουν αίσια έκβαση. Τα 

παιδιά τείνουν να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους διαναδράσεις και να 

επιθυμούν να απεμπλακούν από αντίστοιχες συγκρουσιακές.  

 

Η. Επίπεδα Μοναξιάς –Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης – 

Αυτοαποτελεσματικότητας 

 

Η ισχυρή πλειοψηφία των συμμετεχόντων βιώνει μέσο επίπεδο 

Μοναξιάς, Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης και Αυτοαποτελεσματικότητα, με 

ομηλίκους στο σχολείο. Οι δείκτες ποσοστώσεων που αφορούν στα υπόλοιπα δύο 

επίπεδα, είναι υψηλοί ώστε να λειτουργήσουν σε μία συναγερμική βάση για 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

130 

 

ανάληψη δράσεων για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – δυσλεξία 

(μονόγλωσσα και δίγλωσσα). 

 

Θ. Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

 

α. Επίπεδο Μοναξιάς και Γλώσσα 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων της 

Μοναξιάς και της Γλώσσας (Sig.=0.102) (Πίνακας 1). Παρατηρείται δε μία 

αξιοσημείωτη διαφορά ως προς την ποσόστωση Μοναξιάς μονόγλωσσων και 

δίγλωσσων μαθητών με δυσλεξία (40% vs 60%) (Πίνακας 2 – Ραβδόγραμμα 1).  

 

β. Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και Γλώσσα 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και της Γλώσσας (Sig.=0.102) (Πίνακας 3). Το 

60% των μονόγλωσσων με δυσλεξία συμμετεχόντων δηλώνει ότι 

αντιπροσωπεύεται από χαμηλό επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας, ενώ το 

60% δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο αυτής 

(Πίνακας 4 – Ραβδόγραμμα 2).  

 

γ. Επίπεδο Αυτοαποτελεσματικότητας και Γλώσσα 

ΔενΜυπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ επιπέδου 

Αυτοαποτελεσματικότητας και Γλώσσας (Sig.=0.527) (Πίνακας 5). Τα 

μονόγλωσσα παιδιά με δυσλεξία έχουν υψηλότερο επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότητας έναντι των αντίστοιχων δίγλωσσων (55% vs 45%) 

(Πίνακας 6 – Ραβδόγραμμα 3). 

 

δ. Επίπεδο Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου της 

Μοναξιάς και του επιπέδου της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας (Sig.=0.000) 

(Πίνακας 7. Όσο πιο έντονα βιώνει τη Μοναξιά ένας μαθητής με δυσλεξία, τόσο 

και πιο δυσαρεστημένος είναι κοινωνικά, κάτι που συνιστά επιβεβαίωση 

αρνητικής συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών. Τα  δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία 

που βιώνουν ένα υψηλότερο επίπεδο Μοναξιάς, θα βιώνουν και ένα ανάλογο 

αυτής υψηλότερο επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας στο χώρο του σχολείου 

(Πίνακας 8 – Ραβδόγραμμα 4).  
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ε. Επίπεδο Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση των επιπέδων Μοναξιάς και 

Αυτοαποτελεσματικότητας (Sig.=0.004) (Πίνακας 9). Η πλειοψηφία όσων 

μαθητών έχουν χαμηλό επίπεδο Μοναξιάς έχει υψηλό επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότητας και το αντίθετο (Πίνακας 10 – Ραβδόγραμμα 5). Η 

Μοναξιά είναι κομβικής σημασίας παράγοντας που επηρεάζει τις υπόλοιπες 

μεταβλητές  

 

Στ. Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και Αυτοαποτελεσματικότητας 

Υπάρχει εξάρτηση επιπέδων Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και 

Αυτοαποτελεσματικότητας (Sig.=0.001) (Πίνακας 11). Η πλειοψηφία όσων 

μαθητών έχουν χαμηλό επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας, έχουν υψηλό 

επίπεδο Αυτοαποτελεσματικότητας και το αντίθετο (Πίνακας 12 – Ραβδόγραμμα 

6)
22

. Η ύπαρξη Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας επηρεάζει αρνητικά και την 

προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας. 

Παρατηρούμε, συνεπώς, ότι υφίσταται μία σχέση συμβολικής 

διανάδρασης υποκειμενικότητας της εμπειρίας και περιβάλλοντος του ατόμου, μία 

σχέση που αφορά στα και εκφράζεται, κυρίως, μέσα από τα γνωσιακά σχήματα 

σκέψης του ατόμου, ή τις γνωσίες του, όπως ορίζονται, μία σχέση που 

παρατηρείται, ιδίως, κατά την εκδήλωση στάσεων και συμπεριφορών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργικού χαρακτήρα γνωσίες και γνωσιακά σφάλματα. 

Και φαίνεται να είναι αναμενόμενο και εξαιρετικά συνεπές το γεγονός ότι η 

συναισθηματική λώβηση του ατόμου να σχετίζεται με τη διάσταση της 

ψυχολογικής αλλοτρίωσης από τον εαυτό, τους σημαντικούς άλλους, το 

κοινωνικό σύνολο, εν τέλει, τα έργα και πράξεις του ατόμου.  

 

 

Συμπεράσματα – Βασικές Τάσεις 

Επαληθεύονται οι διατυπωθείσες ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με 

αναμενόμενους υψηλότερους δείκτες Μοναξιάς, έλλειψης Ψυχοκοινωνικής 

                                                
22

 Παρατίθενται μόνο οι συγκεκριμένοι πίνακες και τα συναφή τούτων ραβδογράμματα για 
λόγους οικονομίας χώρου του κειμένου και διατιθέμενου χρόνου του αναγνώστη. Κρίνεται, 

λοιπόν, ότι οι παρόντες πίνακες είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί όλου εκείνου του υλικού που 

συναπαρτίζει τις στατιστικές αναλύσεις και τους στατιστικούς ελέγχους που έλαβαν χώρα στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας.   
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Ικανοποίησης και χαμηλής προσδοκίας Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας των δίγλωσσων παιδιών  με δυσλεξία. 

Τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία είναι δύσκολο να κάνουν φίλους στο 

σχολείο, δεν έχουν φίλους μέσα στην τάξη, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, είναι περισσότερο μόνα, διαχειρίζονται με δυσκολία 

συγκρουσιακές, αλλά και λιγότερο συγκρουσιακές καταστάσεις, και προσπαθούν 

να αποφύγουν μία περαιτέρω διακύβευση της ήδη τρωθείσας εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής τους ταυτότητας. Η πιθανότητα μη διακύβευσης αυτής της ταυτότητας 

και η μείωση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής τους διαφοροποίησης, αποτελούν 

σημαίνοντα κίνητρα για να συνεχίσουν να «παλεύουν» αυτά τα παιδιά 

εκπαιδευτικά, αλλά και κοινωνικά. 

Τόσο τα κορίτσια, όσο και τα αγόρια με δυσλεξία, αντιμετωπίζουν 

έντονο το συναίσθημα της Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας στο 

σχολείο και μάλιστα σε συνδυασμό με μία αισθητά χαμηλότερη του μέσου 

αναμενόμενου δείκτη, προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας. Τα 

κορίτσια είναι πιο μοναχικά, αλλά δε θα το δηλώσουν ευθέως. Βιώνουν τη 

Μοναξιά τους και την Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια σε μία πιο εκλεπτυσμένη, 

περισσότερο εσωστρεφή, μορφή που χαρακτηρίζεται από ήρεμη 

αποστασιοποίηση, δήλωση απώλειας ενδιαφέροντος, φαινομενική έλλειψη 

κινήτρων συμμετοχής – όλα εκδηλούμενα στα πλαίσια συγκροτημένης σκέψης 

και παρουσίασής της μέσα στη σχολική πραγματικότητα.  

Τα αγόρια δηλώνουν με μεγαλύτερη άνεση τα συναισθήματά τους και 

ίσως σε αυτά, τέτοιου είδους συναισθήματα να είναι περισσότερο έκδηλα, γιατί 

είναι περισσότερο κοινωνικά «απαγορευμένα», λαμβάνοντας υπόψιν τον 

κοινωνικό ρόλο των δύο Φύλων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Σε σχέση με την 

προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας φαίνεται να τα καταφέρνουν 

καλύτερα όταν καλούνται, αναπόφευκτα, να διαχειριστούν συγκρουσιακές 

καταστάσεις. Αντίθετα, τα κορίτσια είναι αισθητά πιο επιφυλακτικά στο να έρθουν 

σε ανοικτή αντιπαράθεση. 

Τα παιδιά της ΣΤ΄ Τάξης φαίνεται να είναι περισσότερο μοναχικά και 

κοινωνικά δυσαρεστημένα σε σύγκριση με εκείνα της Ε΄. Αν και φαίνεται ότι 

εμπλέκονται περισσότερο στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στα 

πλαίσια του σχολικού χώρο-χρόνου, εντούτοις παρουσιάζονται με χαμηλότερη 
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προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας σε αυτές τις καταστάσεις. 

Θεωρούν ότι είναι δύσκολο να έρθουν σε σύγκρουση με κάποιο συμμαθητή τους 

και αυτή η στάση μπορεί να ερμηνευθεί από τη μεγαλύτερη γνωστικό - 

συναισθηματική ωριμότητα, που επιτρέπει να σταθμίζουν καλύτερα προεκτάσεις 

–συνέπειες λόγων και έργων. 

Ο παράγοντας σχολική Επίδοση του υποκειμένου με δυσλεξία, 

αναδεικνύεται σε κομβικής σημασίας παράγοντα. Μέσα από στατιστικά 

σημαντικές εξαρτήσεις σκιαγραφείται ένα ψυχολογικό «πορτραίτο» των «κακών» 

και μετρίων μαθητών με δυσλεξία, μονόγλωσσων και δίγλωσσων. 

Οι μαθητές με χαμηλή επίδοση είναι υποκείμενα με Εγώ αδύναμο, 

εσωτερική ανεπάρκεια, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δέχονται παθητικά τις 

καταστάσεις, βιώνουν έντονη Μοναξιά, υψηλή Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια και 

έχουν χαμηλή προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας. Στον άλλο 

πόλο, οι μέτριας σχολικής επίδοσης μαθητές με δυσλεξία μάς δίνουν ενδείξεις 

για ένα πιο ψυχοδιανοητικά εύρωστο Εγώ, είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στη 

σχολική πραγματικότητα, βιώνουν λιγότερη Μοναξιά και περισσότερη 

Ψυχοκοινωνική Ικανοποίηση από τις κοινωνικές τους διαναδράσεις στο σχολείο, 

ενώ εμφανίζουν μία 

μεγαλύτερη ψυχοσυναισθηματική και συμπεριφορική επάρκεια, αισιόδοξη 

θέαση των μελλούμενων και προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας 

στη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης και μη, σε σχολικά περιβάλλοντα. 

 

Ερευνητικοί Περιορισμοί 

 

Η μελέτη αυτή μπορεί να νοηθεί ως ερευνητικώς περιορισμένη (sic!) κατά 

τέσσερις, τουλάχιστον, παραμέτρους. Πρώτον, σε επίπεδο μεθοδολογίας, ως προς 

τη «δεξαμενή» δείγματος, υπήρξαν μόνο παιδιά και όχι και γονείς, κάτι που θα 

επέτρεπε, επιπροσθέτως, και μία συστημική θεώρηση, δεύτερον, τα δίγλωσσα 

παιδιά με δυσλεξία ήταν μόνο αλβανικής καταγωγής και όχι και συμμετέχοντες 

έτερων εθνικοτήτων, τρίτον, χρησιμοποιήθηκαν, ως ψυχομετρικά εργαλεία, μόνο 

ερωτηματολόγια και όχι και συνεντεύξεις με τα παιδιά, και τέλος, σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων υπήρξε πλασματικά διαμοιρασμένη διακύμανση, και υψηλές 

τυπικές αποκλίσεις, συνθήκη που οδήγησε σε μη κατάδειξη στατιστικής 

σημαντικότητας ευρημάτων. 
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Χαρτογραφώντας ένα επιστημονικό όραμα… 

 

Παιδιά που έχουν, ή ανακτούν, το ψυχικό σθένος να μιλήσουν, μέσα από 

την εκτίμηση των κοινωνικών πλεγμάτων στήριξης, και να εκφράσουν τις 

αρνητικές τους εμπειρίες σε μία προσπάθεια διορθωτικής έκφρασης της όλης 

δυσμενούς κατάστασης που βιώνουν – σκεπτόμενα και συναισθανόμενα τη ζωή 

και τις δυσκολίες της – τοποθετώντας αυτές, δηλαδή, ταυτόχρονα σε ένα 

οικολογικό διαλεκτικό πλαίσιο – αναλαμβάνοντας το ρόλο του ενεργού 

διαχειριστή τους και όχι του θύματος – όπου η αναγνώριση του ρόλου της 

υποκειμενικότητας της εμπειρίας θα συνεκτιμηθεί με τις δυνατότητες, τις 

ικανότητες, και τις υπάρχουσες στρατηγικές τους για κατίσχυση του στρες που 

βιώνουν, πριν τη μετεξέλιξη αυτού σε άγχος, αναμένεται να έχουν εκ των έσω 

ισχυρότερο κίνητρο αλλαγής της κατάστασης αυτής και να επωφεληθούν από 

προγράμματα – προτάσεις παρέμβασης δρώντας προστατευτικά μέσα από μία 

ενδόμυχη ενεργοποίηση αυτοασφάλειας, συνεπώς, αυτοβελτιωτικά και 

περνώντας από την επίκτητη απόγνωση (learned helpfulness) στην επίκτητη 

εκ-πόρευση (learned resourcefulness) της οποίας «η αυτορυθμιστική 

κινητοποίηση προς εξεύρεση πόρων όντως πραγματοποιείται μεγιστοποιώντας την 

ωφέλεια για το προσβαλλόμενο άτομο» (Παλαιολόγου 1999, σελ. 159).  

Από την άλλη πλευρά, οι Εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν σε 

ένα πολλαπλό επίπεδο αρωγής για τα παιδιά που επωμίζονται ένα τέτοιο πλέγμα 

ετερότητας έναντι της πλειονότητας των συμμαθητών τους – για τα παιδιά που 

συνιστούν την εξω-ομάδα αναφοράς για τους συμμαθητές τους, μία ομάδα η 

οποία υφίσταται τις ψυχολογικές επιπτώσεις στερεοτυπικών αποδόσεων και 

εξωοομαδικής υποτίμησης. Μπορούν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να 

δραστηριοποιηθούν ανιχνευτικά, σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, και, 

ακολούθως, να λειτουργήσουν σε μία συναγερμική βάση ως ερευνητές τάξης 

(παρατήρηση [συμμετοχική ή μη], χορήγηση σχετικών ερωτηματολογίων, χρήση 

κοινωνιογράμματος). Όταν, λοιπόν, εντοπιστεί μία τέτοια επαπειλητική 

καταστασιακή συνθήκη και ένα σύνολο ιδεών επιφορτισμένων με έναν ισχυρό 

συναισθηματικό τόνο θυματοποίησης που κυμαίνεται από την 

αναποτελεσματική τάση απόδρασης μέχρι την αυτομομφή και την εμπλοκή σε 

καταστροφολογικές σκέψεις, τότε έρχονται α. η Χρήση γνωσιακών – 

συμπεριφορικών μεθόδων (γνωστική αναδόμηση μέσω: αντικατάστασης 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

135 

 

δυσλειτουργικών αντιλήψεων και επανεστίασης της προσοχής-έπαινος, θετική 

ενίσχυση, διαφορική ενίσχυση) (Καλαντζή–Azizi, 1985. Κολιάδης, 1991, 1995) β. 

η Χρήση συστημικών μεθόδων (αναπλαισίωση και θετική σημασιοδότηση) 

(Βασιλείου, 1987. Γκαρή, 1996. Δεκλερής, 1986). γ. η Υιοθέτηση της συνεργατικής 

οπτικής – ενσυναίσθηση (Γαλανάκη, 1997. Molnar & Lindquist, 1989, 1993) και δ. 

η Επιμόρφωση και άσκηση, ενδοσκόπηση, ένταξη σε ειδικές ομάδες 

ευαισθητοποίησης σε εκπαιδευτικά θέματα, που μπορούν να υποσχεθούν νέες, 

αισιόδοξες προοπτικές διαχείρισης ψυχικού άλγους. 

 

Αντί Επιλόγου… 

 

Τα κίνητρα, η μεταγνώση και η ψυχοπαθολογία  μπορούν να 

λειτουργήσουν, και η έρευνα τείνει να καταδεικνύει ότι όντως λειτουργούν, 

ως ανιχνευτικοί δείκτες και ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες διάγνωσης 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Sideridis, 2006α,β. Sideridis κ.ά., 2006, 

2007). 

Ο Cummins (1986, σελ. 11) υποστηρίζει: «το κρίσιμο στοιχείο της σχολικής 

αποτυχίας στο σχολείο των μαθητών από τις γλωσσικές μειονότητες δεν είναι η 

γλώσσα της διδασκαλίας, αλλά ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν 

να διαιωνίσουν – αντί να αντιστρέψουν – τον έμμεσο, αν και συχνά όχι τόσο 

έμμεσο, θεσμοθετημένο ρατσισμό της κοινωνίας στο σύνολό της. Με άλλα λόγια, η 

δίγλωσση εκπαίδευση αποδίδει μόνο όταν είναι αντιρατσιστική. Η έντονη προώθηση 

της πρώτης γλώσσας των μαθητών μπορεί να είναι σημαντική συνιστώσα για την 

ενδυνάμωση των μαθητών, αλλά σίγουρα δεν είναι από μόνη της αρκετή».  

Κανένα παιδί δεν έχει γεννηθεί για να αποτύχει και δεν έρχεται στο 

σχολείο επιθυμώντας να αποτύχει και να θυματοποιηθεί, είτε γνωστικά είτε 

σε κοινωνικά. Αντίθετα, αυτό καθεαυτό το εκπαιδευτικό σύστημα ως 

αναπαραγωγή του αντίστοιχου κοινωνικού, είναι ο παράγοντας εκείνος που 

είτε οδηγεί ένα παιδί στην αποτυχία, είτε επιτείνει μία υπαρκτή τάση σε αυτή.  
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων Μοναξιάς – 

Γλώσσα 

 Value / τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. 

(2-sided) / 

Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-Square 

/ Κριτήριο χ
2
 του 

Pearson 

2,670(b) 1 ,102   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

1,909 1 ,167   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

2,688 1 ,101   

Fisher's Exact Test / 

Κριτήριο Ακρίβειας 

του Fisher 

   ,133 ,083 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

2,627 1 ,105   

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table / Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14. 
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Πίνακας 2 – Ραβδόγραμμα 1  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Μοναξιάς και Γλώσσας – ποσοστιαίες 

κατανομές 

   

ΓΛΩΣΣΑ 

Total / 

σύνολο 

μονόγλωσσο 

με δυσλεξία 

δίγλωσσο 

με δυσλεξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Μοναξιάς 

 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 20 13 33 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

60,6% 39,4% 100,0% 

% within / ως 

προς ΓΛΩΣΣΑ 
62,5% 41,9% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
31,7% 20,6% 52,4% 

Adjusted 

Residual / 

Διορθωμένο 

Υπόλοιπο 

1,6 -1,6  

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 12 18 30 

% within  / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

40,0% 60,0% 100,0% 

% within / ως 

προς ΓΛΩΣΣΑ 
37,5% 58,1% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
19,0% 28,6% 47,6% 

Adjusted 

Residual/ 

Διορθωμένο 

Υπόλοιπο 

-1,6 1,6  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Μοναξιάς

0

5

10

15

20

Co
un

t

ΓΛΩΣΣΑ

μονόγλωσσο με 
δυσλεξία

δίγλωσσο με 
δυσλεξία

Bar Chart

 

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως 

προς ΓΛΩΣΣΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total/ επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 3 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας – Γλώσσα 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-Square / 

Κριτήριο χ
2
του Pearson 

2,670(b) 1 ,102   

Continuity Correction(a) 

/ Διόρθωση συνέπειας 
1,909 1 ,167   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική πιθανότητα 
2,688 1 ,101   

Fisher's Exact Test / 

Κριτήριο Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,133 ,083 

Linear-by-Linear 

Association / Γραμμική 

επί γραμμική Σχέση 

2,627 1 ,105   

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table/ Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,76 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14,76 
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Πίνακας 4 – Ραβδόγραμμα 2  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και Γλώσσας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

ΓΛΩΣΣΑ 

Total / 

σύνολο 

μονόγλωσσο 

με δυσλεξία 

δίγλωσσο 

με δυσλεξία 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 20 13 33 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

60,6% 39,4% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
62,5% 41,9% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
31,7% 20,6% 52,4% 

Adjusted Residual 

/ Διορθωμένο 

υπόλοιπο 

1,6 -1,6  

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 12 18 30 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

40,0% 60,0% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
37,5% 58,1% 47,6% 

% of Total/ επί 

συνόλω 
19,0% 28,6% 47,6% 

Adjusted Residual/ 

Διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-1,6 1,6  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας

0

5

10

15

20

Co
un

t

ΓΛΩΣΣΑ

μονόγλωσσο με 
δυσλεξία

δίγλωσσο με 
δυσλεξία

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total/ επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 5 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων 

Αυτοαποτελεσματικότητας – Γλώσσας 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-sided/ 

Ακριβής σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-Square 

/ Κριτήριο χ
2
του 

Pearson 

,400(b) 1 ,527   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

,144 1 ,704   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

,400 1 ,527   

Fisher's Exact Test / 

Κριτήριο Ακρίβειας 

του Fisher 

   ,617 ,352 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

,393 1 ,531     

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63       

a  Computed only for a 2x2 table / Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,25 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 15,25 
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Πίνακας 6 – Ραβδόγραμμα 3  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Αυτοαποτελεσματικότητας και Γλώσσας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

ΓΛΩΣΣΑ 

Total 

/σύνολο 

μονόγλωσσο 

με δυσλεξία 

δίγλωσσο 

με δυσλεξία 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Αυτοαποτε 

λεσματικότητας 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 15 17 32 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

46,9% 53,1% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
46,9% 54,8% 50,8% 

% of Total / επί 

συνόλω 
23,8% 27,0% 50,8% 

Adjusted Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-,6 ,6  

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 17 14 31 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

54,8% 45,2% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
53,1% 45,2% 49,2% 

% of Total / επί 

συνόλω 
27,0% 22,2% 49,2% 

Adjusted Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

,6 -,6  

Total /σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας

0

5

10

15

20

Co
un

t

ΓΛΩΣΣΑ

μονόγλωσσο με 
δυσλεξία

δίγλωσσο με 
δυσλεξία

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 7 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων Μοναξιάς  – 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-sided/ 

Ακριβής σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-

Square / Κριτήριο 

χ
2
του Pearson 

15,182(b) 1 ,000   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

13,278 1 ,000   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

15,844 1 ,000   

Fisher's Exact 

Test / Κριτήριο 

Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

14,941 1 ,000     

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63       

a  Computed only for a 2x2 table / Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,29 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14, 29. 
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Πίνακας 8 – Ραβδόγραμμα 4  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

Total / 

σύνολο Χαμηλό Υψηλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Μοναξιάς 

 

 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 25 8 33 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

75,8% 24,2% 100,0% 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

75,8% 26,7% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
39,7% 12,7% 52,4% 

Adjusted 

Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

3,9 -3,9  

 

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 8 22 30 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

26,7% 73,3% 100,0% 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

24,2% 73,3% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
12,7% 34,9% 47,6% 

Adjusted 

Residual/ 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-3,9 3,9  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Μοναξιάς

0
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25

C
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nt

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας

Χαμηλό

Υψηλό

Bar Chart

 

Count / τιμή  33 30 63 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

52,4% 47,6% 100,0% 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
52,4% 47,6% 100,0% 
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Πίνακας 9 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων Μοναξιάς  – 

Αυτοαποτελεσματικότητας 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. (2-

sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / 

Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-

Square / Κριτήριο 

χ
2
του Pearson 

8,453(b) 1 ,004   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

7,050 1 ,008   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

8,659 1 ,003   

Fisher's Exact 

Test / Κριτήριο 

Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,005 ,004 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

8,319 1 ,004   

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table/ Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,76 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14,76. 
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Πίνακας 10 – Ραβδόγραμμα 5  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσμα- 

τικότητας 

Total / 

σύνολο Χαμηλό Υψηλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Μοναξιάς 

 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 11 22 33 

% within / ως προς  

Επίπεδο Μοναξιάς 
33,3% 66,7% 100,0% 

% within / ως προς  

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματι

κότητας 

34,4% 71,0% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
17,5% 34,9% 52,4% 

Adjusted Residual 

/ διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-2,9 2,9  

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 21 9 30 

% within / ως προς 

Επίπεδο Μοναξιάς 
70,0% 30,0% 100,0% 

% within / ως προς  

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματι

κότητας 

65,6% 29,0% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
33,3% 14,3% 47,6% 

Adjusted Residual/ 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

2,9 -2,9  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Μοναξιάς

0
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Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικ

ότητας

Χαμηλό

Υψηλό

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο Μοναξιάς 
50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματι

κότητας 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 11 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας  – Αυτοαποτελεσματικότητας 

 Value / τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. (2-

sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / 

Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-

Square / 

Κριτήριο χ
2 
του 

Pearson 

11,642(b) 1 ,001   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

9,984 1 ,002   

Likelihood Ratio 

/ Αναλογική 

πιθανότητα 

12,041 1 ,001   

Fisher's Exact 

Test / Κριτήριο 

Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

11,457 1 ,001   

N of Valid Cases 

/ Αριθμός 

έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table/ Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,76/ Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14,76. 
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Πίνακας 12 – Ραβδόγραμμα 6 

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας  και 

Αυτοαποτελεσματικότητας – ποσοστιαίες κατανομές 

   

Επίπεδο 

Αυτοαποτελε- 

σματικότητας 

Total / 

σύνολο Χαμηλό Υψηλό 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 10 23 33 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

30,3% 69,7% 100,0% 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

31,3% 74,2% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
15,9% 36,5% 52,4% 

Adjusted Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-3,4 3,4  

 

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 22 8 30 

% within/ ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

73,3% 26,7% 100,0% 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

68,8% 25,8% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
34,9% 12,7% 47,6% 

Adjusted Residual/ 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

3,4 -3,4  

 

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας

0
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un

t

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικ

ότητας

Χαμηλό

Υψηλό

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within/ ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Συμβουλευτική  και υποστήριξη γονέων παιδιών με διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές- Αυτισμό 

 

Συριοπούλου Χριστίνα
23

 

Κάσιμος  Δημήτριος 
24

  

Κοντόπουλος Ελευθέριος
25

 

Τσίκουλας Ιωάννης
26

 

Περίληψη 

Η οικογένεια του αυτιστικού παιδιού έχει σημαίνοντα ρόλο στην 

κοινωνικοποίησή του. Την τελευταία δεκαετία αναπτύσσονται προγράμματα 

συμβουλευτικής γονέων και πρώιμης παρέμβασης σε χώρες της Ευρώπης και των 

ΗΠΑ. Οι γονείς παιδιών με αυτισμό οργανώνονται σε συλλόγους και φορείς για 

την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και με τις παρεμβάσεις τους, έχουν πετύχει 

την ανάπτυξη πολιτικής για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη αυτών των 

παιδιών.  Η Συμβουλευτική αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο που έρχεται 

να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους για 

εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη.  

 

Λέξεις κλειδιά: διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμό, οικογένεια, 

συμβουλευτική, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης.  

 

Abstract 

    The role of parents and family is crucial in socialization of the autistic 

child. During the last decade programs for parental counseling and early 

intervention develop in Europe and USA. Autistic children’s  parents organize 

associations and societies in order to fight for their rights. They have succeeded 

the development of  educational and social integration policy for these children. 

Counseling is a promising field which can support the efforts of these children and 

their families for educational and vocational integration. 

Key words: pervasive developmental disorders- autism, family, counseling, 

early intervention programs. 

                                                
23 Διδάσκουσα Παν/μιο Μακεδονίας, Τμημα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

24
 Επικ. Καθηγητ. Παιδιατρικής κλινικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη 

25
 Καθηγητ. Α΄παιδιατρικής κλινικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 

26
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

154 

 

 

Εισαγωγή  

 

Ο αυτισμός είναι μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή που παρουσιάζει 

ποικιλία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Tην 

τελευταία δεκαετία παρατηρείται παγκοσμίως ραγδαία αύξηση των περιστατικών 

του αυτισμού (Fombonne, 2003). Πολλές παράμετροι όπως αίτια, πρόγνωση και 

εξέλιξη της διαταραχής  παραμένουν  ακόμα αδιευκρίνιστες. Στο παρελθόν 

θεωρείτο ότι ο αυτισμός είναι αποτέλεσμα της ψυχρότητας και της έλλειψης 

εκδήλωσης συναισθημάτων από τους γονείς (Bettelheim, 1967).  Σήμερα η 

διεθνής επιστημονική κοινότητα απαλλάσσει τους γονείς από αυτό το «στίγμα», 

ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες να προσδιοριστούν τα αίτια και οι παθογενετικοί 

μηχανισμοί (Χίτογλου, και συν., 2000, Rutter, 1970, Medical Research Council, 

2001, Baron-Cohen, 2003). 

Τελευταία αναγνωρίζεται ο πρωταρχικός ρόλος των γονέων τόσο στην 

έγκαιρη παρέμβαση των αυτιστικών όσο και αργότερα στην εκπαιδευτική και 

κοινωνική τους ένταξη (Jarbrink & Knapp, 2001, Diggle et al, 2003). Ωστόσο για 

να μπορέσουν οι γονείς να ανταπεξέλθουν  σε αυτό τον δύσκολο ρόλο πρέπει να 

ενημερώνονται συνέχεια και να στηρίζονται από κατάλληλα καταρτισμένους 

επαγγελματίες (γιατρούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και άλλους). Η 

Συμβουλευτική αποτελεί μια σχετικά νέα μέθοδος που έρxεται να υποστηρίξει 

τους γονείς στον καθημερινό  τους αγώνα. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

προυσιάσει τη Συμβουλευτική και τις δυνατότητες που προσφέρει στους γονείς 

των αυτιστικών παιδιών, καλλιεργώντας ουσιαστικά τις δικές τους δυνάμεις. 

 

Ο ρόλος των γονέων  

Μέχρι και τη δεκαετία του ‘90 οι γονείς των αυτιστικών παιδιών δεν είχαν 

ιδιαίτερη υποστήριξη, όμως με τη δική τους «επανάσταση» κατάφεραν να 

ληφθούν μέτρα και σημαντικές αποφάσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 

Οι γονείς των αυτιστικών παιδιών έχουν έναν πολύπλοκο ρόλο, είναι θεραπευτές 

και συντονιστές θεραπευτών. Πριν από την καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών για 

παιδιά με αναπηρίες, οι γονείς συχνά ήταν οι  πρώτοι και μοναδικοί τους 

δάσκαλοι. Πολλοί μάλιστα κατασκεύαζαν τα δικά τους θεραπευτικά προγράμματα 

στο σπίτι, συχνά αυτοσχεδιάζοντας (Maurice, et al., 1996). Σήμερα πολλοί γονείς 
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στις ΗΠΑ συμμετέχουν στα προγράμματα παρέμβασης και λειτουργούν σαν 

συνδιδάσκαλοι και συνθεραπευτές, συντονιστές θεραπείας και αξιολογητές 

υπηρεσιών. Ταυτόχρονα είναι χορηγοί ερευνητικών προγραμμάτων, αξιολογητές 

νεώτερων μεθόδων θεραπείας, συνήγοροι των δικαιωμάτων των παιδιών τους 

στην εκπαίδευση και την κοινωνία. (Cohen, 2006).  Η ίδρυση και η οικονομική 

υποστήριξη φορέων και οργανισμών έχει προωθήσει σημαντικά την έρευνα για τα 

αίτια και τη θεραπεία αυτής της διαταραχής.  

Ο αυτισμός όμως υπάρχει μέσα στην καθημερινή ζωή της οικογένειας. Κατά 

συνέπεια επηρεάζει την ψυχολογία αλλά και τις δραστηριότητες  όλων των μελών 

της οικογένειας. Συχνά υπάρχουν διλήμματα και διαφωνείες μεταξύ των γονέων 

για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν, επαγγελματικοί στόχοι αναβάλλονται ή 

παραμελούνται, οι οικογένειες ξεριζώνονται προς αναζήτηση του καλύτερου 

θεραπευτικού προγράμματος  και τα μέλη της αναγκάζονται να ζουν χωριστά. 

Τα αυτιστικά παιδιά που οι γονείς τους ανήκουν στη μεσαία και ανώτερη 

εισοδηματική τάξη ή είναι  μορφωμένοι θα αναγνωριστούν πιο έγκαιρα από τα 

παιδιά των νέων γονέων, των άπειρων και με χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό 

επίπεδο, οι οποίοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν την έγκαιρη παρέμβαση 

στα μικρά παιδιά, ένας αριθμός παιδιών από στερημένο περιβάλλον δεν θα  

διαγνωσθεί έως την ηλικία των 4, 5 ή ακόμα και 6 ετών. Αυτό καθυστερεί μια 

πιθανή πρώιμη παρέμβαση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτιστικής 

συμπεριφοράς και ως συνέπεια αυτού μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα 

επίτευξης των στόχων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης (Cohen, 2006).  

Σύμφωνα με  τους Diggle και συν. (2003),  η μεσολάβηση του γονέα στην 

ανατροφή του παιδιού αποτελεί μια μορφή πρώιμης παρέμβασης για τα παιδιά που 

έχουν διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Η σημασία της συμμετοχής των γονέων 

στην εφαρμογή των στρατηγικών παρέμβασης  είναι σημαντική, με πιθανά οφέλη 

την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και την ελαχιστοποίηση της αμφίδρομης 

πίεσης που ασκείται τόσο προς τους ίδιους όσο και προς τα παιδιά. (Jarbrink & 

Knapp, 2001). Οι Adams και συν.  (2004) υπογραμμίζουν επίσης το σημαντικό 

ρόλο των γονέων στην πρώιμη παρέμβαση. Τα οφέλη από την εφαρμογή της 

πρώιμης παρέμβασης με τη συμμετοχή γονέων είναι η καλύτερη γνώση των 

προβλημάτων και του παιδιού συνολικά, από τους ίδιους και αποτελεί το εργαλείο 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

156 

 

για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών 

προβλημάτων και την πρόληψη εμφάνισης νέων. Η γνώση και η αποδοχή αυτής 

της κατάστασης ξεκαθαρίζει στους γονείς τις προοπτικές του παιδιού τους. Έτσι 

λοιπόν διευκολύνονται στο να επικεντρωθούν σε προσδοκίες  και στόχους, 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Επίσης επιτυγχάνεται η ενεργητική 

συμμετοχή των γονέων στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, προς 

όφελος του παιδιού και της οικογένειας. 

Οι γονείς παιδιών με κάποια σοβαρή αναπηρία συχνά έχουν υψηλά επίπεδα 

άγχους  (McGregor, et al.,. 2008). Η κούραση, σωματική και ψυχική, η έλλειψη 

φανερής προόδου, η αβεβαιότητα για το μέλλον σε συνδυασμό με τις θυσίες των 

ίδιων και των άλλων μελών της οικογένειας προκαλεί απογοήτευση και αυξάνει 

το «περιρρέον» άγχος στο περιβάλλον του σπιτιού. Τα χαρακτηριστικά του 

παιδιού ή του εφήβου με αυτισμό επηρεάζουν βαθιά την ικανότητα της 

οικογένειας να ανταπεξέλθει. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν βίαιες 

συμπεριφορές με σωματική κακοποίηση άλλων ή αυτοτραυματισμούς.  Είναι 

αναπόφευκτο να αποθαρρύνονται και να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο 

όταν το παιδί τους πηγαίνει προς τα πίσω ή μένει στάσιμο παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειες. Οι γονείς  όμως αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόοδος όταν το παιδί 

τους παρουσιάζει σημάδια μάθησης και βελτίωσης της συμπεριφοράς του, με 

εμφάνιση σημείων προσέγγισης με το στενό οικογενειακό αλλά και με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και μείωσης των επιθετικών παροξυσμών. Οι 

γονείς αναζητούν θεραπεία και συχνά υιοθετούν οτιδήποτε πιστεύουν ότι θα 

βοηθήσει το παιδί τους. Μάλιστα μπορεί να έχουν λανθασμένες πεποιθήσεις και 

πρακτικές τις οποίες να συστήνουν και σε άλλους γονείς που τα παιδιά τους έχουν 

παρόμοια προβλήματα.  

Τα προγράμματα Συμβουλευτικής υποστηρίχθηκαν, αναπτύχθηκαν και 

εντατικοποιήθηκαν από την στιγμή που η νομοθεσία και η επίσημη κρατική 

πολιτική για τα άτομα με αυτισμό προώθησαν την εκπαιδευτική και κοινωνική 

ένταξή τους. Στη Μ.Βρετανία και τις ΗΠΑ σύλλογοι, όμιλοι, σύνδεσμοι τοπικοί, 

κρατικοί, ιδιωτικοί, εθελοντικοί αγκαλιάζουν οικογένειες οι οποίες διεκδικούν τα 

δικαιώματα των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους και προσπαθούν μεταξύ 

άλλων να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη, με σκοπό την κατάρριψη των 
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προκαταλήψεων, την αποφυγή του κοινωνικού στίγματος και της κοινωνικής 

απομόνωσης.  

 

Διαγνωστικά κριτήρια και ενδείξεις κατά την πρώιμη ηλικία  

 

Αν και υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά τα διαγνωστικά κριτήρια, υπάρχει η 

τάση από τους ειδικούς επιστήμονες να δημιουργηθεί μια ομοφωνία γύρω από  

θέματα διάγνωσης και αξιολόγησης. Τα τελευταία σαράντα χρόνια επιδιώκεται η 

αντικειμενικότητα των κλινικών περιγραφών και  η διεύρυνση της διαδικασίας 

αξιολόγησης και διάγνωσης του αυτισμού.  Η τάση να βασίζεται η αξιολόγηση σε 

εμπειρικά τεκμηριωμένα κριτήρια αντανακλά μια γενική αλλαγή στο πεδίο της 

ψυχοπαθολογίας. Αυτή τη στιγμή θεωρείται αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα 

ομοιόμορφο σύστημα κατηγοριοποίησης. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται καταρχήν 

να επιλεγούν τα χαρακτηριστικά που «σηματοδοτούν» τον αυτισμό, μια και 

εμφανίζονται μόνο σε αυτόν και να διακριθούν από άλλα χαρακτηριστικά που 

υπάρχουν και σε άλλες καταστάσεις. 

Επιπρόσθετα, το όλο θέμα της διάγνωσης πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα 

μιας αναπτυξιακής θεώρησης. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση πρέπει να βασίζεται 

και στην εκτίμηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του ατόμου, συγκρίνοντας την 

με πρότυπα φυσιολογικής ανάπτυξης. 

Ο αυτισμός λοιπόν εντάσσεται σε ένα σύστημα διαταραχών γνωστό σαν 

Φάσμα Αυτιστικής Διαταραχής το οποίο χαρακτηρίζεται από ποικίλα 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά.  Τα δυο πιο αποδεκτά διαγνωστικά συστήματα 

του αυτισμού είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών 

Διαταραχών του Αμερικάνικου Ψυχιατρικού Συνδέσμου, 4
η
 έκδοση DSM-IV 

(1994) (Πίνακας 1) και η 10
η
 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 

Διεθνές Σύστημα Κατηγοριοποίησης Ασθενειών ICD-10 (1993).  

Παρ’ όλα αυτά το θέμα της αξιολόγησης παραμένει ακόμη πεδίο 

αντιπαραθέσεων για τους ειδικούς. Μερικές ενδείξεις οι οποίες θεωρούνται ως 

πρώιμα ύποπτα σημεία αυτισμού είναι:  

-  Ο φτωχός θηλασμός τις πρώτες εβδομάδες. 

- Η ασυνήθιστα καλή και ήρεμη συμπεριφορά ή το συνεχές απαρηγόρητο 

κλάμα και ουρλιαχτό. 

- Η αδιαφορία ή η έντονη δυσφορία στο χάιδεμα. 
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- Η αδιαφορία στη μητέρα ή σε αυτόν που ασχολείται συνεχώς με το μικρό 

παιδί.  

- Η υπερβολική προσκόλληση σε ένα μόνο άτομο. 

- Να μην  απλώνει τα χέρια για αγκαλιά και όταν είναι στην αγκαλιά να δίνει 

την αίσθηση του  «άδειου σακιού» (Wiseman, 2006). 

Το ερώτημα για τον αυτισμό εγείρεται όταν διαπιστώνεται αλλόκοτη-

ιδιόμορφη  συμπεριφορά, συνήθως  μετά την ηλικία των 18 μηνών όταν το παιδί 

αρχίζει να δραστηριοποιείται στο περιβάλλον. Ένα διαγνωστικό εργαλείο  το 

οποίο έχει δημιουργηθεί για παιδιά 18-36 μηνών είναι το Checklist for Autism in 

Toddlers (Μ- CHAT) και περιλαμβάνει ερωτηματολόγια για γονείς και 

παιδιάτρους. Ωστόσο η διάγνωση και η αξιολόγηση ενός παιδιού είναι 

προτιμότερο να επιβεβαιώνεται και από άλλα διαγνωστικά εργαλεία. 

 

Συμβουλευτική  και προγράμματα παρέμβασης  

 

Στο μετανεωτερικό περιβάλλον η κοινωνική ένταξη κοινωνικά 

αποκλεισμένων ομάδων υποστηρίζεται και διευκολύνεται. Θεσμικά αλλά και 

ιδεολογικά, προστατεύεται ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του ατόμου και 

σχεδιάζεται μέριμνα για ατομική εκπαίδευση και κοινωνικά αυτόνομη διαβίωση. 

Στην περίπτωση του αυτισμού και των άλλων διάχυτων αναπτυξιακών 

διαταραχών δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία. Η Συμβουλευτική έρχεται να 

δώσει μια καινούρια αχτίδα φωτός στο σκοτεινό μονοπάτι αυτού του σύνθετου 

προβλήματος υγείας, προσεγγίζοντας τα προβλήματα αυτών των παιδιών, στην 

καθημερινότητά τους.  Οι  σκοποί της  Συμβουλευτικής παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.  

 

Τα μοντέλα πρώιμης παρέμβασης και Συμβουλευτικής αφορούν το παιδί, 

τους γονείς/κηδεμόνες, εφαρμόζονται σε διαφορετικούς χώρους και με 

διαφορετική σύνθεση ανάλογα με το μοντέλο και περιλαμβάνουν: 

α) Συνάντηση σε χώρους που πάνε μαζί γονείς και παιδιά, όπως το σπίτι 

συγγενή, τον παιδικό σταθμό, το σπίτι οικογενειακής φροντίδας, τις ομάδες 

παιχνιδιού, τη βιβλιοθήκη.  
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β) Συνάντηση με παιδί, γονείς/ κηδεμόνες ή άλλο μέλος της οικογένειας σε 

ειδικά διαμορφωμένα κέντρα, όπως γραφείο, νοσοκομείο, κλινική, κέντρο 

πρώιμης παρέμβασης.   

γ) Μοντέλο ομάδας γονιών-παιδιών. Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως μια 

ομάδα, μαζί με τους γονείς τους, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τα σημεία των 

συναντήσεων. 

δ) Μοντέλο ομάδας παιδιών. Τα παιδιά εντάσσονται σε ομάδα που 

αποτελούνται από δύο ή περισσότερα παιδιά χωρίς γονείς ή κηδεμόνες με σκοπό 

να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους. 

ε) Μοντέλο ομάδας γονέων/κηδεμόνων, παιδιών και συνομηλίκων τους. Οι 

γονείς/ κηδεμόνες και οι συνομήλικοι του παιδιού συγκροτούν ομάδα που 

αποσκοπεί στην υποστήριξη αυτών των παιδιών και ενίσχυση της ανάπτυξή τους 

ώστε να κατακτήσουν την αυτοδυναμία τους και ανεξαρτησία τους και να 

πετύχουν την κοινωνική τους ένταξη. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω προγράμματα: 

 

Πρώιμη παρέμβαση στην πολιτεία της  Νέας Υόρκης:   

Η Διεύθυνση Υγείας έχει την ευθύνη να συντονίζει τα προγράμματα πρώιμης 

παρέμβασης. Έχουν θεσμοθετηθεί δύο υπηρεσίες που συντονίζουν τις δράσεις, η 

αρχική υπηρεσία συντονισμού και η μακροχρόνια υπηρεσία συντονισμού. Η 

αρχική υπηρεσία συντονισμού εκτελεί όλα τα αναγκαία βήματα για την παροχή 

υπηρεσιών, από την διεπιστημονική αξιολόγηση του παιδιού μέχρι το Ατομικό 

Οικογενειακό Πλάνο Υπηρεσίας (ΑΟΠΥ). Οι γονείς καθοδηγούνται ώστε να 

επιλέξουν έναν μακροχρόνιο συντονιστή ως μέρος του ΑΟΠΥ. Στόχος της 

υπηρεσίας μακροχρόνιου συντονισμού είναι  να διασφαλίσει ότι στο παιδί και την 

οικογένεια παρέχονται υπηρεσίες Ατομικού Οικογενειακού Προγραμματισμού 

όταν χρειάζονται και που θα μπορεί να ανανεώνονται ανά τακτά διαστήματα.  

Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν παιδιά κάτω των τριών ετών τα οποία 

έχουν οποιαδήποτε αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση. Οι γονείς που 

συνήθως είναι οι πρώτοι που εντοπίζουν το πρόβλημα  απευθύνονται στις 

υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης. Επίσης,  ειδικοί επιστήμονες (παιδίατροι, 

νηπιαγωγοί) μπορεί να προβληματιστούν με την ανάπτυξη ενός παιδιού, ωστόσο  

η παραπομπή ενός παιδιού προϋποθέτει  τη συγκατάθεση των γονέων. 
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Τα  προγράμματα πρώιμης παρέμβασης έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν 

τα αναπτυξιακά προβλήματα αυτών των παιδιών προσφέροντας βοήθεια στους 

γονείς και διαμορφώνοντας ένα ειδικό πρόγραμμα για κάθε οικογένεια. Επίσης 

παρέχουν, ιατρικές υπηρεσίες για διάγνωση και αξιολόγηση οργανικών παθήσεων 

ή αισθητηριακών διαταραχών. Σε αυτές περιλαμβάνονται  ακουολογικός έλεγχος, 

οφθαλμολογική εκτίμηση, λογοπεδική αξιολόγηση και άλλα. Η αντιμετώπιση 

αυτών των παιδιών και η υποστήριξη της οικογένειας τους γίνεται συντονισμένα 

από ομάδα επιστημόνων την οποία αποτελούν φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

διαιτολόγοι, λογοπεδικοί, ψυχολόγοι, ειδικοί γιατροί και άλλοι. 

Η μεθοδική προσέγγιση αυτού του πολύπλευρου κοινωνικού ζητήματος 

γίνεται με διάφορους τρόπους όπως συμβουλευτική και εκπαίδευση γονέων, 

ομάδες υποστήριξης γονέων, επισκέψεις στο σπίτι, ομάδες υποστήριξης γονέων, 

υπηρεσίες διακοπών και ανάπαυλας, υπηρεσίες συντονισμού, υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας και εργασίας. Η ανίχνευση των παιδιών που δικαιούνται 

περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση συντονίζεται στις κατά τόπους κοινότητες 

από διορισμένους υπαλλήλους. Στη συνέχεια ορίζεται ένας πρωταρχικός 

συντονιστής υπηρεσίας ο οποίος κατευθύνει την οικογένεια στην διεπιστημονική 

αξιολόγηση του παιδιού και την καθοδηγεί στο Ατομικό Οικογενειακό  Πλάνο 

Υπηρεσιών,  εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους θα έχουν 

πρόσβαση στις πρώιμες υπηρεσίες παρέμβασης για το Ατομικό Οικογενειακό 

Πρόγραμμα. 

Η αξιολόγηση αποτελεί μια διηνεκή  διαδικασία εκτίμησης με την οποία 

διαπιστώνονται οι ελλείψεις, τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι δυνατότητες του 

κάθε παιδιού. Επίσης διερευνώνται οι ανησυχίες, οι προτεραιότητες της 

οικογένειας, απαντώνται τα ερωτήματά τους ώστε να οργανωθεί με τον καλύτερο 

τρόπο η υποστήριξη της στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ανάπτυξης του παιδιού 

τους για την εκπαιδευτική και κοινωνική του ένταξη (New York State Department 

of Health, 1999). 

 

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στη Μ.Βρετανία 

 

Το πρόγραμμα Early Bird της National Autistic Society (NAS) της Μεγάλης 

Βρετανίας παρέχει εκπαίδευση γονέων  παιδιών προσχολικής ηλικίας με 

διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα τρίμηνο και 
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συνδυάζει 8 ομαδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες για γονείς (6 οικογένειες) και 6 

ατομικές επισκέψεις στο σπίτι. Το πρόγραμμα Εarly Bird στοχεύει στην 

υποστήριξη των γονέων από την πρώιμη ηλικία για να προληφθεί η ανάπτυξη 

αντικοινωνικών συμπεριφορών καθώς επίσης και να δομήσουν την 

αλληλεπίδραση μαζί τους και να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. 

Το πρόγραμμα Early Bird plus επεκτείνεται μέχρι την ηλικία των 7-8 ετών. 

 

 

Πληροφόρηση  και υποστήριξη γονέων  

Οι γονείς παιδιών με αυτισμό χρειάζονται ουσιαστική, κατανοητή και σαφή 

πληροφόρηση σχετικά με τη διαταραχή του παιδιού τους, χωρίς πολύπλοκους 

επιστημονικούς όρους. Επίσης έχουν ανάγκη από πληροφόρηση σχετικά με την 

προσφορά προγραμμάτων εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης. Οι 

γονείς πρέπει να γνωρίζουν τι θα μπορούν να περιμένουν από το παιδί τους, πως 

θα εξελιχθεί και πως αναμένεται η ενήλικη ζωή του. Επιπλέον οι γονείς θέλουν 

πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν 

τις δυνατότητες του παιδιού τους και πως θα τις αξιοποιήσουν. Η σωστή 

πληροφόρηση είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση καθημερινών και 

μακροχρόνιων προβλημάτων, για τα οποία όμως χρειάζονται υποστήριξη και 

καθοδήγηση (Πολυχρονοπούλου, 1995).  

 

Δίκτυα  γονέων παιδιών με αυτισμό  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ίδιοι οι γονείς παιδιών με αυτισμό, σε ευρωπαϊκές 

χώρες και στις ΗΠΑ οργανώνουν δίκτυα αλληλοϋποστήριξης. Σε αυτά 

απευθύνονται συχνά διότι τους δίνεται η δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες και 

παράλληλα αποκτούν αλληλεγγύη, συναισθηματική στήριξη και μαθαίνουν 

τρόπους επίλυσης των καθημερινών πρoβλημάτων. Επίσης υπάρχουν οι υπηρεσίες 

πρόνοιας, οι οποίες είναι κρατικά οργανωμένες υπηρεσίες που έχουν ως στόχο να 

αλαφρύνουν τους γονείς από το καθημερινό εντατικό τους πρόγραμμα με τα 

αυτιστικά παιδιά και να κερδίσουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους και τα άλλα 

τους παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό οι θεραπευτές- γονείς να αισθάνονται καλά 

σωματικά και ψυχικά. Η σωματική καταπόνηση, ο λίγος ύπνος, η κακή διάθεση 

θα τους οδηγήσει σε απαγοητευτικά συμπεράσματα για τα παιδιά τους και είναι 

δυνατό να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη συμπεριφορά τους προς αυτά και κατ’ 
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επέκταση στην παρέμβασή τους, λειτουργώντας τελικά ως τροχοπέδη στην 

εξέλιξή τους. Ακόμη, οι γονείς  σε αυτά τα δίκτυα είναι δυνατό να συνενώσουν τις 

δυνάμεις τους με αυτές των ειδικών επιστημόνων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει 

με την Αμερικάνικη Κοινότητα Αυτιστικών (ASA) και τους ειδικούς. Η 

αλληλεπίδραση γίνεται σε διαδραστικές συναντήσεις όπως το ετήσιο συνέδριο για 

τον αυτισμό ή άλλες εκδηλώσεις. Η συνδιαστική δράση επεκτείνεται και σε 

επιστημονικούς οργανισμούς ή εταιρείες, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας 

(NIH), το Cure Autism Now (CAN), το MIND (Medical Investigation of 

Neurodevelopmental Disorders), το ASA, το NAAR (National Alliance for 

Autism Research). Αυτοί οι οργανισμοί-εταιρείες υποστηρίζουν την επιστημονική 

έρευνα για τα αίτια και τη θεραπεία του αυτισμού. Τέλος η συνεργασία γονιών και 

επιστημόνων απέφερε στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 τη δημιουργία ενός 

διεθνούς δικτύου για τον αυτισμό (το STAART Studies to Advance Autism 

Research and Treatment Program). Το δίκτυο αυτό πρωτοστατεί στη βασική και 

την κλινική έρευνα για τον αυτισμό. 

 

Συμπέρασμα  

Η οικογένεια και κυρίως οι γονείς αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη ενός αυτιστικού παιδιού. Η Συμβουλευτική μπορεί να 

βοηθήσει τους γονείς και τα παιδιά τους με αυτισμό ή άλλες διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές ώστε αυτά να ενταχθούν κοινωνικά και να βελτιώσουν 

το επίπεδο της ζωής τους. Την τελευταία δεκαετία ευέλικτα προγράμματα 

Συμβουλευτικής για γονείς και παιδιά αναπτύσσονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Τα προγράμματα αυτά ξεκινούν με παρεμβάσεις στην πρώιμη ηλικία του παιδιού 

και συνεχίζουν δια βίου ώστε το άτομο να ενταχθεί επαγγελματικά και να πετύχει 

αυτόνομη διαβίωση. Οι γονείς παιδιών με αυτισμό αναζητώντας υποστήριξη αλλά 

και απαντήσεις σχετικές με τον αυτισμό οργανώνουν σωματεία και φορείς σε 

συνεργασία με ερευνητές και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.  
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Μ- CHAT: Checklist for Autism in Toddlers  

MIND: Medical Investigation of  Neurodevelopmental Disorders  

NAAR: National Alliance for Autism Research. 

NAS: National Autistic Society  

NIH: National Institution Health   

STAART:  Studies to Advance Autism Research and Treatment Program 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

166 

 

Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια αυτισμού σύμφωνα με το DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994). 

Για τη διάγνωση της αυτιστικής διαταραχής απαιτούνται 

Α. Έξι (ή περισσότερα ) από το 1, 2, και 3, από τα οποία τουλάχιστον δύο από 

το 1 και ένα από το 2 και 3. 

1. Ποιοτική αδυναμία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως εκδηλώνεται σε 

τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 

α) Αξιοσημείωτη αδυναμία στη χρήση ποικίλων μη λεκτικών συμπεριφορών 

όπως βλεματική επαφή και συντονισμός, εκφράσεις προσώπου, στάση του 

σώματος και χειρονομίες για να συντονίσει την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

β) Αποτυχία να αναπτύξει σχέσεις με τους συνομήλικους κατάλληλες για το 

αναπτυξιακό επίπεδο. 

γ) Έλλειψη αυθόρμητης επιδίωξης να μοιραστεί ευχαρίστηση, ενδιαφέροντα 

ή κατορθώματα με άλλα άτομα (π.χ. με την απουσία ενδείξεων, να φέρνει ή να 

δείχνει αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν) 

δ) Έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής αμοιβαιότητας. 

2) Ποιοτική αδυναμία στην επικοινωνία όπως εκδηλώνεται σε ένα από τα 

παρακάτω. 

α) Καθυστέρηση ή έλλειψη ανάπτυξης κατανοητής ομιλίας (και έλλειψη 

άλλων μορφών επικοινωνίας όπως χειρονομίες ή μίμηση). 

β) Σε άτομα με κατάλληλη ομιλία, φανερή αδυναμία να ξεκινήσουν ή να 

διατηρήσουν μια συζήτηση με άλλους. 

γ) Στερεοτυπική και επαναλαμβανόμενη χρήση της γλώσσας ή 

ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα. 

δ) Έλλειψη ποικιλίας, αυθόρμητου παιχνιδιού προσποίησης ή παιχνίδι 

κοινωνικής μίμησης κατάλληλο για το αναπτυξιακό επίπεδο. 

3) Περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεοτυπικά μοτίβα συμπεριφοράς, 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων όπως εκδηλώνεται σε ένα τουλάχιστον από 

τα παρακάτω: 

α) Στερεοτυπίες και περιορισμένα ενδιαφέροντα τα οποία δεν είναι 

φυσιολογικά σε συχνότητα ή σκοπό. 

β) Φανερή προσκόλληση σε μη λειτουργικές ρουτίνες και συνήθειες. 

γ) Στερεοτυπικές και επαναληπτικές κινήσεις (π.χ. χέρι ή δάχτυλο,  με πλήξη 

ή στροφή χεριών ή δακτύλων ή στροφή ή κίνηση ολόκληρου του σώματος). 

δ) Εμμονή με μέρη αντικειμένων. 

Β. Καθυστέρηση ή μη φυσιολογική λειτουργία σε μια από τις ακόλουθες 

περιοχές η οποία ξεκίνησε πριν από την ηλικία των 3 ετών: (1) κοινωνική 

αλληλεπίδραση, (2) γλώσσα όπως χρησιμοποιείται στην κοινωνική επικοινωνία, ή 

(3) συμβολικό ή φανταστικό παιχνίδι. 

Γ) Η διαταραχή δεν είναι σύνδρομο Rett ή άλλη παιδική αναπτυξιακή διαταραχή. 
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Πίνακας 2. Σκοποί της Συμβουλευτικής 

 

 

Γενικοί σκοποί της Συμβουλευτικής: 

α) η επικοινωνία με το περιβάλλον  

β) η αυτοεξυπηρέτηση  

γ) η ένταξη (κοινωνική, εκπαιδευτική).  

 

Ειδικοί σκοποί:  

α) η υποστήριξη του αυτιστικού ατόμου και του περιβάλλοντός του (η 

δυνατότητα επικοινωνίας με το  περιβάλλον για την ικανοποίηση των 

αναγκών καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και μορφών 

συνεργασίας με αυτό)  

β) η διαχείριση κρίσεων (θυμού, πανικού, επιθετικότητας, αυτοτραυτισμού) 

γ) η συναισθηματική ανάπτυξη, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης και η 

συμμετοχή σε ομάδες (εργασίας ή παιχνιδιού) 

δ) η γλωσσική ανάπτυξη (η συμμετοχή σε συζήτηση και η πραγματολογική 

ανάπτυξη και καλλιέργεια)   

ε)  η καλλιέργεια των αισθήσεων  

στ) η κινητική ανάπτυξη  

ζ) η νοητική εξέλιξη και η καλλιέργεια ακαδημαϊκών γνώσεων 

η) η επαγγελματική κατάρτιση  

θ) η αυτόνομη διαβίωση.  
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Οι απόψεις των μαθητών για το βαθμολογικό σύστημα στο λύκειο: 

μια ποιοτική προσέγγιση 

Αχιλλέας Σταύρου
27

  

Γεώργιος Βλειώρας
28

  

Περίληψη 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα της βαθμολόγησης. Οι 

περισσότερες από τις σχετικές μελέτες αφορούν στις απόψεις και τη συμπεριφορά 

των καθηγητών. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την άποψη των μαθητών για 

τη βαθμολόγηση. Πήραμε συνεντεύξεις από τρεις μαθητές της δεύτερης τάξης του 

μουσικού Λυκείου Καβάλας. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη σημασία της 

βαθμολόγησης για τους ερωτώμενους και για τους γονείς τους, στο τι πιστεύουν οι 

μαθητές για τον τρόπο που βαθμολογούν οι καθηγητές τους, και στο τι θα έπρεπε 

κατά τους μαθητές να λαμβάνουν υπόψη οι καθηγητές κατά τη διαδικασία της 

βαθμολόγησης. Οι απαντήσεις των μαθητών δεν επιβεβαίωσαν τη λογική της 

βαθμοθηρίας και της υπερβολικής πίεσης από τη βαθμολόγηση που περιμέναμε 

βάσει των μαρτυριών και των στερεοτύπων.  

Λέξεις – κλειδιά: βαθμολόγηση, στάσεις μαθητών, συνέντευξη 

Abstract 

Many researchers have investigated the issue of educational grading. Most of the 

related works concern the teachers’ views and behaviors. This study investigates 

the pupils’ views on the grading system. Three 2
nd

 graders of the Music Lyceum of 

Kavala were interviewed on the importance they and their parents attribute to 

school grades, on their beliefs about what their teachers rate when they assign 

grades, and on what the pupils believe that the teachers should rate when they 

assign grades. The pupils’ replies did not confirm the craving for grades and the 

excessive pressure for good grades that we expected based on the social 

stereotypes.  

Key – words: educational grading, pupils’ attitudes, interview 

                                                
27 Τεχνολόγος τροφίμων και διατροφής 

28 Ψυχολόγος 
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Εισαγωγή 

 

Η βαθμολόγηση των μαθητών είναι από τις πιο σημαντικές και συνάμα 

φορτισμένες διαδικασίες του σχολικού χώρου. Το βαθμολογικό σύστημα συχνά 

γίνεται αντικείμενο συζήτησης τόσο στη χώρα μας όσο και σε χώρες του 

εξωτερικού, ιδιαίτερα όταν από αυτό κρίνεται το μέλλον των μαθητών. Το θέμα 

της βαθμολόγησης είναι πολυσύνθετο και πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί σε 

μελέτες τους με αυτό, προσεγγίζοντας τις διάφορες πλευρές του. 

Πώς βαθμολογούν οι καθηγητές; 

Ο βαθμός ενός μαθητή σε ένα μάθημα, τυπικά, αντικατοπτρίζει την επίδοσή του 

στο συγκεκριμένο μάθημα (Kelly, 2008). Όμως, η επίδοση είναι ο μοναδικός 

παράγοντας που λαμβάνεται υπ’όψη κατά την βαθμολόγηση; Διάφορες έρευνες 

έχουν επιβεβαιώσει και παρουσιάσει αναλυτικά αυτό που γνωρίσαμε, λίγο ή πολύ, 

στα μαθητικά μας χρόνια. Ότι, δηλαδή, οι καθηγητές λαμβάνουν υπ’ όψη τους κι 

άλλους παράγοντες όταν καλούνται να βαθμολογήσουν έναν μαθητή. Η 

προσπάθεια, η συμπεριφορά, η συνεργασία στην τάξη, είναι παράγοντες που 

πολλοί καθηγητές λαμβάνουν υπ’όψη τους όταν βαθμολογούν (Howley και συν., 

2001. Kelly, 2008). Μάλιστα αυτή η πρακτική, που ξεφεύγει από τις επίσημες 

οδηγίες, όχι μόνο ακολουθείται από μεγάλη πλειοψηφία διδασκόντων, αλλά 

επικροτείται και από τους μαθητές (Cross & Frary, 1999). Ίσως όμως δεν είναι 

μόνο αυτοί οι παράγοντες. Αναφερόμαστε στην σημαντική διαπίστωση των 

Howard και Maxwell (1980) ότι οι καθηγητές που βαθμολογούν ευκολότερα με 

καλούς βαθμούς λαμβάνουν θετικότερη αξιολόγηση από τους μαθητές, σε σχέση 

με τους καθηγητές που είναι πιο φειδωλοί με τους καλούς βαθμούς. Και ο λόγος 

είναι ακριβώς διότι βαθμολογούν γενικά με υψηλότερους βαθμούς. Η ελληνική 

«μετάφραση» αυτού του θέματος είναι οι καθηγητές κάποιων κλάδων των 

τεχνικών λυκείων που, με τον φόβο να μην έχει ζήτηση ο συγκεκριμένος κλάδος 

και άρα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εργασιακή τους σχέση, βαθμολογούν 

απλόχερα με καλούς βαθμούς τους μαθητές για να είναι ευχαριστημένοι και ο 

κλάδος να έχει καλή φήμη μεταξύ των τελευταίων.  
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Τι επίδραση έχει η διαδικασία της βαθμολόγησης στους μαθητές; 

Εάν δεν ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου είναι να 

παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές και παράλληλα να τους δίνει τα 

κατάλληλα κίνητρα για μάθηση, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο βοηθάει προς 

αυτή την κατεύθυνση η διαδικασία της βαθμολόγησης και γενικότερα το εκάστοτε 

σύστημα αξιολόγησης. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν χρησιμοποιούνται οι 

βαθμοί, όχι μόνο για να δείξουν την επίδοση, αλλά και για να επιβραβεύσουν την 

προσπάθεια, οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά στη σχολική διαδικασία και 

δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση για μάθηση (Howley και συν., 2001. Swinton, 

2010). Κάτι εξίσου σημαντικό μας δείχνει μια έρευνα που συσχετίζει την διάθεση 

για μάθηση των μαθητών με τα θετικά σχόλια και την επιβράβευση εκ μέρους των 

καθηγητών στην τάξη (Rakoczy και συν., 2008).  

Η ελληνική περίπτωση 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας το τρέχον βαθμολογικό σύστημα στα 

λύκεια, είναι η βαθμολόγηση ανά τετράμηνα και οι τελικές εξετάσεις. Κάθε 

οικογένεια έχει να πει μια ιστορία σχετικά με τον έλεγχο βαθμολογίας ενός 

μαθητή του περιβάλλοντός της. Οι μαθητές όταν πλησιάζει ο καιρός των 

«ελέγχων» αγωνιούν, συζητάνε μεταξύ τους, εντείνουν τις προσπάθειές τους ή 

απλά αδιαφορούν. Διάφορα στερεότυπα έχουν αναπτυχθεί, ακόμα και σε ταινίες ή 

τηλεοπτικές σειρές (πχ «10 λεπτά κήρυγμα», σειρά ιδιωτικού καναλιού), για τον 

μαθητή που προσπαθεί να αποφύγει την οργή των γονιών του σε περίπτωση 

κακών βαθμών ή ακούει βαριεστημένος το «κήρυγμα» για την ανάγκη να 

προσπαθήσει περισσότερο και να διαβάζει για να πάρει καλούς βαθμούς.  Όπως 

είδαμε παραπάνω η πλειοψηφία των εργασιών και ερευνών που έχουν γίνει πάνω 

στο θέμα αφορούν στις απόψεις και στην συμπεριφορά των καθηγητών, τον τρόπο 

με τον οποίο βαθμολογούν και τα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψη τους 

κατά τη βαθμολόγηση. Όμως τι γνώμη έχουν οι μαθητές για το βαθμολογικό 

σύστημα; Πόσο τους επηρεάζει; Μήπως τους πιέζει ή τους αγχώνει η διαδικασία 

της βαθμολόγησης; Τι επιρροή έχει αυτή η διαδικασία στη σχέση τους με τους 

γονείς τους; Τι πιστεύουν για τον τρόπο με το οποίο βαθμολογούν οι καθηγητές 

τους και τι θα ήθελαν να λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τη βαθμολόγηση; Στην 

παρούσα μελέτη μας ενδιαφέρει η άποψη των μαθητών για το βαθμολογικό 

σύστημα και τον τρόπο βαθμολόγησης των καθηγητών τους. Έχοντας στο νου 
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τους προβληματισμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως, διαμορφώσαμε ένα 

σύνολο ανοιχτών ερωτήσεων και έγινε προσπάθεια με όχημα αυτές να 

προσεγγίσουμε το θέμα από όσες περισσότερες πλευρές γίνεται.  

 

Μεθοδολογία  

 

Συμμετέχοντες 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ελήφθησαν συνεντεύξεις από τρεις 

μαθητές λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες από τους οποίους πήραμε 

συνέντευξη είναι ηλικίας 16 ετών, άρρενες, μαθητές στη δεύτερη τάξη του 

μουσικού λυκείου Καβάλας. Όλοι τους είναι μαθητές με μέσο όρο βαθμολογίας 

άνω του 18 (με άριστα το 20). Στο εξής θα αποκαλούνται Α, Β και Γ. Ένα 

επιπλέον δημογραφικό στοιχείο είναι το μορφωτικό επίπεδο και η εργασιακή 

κατάσταση των γονιών των μαθητών. Η μητέρα του Α είναι δημόσιος υπάλληλος, 

πανεπιστημιακής μόρφωσης και ο πατέρας του άνεργος, απόφοιτος λυκείου, οι 

γονείς του Β είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πανεπιστημιακής μόρφωσης και όσον 

αφορά στον Γ, η μητέρα του είναι δημόσιος υπάλληλος, πανεπιστημιακής 

μόρφωσης και ο πατέρας του είναι δημόσιος υπάλληλος, απόφοιτος λυκείου.  

Οι τρεις μαθητές επιλέχθηκαν αφού εφαρμόσαμε την λογική της μεθόδου της 

χιονοστιβάδας, σε μικρότερη έκταση βέβαια. Υπήρχε ένας γνωστός μαθητής, ο 

οποίος μας σύστησε και στους υπόλοιπους μαθητές. Έτσι προέκυψαν οι τρεις 

μαθητές και όπως γίνεται αντιληπτό, το σχολείο (μουσικό) και η βαθμολογική 

(άνω του 18) κατηγορία που ανήκουν, είναι συμπτωματικά. Πριν τις συνεντεύξεις 

και αφού οι μαθητές είναι ανήλικοι, πήραμε την άδεια των γονιών τους για να 

πραγματοποιήσουμε τις συνεντεύξεις. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Στην παρούσα μελέτη μας ενδιαφέρει η άποψη των μαθητών για το βαθμολογικό 

σύστημα και τον τρόπο βαθμολόγησης των καθηγητών τους, ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία των εργασιών και ερευνών που έχουν γίνει πάνω στο θέμα αφορούν 

στις απόψεις και στην συμπεριφορά των καθηγητών. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αποβλέπουν σε αυτό τον σκοπό και 

έγινε προσπάθεια με όχημα αυτές να προσεγγίσουμε το θέμα από όσες 
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περισσότερες πλευρές γίνεται. Οι τρεις μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

δεκατρείς ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε πέντε ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην σημασία που έχει 

για αυτούς τους μαθητές η βαθμολόγηση και για τη σημασία που είχε στο 

παρελθόν. Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε: «Έχει σημασία για σένα η βαθμολογία;» και 

«Είχε την ίδια σημασία στο γυμνάσιο;».  

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην σημασία που 

δίνουν οι γονείς των παιδιών στη βαθμολόγηση των τελευταίων και οι σχέσεις και 

τα συναισθήματα που διαμορφώνονται λόγω αυτής της σημασίας. Συγκεκριμένα, 

ρωτήσαμε: «Οι γονείς σου τι σημασία δίνουν στη βαθμολογία σου, τι προσδοκία 

έχουν;» και «Νοιώθεις κάποια πίεση από την σημασία που δίνουν οι γονείς σου 

στην βαθμολογία;».  

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν σε κάποιους 

συγκεκριμένους βαθμούς και τι διαφορά έχει για τον κάθε μαθητή να λάβει έναν 

από αυτούς τους βαθμούς. Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε: «Για σένα είναι διαφορετικό 

το αν θα πάρεις 19 ή αν θα πάρεις 20; Τι διαφορά έχει;», «Για σένα είναι 

διαφορετικό το αν θα πάρεις 16 ή αν θα πάρεις 17; Τι διαφορά έχει;» και «Για 

σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 10 ή αν θα πάρεις 11; Τι διαφορά έχει;».  

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στο τι πιστεύουν οι 

μαθητές για τον τρόπο που βαθμολογούν οι καθηγητές τους. Συγκεκριμένα, 

ρωτήσαμε: «Τι πιστεύεις ότι βαθμολογούν οι καθηγητές, όταν βαθμολογούνε; 

Μόνο την επίδοση στο μάθημα ή και άλλα πράγματα;», «Πιστεύεις ότι 

βαθμολογούν όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο;», «Γιατί πιστεύεις ότι ένας 

καθηγητής θα βάλει 19 ή 20;», «Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 16 ή 

17;», «Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 10 ή 11;».  

Η πέμπτη και τελευταία ενότητα περιλαμβάνει μία μόνο ερώτηση που ζητά τη 

γνώμη των μαθητών για το τι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη τους οι καθηγητές 

κατά τη διαδικασία της βαθμολόγησης. Συγκεκριμένα, ρωτήσαμε: «Ποιες 

παραμέτρους πιστεύεις ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη τους οι καθηγητές 

όταν βαθμολογούν;». Αυτούσιο το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο παράρτημα. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η συνέντευξη με τον Α έγινε στο σπίτι του, απόγευμα, στο δωμάτιό του, χωρίς 

να παρευρίσκεται άλλο άτομο στο χώρο. Οι λόγοι που επιλέχθηκε αυτός ο χώρος 
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και η ώρα, ήταν για να εξυπηρετείται καλύτερα το καθημερινό πρόγραμμα του 

μαθητή. 

Οι άλλες δύο συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στην σχολική αίθουσα των μαθητών και 

αφού πρώτα είχαμε πάρει την άδεια της διευθύντριας του σχολείου. 

Πραγματοποιήθηκαν μετά την λήξη των γενικών μαθημάτων τους και πριν την 

έναρξη των μουσικών μαθημάτων. Ο χώρος και ο χρόνος επιλέχθηκε μετά από 

συνεννόηση μαζί τους αφού ήταν μια βολική επιλογή σε σχέση με το καθημερινό 

τους πρόγραμμα. Πρώτα συζητήσαμε με τον Β και στη συνέχεια με τον Γ. Κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης στην αίθουσα βρίσκονταν μόνο ο 

συνεντευξιαζόμενος και ο συνεντευκτής.  

Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι η συνέντευξη για τεχνικούς λόγους θα 

μαγνητοφωνείται και ότι είναι ανώνυμη . Επίσης τονίσθηκε ότι δεν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις στις ερωτήσεις και αυτό που ζητάμε είναι η γνώμη 

τους. Γενικά οι συνεντεύξεις κύλησαν ομαλά και οι μαθητές ήταν άνετοι και 

πρόθυμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις, να πουν και να αναλύσουν τη γνώμη 

τους.  

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, παραθέτουμε καταρχήν τις όποιες 

συμφωνίες και διαφωνίες στις απόψεις των μαθητών και εν συνεχεία κάποια 

αξιοσημείωτα σχόλιά τους. 

Πρώτη ενότητα 

Ερώτηση 1 : Έχει σημασία για σένα η βαθμολογία; 

Σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις των μαθητών Α και Γ βρέθηκαν σε ένα 

κοινό άξονα ο οποίος ήταν, σε αδρές γραμμές, ότι έχει σημασία σαν το 

αποτύπωμα της κατάστασης του μαθητή και της γνώμης του καθηγητή για αυτόν. 

Ο Β κινήθηκε σε λίγο διαφορετικό μοτίβο απαντώντας ότι ναι μεν τον ενδιαφέρει 

η βαθμολογία αλλά κυρίως τον ενδιαφέρει να είναι αυτός εντάξει με τον εαυτό 

του. Ένα ενδιαφέρον σχόλιο που πρόσθεσε ο Α ήταν ότι δίνει μεγαλύτερη 

σημασία στα σχόλια του καθηγητή για τυχόν διορθωτικές προσπάθειες που πρέπει 

να κάνει και του Γ ότι ο βαθμός έρχεται σαν ακόλουθο των προσπαθειών και της 

δουλειάς που κάνει και δεν βλέπει την όλη διαδικασία βαθμοθηρικά. 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

174 

 

Ερώτηση 2 : Είχε την ίδια σημασία στο γυμνάσιο; 

Σε αυτή την ερώτηση λάβαμε τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Ο Α απάντησε ότι 

είχε την ίδια σημασία, σημειώνοντας όμως, ότι στην τρίτη λυκείου θα έχει 

παραπάνω σημασία λόγω του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ο Β ξεχώρισε την πρώτη γυμνασίου κατά την οποία έδινε 

περισσότερη σημασία στη βαθμολογία. Αιτιολόγησε δε αυτό το γεγονός, λέγοντας 

ότι ήταν κατάλοιπο της νοοτροπίας του δημοτικού. Στην συνέχεια του γυμνασίου 

είχε την ίδια σημασία με το λύκειο. Για τον Γ η σημασία που δίνει στη 

βαθμολογία του ήταν και παραμένει η ίδια από το δημοτικό. Θέλει οι βαθμοί που 

παίρνει να είναι αντανάκλαση και αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει και των 

γνώσεων που λαμβάνει και όχι ένα στεγνό νούμερο που να μην αντιστοιχεί στην 

πραγματική του κατάσταση. 

Στο κλείσιμο αυτής της ενότητας αξίζει να κρατήσουμε την ωριμότητα με την 

οποία αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές τη διαδικασία της βαθμολόγησης 

και την επιμονή τους στη δουλειά και την προσπάθεια για κατανόηση και 

απόκτηση γνώσεων και μια πιο ουσιαστική σχέση με το σχολείο. Από τις 

απαντήσεις που λάβαμε δεν φαίνεται η βαθμολόγηση να τους αγχώνει και την 

θεωρούν κομμάτι της σχολικής ζωής, δίνοντάς της σημασία μεν, εντάσσοντάς την 

όμως στο σύνολο της σχολικής δραστηριότητας χωρίς να την αποκόπτουν από 

αυτή ή να την φορτίζουν ιδιαίτερα.  

Δεύτερη ενότητα 

Ερώτηση 3 : Οι γονείς σου τι σημασία δίνουν στη βαθμολογία σου, τι προσδοκία 

έχουν; 

Και οι τρεις μαθητές μας απάντησαν εδώ ότι οι γονείς τους δίνουν γενικά 

σημασία στη βαθμολογία τους. Οι αιτίες ωστόσο και ο τρόπος με τον οποίο δίνουν 

σημασία, διαφέρει. Ο Α μας ανέφερε ότι οι βαθμοί είναι αφορμή για συζήτηση με 

τους γονείς για το πώς τα πάει στο σχολείο και αν χρειάζεται βοήθεια για κάτι. Ο 

Β έχει την προτροπή των γονιών του, σχετικά με τους βαθμούς, να κάνει ό,τι 

καλύτερο μπορεί, ενώ ο Γ περιγράφει μια πιο τυπική κουβέντα και γενική 

προτροπή για διάβασμα.  
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Ερώτηση 4 : Νοιώθεις κάποια πίεση από την σημασία που δίνουν οι γονείς σου; 

Σε αυτή την ερώτηση έχουμε ίδια απάντηση και από τους τρεις ερωτώμενους. 

Δεν νοιώθουν κάποιου είδους πίεση από τους γονείς τους σχετικά με την 

βαθμολογία τους. Αξίζει να παραθέσουμε τη σημείωση του Α που αναφέρει ότι 

αισθάνεται πίεση, σε σχέση με τους βαθμούς, όταν η βαθμολογία αναφέρεται από 

κάποιον καθηγητή υπό μορφή απειλής. Ο Β αποδίδει την έλλειψη αισθήματος 

πίεσης από τους γονείς, στην ειλικρινή σχέση που έχει μαζί τους. Τέλος, ο Γ 

εξηγεί το ότι δεν νοιώθει πίεση από τους γονείς του, λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς 

ενδιαφέρεται ο ίδιος να έχει καλούς βαθμούς οπότε οι γονείς του δεν γίνεται να 

του προσθέσουν άλλη πίεση.  

Στη δεύτερη ενότητα λοιπόν, βλέπουμε ότι, κατά τους συμμετέχοντες, οι γονείς 

και των τριών μαθητών δίνουν σημασία στη βαθμολογία των παιδιών τους, με 

διαφορετικό τρόπο ο καθένας, χωρίς όμως τα παιδιά να νοιώθουν κάποιου είδους 

πίεση από αυτήν την σημασία, είτε λόγω της καλής σχέσης που έχουν με τους 

γονείς τους, είτε λόγω της προσωπικής τους αντίληψης για το θέμα βαθμολόγηση, 

είτε βέβαια και για τους δύο προαναφερθέντες λόγους. 

Τρίτη ενότητα 

Ερώτηση 5 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 19 ή αν θα πάρεις 20; Τι 

διαφορά έχει; 

Εδώ έχουμε μια κοινή απάντηση των μαθητών. Τρεις παρόμοιες απαντήσεις που 

συμφωνούν ότι και οι δύο αυτοί βαθμοί είναι άριστοι και δεν έχουν μεγάλη 

διαφορά. 

Ερώτηση 6 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 16 ή αν θα πάρεις 17; Τι 

διαφορά έχει; 

Σε αυτήν την ερώτηση οι απαντήσεις των Α και Β βρίσκονται πολύ κοντά ενώ ο 

Γ μας δίνει μια ξεχωριστή απάντηση. Λέει λοιπόν ο Γ, ότι γενικά δεν θεωρεί τις 

διαφορές των βαθμών της τάξης της μιας μονάδας σημαντικές. Προσθέτει επίσης 

ότι βρίσκει σημαντική την διαφορά σε μια βαθμολογία όταν υπάρχει διαφορά δύο 

ή τριών μονάδων και πάνω. Από την άλλη, ο Α και ο Β βλέπουν τον βαθμό 16 πιο 

αρνητικά. «Πιο αποκρουστικό» τον χαρακτηρίζει ο Α, ενώ ο Β μιλάει για τις 
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συγκεκριμένες βαθμολογίες σαν ένα είδος ορίου. «Ό,τι είναι από 17 και πάνω 

είναι καλά, από 16 και κάτω αρχίζει η ανησυχία», μας λέει χαρακτηριστικά. 

Ερώτηση 7 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 10 ή αν θα πάρεις 11; Τι  

διαφορά έχει; 

Οι μαθητές από τους οποίους πήραμε συνέντευξη ανήκουν στην κατηγορία των 

αριστούχων, έτσι μας απάντησαν και οι τρεις ότι δεν έχει συμβεί να πάρουν 

τέτοιους βαθμούς. Ο Α και ο Β βρίσκονται σε συμφωνία λέγοντας ότι μάλλον δεν 

θα είχε μεγάλη διαφορά αφού είναι και οι δύο κακοί βαθμοί, ενώ ο Γ 

επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι γενικά οι διαφορές της μιας μονάδας δεν 

είναι σημαντικές, με την σημείωση όμως ότι, μεταξύ του 10 και του 11, το 11 

προσφέρει μια λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια για να περάσεις την τάξη. 

Στην τρίτη ενότητα έχουμε την κοινή πεποίθηση των τριών μαθητών ότι οι 

βαθμοί 19 και 20 δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά αφού είναι και οι δύο 

άριστοι, όπως και για τους βαθμούς 10 και 11 που είναι και οι δύο χαμηλοί, με την 

σημείωση του Γ ότι το 11 είναι πιο βοηθητικό για να περάσει κανείς την τάξη. 

Επίσης συναντάμε την κοινή αντίληψη του Α και του Β για τους βαθμούς 16 και 

17, με το 16 να είναι η αρχή των πιο «κακών» βαθμών και το 17 η αρχή των 

«καλών». Αξιοσημείωτη επίσης σε αυτήν την ενότητα η άποψη του Γ ότι 

διαφορές της μιας μονάδας στους βαθμούς δεν είναι σημαντικές. Τέλος, να 

σημειώσουμε ότι, κρίνοντας και εκ του αποτελέσματος, οι ερωτήσεις που θέσαμε 

στους μαθητές σχετικά με τους βαθμούς ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Οι 

ανομοιογένεια των απαντήσεων που λάβαμε μας δείχνουν ότι καλώς κινηθήκαμε 

στη λογική της σύγκρισης κάποιων συγκεκριμένων βαθμών της βαθμολογικής 

κλίμακας και όχι απλά στην απόλυτη διαφορά της μιας μονάδας. 

Τέταρτη ενότητα 

Ερώτηση 8 : Τι πιστεύεις ότι αξιολογούν οι καθηγητές, όταν βαθμολογούν; Μόνο 

την επίδοση στο μάθημα ή και άλλα πράγματα; 

Σε αυτή την ερώτηση έχουμε μια κοινή απάντηση των τριών μαθητών. 

Πιστεύουν ότι οι καθηγητές βαθμολογούν λαμβάνοντας υπ’όψη τους την επίδοση 

του μαθητή αλλά και την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του στην τάξη. 

Αναλύοντας, ο Β λέει για την προσωπικότητα, ότι το γεγονός ότι ένας μαθητής 

μπορεί να είναι δραστήριος και πολυάσχολος εκτιμάται από τους καθηγητές. Ο Α 
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και ο Γ αναφέρουν ότι η συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη, η συνεργασία του, η 

συμμετοχή του και η εν γένει συμπεριφορά του παίζουν ρόλο στο βαθμό που θα 

πάρει, ενώ ο Α σημειώνει και την απόδοση, σε πολύ μικρό βαθμό όμως, σαν έναν 

ακόμα παράγοντα που λαμβάνουν υπ’όψη τους οι καθηγητές όταν βαθμολογούν. 

Ερώτηση 9 : Πιστεύεις ότι βαθμολογούν όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο; 

Εδώ ο Α και ο Β βρίσκονται σε συμφωνία απαντώντας ότι δεν βαθμολογούν 

όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, ο Γ δηλώνει σαφώς ότι οι 

καθηγητές του βαθμολογούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, κοιτάζοντας δηλαδή και την 

επίδοση του μαθητή και την συμπεριφορά του. Αν και συμφωνούν, ο Α και ο Β, 

δίνουν διαφορετικές ερμηνείες στο γιατί βαθμολογούν με διαφορετικό τρόπο οι 

καθηγητές τους. Ο Β λέει ότι κάποιοι είναι πιο τυπικοί και κοιτούν μόνο την 

επίδοση του μαθητή στο δικό τους μάθημα, ενώ άλλοι βλέπουν πιο σφαιρικά τα 

πράγματα και λαμβάνουν υπ’όψη τους και τι κάνει ο μαθητής και εκτός 

μαθήματος, στη ζωή του γενικότερα. Ο Α μας λέει ότι κάποιοι καθηγητές δίνουν 

περισσότερη σημασία στην επίδοση γενικά, άλλοι πιο συγκεκριμένα στην επίδοση 

στα διαγωνίσματα, άλλοι μετρούν περισσότερο τη συμπεριφορά ή το πόσο 

συνεργάσιμος είσαι μέσα στην τάξη. 

Ερώτηση 10 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 19 ή 20;  

Σε αυτή την ερώτηση έχουμε τις απαντήσεις των τριών μαθητών να κινούνται 

στον ίδιο άξονα. Όλοι μας λένε ότι το 19 και το 20 είναι αντιστοιχία του «σχεδόν 

τέλειου» με το «τέλειο». Από εκεί και πέρα, εξειδικεύοντας την απάντηση, λένε 

και οι τρεις ότι πολλοί καθηγητές έχουν την αντίληψη, ειδικότερα για το πρώτο 

τετράμηνο, να βάλουν 19 και όχι 20 σε έναν μαθητή για να μην επαναπαυτεί.  

Επιπλέον, οι απαντήσεις του Α και του Β βρίσκονται σε συμφωνία λέγοντας ότι 

κάποιοι καθηγητές, ειδικότερα σε δευτερεύοντα μαθήματα σε σχέση με την 

ειδικότητα του μαθητή, κοιτούν τους βαθμούς των μαθητών και στα άλλα 

μαθήματα και βαθμολογούν ανάλογα. Με αυτήν την λογική αν ένας μαθητής έχει 

αρκετά εικοσάρια είναι πιο πιθανό να πάρει 20 και όχι 19 στο μάθημα ενός 

καθηγητή που βαθμολογεί με αυτό τον τρόπο.  

Αξιοσημείωτες οι παρατηρήσεις του Α που λέει ότι κάποιοι καθηγητές δεν 

συμπαθούν το σύστημα βαθμολόγησης, είτε δεν του δίνουν ιδιαίτερη σημασία κι 

έτσι βάζουν πιο εύκολα 20 και του Γ που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με το 19 
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ένας καθηγητής θέλει να δείξει στο μαθητή ότι «κάτι λείπει» (στην επίδοση, στις 

εργασίες, στα γραπτά διαγωνίσματα, στα προφορικά) ώστε να πάρει 20. 

Ερώτηση 11 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 16 ή 17; 

Εδώ ο Α και ο Β δίνουν παρόμοιες απαντήσεις λέγοντάς μας ότι το 16 και το 17 

είναι ένα όριο. Συγκεκριμένα ο Α μας λέει ότι το 16 με το 17, αν και είναι πιο 

κοντά σαν βαθμοί από ότι το 19 με το 20, ξεχωρίζει μια ομάδα μαθητών από μια 

άλλη. Ο Β το ερμηνεύει λέγοντας ότι με το 16 ένας καθηγητής θέλει να δείξει σε 

έναν μαθητή ότι οδεύει προς τις χαμηλότερες βαθμολογίες, ενώ με το 17 δείχνει 

ότι μπορεί ο μαθητής να πάει προς τους πραγματικά καλούς βαθμούς που είναι 

από 18 και πάνω. Ο Γ επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι διαφορές της μιας 

μονάδας είναι μικρές κι έτσι, εξηγεί, ότι όσο καλύτερος είναι ένας μαθητής τόσο 

πιο κοντινό βαθμό στο 20 παίρνει. 

Ερώτηση 12 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 10 ή 11; 

Οι απαντήσεις του Β και του Γ σε αυτή την ερώτηση κινούνται στο ίδιο μοτίβο. 

Μας λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του 10 και του 11, 

απλώς το 11 προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, ενόψει τελικών εξετάσεων, για να 

περάσει κάποιος μαθητής την τάξη. Ο Α κινείται καταρχήν στην ίδια λογική 

λέγοντας ότι με τον βαθμό 10 στενεύουν τα περιθώρια στις εξετάσεις για έναν 

μαθητή, καταλήγει όμως σε διαφορετικό συμπέρασμα από τους άλλους δύο 

λέγοντας ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο το 10 με το 11 έχουν διαφορά και 

μάλιστα μεγαλύτερη από ότι το 16 με το 17. 

Στην τέταρτη ενότητα έχουμε κάποιες συμφωνίες στις απόψεις των μαθητών για 

τους καθηγητές τους. Οι κοινές αυτές απόψεις βρίσκονται βασικά: α) στη γνώμη 

τους για το τι αξιολογούν οι καθηγητές όταν βαθμολογούν, όπου πιστεύουν ότι 

λαμβάνουν υπ’όψη τους, εκτός από την επίδοση του μαθητή, την συμπεριφορά 

και την προσωπικότητά του, β) στην άποψή τους για τους λόγους που οι 

καθηγητές βάζουν 19 ή 20, που είναι ότι το 19 μπαίνει για να μην επαναπαυτεί ο 

μαθητής και ότι γενικότερα το 19 είναι σχεδόν τέλειο, με το 20 να αντικατοπτρίζει 

το τέλειο, γ) στην αντίληψή τους για τον βαθμό 11 που θεωρούν ότι προσφέρει 

μεγαλύτερη ασφάλεια από το 10, την ίδια ώρα που διαφωνούν για το αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά ανάμεσά τους. Στη συνέχεια έχουμε την συμφωνία του Α και 

του Β σε δύο περιπτώσεις, όπου στην πρώτη πιστεύουν ότι δεν βαθμολογούν όλοι 
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οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο, ενώ ο Γ πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει. Στη δεύτερη 

βλέπουν τους βαθμούς 16 και 17 σαν ένα όριο, προς τα κάτω και προς τα πάνω 

αντίστοιχα, με τους οποίους οι καθηγητές ξεχωρίζουν ομάδες μαθητών ή 

στέλνουν τα αντίστοιχα μηνύματα, ενώ ο Γ δεν θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη 

διαφορά μεταξύ αυτών των βαθμών.  

Πέμπτη ενότητα 

Ερώτηση 13 : Ποιες παραμέτρους πιστεύεις ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη 

τους οι καθηγητές όταν βαθμολογούν;  

Σε αυτή την ερώτηση ο κάθε μαθητής δίνει την δική του, διαφορετική απάντηση. 

Ο Α ξεκινάει λέγοντας ότι πιστεύει ότι πρέπει να δίνεται βαρύτητα στην 

προσπάθεια του μαθητή και συνεχίζει αναλύοντάς μας ότι η βαθμολόγηση θα 

πρέπει να γίνεται με επιείκεια και να έχει σαν στόχο να κινητοποιεί τον μαθητή, 

να του δίνει κίνητρα για να προσπαθεί περισσότερο και να διορθώνει τυχόν 

αδύναμες πλευρές του, όχι να τον απογοητεύει. Τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει 

η λογική της βαθμοθηρίας και πρέπει το σχολείο να μεριμνήσει ώστε οι μαθητές 

να ενδιαφέρονται για τις γνώσεις και την μάθηση και όχι για τους βαθμούς. 

Προτείνει επίσης μια άλλη λογική αξιολόγησης όπου οι καθηγητές δεν θα 

βαθμολογούν αλλά θα συζητούν με τους μαθητές και τους γονείς, έχοντας 

συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αναφέρει ότι οι περισσότεροι μαθητές βλέπουν την 

διαδικασία της βαθμολόγησης σαν απειλή και δεν έχουν καλή σχέση με αυτό το 

σύστημα, καταλήγοντας ότι : «..οι βαθμοί νομίζω ότι δεν είναι καλός τρόπος για 

να παρακινείς ένα μαθητή να προσπαθήσει περισσότερο. Θα έπρεπε να βρεθεί 

ένας άλλος τρόπος, ένας τρόπος για να τον κάνεις να αγαπήσει αυτό με το οποίο 

ασχολείται και να το κάνει γιατί του αρέσει, το αγαπάει, όχι για να τον 

αξιολογήσεις». Ο Β πιστεύει ότι η βαρύτητα κατά την βαθμολόγηση πρέπει να 

δίνεται στην προσπάθεια που κάνει ένας μαθητής και κυρίως στην προσωπικότητα 

του, ενώ ο Γ είναι ικανοποιημένος με την τωρινή κατάσταση όπου, όπως πιστεύει, 

οι καθηγητές λαμβάνουν υπ’όψη τους την επίδοση και την συμπεριφορά και 

προσωπικότητα του μαθητή.  

Κλείνοντας αυτή την τελευταία ενότητα και λαμβάνοντας υπ’όψη το πνεύμα των 

απαντήσεων σε ολόκληρη την συνέντευξη, διαπιστώνουμε ότι, για τους 

συγκεκριμένους μαθητές, δεν ισχύει η λογική της βαθμοθηρίας και της 

υπερβολικής πίεσης από την βαθμολόγηση, που διατρέχει το εκπαιδευτικό μας 
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σύστημα, σύμφωνα τουλάχιστον με μαρτυρίες και στερεότυπα. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στις προσωπικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις των μαθητών, οι οποίες 

βέβαια μπορεί να έχουν ενισχυθεί από το οικογενειακό περιβάλλον ή και από 

κάποιους καθηγητές που συνάντησαν κατά τη σχολική τους ζωή και τη 

συμπεριφορά αυτών. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η παρούσα εργασία στηρίχτηκε στις συνεντεύξεις τριών μαθητών Μουσικού 

λυκείου με μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 18. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι 

απαντήσεις είναι πιθανόν επηρεασμένες από αυτές τους τις ιδιότητες. Για 

παράδειγμα, ο Β λέει ότι ένας καθηγητής, με το βαθμό 16 θέλει να δείξει στον 

μαθητή ότι οδεύει προς τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Αν όμως απαντούσε ένας 

μαθητής με χαμηλό μέσο όρο βαθμολογίας (πχ κάτω από 15)  μπορεί να έβλεπε το 

16 σαν επιβράβευση-ώθηση. Είναι λοιπόν σημαντικό μελλοντικές έρευνες να 

συμπεριλάβουν μαθητές από όλες τις βαθμολογικές κλίμακες, διότι έτσι θα δοθεί 

η δυνατότητα να μελετήσουμε τις πιθανές ανομοιογενείς απόψεις. Εξίσου 

σημαντικό είναι  η έρευνα να επεκταθεί σε όλων των ειδών τα δημόσια σχολεία. 

Διαφορετικές αντιλήψεις μπορεί να έχει ένας μαθητής των ΕΠΑΛ, άλλες ένας 

Γενικού λυκείου και άλλες οι μαθητές των Μουσικών λυκείων. Αυτές οι 

διαφορετικές αντιλήψεις μπορεί να προέρχονται είτε από τους διαφορετικούς 

στόχους που μπορεί να έχουν αυτοί οι μαθητές, είτε από τις αντιλήψεις που 

διέπουν τη λειτουργία των σχολείων διαφόρων τύπων. Για τους ίδιους λόγους θα 

προτείναμε επίσης την επέκταση των ερευνών ανάλογα με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών. Αυτό διότι ανάλογα με την περιοχή στην οποία 

βρίσκεται το σχολείο μπορούμε να συναντήσουμε διαφορετικές απόψεις από τους 

μαθητές, οι οποίες να προέρχονται από την κοινωνική τους καταγωγή ή από το 

επίπεδο του σχολείου. Ομοίως και για την οικογενειακή τους κατάσταση.  

Τέλος, διευρύνοντας τους ορίζοντές μας και πέρα από τους μαθητές, το 

φαινόμενο που αναφέραμε στην εισαγωγή, σχετικά με τους καθηγητές που 

βαθμολογούν «εύκολα» με καλούς βαθμούς φοβούμενοι για την μελλοντική 

ύπαρξη του κλάδου τους στα τεχνικά λύκεια, αν και είναι κοινό μυστικό, δεν 

αναφέρεται σε κάποια μελέτη που να γνωρίζουμε. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που 

αξίζει να ερευνηθεί σε βάθος, διότι προφανώς, είναι σημαντικό για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. Οι ανωτέρω προτάσεις γίνονται με το σκεπτικό ότι 
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στόχος του σχολείου είναι προώθηση της γνώσης και η παροχή κινήτρων μάθησης 

στους μαθητές. Με αυτό στη σκέψη είναι σημαντικό οι έρευνες που ασχολούνται 

με το ζήτημα να λαμβάνουν υπ’όψη τους τη γνώμη των καθηγητών αλλά και των 

μαθητών, σε συνδυασμό αλλά και σε σύγκριση. 
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Παράρτημα 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

 

Ενότητα πρώτη 

Ερώτηση 1 : Έχει σημασία για σένα η βαθμολογία; 

Ερώτηση 2 : Είχε την ίδια σημασία στο γυμνάσιο; 

Ενότητα δεύτερη 

Ερώτηση 3 : Οι γονείς σου τι σημασία δίνουν στη βαθμολογία σου, τι προσδοκία 

έχουν; 

Ερώτηση 4 : Νοιώθεις κάποια πίεση από την σημασία που δίνουν οι γονείς σου; 

Ενότητα τρίτη 

Ερώτηση 5 : Για σένα είναι διαφορετικό το αν θα πάρεις 19 ή αν θα πάρεις 20; Τι 

διαφορά έχει; 

Ερώτηση 6 : 16 και 17; 

Ερώτηση 7 : 10 και 11; 

Ενότητα τέταρτη 

Ερώτηση 8 : Τι πιστεύεις ότι βαθμολογούν οι καθηγητές, όταν βαθμολογούνε; 

Μόνο την επίδοση στο μάθημα ή και άλλα πράγματα; 

Ερώτηση 9 : Πιστεύεις ότι βαθμολογούν όλοι οι καθηγητές με τον ίδιο τρόπο; 

Ερώτηση 10 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 19 ή 20; 

Ερώτηση 11 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 16 ή 17; 

Ερώτηση 12 : Γιατί πιστεύεις ότι ένας καθηγητής θα βάλει 10 ή 11; 

Ενότητα πέμπτη 

Ερώτηση 13 : Ποιες παραμέτρους πιστεύεις ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’όψη 

τους οι καθηγητές όταν βαθμολογούν; 
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Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και συμπεριφορά ατόμων με νοητική υστέρηση – 

Η αναγκαιότητα για ενημέρωση και σεξουαλική αγωγή 

   

ΑλέξανδροςΣταμάτιος Αντωνίου 
29

 

Καλλιόπη Σωτηράκη 
30

 

Περίληψη 
 

Η σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με νοητική υστέρηση αποτελεί 

μέχρι και σήμερα θέμα ταμπού και συχνά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι 

ανάγκες και οι επιθυμίες τους για σεξουαλική έκφραση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα νοητικώς υστερούντα άτομα 

αντιλαμβάνονται τη σεξουαλική τους ταυτότητα και συνάπτουν σχέσεις με 

άλλους. Το παρόν άρθρο σκοπό έχει να προσεγγίσει αφενός τις διαφορετικές 

όψεις της σεξουαλικής ανάπτυξης της ειδικής αυτής κατηγορίας ατόμων με 

ειδικές ανάγκες καθώς και αφετέρου τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής τους. Τα ευρήματα των σχετικών ερευνών που παρουσιάζονται καθιστούν 

φανερή την έλλειψη πληροφόρησης των ατόμων αυτών σε θέματα 

σεξουαλικότητας και προβάλλουν την επιτακτική ανάγκη για σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση και έγκυρη ενημέρωση τόσο των ίδιων όσο και του 

περιβάλλοντός τους.  

Λέξεις-κλειδιά: σεξουαλικότητα, νοητική υστέρηση, σεξουαλική ανάπτυξη, 

σεξουαλική συμπεριφορά 

Abstract 

 

The sexual behaviour of the individuals with intellectual disability is still 

considered a taboo issue and often their needs and desires for sexual expression 

are set aside. The way that individuals with intellectual disability perceive their 

sexual identity and form relationships with others is particularly interesting. The 

present paper aims to approach the different facets of sexual development of this 

special disability group as well as present ways of improving their quality of life. 

The findings of studies that are presented reveal that these individuals lack 

information for sexuality issues and emphasise that is imperative to provide sex 

education to them and to people of their environment. 

Keywords: sexuality, intellectual disability, mental retardation,  sexual 

development 

                                                
29

 Λέκτορας  ψυχολογιας πτδε παν/μιου αθηνων 
30 Ψυχολόγος 
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Εισαγωγή 

 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών 

δεδομένων σχετικά με το θέμα της σεξουαλικής ανάπτυξης των ατόμων με 

νοητική υστέρηση καθώς και η έμφαση  στην ανάγκη επαρκούς πληροφόρησης 

του περιβάλλοντός τους αλλά και του επιστημονικού προσωπικού που καλείται να 

παρέχει υποστήριξη. Σε γενικές γραμμές, ακόμα και σήμερα, η σεξουαλικότητα 

των ατόμων με νοητική υστέρηση αποτελεί θέμα ταμπού και προκαλεί κάποιο 

φόβο και άρνηση (Earle, 2001). Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν το 

γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν σεξουαλικές επιθυμίες, ανάγκες και 

συναισθήματα, ανεξάρτητα από τη σωματική και/ή πνευματική τους ικανότητα. 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα για σεξουαλική αγωγή και 

σεξουαλική υγεία όπως και για ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και συνακόλουθης 

σεξουαλικής έκφρασης (Cheng & Udry, 2005. Leutar & Mihokovic, 2007). Ως 

έφηβοι, έχουν ανάγκη από σωματική επαφή και καθώς μεγαλώνουν αναδύεται το 

ενδιαφέρον τους για τον έρωτα και τις διαπροσωπικές σχέσεις.    

 

Άτομα με Νοητική Υστέρηση και Σεξουαλικότητα 

 

Η σεξουαλικότητα εμφανίζεται κατά τη γέννηση και αναδύεται καθόλη τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας ανεξάρτητα από τις ικανότητες του κάθε ατόμου 

(Woodard, 2004). Αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της προσωπικότητας και της 

αίσθησης του εαυτού και ευνοεί  τη δημιουργία στενών σχέσεων που βασίζονται 

σε αισθήματα ασφάλειας, υποστήριξης, αγάπης και στοργής (Howard-Barr και 

συνεργάτες, 2005). Είναι γνωστό ότι η σωματική ανάπτυξη και η σεξουαλική 

ωρίμανση αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της εφηβικής περιόδου (Murphy & 

Young, 2005).    

Σύμφωνα με ευρήματα σχετικών ερευνών, η σεξουαλική δραστηριότητα 

δεν σχετίζεται με τη νοητική ικανότητα του ατόμου (Reid, 1995) και η βιολογική 

ωρίμανση των δύο φύλων είναι όμοια με αυτή των ατόμων που δεν παρουσιάζουν 

κάποιας μορφής νοητική ανεπάρκεια (Katoda, 1993). Επομένως, τα άτομα με 

νοητική υστέρηση έχουν τις ίδιες σεξουαλικές ανάγκες με τα άτομα κανονικής 

νοημοσύνης (Leutar & Mihokovic, 2007). Ωστόσο, συχνά αναφέρεται ότι ο 

περίγυρος αντιμετωπίζει τα νοητικώς υστερούντα άτομα ως  α-σεξουαλικά και ως 
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άτομα τα οποία παραμένουν παιδιά και χρήζουν προστασίας από την κοινωνία και 

το υποστηρικτικό προσωπικό (Murphy & Young, 2005. Woodard, 2004). Από την 

άλλη πλευρά, επικρατεί και η αντίληψη ότι πρόκειται για άτομα υπερ-σεξουαλικά 

τα οποία ενδέχεται να γίνουν επιθετικά λόγω των ανεξέλεγκτων σεξουαλικών τους 

ορμών (Murphy & Young, 2005).   

Έχει βρεθεί ότι η σεξουαλική ανάπτυξη των ατόμων με νοητική υστέρηση 

ποικίλει καθώς ορισμένα εμφανίζουν κανονική ανάπτυξη ενώ άλλα παρουσιάζουν 

υστέρηση ή ελλιπή ανάπτυξη των δευτερευόντων σεξουαλικών χαρακτηριστικών 

τους (Monat, 1982. Murphy και συνεργάτες, 1983). Συγκεκριμένα, ο Monat 

(1982) κατέγραψε τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά των ατόμων με ήπια, μέτρια, 

σοβαρή και βαριά νοητική υστέρηση. Έτσι, τα άτομα με ήπια νοητική υστέρηση 

τείνουν να έχουν παρόμοια σεξουαλική συμπεριφορά με όσα έχουν κανονική 

ανάπτυξη και δυνατότητα να διερευνούν και να ελέγχουν τις σεξουαλικές τους 

παρορμήσεις. Από την άλλη, στη μέτρια νοητική υστέρηση, τα δευτερεύοντα 

σεξουαλικά χαρακτηριστικά των ατόμων σε κάποιες περιπτώσεις αναπτύσσονται 

με καθυστέρηση ενώ στη σοβαρή νοητική υστέρηση παρουσιάζουν μειωμένο 

έλεγχο των σεξουαλικών παρορμήσεων και ελλιπή ανάπτυξη ψυχοσεξουαλικής 

συμπεριφοράς. Τέλος, στα άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση παρατηρείται 

δυσκολία κατανόησης των κοινωνικών κανόνων ενώ στην περίπτωση της βαριάς 

υστέρησης, η σεξουαλική συμπεριφορά περιορίζεται αμιγώς σχεδόν σε ένα 

πρωτόγονο επίπεδο.    

Κατά την εφηβική ηλικία, η σεξουαλική ανάπτυξη των ατόμων με 

υστέρηση συνήθως ξεκινά αργότερα από τα υπόλοιπα άτομα. Η μέση ηλικία 

έναρξης της εμμηνόρροιας των κοριτσιών με υστέρηση είναι περίπου στα 14 έτη 

και του αυνανισμού των αγοριών στα 15 έτη. Η εκδήλωση των σεξουαλικών 

χαρακτηριστικών όπως της ηβικής τριχοφυΐας, της ανάπτυξης των γεννητικών 

οργάνων και του στήθους δεν απέχουν σημαντικά από αυτά των ατόμων με 

κανονική νοητική ανάπτυξη (Gawlik και συνεργάτες, 1995). Ειδικότερα δε, ο 

αυνανισμός συχνά οδηγεί σε δύσκολη θέση τους εκπαιδευτικούς, την οικογένεια 

και τους θεραπευτές των ατόμων με νοητική υστέρηση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο 

να γίνεται αντιληπτός ως μία «τυπική» σεξουαλική συμπεριφορά οποιουδήποτε 

ατόμου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επιπέδου λειτουργικότητάς του (Σιαπέρας & 

Σούλης, 2011).  
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Σύμφωνα με τους Walter (1996) και Schröder (1996), το ενδιαφέρον των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν σχετίζεται πρωτίστως με τη γενετήσια 

σεξουαλικότητα αλλά με την ικανοποίηση των συναισθηματικών τους αναγκών. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες αναζητούν κατά βάση 

συντροφικότητα και συνύπαρξη και εμφανίζουν αυξημένη ευαλωτότητα του 

σεξουαλικού αυτοσυναισθήματος (Mayers και συνεργάτες, 2003). Ένα ακόμη 

βασικό χαρακτηριστικό της σεξουαλικής συμπεριφοράς των ατόμων με νοητική 

υστέρηση είναι η έλλειψη αυτορύθμισης (Page, 1991) λόγω της οποίας 

δυσκολεύονται να εκφράσουν τη σεξουαλική τους επιθυμία με οργανωμένο τρόπο 

(Kempton & Rose, 1976). Επίσης, πολύ συχνά παρουσιάζουν αυτοερωτική 

σεξουαλική συμπεριφορά, συνήθως υπό το φόβο και την καταπίεση του 

περιβάλλοντος.  

 

Γλώσσα Επικοινωνίας και Σεξουαλικότητα  των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

 

Ο ψυχολόγος Philip Prinz (2003) παρουσίασε ένα γενικό μοντέλο για την 

επικοινωνία/γλώσσα και τη σεξουαλικότητα των κωφών και ανάπηρων ατόμων 

(Σχήμα 1). Το μοντέλο του απεικονίζεται σε μορφή πυραμίδας υποστηρίζοντας ότι 

η επικοινωνία και η σεξουαλική έκφραση των ατόμων αυτών επηρεάζονται 

κυρίως από το περιβάλλον τους και τα μέσα αλληλεπίδρασης που διαθέτουν.  

Ακόμη, θεώρησε ότι λόγω της περιορισμένης πρόσβασης που διαθέτουν τα άτομα 

αυτά σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως μπαρ ή κλαμπ, προφανώς θα έχουν και 

περιορισμένες ευκαιρίες για σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις και διαπραγματεύσεις. 

Ως προς τη δεξιά πλευρά της πυραμίδας, διέκρινε τρία μέσα (προφορικά, 

νοηματικά και γραπτά)  με τα οποία αλληλεπιδρά κανείς με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Άλλα σημαντικά στοιχεία του 

μοντέλου που υποστήριξε ο Prinz είναι η γνωστική και αντιληπτική βάση της 

σεξουαλικής επικοινωνίας, η κουλτούρα, το στυλ επικοινωνίας καθώς και οι 

λεκτικές ή μη λεκτικές ικανότητες του ατόμου. Αυτές οι διαστάσεις του μοντέλου 

συνδέονται με τη σεξουαλική ταυτότητα των ατόμων, την κατασκευή των 

σεξουαλικών εννοιών και τη σεξουαλική γλώσσα και επικοινωνία. 

(Σχήμα 1 περίπου εδώ) 
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Δημιουργία Σχέσεων και Γάμοι μεταξύ Ατόμων με Νοητική Υστέρηση 

 

Είναι περιορισμένα τα ευρήματα ερευνών στο χώρο της ειδικής αγωγής 

και αποκατάστασης σχετικά με τις σχέσεις ή τους γάμους ατόμων με νοητική 

υστέρηση. Για παράδειγμα, οι Kingsley και Levitz (1994) ήταν οι πρώτοι που 

ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές τόνισαν ότι τόσο οι 

διαπροσωπικές όσο και οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να μάθει 

κάποιος πώς θα βγει ραντεβού. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι περισσότεροι από τους 

νοητικά υστερούντες του δείγματός τους γνώριζαν τί είναι ο γάμος καθώς είχαν 

παρευρεθεί σε γαμήλιες τελετές κατά το παρελθόν αλλά και την ανάγκη γνωριμίας 

των συντρόφων πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στον έγγαμο βίο. Όσον 

αφορά τον έρωτα, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι πρόκειται για την επιθυμία για 

ένα άλλο άτομο, τη δυνατότητα να το αγκαλιάζουν και να βγαίνουν έξω μαζί του. 

Το ενδιαφέρον τους για σεξουαλικά θέματα ήταν έντονο και η ανάγκη τους να 

εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα σε άμεση επαφή με κάποιο άλλο άτομο ακόμη 

μεγαλύτερη.    

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη που διεξήχθη στη Σουηδία (Löfgren-

Mårtenson, 2004) με στόχο τη διερεύνηση των ευκαιριών και των εμποδίων που 

διαθέτουν οι νέοι με νοητική υστέρηση στη σύναψη σχέσεων και τη σεξουαλική 

τους έκφραση. Τα ερωτήματα στα οποία προσπάθησε να δώσει απαντήσεις η εν 

λόγω έρευνα ήταν τα εξής: α) πώς οι νέοι με νοητική υστέρηση αλληλεπιδρούν με 

τους άλλους σεξουαλικά/ερωτικά; β) πόσο τους  επηρεάζουν οι γονείς και οι 

φροντιστές τους στην έκφραση της σεξουαλικότητάς τους; και γ) πώς 

περιγράφεται η σεξουαλική τους έκφραση και κατά πόσο επηρεάζεται από τις 

κοινωνικές νόρμες και αξίες; Η έρευνα βασίστηκε στην παρατήρηση των νέων με 

νοητική υστέρηση σε χορευτικές συγκεντρώσεις καθώς και από συνεντεύξεις 

νέων, φροντιστών και γονιών.  

Αν και ορισμένοι νέοι με νοητική υστέρηση δεν σχετίζονται καθόλου με 

άλλους, ωστόσο οι περισσότεροι εκδηλώνουν την ανάγκη τους για σεξουαλική 

έκφραση. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι για τη σύναψη μίας πιο στενής σχέσης, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εγγύτητα του επιπέδου νοητικής υστέρησης 

μεταξύ των συντρόφων. Πολλοί από τους νέους που παρευρίσκονται στις 

κοινωνικές συγκεντρώσεις στοχεύουν στη γνωριμία και τη δημιουργία σχέσεων με 

άλλους. Έχει παρατηρηθεί ότι η πιθανότητα  να αποκτήσουν σύντροφο αυξάνεται 
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αν εκφράζονται και οι δύο πλευρές με τη γλώσσα του σώματος και με κοινές 

μορφές επικοινωνίας.   

Όσον αφορά τους φροντιστές και τους συγγενείς των νέων με νοητική 

υστέρηση, εντοπίστηκε μία ασυνέπεια ανάμεσα στη νέα πραγματικότητα και την 

τάση τους για ευθύνη και έλεγχο των νέων. Πιο συγκεκριμένα, ενθαρρύνουν τις 

φιλικές αντί τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των νοητικά υστερούντων, ασκώντας 

κριτική στην ποιότητα και τον τρόπο έκφρασής τους. Επίσης, δεδομένου ότι η 

πλειοψηφία των φροντιστών είναι γυναίκες, προέκυψε ως γεγονός να θέτουν 

περισσότερο αυστηρά όρια στη σεξουαλική έκφραση των νέων με νοητική 

υστέρηση σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.  

Στις περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες, η πλειοψηφία των ατόμων 

προχωρούν σε γάμο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Δεν φαίνεται να 

συμβαίνει το ίδιο όμως στην περίπτωση των νοητικά υστερούντων ατόμων λόγω 

των νομικών ή κοινωνικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν. Η επιτυχία ή 

αποτυχία ενός γάμου μεταξύ νοητικά υστερούντων ατόμων εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες όπως οι συναισθηματικές δυσκολίες, η διαταραγμένη 

παιδική ηλικία, η ύπαρξη νοητικής υστέρησης και στους δύο συντρόφους, το 

χρονικό διάστημα ιδρυματισμού τους κ.ά. (Hall, 1974). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι 

η υποστήριξη των ζευγαριών αυτών από το περιβάλλον τους κατά τον έγγαμο βίο 

τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική  για την επιτυχή έκβαση της συμβίωσής 

τους (Craft & Craft, 1980). Αναφορικώς με την αναπαραγωγή και τη δημιουργία 

οικογένειας, κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να “μεταδώσουν” την ασθένειά τους στους απογόνους 

τους με άμεσο αποτέλεσμα το οικείο περιβάλλον τους συχνά να τους αποτρέπει. 

Ωστόσο, το ζήτημα της ικανότητας ή μη των ατόμων αυτών να δημιουργήσουν 

“κανονικές” οικογένειες είναι ιδιαιτέρως σύνθετο και χρήζει συστηματικής 

διερεύνησης.  

Η Έλλειψη Πληροφόρησης για Σεξουαλικά Θέματα 

 

Χωρίς αμφιβολία, η σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική υστέρηση 

συχνά υποτιμάται και η ενημέρωσή τους για σχετικά θέματα είναι περιορισμένη ή 

και πολλές φορές ανύπαρκτη με αποτέλεσμα η σεξουαλικότητά τους να 

διαμορφώνεται κατά βάση από ασαφή, μη έγκυρη πληροφόρηση και δυσάρεστες 

εμπειρίες όπως εγκυμοσύνη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες και σύνδρομο 
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επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την 

υγεία τους (Cheng & Udry, 2002. Chia Chen & Thomson, 2007. Cook, 2000. 

Woodard, 2004). Σε έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές με νοητική υστέρηση στην 

Τουρκία (Isler και συνεργάτες, 2009) προέκυψε ότι οι έφηβοι δεν έχουν γνώση 

των χαρακτηριστικών ανάπτυξης της σεξουαλικότητάς τους. Αξιοσημείωτο 

υπήρξε το εύρημα ότι τα μισά από τα αγόρια και το 45% από τα κορίτσια που 

συμμετείχαν νόμιζαν ότι η εμμηνόρροια είναι ένα μέρος της διαδικασίας του 

τοκετού.    

Σύμφωνα με τον Kijak (2009), τα άτομα με νοητική υστέρηση 

αναγνωρίζουν τις σωματικές αλλαγές που τους συμβαίνουν αν και στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να κατανοήσουν τις αλλαγές αυτές. Η 

παντελής έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης δυσκολεύει την αποδοχή των 

συμπτωμάτων που συνδέονται με τη σεξουαλική τους ανάπτυξη με αποτέλεσμα 

να βιώνουν έκπληξη, φόβο και αβεβαιότητα έναντι των νέων δεδομένων. Από την 

ίδια έρευνα προέκυψε ότι οι όποιες γνώσεις τους περιορίζονται στο δικό τους 

φύλο και μόνο το 37% μπόρεσαν να διαχωρίσουν τις αλλαγές του δικού τους από 

το αντίθετο φύλο κατά την εφηβική περίοδο. Επίσης, μόνο το 10% του δείγματος 

μπόρεσαν να ονομάσουν τουλάχιστον τρεις τρόπους αντισύλληψης. Επιπλέον, 

περίπου το 90% του συγκεκριμένου δείγματος δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει τι 

είναι η αντισύλληψη, γιατί χρησιμοποιείται και με ποιο τρόπο. Τέλος, δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μόνο το 2% γνώριζαν τουλάχιστον δύο 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τη σοβαρότητα των καταστάσεων 

αυτών.  

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι τα παιδιά με υστέρηση κινδυνεύουν πολύ 

συχνά από κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν λιγότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης 

με συνομηλίκους τους (Woodard, 2004). Ορισμένες έρευνες ανέφεραν ελλιπείς 

γνώσεις για τη σεξουαλικότητα μεταξύ εφήβων με υστέρηση σε σύγκριση με το 

γενικό πληθυσμό (Berman και συνεργάτες, 1999. Borjeson & Lagergren, 1990. 

Cook, 2000. Galea και συνεργάτες, 2004.). Ο Berman και οι συνεργάτες του 

(1999) υποστήριξαν ότι δεδομένου ότι αυτοί οι έφηβοι είναι συχνά απομονωμένοι 

από τους υπόλοιπους της ηλικίας τους, θεωρείται ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να 

ενημερωθούν για τη σεξουαλικότητά τους ή να συμμετέχουν σε κοινωνικές 

δραστηριότητες ή σεξουαλικό «πειραματισμό». Κατά συνέπεια, τα παιδιά με 
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νοητική υστέρηση έχουν ανάγκη στοιχειώδους ενημέρωσης για το σώμα τους και 

τη βιολογική τους ανάπτυξη (Woodard, 2004). 

Οι περιορισμένες ευκαιρίες που διαθέτουν για κοινωνική αλληλεπίδραση 

καθιστούν δύσκολη την πρόσβασή τους σε πηγές έγκυρης πληροφόρησης (Smith 

και συνεργάτες, 1995). Από την άλλη πλευρά, οι γονείς κατά το πλείστον 

διστάζουν να αναλάβουν μία τέτοια ευθύνη ή στις περιπτώσεις που το 

αποτολμούν, χρησιμοποιούν έναν επικριτικό ή έντονα ηθικό τόνο. Πολύ συχνά οι 

πηγές πληροφόρησης των ατόμων με νοητική υστέρηση για θέματα 

σεξουαλικότητας είναι τα ερωτικά περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, το διαδίκτυο, 

οι ερωτικές ταινίες κ.ά. Έτσι, με παρόμοιους τρόπους γνωρίζουν τον έρωτα, τη 

συντροφικότητα και την επαφή με το αντίθετο φύλο, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα να εκπλήσσονται στη χρήση των μεθόδων αντισύλληψης τις οποίες 

συχνά περιγράφουν περιπαικτικά όπως για παράδειγμα «αστεία μπαλόνια χωρίς 

ιδιαίτερη σημασία». Επιπροσθέτως, η άγνοια για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα αποτελεί ένα πραγματικά σημαντικό πρόβλημα. Όπως αναφέρει ο  

Koscielska (2003), «ο μύθος για την α-σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική 

υστέρηση, τόσο συχνός στην κοινωνία μας, προδίδει την έλλειψη της σεξουαλικής 

τους εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα αυτού, συναντάμε άτομα με νοητική υστέρηση 

τα οποία δεν διαθέτουν ούτε τη στοιχειώδη γνώση για το φύλο τους».   

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η σεξουαλική κακοποίηση (σωματική ή 

λεκτική) των ατόμων με νοητική υστέρηση, η οποία αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

πολλών ερευνών διεθνώς (Αντωνίου & Ευθυμίου, 2012. Κουτσούκου & 

Αντωνίου, 2011). Μεταξύ των παραγόντων επικινδυνότητας που καθιστούν τα 

άτομα με νοητική υστέρηση πιθανό στόχο σεξουαλικής κακοποίησης είναι η 

εξάρτησή τους από τα άτομα που τα φροντίζουν, τα προβλήματα επικοινωνίας που 

συχνά αντιμετωπίζουν, η δυσκολία κατανόησης και συμμόρφωσης καθώς και η 

αρνητική εικόνα που διαμορφώνουν για τον εαυτό τους (Vizard, 1989).   

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα μελέτης που διεξήχθη στη χώρα 

μας (Δήμου, 2008) με σκοπό τη διερεύνηση της σεξουαλικότητας των ατόμων με 

νοητική υστέρηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 62 άτομα με νοητική υστέρηση (από 

18 έως 33 ετών) και ίσος αριθμός ατόμων από το γενικό πληθυσμό ως ομάδα 

ελέγχου. Τα δεδομένα συνελέγησαν με τη μέθοδο της δομημένης συνέντευξης και 

τη χρήση κλίμακας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ενώ για το γενικό 
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πληθυσμό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο.  Η κλίμακα και το ερωτηματολόγιο 

αξιολογούσαν το επίπεδο γνώσεων, εμπειριών, συναισθημάτων και αναγκών σε 

12 διαφορετικές περιοχές των θεμάτων της σεξουαλικότητας. Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων η περιορισμένη γνώση και 

εμπειρία των ατόμων με νοητική υστέρηση σε θέματα σεξουαλικότητας και οι 

αυξημένες τους ανάγκες για σεξουαλική ενημερότητα. Η ερευνήτρια υπογράμμισε 

ακόμη την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων σεξουαλικής 

εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική υστέρηση και προώθησης μίας σεξουαλικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία να διασφαλίζει τα δικαιώματά τους.   

 

Η Ανάγκη για Σεξουαλική Αγωγή των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση  

 

Είναι πραγματικά σημαντικός ο αριθμός των ερευνητών εκείνων οι οποίοι 

έχουν επισημάνει με έμφαση την αναγκαιότητα της σεξουαλικής 

αγωγής/ενημέρωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες ευρύτερα και την απαραίτητη 

ένταξή της σε κάθε κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο (McCabe, 1993. Walker-

Hirson & Champagne, 1991. Williams & Nind, 1999). Αυτή η ανάγκη απορρέει 

από τη δυσκολία πρόσβασης αυτών των ατόμων σε εναλλακτικές μορφές 

πληροφόρησης (βιβλία, έντυπα κλπ) λόγω των γνωστικών τους δυσκολιών και 

των περιορισμένων ευκαιριών κοινωνικοποίησης που διαθέτουν (Kempton, 1978). 

Εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης, οι γονείς καθίστανται οι βασικοί 

παιδαγωγοί των παιδιών σε θέματα σεξουαλικότητας ωστόσο πολλοί από αυτούς 

διστάζουν να τους μιλήσουν ανοιχτά για ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική 

συμπεριφορά. Κατά το πλείστον αισθάνονται ενοχές και ανησυχούν για τις 

συνέπειες των απαντήσεων που δίνουν στα παιδιά τους. Ο φόβος των γονιών 

συνήθως πηγάζει από τις εξής σκέψεις: α) μιλώντας για το σεξ θα ενθαρρύνουν 

τον πειραματισμό των παιδιών τους, β) δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο να 

διαχειριστούν τα ερωτήματα των παιδιών τους σχετικά με το σεξ και γ) τα παιδιά 

τους γνωρίζουν ήδη πολλά για το θέμα ή αντίθετα έχουν ελάχιστη πληροφόρηση. 

Συνηθέστερα, δεν γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο να ξεκινήσουν τέτοιου είδους 

συζητήσεις και ακόμα και εκείνοι οι γονείς που συζητούν με τα παιδιά τους για τη 

σεξουαλικότητα δεν αφιερώνουν τον χρόνο που απαιτείται για τέτοιου είδους 

ευαίσθητα θέματα (Kreinin, 2001).    
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Από ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι οι γονείς διατηρούν 

συντηρητικές/αρνητικές και αμφιθυμικές στάσεις απέναντι στη σεξουαλικότητα 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Lesseliers & Van Hove, 2002. McCabe, 1993). 

Ειδικότερα, αρνούνται να παρέχουν σεξουαλική ενημέρωση και τηρούν 

απαξιωτική και αποπροσανατολιστική συμπεριφορά στη σεξουαλική 

ενεργοποίηση των ατόμων αυτών (Plaute και συνεργάτες, 2002). H μοναδική 

μορφή σεξουαλικότητας που είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία των γονέων 

είναι ο αυνανισμός. Επίσης, έχει φανεί ότι τα θέματα σεξουαλικότητας τούς 

ανησυχούν ιδιαίτερα και προτιμούν να μεταβιβάζουν την ευθύνη στους 

επαγγελματίες (Levi & Packman, 2004).  

Από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία σε γονείς εφήβων με 

νοητική υστέρηση διερευνήθηκε η αντίληψη και η στάση τους σχετικά με  τη 

σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών τους (Isler και συνεργάτες, 2009). Τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι σε δείγμα 40 γονέων, ποσοστό 75% δεν είχε 

δεχθεί κάποιου είδους σεξουαλική εκπαίδευση ενώ το 42,5% αυτών δεν παρείχαν 

σεξουαλική εκπαίδευση στα παιδιά τους. Όταν ρωτήθηκαν «για ποιες ερωτήσεις 

θα ήθελες απαντήσεις;» ανέφεραν: σε ποσοστό 72,5% «ανησυχώ για το μέλλον 

του παιδιού μου, αν συμβεί κάτι σε εμένα τι θα κάνει;», το 47,5% «το παιδί μου 

θέλει να παντρευτεί, τι θα πρέπει να του πω;» ενώ το 45% «το παιδί μου θέλει να 

έχει μία ερωτική σχέση, τι πρέπει να κάνω;».  

Η σεξουαλική αγωγή είναι απαραίτητο να ξεκινάει από την οικογένεια και 

να συνεχίζεται στο σχολείο με τη μορφή ενός επίσημου προγράμματος, με την 

υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας (Davis, 2002. Servais, 2006.). Από το 

δείγμα της έρευνας, περισσότεροι από τους μισούς εφήβους (51,7%) ανέφεραν ότι 

δεν είχαν καμία έγκυρη ενημέρωση από ειδικούς για θέματα σεξουαλικότητας ενώ 

το 43,3% έλαβαν τέτοια ενημέρωση από την οικογένειά τους. Τέλος, το 46,6% 

των εφήβων της ίδιας έρευνας που δεν συζήτησαν ποτέ με την οικογένειά τους για 

θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς, είχαν ενημέρωση από άλλες πηγές όπως οι 

φίλοι, το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο περιθώρια 

παραπληροφόρησης.  

Η σεξουαλική αγωγή επιτρέπει στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να 

απολαύσουν την προσωπική σεξουαλική τους ολοκλήρωση και να προστατεύσουν 

τον εαυτό τους από την κακοποίηση, από πιθανή εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικώς 
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μεταδιδόμενα νοσήματα. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αποκτούν τη 

βάση για μία πιο υγιή, ασφαλή και κοινωνικά αποδεκτή ενήλικη ζωή (McCabe, 

1999. Swango-Wilson, 2008. Woodard, 2004). Την ανάγκη για σεξουαλική αγωγή 

επιτείνει το  γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση οι έφηβοι με ειδικές ανάγκες 

εκδηλώνουν σεξουαλικές επιθυμίες ακόμα και αν κανένας δεν τους έχει μιλήσει 

για αυτές.  

Το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη σεξουαλική αγωγή των 

παιδιών και των νέων με νοητική υστέρηση και ως βασικός φορέας 

κοινωνικοποίησης καλείται να ενισχύσει την κοινωνικο-σεξουαλική τους 

ωριμότητα. Ακόμη, μπορεί να συμβάλει στον αποστιγματισμό τους και την 

κατοχύρωση του δικαιώματός τους να διαθέτουν κανονική σεξουαλική ζωή ως 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους με 

ειδικές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτει θέματα όπως τα μέρη του σώματος αλλά 

και οι σωματικές και φυσιολογικές αλλαγές (Woodard, 2004). Οι μαθητές με 

νοητική υστέρηση χρειάζονται πληροφόρηση σχετικά με τα γεννητικά όργανα των 

δύο φύλων, την ανατομία και τη φυσιολογία του συστήματος αναπαραγωγής κλπ.  

Η αναγκαιότητα εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση των 

ατόμων αυτών είναι σαφής ωστόσο παραμένει σε «εμβρυακή» κατάσταση λόγω 

ελλιπούς ενημέρωσης και κατάρτισης των παιδαγωγών. Συγκεκριμένα, κάθε 

πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής θα πρέπει  να καταρτίζεται σε εξατομικευμένη 

βάση και να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με νοητική υστέρηση να παρακολουθούνται 

από καταρτισμένο εκπαιδευτή-σύμβουλο όταν διατηρούν σεξουαλικές σχέσεις ή 

όταν επιθυμούν να δημιουργήσουν (Cambridge & Carnaby, 2005. Thompson, 

1991).  

Από ευρήματα άλλης ελληνικής έρευνας που διεξήχθη σε 195 μέλη του 

προσωπικού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) προέκυψε ο βαθμός 

υψηλού ενδιαφέροντος των ερωτηθέντων για τη διδασκαλία σεξουαλικής αγωγής 

στο σχολείο (Πανάικας & Κυριάκη, 2003). Ακόμη, όσον αφορά τα πρόσωπα που 

θα αναλάβουν τη διδασκαλία, οι συμμετέχοντες πρότειναν ως καταλληλότερο 

πρόσωπο τον εκπαιδευτικό ή τον ψυχολόγο του σχολείου. Οι ερωτηθέντες 

επεσήμαναν την ανάγκη επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα ταμπού και οι δυσκολίες.  
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Τέλος, σημαντική συνεισφορά στη σεξουαλική αγωγή των νοητικά 

υστερούντων ατόμων θα μπορούσαν να έχουν και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας. 

Δεδομένου ότι οι κοινωνικές στάσεις έναντι των ζητημάτων αυτών συνεχώς 

διαφοροποιούνται και παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή της 

σεξουαλικότητας των ατόμων με νοητική υστέρηση, οι σύμβουλοι καλούνται να 

τα βοηθήσουν στην κατανόηση της κοινωνικο-σεξουαλικής τους ανάπτυξης και 

συμπεριφοράς. Οι Kempton & Caparulo (1983) σημειώνουν ωστόσο αναφέρουν 

ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι στο γενικό πληθυσμό δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν όταν πρόκειται για νοητικώς υστερούντα άτομα. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα άτομα αυτά στερούνται αφαιρετικής σκέψης, η 

πληροφορία θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, οπτική και προσδιορισμένη με 

απλούς όρους και συχνές επαναλήψεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

προτιμώνται τα παιχνίδια ρόλων, οι δοκιμές και άλλες βιωματικές μέθοδοι 

διδασκαλίας. Ακόμη, λόγω της περιορισμένης πληροφόρησής τους, οι σύμβουλοι 

θα χρειαστεί να ξεκινήσουν από μία βασική ενημέρωση για θέματα 

σεξουαλικότητας, σεξουαλικής συμπεριφοράς και αντισύλληψης.   

 

Επίλογος 

 

Η σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική υστέρηση αποτελεί αντικείμενο 

διεθνούς μελέτης και η αναγνώρισή της μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. Τα άτομα αυτά συχνά στερούνται την κατάλληλη 

πληροφόρηση για βασικά σεξουαλικά ζητήματα, γεγονός που καθιστά απολύτως  

αναγκαία τη σεξουαλική αγωγή τόσο των ίδιων όσο και της οικογένειάς τους. Η 

επιτυχία οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζεται στη συνεργασία 

μεταξύ των γονέων, του υποστηρικτικού προσωπικού και των διαφόρων δομών 

και κοινωνικών φορέων που έχουν στην επιμέλειά τους άτομα με νοητική 

υστέρηση. Συνάγεται, λοιπόν, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των 

σεξουαλικών αναγκών των νοητικώς υστερούντων συνανθρώπων μας καθώς και η 

παροχή σχετικής ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων με 

πρωταρχικό στόχο την αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων και τραυματικών 

εμπειριών για τα ίδια τα άτομα καθώς και για τους οικείους τους.  

Σχήμα 1. Μοντέλο επικοινωνίας/γλώσσας και σεξουαλικότητας  στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες (Prinz, 2003) 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της 

συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης 

των δασκάλων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 146 δάσκαλους (Ν=146) που εργάζονταν σε σχολεία του 

Νομού Καβάλας. Οι  102 από αυτούς ήταν γυναίκες και οι 44 άνδρες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συνολική επαγγελματική ικανοποίηση και άνω του 

μετρίου ψυχολογική εξουσιοδότηση. Διαπιστώθηκε ότι η ψυχολογική 

εξουσιοδότηση επηρεάζει θετικά, σε μέτριο βαθμό, τη συνολική επαγγελματική 

ικανοποίηση. Οι δασκάλες έδειξαν να υστερούν των ανδρών συναδέλφων τους 

στoν παράγοντα της εξουσιοδότησης «αντιλαμβανόμενη ικανότητα». 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχολογική εξουσιοδότηση, επαγγελματικοί ικανοποίηση, 

δάσκαλοι 

Abstract 

The aim of this study was to research the relationships among 

psychological empowerment and the overall job satisfaction of teachers in the 

context of Greek primary education. The sample was consisted of 146 teachers 

who worked in schools in the Prefecture of Kavala (N=146). The 102 of them 

were women and the 44 were men. The results show high degree of job 

satisfaction and above of the average empowerment. It was found that the 

psychological empowerment influences positively, to a moderate degree, the 

overall job satisfaction. The female teachers seemed to lack against their male 

colleagues at the empowerment factor "perceived competence". 

Key words: Empowerment, job satisfaction, teachers.  

Εισαγωγή 

                                                
31 Μάστερ στην Εκπαίδευση, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας. 
32 Μάστερ στην Εκπαίδευση, Διευθυντής Δημ. Σχολείου. 
33 Διδακτορικό στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας. 
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Η εξουσιοδότηση ή ενδυνάμωση (empowerment) θεωρείται ως μια 

διαδικασία μεταβίβασης ή αποκέντρωσης της εξουσίας λήψης αποφάσεων 

(Conger & Kanungo, 1988). Κάτω από μια κοινωνική προοπτική, η έννοια της 

εξουσιοδότησης συμπορεύεται με την έννοια της δημοκρατικοποίησης, τόσο της 

κοινωνίας όσο και των οργανισμών, καθώς αποδίδει στους εργαζόμενους κάποιο 

βαθμό αυτονομίας (Goldsmith et al., 1997). Σύμφωνα με τους Appelbaum και 

Honeggar (1998), η εξουσιοδότηση υφίσταται σε ένα οργανισμό όταν οι 

υπάλληλοι των χαμηλότερων επιπέδων στην ιεραρχία αισθάνονται ότι αναμένεται 

από αυτούς να πάρουν πρωτοβουλία καλή τη πίστη, στο όνομα της αποστολής 

τους, ακόμη και αν η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται έξω από τα όρια των 

αρμοδιοτήτων τους. Εφόσον η πρωτοβουλία οδηγήσει σε κάποιο λάθος, μερικές 

φορές σοβαρό, οι υπάλληλοι  έχουν την πεποίθηση ότι δε θα υποστούν αυθαίρετα 

κυρώσεις, επειδή ανέλαβαν την πρωτοβουλία. Ο Bolin (1989) καθορίζει την 

εξουσιοδότηση των δασκάλων ως την απόδοση του δικαιώματος της συμμετοχής 

στον καθορισμό των στόχων και της πολιτικής του σχολείου και στην εφαρμογή 

της επαγγελματικής τους κρίσης σχετικά με το πώς θα διδάξουν. O Prawat (1991) 

υποστηρίζει ότι η εξουσιοδότηση καθορίζεται ως η απελευθέρωση του δάσκαλου, 

που υπονοεί ότι αυτός είναι ελεύθερος από αδικαιολόγητο έλεγχο, που προέρχεται 

από αστήρικτες πεποιθήσεις. 

Στη βιβλιογραφία αναδύονται δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, 

μια δομική (σχεσιακή εξουσιοδότηση-relational empowerment) και μια 

παρακινητική (ψυχολογική εξουσιοδότηση-psychological empowerment). Στη 

δομική προσέγγιση, η εξουσιοδότηση γίνεται αντιληπτή ως μια ανακατανομή 

εξουσίας, εστιάζοντας στη δυναμική της σχέσης  προϊσταμένου-υφισταμένων. Στο 

πλαίσιο της προσέγγισης αυτής η εξουσιοδότηση θεωρείται ως μια πράξη 

εκχώρησης εξουσίας στα άτομα που ασκούν μικρότερη επιρροή στον οργανισμό ή 

κατέχουν θέσεις χαμηλότερου επιπέδου (Conger, & Kanungo, 1988; Menon, & 

Hartmann, 2002). Από την πλευρά της παρακινητικής προσέγγισης, η 

εξουσιοδότηση θεωρείται ως μια εσωτερική γνωστική κατάσταση, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας (Conger, & 

Kanungo, 1988) και από αυξημένη εσωτερική παρακίνηση για την εκτέλεση ενός 

έργου (Thomas, & Velthouse, 1990). Για τους Conger και Kanungo (1988), καθώς 

οι υπάλληλοι καθίστανται περισσότερο εξουσιοδοτημένοι, η προσδοκία από την 
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αυτό-αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται, μεγεθύνοντας την ποσότητα της 

προσπάθειας και του χρόνου που αφιερώνουν για την εκτέλεση ενός έργου. Έτσι, 

οι υπάλληλοι αναμένεται να εργασθούν σκληρότερα, παρά την απουσία άμεσης 

επίβλεψης, να είναι προσαρμοστικοί για την επίτευξη του έργου και να δείχνουν 

επιμονή όταν αντιμετωπίζουν εμπόδια (Thomas, & Velthouse, 1990).  

Η Menon (1999) αντιλαμβάνεται την ψυχολογική εξουσιοδότηση ως μία 

γνωστική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου (perceived control), αντιλαμβανόμενης ικανότητας 

(perceived competence) και εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization). Ο 

αντιλαμβανόμενος έλεγχος αναφέρεται στις πεποιθήσεις για αυτονομία, κατά το 

σχεδιασμό και την εκτέλεση της εργασίας, τη διαθεσιμότητα πόρων, την εξουσία 

και την ελευθερία στη λήψη αποφάσεων. Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα 

αναφέρεται στην αυτό-αποτελεσματικότητα και στην εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα, όσον αφορά τις απαιτήσεις του έργου που θα εκτελεστεί. Δηλαδή, το 

άτομο πιστεύει ότι μπορεί να επιτελέσει με επιτυχία τόσο την προβλεπόμενη 

εργασία, όσο και κάθε αιφνιδιαστική πρόκληση που ίσως παρουσιαστεί στο 

πλαίσιο της εργασίας αυτής. Η εσωτερίκευση στόχων αναπαριστά τη αποδοχή της 

δύναμης των ιδεών, όπως είναι ένας πολύτιμος σκοπός, μια αποστολή ή ένα 

όραμα για το μέλλον.  Το άτομο πιστεύει και υιοθετεί τους στόχους του 

οργανισμού και είναι έτοιμο να δράσει για την επίτευξή τους (Menon, 2001). 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίζει την ως μία πολυδιάστατη 

έννοια, που αντιπροσωπεύει την ολική στάση του ατόμου και τα συναισθήματά 

του για συγκεκριμένες πτυχές του επαγγέλματός του (Kohler, 1988). Η 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους σχετίζεται άμεσα με θετικές 

εργασιακές συμπεριφορές, όπως με την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους 

(Αποστόλου, 1980), με χαμηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία, καθώς και 

με χαμηλούς δείκτες κινητικότητας των (Hatton et al., 1999). Σύμφωνα με τους 

Balzer et al. (1990), η ικανοποίηση έχει άμεση σχέση και κάτω από ειδικές 

περιστάσεις ενδέχεται να επηρεάσει την προσωπική ζωή, την οικογενειακή και 

ακολούθως τη φυσική υγεία του εργαζομένου. Ο Δημητρόπουλος (1998) αναφέρει 

ότι η μελέτη του θέματος της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

αποκτά νέες διαστάσεις, που αφορούν τη συνολική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

και τη γενικότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Προγενέστερα 
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ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, ως βασικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας των σχολείων 

(Zigarreli, 1996). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο μέτρησης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, ανάλογα με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της, 

καθώς η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί είτε ως ένα συνολικό 

συναίσθημα σχετικά με την εργασία, είτε ως ένας συνδυασμός στάσεων απέναντι 

σε διαφορετικές διαστάσεις της (Spector, 1997). H συνολική προσέγγιση 

ακολουθείται όταν αντικείμενο μελέτης είναι η ολική ή μέση στάση των 

εργαζομένων, εάν δηλαδή τους ικανοποιεί ή τους δυσαρεστεί σε γενικό βαθμό η 

εργασία τους. Αντίθετα, η επιμέρους προσέγγιση εστιάζεται στο ποιες διαστάσεις-

παράμετροι της εργασίας παρέχουν ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. Αμφότερες οι 

προσεγγίσεις μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης  συγκεντρώνουν τους 

δικούς τους υποστηρικτές. Οι υποστηρικτές της συνολικής προσέγγισης, η οποία 

ακολουθείται στην παρούσα εργασία, υποστηρίζουν ότι η συνολική ικανοποίηση 

από την εργασία είναι σημαντική και η ολική ικανοποίηση είναι περισσότερη από 

το σύνολο της ικανοποίησης που προσφέρουν ξεχωριστές οι διαστάσεις-

παράμετροι της εργασίας (Schneider, 1985). Επιπλέον, πρόσφατες ενδείξεις 

επιβεβαιώνουν ότι οι αθροιστικές κλίμακες μέτρησης της ικανοποίησης συνιστούν 

έναν καλό τρόπο μέτρησης της έννοιας αυτής (Wanous, et al., 1997). 

Αρκετά ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα ελέγχου 

ενός εργαζόμενου, πάνω στην λήψη των αποφάσεων, σχετίζονται με υψηλά 

επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης (Parker & Price, 1994). Οι  Appelbaum και 

Honeggar (1998) και Noorliza και Hasni (2006) υποστηρίζουν ότι η 

εξουσιοδότηση των υπαλλήλων αυξάνει σημαντικά την επαγγελματική τους 

ικανοποίηση.   

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συνολικής 

επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των 

δασκάλων της Α΄βάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης και της σχέσης των δύο εννοιών 

μεταξύ τους, συνολικά και κατά φύλο. 

 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 
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Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν 146 δάσκαλοι (Ν=146) που 

υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία του Νομού Καβάλας. Οι  102 από αυτούς ήταν 

γυναίκες και οι 44 άνδρες. Από το δείγμα εξαιρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί άλλων 

ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όλοι οι 

συμμετέχοντες ήταν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και ουδείς κατείχε διοικητική 

θέση (διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής ή υποδιευθυντής). Ο μέσος όρος της 

ηλικίας του δείγματος άγγιζε τα 39 έτη (Μ=38,96, Τ.Α.=7,88), ενώ ο μέσος όρος 

των ετών υπηρεσίας έφτανε τα 13 (Μ=12,52, Τ.Α.=7,28). Από τις δασκάλες οι 39 

ήταν ελεύθερες, οι 8 παντρεμένες χωρίς παιδί, οι 4 παντρεμένες με ένα παιδί και 

οι 51 παντρεμένες με περισσότερα από ένα παιδιά. 

 

Όργανο μέτρησης 

Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού 

τύπου, που περιείχε 24 ερωτήσεις, κατανεμημένες σε 3 νοηματικές ενότητες. Η 

1η νοηματική ενότητα μετρούσε την ψυχολογική εξουσιοδότηση με την κλίμακα 

της Menon (2001), το οποίο περιέχει 15 ερωτήσεις-δηλώσεις, κατανεμημένες σε 

3 παράγοντες: (1) της εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization), (2) του 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου (perceived control) και (3) της αντιλαμβανόμενης 

ικανότητας (perceived competence). Η κλίμακα της Menon δοκιμάστηκε τόσο σε 

διεθνές (Menon, 2001; Menon, & Hartmann, 2002; Menon, & Pethe, 2002) όσο 

και σε ελληνικό περιβάλλον (Dimitriades, & Maroudas, 2007), με αποδεκτά 

αποτελέσματα ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία της, αν και στην τελευταία 

περίπτωση εξαιρέθηκαν 6 μεταβλητές. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις-δηλώσεις 

της συγκεκριμένης ενότητας του ερωτηματολογίου δίνονταν πάνω σε μια 

7/βάθμια κλίμακα, το σημείο 1 της οποίας αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», 

ενώ το σημείο 7 το «συμφωνώ ισχυρά». 

Η 2η νοηματική ενότητα μετρούσε τη συνολική επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών με 3 δηλώσεις, σύμφωνα με την πρόταση του 

Cammann, et al., (1983). Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις-δηλώσεις της ενότητας 

αυτής δίνονταν πάνω σε μια 5/βάθμια κλίμακα, το σημείο 1 της οποίας 

αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», ενώ το σημείο 5 το «συμφωνώ ισχυρά».  

Η 3
η
 νοηματική ενότητα περιείχε 6 ερωτήσεις, που προσδιόριζαν το φύλο 

του δείγματος, την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικών, τη θέση τους στην 
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ιεραρχία του σχολείου, την ειδικότητά τους και την υπηρεσιακή τους κατάσταση 

(μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή αναπληρωτές). 

 

Δοκιμασία οργάνου μέτρησης 

 Προκειμένου να εξετασθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κλιμάκων 

μέτρησης της εξουσιοδότησης και της συνολικής ικανοποίησης 

πραγματοποιήθηκε καταρχήν μια Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση – Δ.Π.Α. 

(Exploratory Factor Analysis), με χρήση της μεθόδου ορθογώνιας περιστροφής 

των αξόνων Varimax, στα 18 θέματα των δύο κλιμάκων. Ακολούθως 

πραγματοποιήθηκαν Αναλύσεις Αξιοπιστίας (Reliability Analyses) σε κάθε 

παράγοντα που προέκυψε από την Δ.Ε.Π. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Από τη Δ.Π.Α. προέκυψαν 4 παράγοντες, οι οποίοι ερμήνευαν το 73,9% της 

συνολικής διακύμανσης. Δεν εξαιρέθηκε κανένα θέμα. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., με τιμή 

>0,8, χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός (Δημητριάδης, 2010; Hair, et al., 1995), ο 

δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,00. Οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν 

μεγαλύτερες του 0,7. Ο δείκτης Cronbach’s a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την 

αξιοπιστία των παραγόντων (Spector, 1992; Nunnally, 1978). Ως τιμές των 

παραγόντων ελήφθησαν οι μέσοι των μέσων τιμών των θεμάτων που συνιστούσαν 

τον κάθε παράγοντα. 

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε μια Δ.Π.Α. 2
ης

 τάξεως, επί των 3 

παραγόντων 1
ης

 τάξεως, που συνιστούν την έννοια της εξουσιοδότησης. 

Ακολούθησε Ανάλυση Αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2. Οι τρεις παράγοντες 1
ης

 τάξεως απέδωσαν ένα παράγοντα 2
ης

 τάξεως, ο 

οποίος ονομάστηκε «Ψυχολογική Εξουσιοδότηση» και ερμήνευε το 67,4% της 

συνολικής διακύμανσης. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., με τιμή >0,6, χαρακτηρίζεται ως οριακά 

αποδεκτός (Δημητριάδης, 2010), ο δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν 

σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 0,00. Οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών 

στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν μεγαλύτερες του 0,7. Ο δείκτης Cronbach’s 

a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την αξιοπιστία του παράγοντα (Spector, 1992; 

Nunnally, 1978). Ως τιμή της «Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης» ελήφθη ο μέσος 

των μέσων τιμών των 3 παραγόντων 1
ης

 τάξεως που συνιστούσαν τον παράγοντα. 
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Αποτελέσματα 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συνολικής 

επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των 

δασκάλων της Α΄βάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης και της σχέσης των δύο εννοιών 

μεταξύ τους, συνολικά και κατά φύλο. 

Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις της ψυχολογικής εξουσιοδότησης 

και της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης, συνολικά και κατά φύλο, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η πραγματοποίηση μιας σύγκρισης μέσων 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent-Samples T Test) έδειξε ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μικρότερη τιμή από τους άντρες συναδέλφους τους, 

σε  στατιστικά σημαντικό βαθμό, στον παράγοντα της ψυχολογικής 

εξουσιοδότησης «Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα» (F=1,024, Sig. F=0,313, t=2,013, 

Sig. (2-tailed)=0,46). Ακολούθησε η πραγματοποίηση μιας νέας σύγκρισης μέσων 

ανεξαρτήτων δειγμάτων, η οποία δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

μεταξύ ανύπαντρων και παντρεμένων διδασκαλισσών, στον παράγοντα της 

αντιλαμβανόμενης ικανότητας (F=0,171, Sig. F=0,680, t=0,932, Sig. (2-

tailed)=0,354). 

Για να προσδιοριστεί η σχέση της ψυχολογικής εξουσιοδότησης με τη 

συνολική επαγγελματική ικανοποίηση, πραγματοποιήθηκε μια Ανάλυση Απλής 

Παλινδρόμησης (Regression Analysis) στο συνολικό ερευνητικό δείγμα (άνδρες 

και γυναίκες). Ως εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη η «Συνολική Ικανοποίηση» και 

ως ανεξάρτητη η «Ψυχολογική Εξουσιοδότηση». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

ψυχολογική εξουσιοδότηση σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με 

την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση (R
2
=0,148, F=24,918, Sig. F=0,0, 

β=0,384, t=4,992, Sig. t=0,0). Η ίδια θετική συσχέτιση προσδιορίστηκε από τις 

παλινδρομήσεις που πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά τόσο για τους άνδρες 

(R
2
=0,202, F=10,634, Sig. F=0,002, β=0,449, t=3,264, Sig. t=0,002), όσο και για 

τις γυναίκες (R
2
=0,133, F=15,367, Sig. F=0,0, β=0,365, t=3,920, Sig. t=0,0). 

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι τιμές του δείκτη R
2 

θεωρούνται σχετικά 

χαμηλές. 

Προκειμένου να εξετασθεί η σχέση της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης, του συνόλου των εκπαιδευτικών, με τους 3 παράγοντες της 

ψυχολογικής εξουσιοδότησης, πραγματοποιήθηκε μια Ανάλυση Πολλαπλής 
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Παλινδρόμησης (Multiple Regression Analysis) με χρήση της μεθόδου Enter. Ως 

εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη η «Συνολική Ικανοποίηση» και ως ανεξάρτητες οι 

3 παράγοντες της «Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και όπως προκύπτει, από τους 3 παράγοντες της 

εξουσιοδότησης μόνο η «Εσωτερίκευση Στόχων» σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό, με την «Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση» (β>0, Sig. 

t=0).  

Ακολούθως εξετάσθηκε η σχέση της εξουσιοδότησης με τη συνολική 

ικανοποίηση κατά φύλο. Πραγματοποιήθηκαν δύο Αναλύσεις Πολλαπλής 

Παλινδρόμησης, με χρήση της μεθόδου Enter, μία για τους άνδρες και μία για τις 

γυναίκες. Σε αμφότερες τις αναλύσεις, ως εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη η 

«Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση» και ως ανεξάρτητες οι 3 παράγοντες της 

«Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης». Για τους άντρες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

ουδείς παράγων της ψυχολογικής εξουσιοδότησης σχετίζονταν με τη συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση (Sig. t>0,05). Για τις γυναίκες, μόνο η 

«Εσωτερίκευση Στόχων» σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τη 

«Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση» (R
2
=0,22, F=9,200, Sig. F=0,0, β=0,519, 

t=4,140, Sig. t=0,0). 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης και ψυχολογικής εξουσιοδότησης των 

δασκάλων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνολικά και κατά φύλο. 

Η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων, ανδρών και 

γυναικών, μετρημένη πάνω σε μια 5/βάθμια κλίμακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 4 

και επομένως μπορεί να θεωρείται υψηλή. Το αποτέλεσμα αυτό ευθυγραμμίζεται 

με προηγούμενα, που υποδεικνύουν ότι το 73% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ή 

αρκετά ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους (Δημητρόπουλος, 1998) και 

παρουσιάζουν υψηλό συνολικό επίπεδο ικανοποίησης (Koustelios, 2001), αλλά 

έρχονται σε αντίθεση με άλλα, που υποστηρίζουν ότι το συνολικό επίπεδο 

ικανοποίησης των δασκάλων είναι από μέτριο έως χαμηλό (Κουστέλιος και 

Κουστέλιου, 2001).  Δεν προσδιορίστηκε διαφορά στην επαγγελματική 

ικανοποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με 
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προηγούμενο των Φρειδερίκου και Τσερούλη-Φολερού (1991), που βρήκαν τις 

γυναίκες περισσότερο ικανοποιημένες. 

Η ψυχολογική εξουσιοδότηση των δασκάλων, ανδρών και γυναικών, 

μετρημένη πάνω σε μια 7/βάθμια κλίμακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 5 και επομένως 

μπορεί να θεωρείται άνω του μετρίου. Ωστόσο, ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος, έχει 

τη χαμηλότερη τιμή από τους 3 παράγοντες της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και 

κυμαίνεται λίγο ψηλότερα από τη μέση τιμή. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι 

στα σχολεία της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το υπάρχον 

συγκεντρωτικό κλίμα (Παπαπροκοπίου, 2002; Κουτούζης, 1999) ίσως έχει αρχίσει 

να μεταβάλλεται, υπάρχει όμως αρκετός ακόμη δρόμος για να διανυθεί. 

 Η ψυχολογική εξουσιοδότηση βρέθηκε να επηρεάζει τη συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων, αν και ο σχετικά χαμηλός 

συντελεστής προσδιορισμού R
2 

καθιστά την πρόβλεψη της ικανοποίησης από την 

ψυχολογική εξουσιοδότηση μη ασφαλή. Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό 

συμφωνεί μόνο σε κάποιο βαθμό με την άποψη των  Appelbaum και Honeggar 

(1998) και Noorliza και Hasni (2006), που υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των 

υπαλλήλων αυξάνει σημαντικά την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Ωστόσο, 

από τους παράγοντες της εξουσιοδότησης μόνο η εσωτερίκευση των στόχων του 

σχολείου βρέθηκε ότι επηρεάζει θετικά τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση 

των διδασκαλισσών. Το εύρημα αυτό ίσως σημαίνει ότι η ταύτιση της δασκάλας 

με το σχολείο της και η υιοθέτηση των στόχων του μπορεί να της χαρίσει 

επαγγελματική ικανοποίηση, άσχετα από τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο και την 

αντιλαμβανόμενη ικανότητά της. Βέβαια, η διευκόλυνση της εσωτερίκευση των 

στόχων του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς προϋποθέτει προϊστάμενους που 

μπορούν να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να δημιουργούν και 

μοιραστούν μαζί τους ένα κοινό όραμα για το σχολείο τους. 

 Ένα εύρημα που πρέπει να συζητηθεί, είναι αυτό που υποδεικνύει ότι οι 

δασκάλες καταγράφουν χαμηλότερη αντιλαμβανόμενη ικανότητα από τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Αντιλαμβανόμενη ικανότητα είναι η κρίση ενός ατόμου για 

την ικανότητά του σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα έχει 

προσδιοριστεί ως άμεσο αίτιο εσωτερικής παρακίνησης για τη συμμετοχή σε ένα 

έργο (Deci & Ryan, 1985; Thomas & Velthouse, 1990) και έχει σχετισθεί με την 

επαγγελματική ικανοποίηση  (Williams et al., 1990). Ακόμη, η αντιλαμβανόμενη 
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ικανότητα έχει συνδεθεί με τη συναισθηματική ευεξία και την πνευματική υγεία 

(Warr, 1990). Οι Bhagat και Allie (1989) υποστηρίζουν ότι η χαμηλή 

αντιλαμβανόμενη ικανότητα συνδέεται με συναισθηματική εξάντληση και 

αποπροσωποποίηση στο χώρο της εργασίας. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν 

παλιότερα και οι Snyder και Bruning (1979).  

 Οι Cortis και Cassar (2005) αναφέρουν ότι δεν βρήκαν διαφορές στη 

βασισμένη στην εργασία αυτοεκτίμηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

διευθυντικών στελεχών. Σύμφωνα με το Lenney (1981), όταν τα επαγγέλματα 

θεωρούνται στερεοτυπικά «γυναικεία», οι γυναίκες προσδοκούν ότι θα επιτύχουν. 

Αντίθετα, όταν θεωρούνται «ανδρικά», η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους μειώνεται 

και υποεκτιμούν την ικανότητά τους (Lenney, 1977; Beyer, 1990). Ωστόσο, η 

διδασκαλία θεωρείται περισσότερο ως ένα «γυναικείο» επάγγελμα (Weiler, 1989; 

Weiler 1997) και δεν θα έπρεπε οι δασκάλες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να 

αντιλαμβάνονται μικρότερη την ικανότητά τους από τους δάσκαλους. Έτσι, η 

αιτία της χαμηλής αντιλαμβανόμενης ικανότητας των διδασκαλισσών θα 

μπορούσε να αναζητηθεί στις απόψεις των Guttentag και Secord (1983), που 

υποστηρίζουν ότι οι άνδρες αντλούν τη δύναμή τους από τα δομικά τους 

πλεονεκτήματα και από την πρόσβασή τους σε εξωτερικές πηγές, ενώ οι γυναίκες 

την αντλούν από το ρόλο τους στο πλαίσιο της οικογένειας. Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι για τις θέσεις των στελεχών της 

εκπαίδευσης, είναι πολύ λιγότερες οι υποψηφιότητες των γυναικών (Θεοδώρου & 

Κουτλής, 2001). Ωστόσο, τα ερευνητικά ευρήματα δεν υποστηρίζουν τη 

διαφοροποίηση της αντιλαμβανόμενης ικανότητας μεταξύ των γυναικών που 

έχουν δημιουργήσει οικογένεια και αυτών που δεν έχουν.   

 Μια άλλη πιθανή αιτία της χαμηλής αντιλαμβανόμενης ικανότητας των 

διδασκαλισσών ίσως είναι η υιοθέτηση από τις δασκάλες της γενικής άποψης ότι 

οι άνδρες είναι περισσότερο ικανοί από τις γυναίκες. Αρκετές ερευνητικές 

εργασίας αναφέρουν ότι για να αποδεχτούν οι άνθρωποι μια γυναίκα ως 

περισσότερο ικανή από έναν άνδρα, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύει τη σαφή και 

ουσιαστική υπεροχή της (Shackelford, Wood, & Worchel, 1996; Wagner, Ford, & 

Ford, 1986; Wood & Karten, 1986). Η Carli (1991, 1998) αναφέρει ότι άνδρες και 

γυναίκες υποβαθμίζουν την απόδοσή τους όταν αλληλεπιδρούν με ένα άνδρα, 

παρά με μια γυναίκα. Έτσι, ακόμη και όταν δεν υπάρχει διαφορά στην πραγματική 
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απόδοση, μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών, η παρουσία ανδρών στο 

εργασιακό περιβάλλον ίσως μετριάζει την αντιλαμβανόμενη από τις δασκάλες 

ικανότητά τους (Carli, 1999). 

 Η παρούσα εργασία υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς εξαιτίας 

κυρίως του ότι διεξήχθη σε μια μόνο περιοχή της Ελλάδος, αλλά και του μικρού 

της δείγματος. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά της δεν θα μπορούσαν να 

γενικευθούν.  Μελλοντικές ερευνητικές εργασίες συστήνεται να εστιάσουν τόσο 

στην ψυχολογική εξουσιοδότηση, όσο και στην αντιλαμβανόμενη ικανότητα των 

γυναικών εκπαιδευτικών, εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους για το χώρο της 

εκπαίδευσης. 

 

 

 

Εν Σμύρνη τουρκικόν πεταλοποιείον 1930». Ελαιογραφία σε ύφασμα 
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Παράρτημα 

Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και των 

Ανάλυσων Αξιοπιστίας. 

Προσδιοριστικές Μεταβλητές Φορτίσεις και Παράγοντες 

Ι. Εσωτερίκευση Στόχων  (α=0,897, % of variance=24,40) 

1 Δουλεύω με ενθουσιασμό για να επιτύχει 

το σχολείο μου τους στόχους του. 

0,713  

2 Εμπνέομαι από τους στόχους του 

σχολείου μου. 

0,806 

3 Εμπνέομαι από αυτά που προσπαθούμε να 

πετύχουμε ως σχολείο. 

0,804 

4 Είμαι φανατικός στο να πηγαίνουμε καλά 

ως σχολείο. 

0,726 

5 Είμαι ενθουσιασμένος για τη συνεισφορά 

της εργασίας μου στο σχολείο μου. 

0,654 

ΙΙ.  ΑντιλαμβανόμενοςΈλεγχος (α= 0,869, % of variance=19,40) 

1 Μπορώ να επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων 

που λαμβάνονται στο σχολείο που 

εργάζομαι. 

 0,830  

2 Μπορώ να επηρεάζω τον τρόπο της 

εργασίας στο σχολείο μου. 

 0,850 

3 Έχω την εξουσία να λαμβάνω αποφάσεις 

στο σχολείο μου. 

 0,876 

4 Έχω τη δικαιοδοσία να εργάζομαι με 

αποδοτικό τρόπο. 

 0,626 

5 Σημαντικές αρμοδιότητες αποτελούν 

μέρος της εργασίας μου. 

 0,563 

ΙΙΙ.  Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα (α=0,937, % of variance=18,60) 

1 Έχω τα απαιτούμενα προσόντα για να 

κάνω καλά τη δουλειά μου. 

 0,736  

2 Έχω τις δεξιότητες και την ικανότητα για 

να κάνω καλά τη δουλειά μου. 

 0,894 
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3 Έχω την ικανότητα να εργάζομαι 

αποτελεσματικά. 

 0,874 

4 Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου 

αποτελεσματικά. 

 0,884 

5 Μπορώ να διαχειριστώ τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζω στην εργασία μου. 

 0,851 

IV. Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση (α=0,726, % of variance=11,60) 

1 Συνολικά είμαι ικανοποιημένος από τη 

δουλειά μου 

 0,773 

2 Σε γενικές γραμμές μου  

αρέσει η δουλειά που κάνω. 

 0,762 

3 Γενικά μου αρέσει να δουλεύω εδώ.  0,796 

Κ.Μ.Ο.=0,889 

Bartlett's Test of Sphericity x
2 
=4090,71,  df=153,  Sig.=0,00 

Total variance explained=0,739 

 

Πίνακας 2. Τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 2
ης

 

τάξεως και της Ανάλυσης Αξιοπιστίας. 

I. Ψυχολογική Εξουσιοδότηση (α=0,702) 

1 Εσωτερίκευση στόχων. 0,877 

2 Αντιλαμβανόμενος Έλεγχος. 0,714 

3 Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα. 0,863 

Κ.Μ.Ο.=0,640 

Bartlett's Test of Sphericity x
2 
=85,161,  df=3,  Sig.=0,00 

Total variance explained=0,674 
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Πίνακας 3. Μέσες τιμές και οι Τυπικές Αποκλίσεις των παραγόντων, συνολικά και 

κατά φύλο. 

  

Παράγοντες 

Συνολικά Άνδρες Γυναίκες 

 

Μ 

 

Τ.Α. 

 

Μ 

 

Τ.Α. 

 

Μ 

 

Τ.Α. 

1 Συνολική Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 
4,167 0,560 4,242 0,568 4,134 0,556 

2 Εσωτερίκευση Στόχων 5,188 0,912 5,336 0,851 6,124 0,934 

3 Αντιλαμβανόμενος Έλεγχος 4,617 1,553 4,832 0,841 4,524 1,770 

4 Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα 5,523 0,849 5,736 0,768 5,302 0,630 

4 Ψυχολογική Εξουσιοδότηση 5,109 0,892 5,302 0,630 5,026 0,972 

 

Πίνακας 4. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης των παραγόντων της ψυχολογικής 

εξουσιοδότησης με τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση. 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

 

β 

 

t 

 

Sig. t 

Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Εσωτερίκευση Στόχων 0,428 4,121 0,000 

Αντιλαμβανόμενος Έλεγχος 0,080 0,961 0,338 

Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα -0,030 -0,296 0,768 

R
2
 = 0,20, F = 11,819,  Sig. F = 0,000. 

 

 

 Ο Φρίξος και η Έλλη, όπως τους φαντάστηκε ένας νεότερος καλλιτέχνης, 

ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος. 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

221 

 

Η εξέλιξη της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας 

της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000 

Δημήτρης Κυρίτσης 
34

 

Περίληψη 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανίχνευση της εξέλιξης της εμπειρικής –ποσοτικής 

και ποιοτικής- Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 

2000. Τα δημοσιευμένα κατά την περίοδο αυτή άρθρα των περιοδικών 

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Νέα Παιδεία, Τα Εκπαιδευτικά, Επιστήμες της Αγωγής 

και Σύγχρονη Εκπαίδευση αποτέλεσαν τη μονάδα μέτρησης της ποσοτικής 

έκτασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, ενώ ως μέσο συλλογής των 

δεδομένων επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Εισαγωγικά παρουσιάστηκε η 

ιστορική πορεία της εμπειρικής κοινωνιολογικής μελέτης της εκπαίδευσης σε 

διεθνές επίπεδο και η διαδρομή που διέγραψε ειδικά στην Ελλάδα. Στο κύριο 

μέρος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι ένα 

υψηλό ποσοστό των μελετών εντάσσεται στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης, ποσοστό το οποίο κατά το δεύτερο ήμισυ της υπό διερεύνησης 

περιόδου εμφανίζεται αυξημένο. Επίσης προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι η 

πλειονότητα των άρθρων διακρίνεται από τη στατιστική ποσοτικοποίηση των 

δεδομένων, από τη χρήση το ερωτηματολογίου ως βασικού μεθοδολογικού 

εργαλείου, από τον ικανοποιητικό σε γενικές γραμμές θεωρητικό τους 

προσανατολισμό, από την εστίασή τους σε ζητήματα που αφορούν στη βαθμίδα 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από την ελλιπή χρησιμοποίηση 

σύνθετων στατιστικών μεθόδων και την ανεπαρκή ικανοποίηση των 

επιστημολογικών προϋποθέσεων της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εμπειρική έρευνα, Ελλάδα, 

δεκαετία 2000 

1. Εισαγωγικά    

 

          Στην αυγή του 20ού αιώνα, υπό τη σταδιακά κλιμακούμενη ανάπτυξη 

απόψεων στο χώρο της διανόησης (κυρίως από τους Dewey και Ward) που 

συνέκλιναν στην ανάγκη θεμελίωσης της φύσης της εκπαίδευσης πρωτίστως σε 

                                                
34

 δρ Φιλοσοφίας, Ειδικός Επιστήμων Πα.Μακ. 
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μια κοινωνική οπτική και προσέγγιση, χρονολογούνται στις ΗΠΑ τα πρώτα 

ψήγματα αφενός της διαμόρφωσης και διάδοσης της πεποίθησης αναφορικά με τη 

στενή σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία και αφετέρου της απόπειρας 

ερμηνείας της παιδαγωγικής πράξης με κανόνες από την Κοινωνιολογία, την 

Κοινωνική Φιλοσοφία και τη Φιλοσοφία της Παιδείας. Την ίδια περίπου περίοδο 

τέθηκαν στη Γαλλία οι βάσεις της εμπειρικής έρευνας με τους Binet και Henri, οι 

οποίοι οραματίστηκαν τη δημιουργία μιας νέας Παιδαγωγικής βασισμένης στην 

παρατήρηση και στα πειράματα στο χώρο του σχολείου (Mialaret, 2008, σελ. 13-

17)∙ αλλά και στη Γερμανία αναπτύχθηκε σημαντική δραστηριότητα που με 

κύριους εκφραστές τους Meumann και Lay είχε ως ιδεολογική βάση την 

πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι ένα μετρίσιμο και υπολογίσιμο ον, περί της 

αγωγής του οποίου μπορεί κανείς με διάφορα πειράματα να αποκτήσει γνώσεις 

(Σαββόπουλος, 1987, σελ. 11, Tenorth, 2004, σελ. 165).  

         Παράλληλα, η απήχηση της κοινωνιολογικής θεωρίας της αγωγής του 

Durkheim σε συνδυασμό με την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των 

συσσωρευμένων ειδικών σοβαρών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

ζητημάτων (εγκληματικότητα, μαζικό ρεύμα μετανάστευσης, διαζύγια, ανεργία, 

φτώχια, πορνεία, ρατσισμός), ευνόησε την ανάπτυξη μιας δυναμικής σχέσης 

ανάμεσα στην εξαπλωνόμενη εμπειρική Παιδαγωγική (Depaepe, 2004, σελ. 43) 

και την Κοινωνιολογία, η συνεργατική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα 

των οποίων εκτιμήθηκε ότι θα συμβάλει στην  πραγματοποίηση των απαραίτητων 

παρεμβάσεων που θα κατευθύνουν τις κοινωνικές εξελίξεις και θα δημιουργήσουν 

μια πιο ανθρώπινη κοινωνία (Parelius & Parelius, 1987, σελ. 1-3, Planchard, 

1945). Ωστόσο, το ιδιαίτερο πεδίο μελέτης που δημιουργήθηκε τότε (αρχή της 

δεκαετίας του 1920) υπό την ονομασία Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία (Educational 

Sociology) παρέμενε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940 μια μη ελκυστική και 

ελλιπώς αναπτυγμένη επιστημονική περιοχή, διατηρώντας απόσταση από το κύριο 

ρεύμα της Κοινωνιολογίας και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική της 

χρησιμότητα (Corwin, 1965, σελ. 56). 

         Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν παγκοσμίως (κυρίως βέβαια στις 

ΗΠΑ) μετά το B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνετέλεσαν στη σταδιακή μετάβαση από 

την Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, υπό την 

έννοια της εντονότερης κοινωνιολογικής διάστασης που εμπεριείχαν οι 
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ερευνητικές προσεγγίσεις και οι εμπειρικές μελέτες. Αναλυτικότερα, η διεύρυνση 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μαζικού προπαρασκευαστικού θεσμού 

(Richardson, 1986, σελ. xii), η αύξηση της παιδικής εγκληματικότητας, η 

ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εμφάνιση της έννοιας του ελευθέρου 

χρόνου, η ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη των επικοινωνιών, η απλοποίηση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς, η ανακάλυψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η 

πρόοδος στη στατιστική, η οικονομική άνθιση των αναπτυγμένων χωρών (De 

Landsheere, 1996, σελ. 24-27), η διαμόρφωση κατάλληλης εκπαιδευτικής 

πολιτικής που θα ευνοούσε την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (Becker, 1975), η αυξανόμενη έλλειψη 

εμπιστοσύνης στο ισχυρό κράτος, η δημιουργία κοινωνικών κινημάτων και η 

κορύφωση των διεκδικήσεων των πολιτών με σκοπό την περαιτέρω 

δημοκρατικοποίηση της κοινωνίας (Vincent, 1996, σελ. 24) αποτέλεσαν τους 

βασικούς πολιτικούς, κοινωνικούς, και οικονομικούς παράγοντες που οδήγησαν 

σε διττό αποτέλεσμα. Αφενός αναπτύχθηκε ανάμεσα σε κοινωνιολόγους και 

παιδαγωγούς υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης και κοινής προσπάθειας∙ αφετέρου 

συνειδητοποιήθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου της επιστημονικής έρευνας στο 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και συνακόλουθα κορυφώθηκε η 

κυβερνητική χρηματοδότηση σε ερευνητικές εταιρείες ή σε ερευνητές που 

δρούσαν αυτοδύναμα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αξιοπρόσεκτη αύξηση της 

συχνότητας δημογραφικών και κοινωνικών ερευνών και στη βελτίωση της 

ποιότητάς τους (Brookover & Erickson, 1975, σελ. 10). Ειδικότερα την άνθιση της 

εμπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 ο Hallinan 

(2000, σελ. 3-4) την απέδωσε σε τρεις κύριους λόγους. Πρώτον, στο ότι οι 

κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης άρχισαν να ενισχύουν τις γνώσεις τους περί 

στατιστικής και να εφαρμόζουν στην έρευνά τους τις αναλυτικές τεχνικές που 

είχαν αναπτυχθεί στην οικονομετρία. Δεύτερον, στη συγκέντρωση δεδομένων 

αναφορικά με σχολεία, καθηγητές και μαθητές από χρηματοδοτούμενες από την 

κυβέρνηση Ενώσεις/Εταιρείες (National Science Foundation, National Institute of 

Health, US Department of Education). Τρίτον, στην αναζήτηση από την πολιτική 

ηγεσία εμπειρικών αποτελεσμάτων για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και γενικότερα για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με σχολικά 

ζητήματα. 
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          Στην Ελλάδα, με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες και τις ΗΠΑ, η επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης άρχισε να 

εμφανίζει πρόοδο από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 (Κονέτας, 1977, 

Ξωχέλλης, 2003, σελ. 337-338, Ταρατόρη, 1994, σελ. 81). Είχε προηγηθεί κατά 

την προηγούμενη δεκαετία μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξής της ως 

οργανωμένου θεσμού με την ίδρυση του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών 

Αθηνών και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ηλιού, 2004). Η πρόοδος στην 

έρευνα ήταν μεν αξιοπρόσεκτη, χωρίς ωστόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα ούτε 

σε ποσοτικό επίπεδο, καθώς απέτυχε να λάβει εκτεταμένο και συστηματικό 

χαρακτήρα και περιορίστηκε στις μεμονωμένες προσπάθειες του επιστημονικού 

προσωπικού (Χριστομάνος, 1982, σελ. 53), ούτε σε ποιοτικό, αφού σε σημαντικό 

ποσοστό των δημοσιευμένων μελετών εντοπίστηκαν αδυναμίες στην οριοθέτηση 

του προβλήματος και των υποθέσεων, στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, 

στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και στην ερμηνεία των πορισμάτων 

(Τσιμπούκης & Κασσωτάκης, 1978, σελ. 92-96, Φράσσαρη, 1985, σελ. 38). 

          Η επιστημονική έρευνα ειδικά σε θέματα που άπτονται της κοινωνιολογίας 

της εκπαίδευσης πρωτοεμφανίστηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 

(Μυλωνάς, 1998) και ενισχύθηκε σημαντικά από τα μέσα της επόμενης, με την 

πτώση της δικτατορίας και τις μετέπειτα κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές 

εξελίξεις να αποτελούν ορόσημα για την ανάπτυξη και τη βαθμιαία θεσμοποίηση 

και νομιμοποίηση της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα. Έπειτα, θετικό ρόλο προς 

αυτήν την κατεύθυνση διαδραμάτισε η είσοδος στην ΕΟΚ, καθώς οι ερευνητικές 

της δραστηριότητες άνοιγαν το δρόμο για τη συμμετοχή Ελλήνων κοινωνικών 

επιστημόνων σε αυτές (Λαμπίρη-Δημάκη, 1987, σελ. 40-42). Ήδη στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 είχε ιδρυθεί στην Ακαδημία Αθηνών το Κέντρο Έρευνας της 

Ελληνικής Κοινωνίας (1978), ενώ η Κοινωνιολογία προσφερόταν σε όλες σχεδόν 

τις ανώτατες σχολές, στα ΚΑΤΕΕ και αμέσως μετά στα ΤΕΙ και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1982-83). Τη δεκαετία του 1980 μάλιστα ιδρύθηκαν 

στην Πάντειο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

αυτόνομα τμήματα Κοινωνιολογίας.  

          Οι πρώτες εμπειρικές κοινωνιολογικές μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως 

στην ύπαρξη των κοινωνικών ανισοτήτων εντός του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος ως αντανάκλαση ή προέκταση των ανισοτήτων της ευρύτερης 
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κοινωνίας (Παπακωνσταντίνου, 1981, Ηλιού, 1976, Μυλωνάς, 1982, 

Περισυνάκης, 1975, Soumelis, 1979, Τζάνη, 1983, Φραγκουδάκη, 1985), ένα 

σοβαρό πρόβλημα που είχε ήδη επαρκώς αναδειχθεί και τεκμηριωθεί σε διεθνές 

επίπεδο από μεγάλες συνεργατικές ποσοτικές μελέτες (Bradley et al., 1977, 

Central Advisory Council for Education- Plowden, 1967, Coleman, 1979, 

Douglas, 1964, Floud et al., 1956, Jenks, 1972, Marjoribanks, 1979, Rosen, 1956 

και 1961, Toby, 1957). Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και παρά τη 

σταδιακή ανά έτος αύξηση της συχνότητας δημοσίευσης των ποσοτικών ερευνών 

στο χώρο της εκπαίδευσης (Γκαρανάτσιου, 1999: 50-51), η παραγωγή 

ουσιαστικών μελετών ειδικά με κοινωνιολογικό προσανατολισμό εξακολουθούσε 

να είναι περιορισμένη (Μιχαλακόπουλος, 1990, σελ. 48). Νέα ώθηση στην 

ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης έδωσε η από τις αρχές της 

επόμενης δεκαετίας αθρόα εισροή μεταναστευτικών ρευμάτων με διαφορετική 

εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα. Η πολύπλοκη 

πραγματικότητα που διαμορφώθηκε δημιούργησε για τον εκπαιδευτικό οργανισμό 

δυσεπίλυτα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών των 

μεταναστών, την ομαλή πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική 

τους περιθωριοποίηση γενικότερα. Η πραγματικότητα αυτή αποτέλεσε ισχυρό 

κίνητρο για τους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, οι οποίοι πραγματοποίησαν 

σειρά εμπειρικών ερευνών για να αναδείξουν μια σειρά από σοβαρά παρεπόμενα 

προβλήματα και να συμβάλουν στη διευκόλυνση του σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Γκότοβος, 2004, σελ. 24). Σήμερα τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα και οι Σχολές Επιστημών της Αγωγής σχεδόν στο σύνολό τους 

περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 

γεγονός που αποδεικνύει μια γενικότερη αποδοχή της σημασίας του 

συγκεκριμένου κλάδου των Επιστημών της Αγωγής. 

 

2. Σκοπός και μέθοδος της έρευνας       

    

          Σκοπός της μελέτης είναι η ανίχνευση της εξέλιξης της εμπειρικής –

ποσοτικής και ποιοτικής- Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη 

δεκαετία του 2000. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό τα υπό διερεύνηση σημαντικά 

χαρακτηριστικά που διέπουν την κοινωνιολογική έρευνα στο χώρο της 
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εκπαίδευσης είναι η ποσοτική έκταση που κατά την περίοδο αυτή καταλαμβάνει η 

έρευνα, η ταυτότητα-ιδιότητα των συγγραφέων, η θεματική των άρθρων, ο 

θεωρητικός τους προσανατολισμός, η ερευνητική υπόθεση και τα διερευνητικά 

ερωτήματα που προτάσσονται, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων που επιλέγονται 

και ο τρόπος επεξεργασίας τους και ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του 

δείγματος. Καταληκτικά, εξετάζεται ο βαθμός που ο συγκεκριμένος κλάδος των 

Επιστημών της Αγωγής έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην παραγωγή τυπικά 

έγκυρης γνώσης και στη μείωση της αοριστίας στην πρόγνωση της έκβασης των 

γεγονότων που παράγονται με ή χωρίς την παρέμβαση των κοινωνικών δρώντων 

(Κελπανίδης, 2001, σελ. 318).  

         Μονάδα μέτρησης της ποσοτικής έκτασης και των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της εμπειρικής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης αποτέλεσαν τα 

δημοσιευμένα από το 2000 ως το 2009 άρθρα στα περιοδικά Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, Νέα Παιδεία, Τα Εκπαιδευτικά, Επιστήμες της Αγωγής και Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, το θεματικό περιεχόμενο των οποίων είναι εστιασμένη αμιγώς στο 

χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης. Ως μέσο συλλογής των δεδομένων 

επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου, η οποία -μεταξύ των ποικίλων 

επιστημονικών κλάδων και των πολλών τάξεων ερευνητικών προβλημάτων που 

εφαρμόζεται (Μπονίδης, 2004)- συγκαταλέγεται και η χρησιμοποίησή της για τη 

σκιαγράφηση της εξέλιξης των ακαδημαϊκών τάσεων και ενδιαφερόντων στο 

πλαίσιο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μέσα από τη μελέτη των 

δημοσιευμένων σε μορφωτικά και επιστημονικά περιοδικά άρθρων (Berelson, 

1984, σελ. 31-35, Holsti, 1969, σελ. 47). Οι κατηγορίες ως λειτουργικοί ορισμοί 

των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας μελέτης σχηματίστηκαν ως εξής: α) 

έκταση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, β) ταυτότητα συγγραφέων, γ) 

θεματική άρθρων, δ) σχολική βαθμίδα ενδιαφέροντος, ε) θεωρητικός 

προσανατολισμός, ζ) ερευνητική υπόθεση-διερευνητικά ερωτήματα, η) μέθοδοι 

συλλογής δεδομένων, θ) αντιπροσωπευτικότητα-μέγεθος δείγματος, ι) επίπεδο 

στατιστικής ανάλυσης.  

 

3. Αποτελέσματα  

 

          Η αποδελτίωση κατά τη δεκαετία του 2000 των πέντε επιστημονικών 

περιοδικών που αποτέλεσαν την εμπειρική βάση της παρούσας έρευνας επέφερε 
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τη μελέτη 162 τευχών, στα οποία καταγράφηκαν 410 ερευνητικές μελέτες που 

εκλήφθηκαν ως δείκτες της ποσοτικής εξέλιξης της ερευνητικής δραστηριότητας 

στο χώρο της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η θεματική τους ταξινόμηση 

παρουσίασε υψηλό δείκτη δυσκολίας είτε λόγω της συχνής διαθεματικής τους 

προσέγγισης είτε διότι η ίδια η στοχοθεσία τους επέβαλε τη συμβολή 

περισσότερων του ενός κλάδου. Αναγκαστικά λοιπόν το κριτήριο για την 

πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος αποτέλεσε η βασική διάσταση που 

προσέδωσαν οι συγγραφείς, η διάσταση δηλαδή εκείνη που διατρέχει κεντρικά-

πρωταρχικά την κάθε ερευνητική προσέγγιση. Έτσι, με βάση το κριτήριο αυτό 

εντάχθηκαν στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης οι 97 (27,2%) 

δημοσιεύσεις (Βλ. Πίνακα 1), οι 78 (80,4%) εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι 

ακολουθούν την ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση ή έστω το συνδυασμό της 

ποσοτικής και της ποιοτικής μεθόδου, με την ανάλυση όμως των δεδομένων να 

διέπεται από ποσοτικοποίηση των πληροφοριών.  

         Από την αποδελτίωση των άρθρων αναδείχθηκαν επτά βασικοί-γενικοί 

θεματικοί άξονες, στους οποίους επικεντρώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον εντός 

του πεδίου της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 26 

εργασίες που εξετάζουν τους μαθητές ως κοινωνική κατηγορία και ως δρώντες 

στο σχολικό περιβάλλον. Μερικά από τα ζητήματα που ερευνώνται στο πλαίσιο 

αυτό αφορούν στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους, στις δραστηριότητές τους, 

στη σχολική τους επίδοση, στις απόψεις και στάσεις τους για γνωστικά 

αντικείμενα, σε συμπεριφορικά τους γνωρίσματα, στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, στα ενδιαφέροντά τους. Ένας δεύτερος θεματικός άξονας περιλαμβάνει 

17 εργασίες που εστιάζουν στον εκπαιδευτικό ως δρώντα υποκείμενο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στο κοινωνικό του προφίλ, όπως είναι το 

επαγγελματικό άγχος και εξουθένωσή του, οι ρόλοι που αναλαμβάνει, οι τρόποι 

που αντιμετωπίζει το μαθητή, οι απόψεις του για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα. Ο 

τρίτος άξονας έχει ως θεματικό επίκεντρο τις κοινωνικές ανισότητες και τους 

μηχανισμούς αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων στο σχολείο, με τις 18 

σχετικές μελέτες να εξετάζουν ζητήματα που αφορούν στην  κοινωνική 

προέλευση και σχολική επίδοση του μαθητών και στην επίδραση των δομικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών του οικογενειακού περιβάλλοντος στον 

προσανατολισμό, στις επιλογές, στις προτεραιότητες και στις απόψεις τους. Ο 
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τέταρτος άξονας περιλαμβάνει τις 11 εργασίες που έχουν ως θεματικό επίκεντρο 

την πολυπολιτισμικότητα, τις μειονότητες και τη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό 

ερευνώνται η πρόσληψη του «άλλου», οι στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα, 

η υποδοχή στους μετανάστες, οι επιμορφωτικές τους ανάγκες, διάφορα 

παιδαγωγικά προβλήματα που απορρέουν από τη μαθητική σύνθεση. Ο πέμπτος 

άξονας περιλαμβάνει τις 9 εργασίες που εστιάζουν στη διερεύνηση του  φύλου και 

ειδικότερα στην εικόνα της γυναίκας και την παρουσία των δύο φύλων στα 

σχολικά εγχειρίδια, στην ταυτότητα της γυναίκας και στο μητρικό και 

επαγγελματικό της ρόλο, στη γενικότερη αντιμετώπισή της. Στον έκτο άξονα 

εντάσσονται οι 8 μελέτες με θεματικό επίκεντρο τη διερεύνηση των μηχανισμών 

κοινωνικής επιλογής από το σχολείο και το πανεπιστήμιο, την αξιολόγηση, τους 

διαγωνισμούς και τις εξετάσεις. Ο τελευταίος άξονας που εντοπίστηκε αφορά τις 7 

εργασίες που εξετάζουν ζητήματα παραβατικών, αποκλινουσών, αντικοινωνικών 

και γενικότερα προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών. 

          Ως προς τη διαχρονική τους κατανομή παρατηρείται, όπως αποτυπώνεται 

σχηματικά με τη γραφική παράσταση (Βλ. Σχήμα 1), μια σημαντική αύξηση του 

αριθμού τους κατά την τελευταία πενταετία, που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε 

ότι ακολουθεί αύξουσα πορεία σε σχέση με το χρόνο.  

         Η διαφοροποίηση τους ως προς τον παράγοντα φύλο του συγγραφέα είναι 

σχεδόν μηδενική, καθώς σε σύνολο 192 ερευνητών οι 98 είναι άντρες και οι 94 

γυναίκες. Αντίθετα προκύπτει ανισοκατανομή στον αριθμό των εργασιών με 

κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης-ακαδημαϊκής βαθμίδας των συγγραφέων (Βλ. 

Πίνακα 2), αλλά η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθίσταται δυσχερής και 

παρακινδυνευμένη εξαιτίας πρώτον του αγνώστου διαφορετικού πληθυσμιακού 

αριθμού της κάθε κατηγορίας και δεύτερον του υπολογίσιμου ποσοστού των 

ελλειπουσών τιμών (22,4%), δηλαδή των ερευνητών τα στοιχεία των οποίων δεν 

αναγράφονται στα περιοδικά. Αξιοσημείωτη φαίνεται πάντως ότι είναι η 

ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται από τους κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος (24,8%), ενώ μάλλον ικανοποιητικό είναι το ποσοστό των μελών 

ΔΕΠ (37% επί του πληθυσμού), τηρουμένων των πληθυσμιακών αναλογιών της 

συγκεκριμένης ομάδας.  

         Το 53,6% των δημοσιευμένων εργασιών αποτελεί καρπό συνεργασίας δύο ή 

περισσοτέρων επιστημόνων, ενώ το υπόλοιπο 46,4% είναι αποτέλεσμα 
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αυτοδύναμης έρευνας (Βλ. Πίνακα 3), εύρημα από το οποίο διαφαίνεται η 

αναπτυγμένη συνεργατική διάθεση που έχει εδραιωθεί μεταξύ των συγγραφέων. 

         Η Πρωτοβάθμια συνιστά μακράν τη βαθμίδα εκπαίδευσης που κεντρίζει 

περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς οι μισές σχεδόν δημοσιευμένες 

εμπειρικές μελέτες (Ν=47, 48,5%) απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, στους 

δασκάλους ή στους γονείς τους. Έπεται η Δευτεροβάθμια, στην οποία 

επικεντρώνεται το 29,8% (Ν=27) των ερευνών. Ακολουθούν η Προσχολική και η 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ποσοστά 8,5% και 4,1% αντίστοιχα, ενώ σε 6 άρθρα 

(6,4%) πραγματοποιείται παράλληλη συγκριτική έρευνα σε υποκείμενα από όλες 

τις βαθμίδες. Τέλος, εντοπίστηκαν 2 άρθρα με σημείο ερευνητικής αναφοράς σε 

δείγματα ενηλίκων πέραν του πανεπιστημίου και πέρα από κάθε σχέση με τον 

εκπαιδευτικό χώρο (Βλ. Σχήμα 2).         

         Η θεωρητική ή ιστορική θεμελίωση του ερευνητικού προβλήματος, η σχέση 

των θεωρητικών όρων προς τους αντίστοιχους εμπειρικούς δείκτες και η 

παρουσίαση του σχετικού με το θέμα παραχθέντος συγγραφικού έργου, που 

συνθέτουν το θεωρητικό προσανατολισμό μιας ερευνητικής μελέτης, 

εντοπίστηκαν αναπτυγμένες ικανοποιητικά σε 74 (76,3%) δημοσιεύσεις, ενώ στις 

υπόλοιπες 23 (23,7%) το ερευνητικό πρόβλημα διατυπωνόταν απευθείας ή σχεδόν 

απευθείας χωρίς την απαραίτητη προηγηθείσα θεωρητική προσέγγιση-

τεκμηρίωση.  

        Οι έρευνες του δείγματος σχεδόν στο σύνολό τους (93,8%) διατυπώνουν με 

ευκρίνεια το σκοπό και τους στόχους τους. Σε ποσοστό 85,6% υποβάλλονται 

διερευνητικά ερωτήματα, τα οποία δεν συνάγονται με την αυστηρή έννοια από 

ένα θεωρητικό πλαίσιο (χωρίς αυτό κατ’ ανάγκη να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα 

της έρευνας) και σε ποσοστό 14,4% ερευνητικές υποθέσεις.  

        Μακράν συνηθέστερη μέθοδος συλλογής δεδομένων αναδείχθηκε η 

επισκόπηση (54,6%) με όργανο μέτρησης το αυτοσχέδιο (Ν=53) ή σταθμισμένο 

(Ν=6) ερωτηματολόγιο. Έπονται η συνέντευξη και η ανάλυση περιεχομένου που 

αποτέλεσαν το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών στο 14,4 

και 12,4% του πληθυσμού της παρούσας έρευνας αντίστοιχα, η παρατήρηση που 

εφαρμόστηκε στο 6,2% και η πειραματική μέθοδος-τεστ που εντοπίστηκε μόνο σε 

3 (3,1%) εργασίες. Τέλος, ο συνδυασμός των μεθόδων ερωτηματολογίου και 
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συνέντευξης -με ισοβαρή περίπου συμβολή των δύο στη συλλογή δεδομένων- 

προτιμήθηκε σε 3 εμπειρικές μελέτες (Βλ. Σχήμα 3).    

         Για την ανάλυση της κατηγορίας αντιπροσωπευτικότητα-μέγεθος του 

δείγματος, αφού ελήφθησαν υπόψη οι βασικοί επιστημολογικοί στατιστικοί 

κανόνες ως προς τον τρόπο δειγματοληψίας και το μέγεθος τους δείγματος (Lohr, 

2009) και πάντα σε συνάρτηση με τους στόχους της έρευνας, τα υποκείμενα στα 

οποία απευθύνεται και τα προβλήματα που πραγματεύεται, εκτιμήθηκε ότι 29 

μελέτες πληρούν επαρκώς τις επιστημολογικές προϋποθέσεις δειγματοληψίας 

παραγωγής γενικεύσιμης γνώσης, 36 σε μέτριο επίπεδο και 32 σε χαμηλό. 

Ειδικότερα, οι δείκτες κεντρικής τάσης του μεγέθους του δείγματος των 

ποσοτικών ερευνών που, εφαρμόζοντας ως ερευνητικό εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο, εστιάζουν σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς είναι για τους 

πρώτους Μέσος Όρος: 533, Διάμεσος: 338, Επικρατούσα τιμή: 145 και για τους 

δεύτερους  Μέσος Όρος: 395, Διάμεσος: 278, Επικρατούσα τιμή: 220. Η 

σημαντική όμως διασπορά που προκύπτει μεταξύ των τιμών (για τους μαθητές 

Εύρος: 1980 και Τυπική Απόκλιση: 478 και για τους εκπαιδευτικούς: Εύρος: 1725 

και Τυπική Απόκλιση: 371) καθιστά τη Διάμεσο ως τον καταλληλότερο δείκτη.  

         Η αξιολόγηση του επιπέδου της στατιστικής ανάλυσης των ποσοτικών 

εμπειρικών ερευνών έφερε υψηλό δείκτη δυσκολίας, διότι απαιτούσε την 

προσεκτική παράλληλη συνεκτίμηση κρίσιμων παραγόντων, όπως οι στόχοι και 

το δείγμα της έρευνας, οι κλίμακες μέτρησης, η επιλογή των δεικτών συσχέτισης 

για την περιγραφή, τον έλεγχο και τη μελέτη του βαθμού συνάφειας ή 

αλληλεξάρτησης των μεταβλητών και το περιθώριο ή η σκοπιμότητα 

πραγματοποίησης σύνθετων μεθόδων ανάλυσης. Προέκυψε ότι στις 47 (60,3%) 

από τις 78 ποσοτικές μελέτες του δείγματος η ανάλυση περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τις βασικές επαγωγικές στατιστικές μεθόδους, στις 32 μάλιστα εκ των οποίων 

χρησιμοποιούνται και πιο σύνθετες μέθοδοι (πολυμεταβλητή ανάλυση). Αντίθετα, 

στις 31 (39,7%) εργασίες η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται σε απλή 

περιγραφική στατιστική.  

 

4. Επίλογος       

  

          Θεματικό επίκεντρο της παρούσας μελέτης τέθηκε η διερεύνηση της 

εξέλιξης της ποσοτικής και ποιοτικής εμπειρικής Κοινωνιολογίας της 
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Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα μέσα από την 

ανάλυση περιεχομένου της σχετικής αρθρογραφίας πέντε ελληνικών 

επιστημονικών περιοδικών, η θεματική των οποίων κινείται σχεδόν αποκλειστικά 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Αφού εισαγωγικά αφενός εκτέθηκε ευσύνοπτα η 

ιστορική πορεία της εμπειρικής κοινωνιολογικής μελέτης της εκπαίδευσης σε 

διεθνές επίπεδο και καταγράφηκαν οι συνθήκες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή 

της και αφετέρου παρουσιάστηκε η διαδρομή που διέγραψε ειδικά στην Ελλάδα, 

εν συνεχεία στο κύριο μέρος  παρουσιάστηκαν τα εμπειρικά αποτελέσματα της 

έρευνας. 

          Το αξιοσημείωτο ποσοστό των δημοσιευμένων ερευνητικών μελετών που 

προσεγγίζεται πρωτίστως κοινωνιολογικά (27,2%) δεικνύει την κεντρική θέση 

που καταλαμβάνει το πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην 

επιστημονική εκπαιδευτική έρευνα. Το ποσοστό αυτό δύναται να αξιολογηθεί 

στην πραγματική του διάσταση, αν συνυπολογιστεί η ευρύτητα των προσεγγίσεων 

στο χώρο της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θεματικές, όπως της Διδακτικής 

Μεθοδολογίας, της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, της Ειδικής Αγωγής, της 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Το 

παραπάνω εύρημα σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των σχετικών μελετών 

που καταγράφηκε κατά το δεύτερο ήμισυ της υπό διερεύνησης περιόδου 

καθιστούν βάσιμο το συμπέρασμα ότι η εμπειρική Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα κεντρίζει το ερευνητικό ενδιαφέρον μιας 

υπολογίσιμης μερίδας της επιστημονικής κοινότητας χωρίς έμφυλες 

διαφοροποιήσεις.   

         Η πλειονότητα των δημοσιευμένων άρθρων διακρίνεται από τη στατιστική 

ποσοτικοποίηση των δεδομένων που συνελέγησαν με βασικό μεθοδολογικό 

εργαλείο το ερωτηματολόγιο, από τον ικανοποιητικό σε γενικές γραμμές 

θεωρητικό τους προσανατολισμό, από την ευκρινή διατύπωση του σκοπού και 

των στόχων τους, από την πρόταξη διερευνητικών ερωτημάτων, από την εστίασή 

τους σε ζητήματα-προβληματισμούς που αφορούν στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και από τη συνεργασία μεταξύ των συγγραφέων, αναφορικά με την 

ταυτότητα των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είναι 

εκείνοι που συγκριτικά αναπτύσσουν την εντονότερη δραστηριότητα. Τα 

σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην ελλιπή χρησιμοποίηση σύνθετων 
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στατιστικών μεθόδων και στην ανεπαρκή ικανοποίηση των επιστημολογικών 

προϋποθέσεων της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος που διέπουν ένα 

μεγάλο ποσοστό των ποσοτικών ερευνών. 

          Καταληκτικά, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εμπειρική 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του 2000 στην Ελλάδα, 

συνεκτιμώντας τόσο τα ποσοτικά όσα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

δημοσιευμένων μελετών που εντάσσονται στο πεδίο της, διανύει μια περίοδο 

προόδου σε σχέση με προγενέστερες περιόδους. Φαίνεται ότι, παρά τις εν μέρει 

δίκαιες επιφυλάξεις που διατυπώνονται (Κελπανίδης, 2002, σελ. 189), ο κλάδος 

αυτός των Επιστημών της Αγωγής σταδιακά αποκτά ένα -έστω περιορισμένο- 

νομοτελειακό υπόβαθρο που επιτρέπει την εξήγηση των φαινομένων της αγωγής 

και την εδραίωση γενικών θεωριών με αρκετά ευρύ εμπειρικό περιεχόμενο. 

Εξακολουθεί, ωστόσο, να υπολείπεται σε εγκυρότητα και αξιοπιστία από τις 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, όπου 

η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης εδώ και δεκαετίες είναι ιδιαιτέρως πλούσια και 

ακμάζουσα (Hallinan, 2000, σελ. 1, Noblit & Pink, 1995, σελ. 27), γεγονός όμως 

που αποδίδεται κυρίως στη διαμορφωθείσα ελληνική πραγματικότητα της 

διαχρονικής ελλιπούς πολιτικής υποστήριξης και χρηματοδότησης της έρευνας 

(Ηλιού, 2004).      

 

Ο ποιμήν Κουστίνας & η ωραία Διαμάντω 
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Παράρτημα 

Πίνακας 1. 

Κατανομή των εμπειρικών ερευνών γενικά (πρώτη στήλη) και των ερευνών που 

εντάσσονται ειδικά στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (δεύτερη 

στήλη) ανά περιοδικό  

 
Εμπειρικές 

έρευνες 

γενικά 

Έρευνες 

στην 

Κοιν. της 

Εκπ. 

Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση 

112 

(27,6%) 

21 

(21,6%)    

Σύγχρονη Εκπαίδευση 106 

(25,9%) 

28 

(28,9%) 

Νέα Παιδεία 63 (15,4%) 18 

(18,6%)  

Εκπαιδευτικά 25 (6,1%) 4 (4,1%) 

Επιστήμες της Αγωγής 104 

(25,4%) 

26 

(26,8%) 

Σύνολο 410 

(100,0%) 

97 

(100,0%) 

 

Πίνακας 2. 

  Κατανομή των εμπειρικών ερευνών με κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης 

καδημαϊκής βαθμίδας του συγγραφέα  

 f %  

Καθηγητής 11 7,4 

Αν. Καθηγητής 15 10,1 

Επ. Καθηγητής 15 10,1 

Λέκτορας 14 9,4 

Διδάκτωρ 37 24,8 

Υπ. Διδάκτωρ 14 9,4 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

10 
6,7 

Μεταπτυχιακός 

φοιτητής 

13 
8,7 

Πτυχιούχος 18 12,1 

Φοιτητής 3 2,0 

Σύνολο 149 100,0 

Ελλείπουσες 

τιμές 

43 
22,4 

Σύνολο 192  
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Πίνακας 3. 

Κατανομή των εμπειρικών ερευνών με κριτήριο τον αριθμό των συγγραφέων 

          

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. 

Διάγραμμα του αριθμού των 

εμπειρικών μελετών της Κοινωνιολογίας 

της Εκπαίδευσης σε συνάρτηση με το έτος δημοσίευσής τους  
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Σχήμα 2. 

Διάγραμμα του αριθμού των εμπειρικών μελετών ως προς τη σχολική βαθμίδα 

που ερευνούν 

Ενήλικες

Ό
λες οι βαθμίδες 

Π
ανεπ

ιστήμιο

Λύκειο

Γυμνάσιο και Λύκειο

Γυμνάσιο 

Δ
ημοτικό

Ν
ηπ

ιαγω
γείο
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2
64
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69

47

8

 

 

 f %  crf 

Ένας 

συγγραφέας 
45 46,4 46,4 

2 

συγγραφείς 
30 30,9 77,3 

3 

συγγραφείς 
14 14,4 91,8 

4 

συγγραφείς 
5 5,2 96,9 

5 

συγγραφείς 
3 3,1 100,0 

Σύνολο 410 100,0  
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Σχήμα 3. 

Κυκλικό διάγραμμα του αριθμού των εμπειρικών μελετών ως προς τη μέθοδο 

έρευνας  

3
6
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3

14

59

Ερωτηματολόγιο 
και Συνέντευξη

Παρατήρηση

Ανάλυση 
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Πειραματική 
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Το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης στο δημοτικό σχολείο και η 

διαχείριση του από τους εκπαιδευτικούς  

 

Έλενα Βιταλάκη
35 

Περίληψη 

Το κοινωνικό φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης έχει 

παρουσιάσει σημαντική έξαρση τα τελευταία χρόνια. Κακοποιήσεις παιδιών από 

τους γονείς τους συμβαίνουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, επηρεάζουν την 

σωματική και κυρίως την ψυχική υγεία των παιδιών και γίνονται εμφανή στο 

σχολείο από σημάδια, συμπτώματα και αλλαγές της συμπεριφοράς τους. Σκοπός 

της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει μέσα από μια πιλοτική Ομάδα Συζήτησης 

(Focus Group) 12 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής και 

Γενικής Αγωγής,  αν ο σημερινός εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει 

περιπτώσεις κακοποίησης μαθητών και να βοηθήσει έμπρακτα στο χώρο του 

σχολείου. Η έκβαση των συζητήσεων αναφέρει το έλλειμμα τόσο της εκπαίδευσης 

όσο και της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευτικού στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην 

επούλωση των τραυματικών εμπειριών που κουβαλάει ένα κακοποιημένο παιδί. 

Λέξεις-κλειδιά: παιδική κακοποίηση, δάσκαλος, σχολείο, διαχείριση 

 

Abstract 

A great deal of attention is now being paid to issues raised by child abuse. Recent 

reports, enquiries and relevant agencies have all recognized the important role 

played by teachers in aiding the detection and prevention of child abuse, due to their 

close everyday contact with children. The result of the ideas presented in the present 

work was initiated by a Focus group of 12  re-educated teachers in special and 

general education in the University of Crete, who met three times in order to review 

and examine their role concerning possible child abuse incidents within the school 

settings. The present work concluded that teachers who do recognize abuse do so 

intuitively, for there is little or no initial or in service training for teachers to help 

them develop such diagnostic skills. Nor is there training to help teachers take 

things further after the initial diagnosis 

Keywords: child abuse, school, teacher’s role 
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Εισαγωγή 

 

Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης στην οικογένεια 

έχει παρουσιάσει σημαντική έξαρση τα τελευταία χρόνια και γίνεται εμφανές στο 

σχολείο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν ο σημερινός 

εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει περιπτώσεις κακοποίησης μαθητών και να 

βοηθήσει έμπρακτα στο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν: α) ο 

ρόλος που ασκεί η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού στην αναγνώριση και 

αντιμετώπιση  περιπτώσεων κακοποιημένων παιδιών μέσα στη σχολική τάξη, και β) 

οι τρόποι που μπορεί το σχολείο και ο εκπαιδευτικός ειδικότερα να βοηθήσει και να 

ασκήσει υποστηρικτικό ρόλο σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση. 

Τα δεδομένα της μελέτης, από 3 συναντήσεις μιας Ομάδας Συζήτησης 12 

μετεκπαιδευόμενων δασκάλων της ειδικής και της γενικής αγωγής στο 

Διδασκαλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και 6 επιπλέον δασκάλων που 

συμμετείχαν στην 3
η
 συζήτηση ως ομάδα ελέγχου, αναδεικνύουν τα ελλείμματα, 

τόσο της εκπαίδευσης, όσο και της προσωπικής αυτοπεποίθησης και της ικανότητας 

του εκπαιδευτικού στη διαχείριση τραυματικών εμπειριών παιδιών που έχουν 

βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης. 

 

Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης/παραμέλησης στο σχολείο  και η 

στάση των εκπαιδευτικών 

 

Στοιχεία παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης γίνονται εμφανή και στο 

σχολείο από σημάδια, συμπτώματα και αλλαγές της συμπεριφοράς των παιδιών που 

έχουν υποστεί ανάλογες συμπεριφορές  (Κάντζου, Δαμηλάκη,  Κανελλόπουλου, 

Λαμπρινέα, Μελιάδου, 2009). 

Η Kenny (2001, 2004), αναφέρει ότι οι αναφορές κακοποίησης από 

εκπαιδευτικούς αποτελούν σχεδόν το ¼ όλων των αναφορών κακοποίησης, όμως σε 

γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί στο να καταγγείλουν περιστατικά 

στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται στις έρευνες των  Walsh,  Farell και 

Schweitzer (2005, στους Κάντζου, Δαμηλάκη, Κανελλόπουλου, Λαμπρινέα, 

Μελιάδου, 2009), οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν καλά τα σημάδια 

και τα συμπτώματα της παιδικής κακοποίησης, καθώς και τη νομική διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθείται. Επίσης, τονίζουν την αναγκαιότητα εκπαίδευσης και 
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επιμόρφωσης σε θέματα παιδικής κακοποίησης. Ακόμα θεωρούν ότι, η αποδοχή ή 

μη της σωματικής τιμωρίας ως μέσου πειθαρχίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

αναγνώρισης ή μη της παιδικής κακομεταχείρισης. Άτομα που αποδέχονται τη 

σωματική τιμωρία είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν περιστατικά κακοποίησης. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μόνο στην ευθύνη τους την αναγνώριση της 

κακοποίησης αλλά και την αντιμετώπιση συμπεριφορών που είναι αποτέλεσμα 

αυτής της κακοποίησης (Cerezo & Salvador, 2004. Tomlinson, 2004. Παναγιωτάκη, 

2010).  

 

Η πιλοτική έρευνα 

 

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εργασίας είναι να εξετάσει αν ο σημερινός 

εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει περιπτώσεις κακοποίησης μαθητών και να 

βοηθήσει έμπρακτα στο χώρο του σχολείου. 

Καταρχήν, η παρούσα εργασία εστιάστηκε στη συζήτηση με τους 

εκπαιδευτικούς σε 4 μορφές κακοποίησης/παραμέλησης: α) τη φυσική παραμέληση, 

που περιλαμβάνει τη σωματική παραμέληση που είναι η πιο συχνή μορφή παιδική 

κακοποίησης. «Μια μερίδα ερευνητών υποστηρίζει ότι η έλλειψη της «απαραίτητης 

φροντίδας» για τα παιδιά αποτελεί παραμέληση, είτε αυτή γίνεται σκόπιμα από τους 

γονείς είτε άθελά τους, είτε έχει συνέπειες στα παιδιά είτε όχι» (Πρεκατέ, 2008), β) 

την ψυχολογική-συναισθηματική κακοποίηση που σημαίνει επαναλαμβανόμενη 

συμπεριφορά ή έντονα ξεσπάσματα  κάποιου προς το παιδί, ο οποίος θεωρείται 

υπεύθυνος για τη φροντίδα του (γονείς ή κηδεμόνες) και το κάνουν να αισθάνεται 

άχρηστο, προβληματικό, ανάξιο να αγαπηθεί, ανεπιθύμητο, ριψοκίνδυνο για τη ζωή 

του και άξιο μόνο όταν ικανοποιεί τις ανάγκες των άλλων (Glaser, 2002. Πρεκατέ 

& Γιωτάκος., 2005. Πρεκατέ., 2008), γ)  τη σωματική κακοποίηση, που είναι κάθε 

τραυματισμός ο οποίος δεν συμβαίνει τυχαία σε παιδί μικρότερο των 17 ετών. 

Συγκεκριμένα, η σωματική κακοποίηση συμβαίνει όταν ένα παιδί μικρότερο των 18 

ετών έχει βιώσει κάποιο τραυματισμό ή έχει εκτεθεί σε κίνδυνο τραυματισμού σαν 

αποτέλεσμα χτυπήματος με το χέρι ή με άλλο αντικείμενο, έχει κλωτσηθεί, 

ταρακουνηθεί, βίαια πεταχτεί, καεί, μαχαιρωθεί ή πνιγεί από γονέα ή άλλο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά του (Scannapieco,  & Connell – Carrick, 2005), και δ) 

τη σεξουαλική παρενόχληση. Με τον όρο σεξουαλική παρενόχληση 

αναφερόμαστε στην με οποιονδήποτε τρόπο λεκτική, οπτική και σωματική 
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προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του παιδιού ή του ατόμου γενικότερα, που 

του προκαλεί φόβο, ντροπή, πόνο, αποστροφή  (Πρεκατέ, 2008. Παναγιωτάκη, 

2010). 

Στη συνέχεια, η συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς εστιάστηκε στα 

ακόλουθα κυρίως ερωτήματα: α) Είναι οι εκπαιδευτικοί ενημερωμένοι και κατά 

πόσο με τις διάφορες μορφές κακοποίησης/παραμέλησης καθώς και τα συμπτώματα 

που παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν υποστεί κάποιο ανάλογο επεισόδιο; β) 

ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών σε τυχόν περιστατικά 

κακοποίησης/παραμέλησης στην τάξη και στο σχολείο; γ) ποιος είναι ο ρόλος που 

ασκεί η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού στην αναγνώριση και αντιμετώπιση 

περιπτώσεων κακοποιημένων παιδιών μέσα στη σχολική τάξη, και δ) σε τι βαθμό 

σχετίζεται η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού με τη δυνατότητα του να διαχειρίζεται 

ζητήματα που αφορούν οικογένειες παιδιών που έχουν υποστεί επεισόδια 

κακοποίησης, ε) με ποιους τρόπους μπορεί το σχολείο και ο εκπαιδευτικός 

ειδικότερα να βοηθήσει και να ασκήσει υποστηρικτικό ρόλο σε παιδιά που έχουν 

υποστεί κακοποίηση; στ) υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς, με στόχο να μάθουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από 

ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης από το οικογενειακό τους περιβάλλον; 

 

Δείγμα και μεθοδολογία 

 

Οι τακτικοί συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία ήταν 12 

μετεκπαιδευόμενοι  δάσκαλοι (9 γυναίκες & 3 άντρες), εκ των οποίων οι 3 γυναίκες 

και 3 άντρες ήταν της ειδικής και οι υπόλοιπες 6 γυναίκες της γενικής αγωγής από 

το Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην τελευταία συζήτηση συμμετείχαν 

έξι δάσκαλοι επιπλέον (3 άντρες και 3 γυναίκες, εκ των οποίων οι 2 άντρες και η 1 

γυναίκα ήταν της γενικής αγωγής και 2 γυναίκες και ο 1 άντρας της ειδικής αγωγής 

αντίστοιχα), οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου και δεν είχαν λάβει 

ποτέ μέχρι τότε ανάλογη επιμόρφωση σε αντίστοιχο θέμα σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους 12 συναδέλφους τους, που είχαν λάβει μια πιο συστηματική ενημέρωση 

στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης.  Η ερευνητική διαδικασία αφορούσε τη 

Συζήτηση της Ομάδας (Focus Group) στα προαναφερθέντα κεντρικά ερωτήματα. Η 

συνολική διάρκεια των συζητήσεων ήταν  9 ώρες και πραγματοποιήθηκαν 

διαχρονικά σε 3 διδακτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 
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επιμόρφωσης των δασκάλων που αφορούσε το μάθημα με θέμα τις «Σχέσεις 

σχολείου-οικογένειας».  

Η πρώτη συζήτηση γύρω από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας έγινε πριν 

προηγηθεί  ένα επιμορφωτικό τρίωρο σχετικά με: 

1. Τις μορφές κακοποίησης-παραμέλησης,  

2. Τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ένα παιδί που έχει υποστεί κάποιο 

ανάλογο περιστατικό, 

3. Τη στάση και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο 

κακοποιημένο/παραμελημένο παιδί, 

4. Τις υπηρεσίες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν για να 

αναφέρουν ανάλογα περιστατικά, και  

5. Το υποστηρικτικό πλαίσιο που μπορεί να οργανώσει το σχολείο για 

πιθανά κρούσματα κακοποιημένων παιδιών.  

Μετά την πρώτη τρίωρη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που 

αποσκοπούσε στην καθοδήγηση-επιμόρφωση τους σχετικά με τις μορφές και τη 

συχνότητα του φαινόμενου της παιδικής κακοποίησης/παραμέλησης στο σχολείο, 

ακολούθησε ξανά συζήτηση με τους ήδη υπάρχοντες ενημερωμένους 

εκπαιδευτικούς στα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Τέλος, οι συναντήσεις 

ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή και των άλλων έξι εκπαιδευτικών, που δεν είχαν 

συμμετάσχει ποτέ σε ανάλογο σεμινάριο. Στόχος ήταν η σύγκριση των ήδη 

ενημερωμένων εκπαιδευτικών με εκείνους που δεν είχαν τύχει ανάλογης 

ενημέρωσης σχετικά με το ρόλο που ασκεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην 

αναγνώριση και αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοποιημένων παιδιών μέσα στη 

σχολική τάξη και την ικανότητα των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται ζητήματα που 

αφορούν οικογένειες παιδιών που έχουν υποστεί ανάλογα επεισόδια 

κακοποίησης/κακομεταχείρισης. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από τη σχετική ανασκόπηση των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

α) Οι εκπαιδευτικοί πριν την ενημερωτική διάλεξη για τις μορφές και τα 

συμπτώματα κακοποίησης-παραμέλησης δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να 

εντοπίσουν παιδιά που έχουν υποστεί κάποιο ανάλογο επεισόδιο. Παρόμοια άποψη 
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είχαν και οι 6 δάσκαλοι που δεν ενημερώθηκαν ποτέ στα ζητήματα της 

κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών στο σχολείο. ΄ 

Μετά όμως την ενημέρωση τους στην ευθέως αξιολόγηση περιστατικών 

κακοποίησης/παραμέλησης στην τάξη και στο σχολείο, όλοι συμφώνησαν ότι 

ένιωθαν λίγο πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και ότι είχαν κάποια εφόδια για να 

παύουν να είναι πια τόσο επιφυλακτικοί σε μαθητή που έχει υποστεί πιθανό  

περιστατικό κακοποίησης από το οικογενειακό του περιβάλλον. Μάλιστα, οι ήδη 

ενημερωμένοι εκπαιδευτικοί επέδειξαν αρκετή προθυμία να επικοινωνήσουν με 

αρμόδιες υπηρεσίες στήριξης κακοποιημένων παιδιών με την προϋπόθεση όμως, ότι 

οι σχετικές υπηρεσίες θα είναι αρκετά καθοδηγητικές για να τους εμπνεύσουν 

περισσότερη σιγουριά για την πρωτοβουλία τους. Αντίθετα, από τους 

εκπαιδευτικούς που δεν είχαν κάποια ενημέρωση, υπήρχε μια αρνητική τάση να 

επικοινωνήσουν με οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία αφού αποποιήθηκαν της 

ευθύνης για μια τέτοια πρωτοβουλία .  

β) Ως προς τους τρόπους που μπορεί το σχολείο και ο εκπαιδευτικός να  

βοηθήσει και να ασκήσει υποστηρικτικό ρόλο σε παιδιά που έχουν υποστεί 

κακοποίηση, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη 

πολιτική είτε από τους ίδιους ή στο πλαίσιο του σχολείου για να παρέχει βοήθεια 

και στήριξη σε ανάλογα περιστατικά. Μάλιστα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι 

υπάρχει η τάση απόκρυψης περισσότερο των περιστατικών κακοποίησης παρά της 

παραμέλησης. Τελικά, όλοι συμφώνησαν ότι παρά την ενημέρωση που είχαν στο 

πανεπιστήμιο δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να προχωρήσουν στην οργάνωση μιας 

προληπτικής πολιτικής στο σχολείο τους. Εξίσου αρνητικοί να αναλάβουν 

πρωτοβουλία δράσεων ήταν και οι 6 δάσκαλοι που δεν είχαν καμία επιμορφωτική 

εμπειρία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.  

γ) Τέλος, ως προς το αν υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς, με στόχο να μάθουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από 

ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης/παραμέλησης από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον, τόσο οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ανάλογη επιμόρφωση όσο και οι 6 

συνάδελφοι τους, που είχαν πρώτη φορά την εμπειρία να συζητήσουν ως ομάδα το 

συγκεκριμένο θέμα, δήλωσαν ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να αποκτήσουν τέτοιου 

είδους αρμοδιότητα. Παρατηρήθηκε όμως ότι ήταν περισσότερο αρνητικοί  οι 

δάσκαλοι που δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπειρία επί του θέματος. 
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Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά λοιπόν: α) ως προς τη γνώση των δασκάλων για το θέμα 

της κακοποίησης/παραμέλησης των παιδιών βρέθηκε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν καλά τις μορφές και τα συμπτώματα της παιδικής 

κακοποίησης και παραμέλησης (Kenny, 2001. Kenny, 2004). Ωστόσο, 

διαπιστώθηκε η τάση εξοικείωσης των δασκάλων που έλαβαν σχετική ενημέρωση 

για το θέμα, να είναι πιο έντονη σε αντίθεση με εκείνους που δεν είχαν κάποια 

αντίστοιχη εμπειρία (Cerezo & Salvador, 2004). Επίσης, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί  δεν φαίνεται να γνωρίζουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές δράσεις και 

νιώθουν πολύ επιφυλακτικοί για την καθοδήγηση αυτών των παιδιών στην ασφαλή 

υπεράσπιση του εαυτού τους από ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον (Webster, O’ Toole & Lucal, 2005).  

β) Ως προς τη σχέση του επιπέδου ενημέρωσης και του βαθμού που 

σχετίζεται με τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειρίζεται ζητήματα που 

αφορούν οικογένειες παιδιών που έχουν υποστεί επεισόδια κακοποίησης, οι 

εκπαιδευτικοί με καλύτερες γνώσεις επιδοκίμασαν την εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων στο σχολείο που θα έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα. Επίσης, 

φάνηκαν πρόθυμοι να εμπλακούν ενεργά στην ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο 

την υποστήριξη αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με τις ελάχιστες γνώσεις (Cerezo & Salvador, 2004). 

γ) Όπως αναφέρει ο Kearney (2000, στους Κάντζου και συν., 2009) παρόλο 

που, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της εφαρμογής 

μιας οργανωμένης πολιτικής στο σχολείο για την πρόληψη αλλά και παρέμβαση 

περιστατικών παιδικής κακοποίησης-παραμέλησης, η ανεπάρκεια γνώσεων αλλά 

και η γενικότερη κοινωνική προκατάληψη για το ζήτημα της παιδικής 

κακοποίησης-παραμέλησης οδηγεί τους ανωτέρω πληθυσμούς στην τάση μιας 

γενικής αναβολής της συνεργατικής αξιοποίησης ενός οργανωμένου 

υποστηρικτικού πλαισίου αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους από το 

σχολείο (Maher, 1989. Kearney, 2000). 

Ανακεφαλαιώνοντας, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του 

ρόλου των εκπαιδευτικών και του σχολείου στην πρόληψη της παιδικής 

κακοποίησης/παραμέλησης και στη στήριξη των παιδιών που έχουν υποστεί 
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ανάλογο περιστατικό. Επίσης, διερευνήθηκε ο ρόλος που ασκεί η εκπαίδευση του 

εκπαιδευτικού στην αναγνώριση και αντιμετώπιση  περιπτώσεων κακοποιημένων 

παιδιών μέσα στη σχολική τάξη και υπογραμμίστηκε το έλλειμμα τόσο της 

εκπαίδευσης όσο και της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευτικού στο ρόλο που μπορεί 

να παίξει στην επούλωση των τραυματικών εμπειριών που κουβαλάει ένα 

κακοποιημένο παιδί.  

Το σχολείο και κυρίως ο δάσκαλος της τάξης έχουν ένα σημαντικό ρόλο να 

αναλάβουν στην αναγνώριση και ενσωμάτωση του παιδιού που έχει υποστεί τέτοιες 

τραυματικές εμπειρίες. Η ενίσχυση επομένως των ψυχοκοινωνικών, γνωστικών, και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων του κακοποιημένου παιδιού, ανεξάρτητα από το είδος 

της κακοποίησης/παραμέλησης που έχει υποστεί, αποτελεί μια ουσιαστική 

παράμετρο κάθε προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος αλλά και πρόληψης της 

θυματοποίησης και του αποκλεισμού. Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα δε 

φαίνεται να υπάρχουν τόσο οργανωμένα και στοχευμένα προγράμματα παρέμβασης 

αλλά και πρόληψης της παιδικής κακοποίησης/παραμέλησης στο δημοτικό σχολείο. 

Τα ερευνητικά δεδομένα είναι ελάχιστα και ο δάσκαλος είναι εντελώς 

ανυπεράσπιστος και αβοήθητος μέσα στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας που έχει να 

αντιμετωπίσει (Παναγιωτάκη: 2010).  

Εν κατακλείδι, διαφαίνεται η αναγκαιότητα:  

1. Της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών στο φαινόμενο της παιδικής 

κακοποίησης-παραμέλησης, τα συμπτώματα του οποίου γίνονται συχνά 

ορατά από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. 

2. Της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη συνεργασία τους 

με τα παιδιά για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού 

σχολικού πλαισίου που θα προασπίζει το δικαίωμα να σέβονται και να 

υπερασπίζονται τον εαυτό τους. 

3. Της οργάνωσης ειδικού υποστηρικτικού πλαισίου που θα διαχειρίζεται 

ζητήματα που αφορούν περιπτώσεις κακοποίησης/παραμέλησης αλλά 

και τις οικογένειες των κακοποιημένων/παραμελημένων παιδιών. 

4. Της παροχής συμβουλευτικής σχετικά με την παιδαγωγική στήριξη των 

παιδιών που έχουν γίνει θύματα κακοποίησης-παραμέλησης και την 

δημιουργία ενός ευρύτερου κοινωνικού προστατευτικού πλαισίου με 

στόχο τη μείωση ενδεχόμενων περιστατικών. 
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Ολοήμερο σχολείο 

H διαχείριση μιας καινοτομίας 

Ελένη Π. Μαράκη
36

 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στο θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, το 

οποίο αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο σχολικό 

οργανισμό να παρακολουθήσει τις νέες κοινωνικές ανάγκες και μεταβολές, να 

προσαρμοσθεί ανάλογα σ’ αυτές και να αποδεσμευτεί από τις παραδοσιακές του 

δομές.Επίσης, καταγράφουμε τα αρνητικά σημεία του θεσμού, όπως αυτά 

προκύπτουν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας. 

Τα συμπεράσματα δείχνουν πως ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου 

συμβάλλει στην εκπαιδευτική και κατά συνέπεια στην κοινωνική μεταρρύθμιση 

και ανανέωση. Επίσης, το έλλειμμα επικοινωνίας που διαπιστώνεται ανάμεσα στο 

σχολείο και στην οικογένεια επιβάλλει την ανάληψη επιπλέον κοινωνικών και -

παιδαγωγικών μέτρων στο πλαίσιο που αυτά συμπληρώνουν και στηρίζουν την 

οικογένεια. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Ολοήμερο Σχολείο, διαχείριση, καινοτομία, εκπαίδευση, 

κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικές μεταβολές  

Abstract 

This essay refers to the institution of the Day-long School, which is an 

educational innovation, offering the school body the opportunity to follow the 

new social needs and changes, to adapt to them and free itself from its traditional 

structures. In addition, the negative points of the institution as they are 

demonstrated by the study of the relevant literature and research are listed. 

The conclusions show that the institution of the day-long school contributes to 

the educational and social renewal and reformation. Moreover, communication 

deficiencies found in schools and families demand further social and educational 

measures in order for the family to be supported. 

 

Key-Words: management, innovation, education, social needs, social change 
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1. Ιστορική αναδρομή του θεσμού 

 

H αφετηρία του «Ολοήμερου Σχολείου» ανάγεται σε πρόταση του Johan Amos 

Comenius κατά τον 17° αιώνα, σύμφωνα με την οποία η εργασία στο σχολείο 

χωριζόταν σε πρωινή και απογευματινή με τη μεσολάβηση δύο ωρών περίπου 

κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές και οι δάσκαλοι μετέβαιναν στα σπίτια 

τους. 

Η μορφή αυτή του «Ολοήμερου Σχολείου» ήταν διαδεδομένη σε όλη την 

Ευρώπη, επειδή ήταν προσαρμοσμένη και εξυπηρετούσε το πρόγραμμα των 

περισσότερων οικογενειών. 

Στο «παραδοσιακό» σχολείο επικρατούσε πειθαρχία και αυστηρό μαθησιακό 

κλίμα, ενώ σήμερα γίνεται προσπάθεια μέσω του νέου παιδαγωγικού πνεύματος 

που επικρατεί σ’ αυτό και της νέας εφαρμοζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, να 

«αποσχολειοποιηθεί» κατά το δυνατόν η σχολική ζωή (Πυργιωτάκης, 2001, σ.43-

44). 

H επιχειρηματολογία για τη λειτουργία του «Ολοήμερου Σχολείου» κατά τις 

προηγούμενες δεκαετίες, και ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές χώρες τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια, είχε πρωτίστως κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, επειδή ο 

σκοπός του ήταν να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

οικονομικών προβλημάτων που δημιούργησε ο πόλεμος. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός ενίσχυσης της γυναικείας χειραφέτησης, ενώ 

στις δεκαετίες του '70 και του '80 εμπλουτίστηκε και με παιδαγωγικά 

πλεονεκτήματα (Σιμένη και Μπάκας, 2001, σ.182).  

 

2. Οριοθέτηση του θεσμού 

 

Με τον όρο «ολοήμερο σχολείο» εννοούμε τις σχολικές μονάδες στις οποίες το 

πρόγραμμα επεκτείνεται πέραν του ημι-ημερήσιου και λειτουργεί τουλάχιστον ως 

τις 16.00 όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας, εξυπηρετώντας κοινωνικούς, 

γνωστικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή 

του στην ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των μαθητών. Επισκόπηση της 

εφαρμογής του Ολοήμερου Σχολείου οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο τύπος των 

ολοήμερων σχολείων δεν είναι ενιαίος, αλλά διαμορφώθηκε ανάλογα με τις 
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κοινωνικοοικονομικές, γεωγραφικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες του 

κάθε τόπου. Έτσι μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω ταξινόμηση ανάλογα με: 

 το χρόνο παραμονής των μαθητών στο σχολείο και 

 το εάν είναι υποχρεωτικό ή μη το πρόγραμμα σπουδών. 

Στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ υπάρχουν Ολοήμερα Σχολεία στα οποία 

το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά από την έναρξη 

ως τη λήξη του προγράμματος του σχολείου. Στα σχολεία αυτά δεν υπάρχει 

διάκριση πρωινής και μεταμεσημβρινής ζώνης εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις 

η σχολική ζωή κατανέμεται και στις δυο ζώνες εργασίας, μάλιστα στις 

μεσημβρινές ώρες παραμένουν μόνο όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν το σχετικό πρόγραμμα τόσο στις προ όσο και στις 

μεταμεσημβρινές ώρες όπου παραμένουν μόνο όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. http://www.pi-schools.gr  

Τα Ολοήμερα Σχολεία μπορούμε να τα διακρίνουμε σε  

α) «ανεξάρτητα ολοήμερα» ή «ανοιχτά σχολεία», τα οποία λειτουργούν 

κανονικά μέχρι το μεσημέρι (ημιημερήσια) οπότε εξαντλείται η διδασκαλία των 

υποχρεωτικών μαθημάτων. Στη συνέχεια προσφέρουν ένα επιπρόσθετο 

πρόγραμμα πέραν των μαθημάτων της πρωινής ζώνης. Οι απογευματινές 

δραστηριότητες περιορίζονται μόνο σ’ αυτό που ονομάζεται φύλαξη και στην 

προετοιμασία των κατ’ οίκον εργασιών.   

β) «ενσωματωμένα ολοήμερα» ή «κλειστά σχολεία» με ευέλικτα προγράμματα 

–δεσμευτικά για όλους τους μαθητές- και δραστηριότητες που αποτελούν ένα 

ενιαίο και συναφές σύνολο για όλους τους μαθητές. (Μπουζάκης, 1995). 

Στο ολοήμερο σχολείο με πρόγραμμα δεσμευτικό για όλους τους μαθητές η 

πρωινή ζώνη εργασίας, η μεσημβρινή ζώνη ανάπαυσης και η μεταμεσημβρινή 

ζώνη εργασίας αποτελούν ένα ενιαίο πρόγραμμα, το οποίο οφείλουν να 

παρακολουθούν όλοι οι μαθητές. 

Τέλος, υπάρχουν και «άτυπα» ολοήμερα σχολεία που λειτουργούν με την 

ευθύνη τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων ή συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 

Λειτουργούν με παρόμοιους στόχους και μορφές οργάνωσης μ’ αυτές των 

θεσμοθετημένων Ολοήμερων Σχολείων στα οποία η προσφορά δραστηριοτήτων 

για δημιουργική απασχόληση είναι ικανοποιητική. (Ανδρέου, 2003). 

 

http://www.pi-schools.gr/
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3. Λόγοι που οδήγησαν στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στο άρθρο 4 και στη δημιουργία του Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου ήταν κοινωνικοί, παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί.  

Στις κοινωνικές εξελίξεις εντάσσονται οι δημογραφικές και κυρίως: 

α) η μείωση του μέσου αριθμού παιδιών κατά οικογένεια  

β) η μετάβαση από γεωργική σε βιομηχανική κοινωνία 

γ) η ταχύτατη άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου και ο εκδημοκρατισμός των 

διαπροσωπικών σχέσεων και 

δ) η δημιουργία της πυρηνικής οικογένειας με την απασχόληση της συζύγου 

έξω από την οικογένεια με τη μητέρα να απουσιάζει κατά κανόνα από το σπίτι 

(Σουλιώτη, 2004). 

Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στο Ολοήμερο ήταν η ραγδαία αύξηση των 

γνώσεων και η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, που δημιούργησαν 

νέες ανάγκες στο σχολείο για περισσότερες και ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες 

(Σταυρογιανόπουλος, 2006).  

 

Σκοποί και Στόχοι του Ολοήμερου 

 

Το Ολοήμερο θέτει σκοπούς και στόχους και επιχειρεί την καλλιέργεια 

παιδαγωγικού κλίματος, που θα εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση κινήτρων 

μάθησης (Βρεττός, 2001). 

Οι στόχοι του γίνονται ορατοί από όσα εκτέθηκαν παραπάνω και επιμερίζονται 

στους παρακάτω παιδαγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς και στόχους: 

 

Παιδαγωγικοί :  

 Εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος με τη διδασκαλία 

επιπρόσθετων γνωστικών αντικειμένων, 

 επαναπροσδιορισμός της διδακτικής πράξης με ανανέωση των μεθόδων 

διδασκαλίας, που από μετωπικές καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν 

συνεργατικές και διερευνητικές π. χ. η μέθοδος project, 

 καλύτερη συνεργασία δασκάλου-μαθητή, 

 διεπιστημονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, 

 ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής 
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προετοιμασίας στα πλαίσια του σχολείου (Βιτσιλάκη, Πυργιωτάκης, 2001) και 

 εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές 

στο πρωινό πρόγραμμα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων είναι η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών του ολοήμερου με τους εκπαιδευτικούς των 

τάξεων όσον αφορά το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις που θα γίνονται (Σαμπάνη, 

2005). 

 

Κοινωνικοί 

 Περιορισμός της παραπαιδείας και οικονομική ανακούφιση ιδιαίτερα 

των χαμηλότερων στρωμάτων, 

 περιορισμός της εκπαιδευτικής ανισότητας με περισσότερη ενίσχυση 

των αδύναμων μαθητών, 

 κάλυψη αναγκών των εργαζόμενων γονέων, 

 υπεύθυνη και εποικοδομητική επίβλεψη των μαθητών, 

 ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των 

μαθητών και αποδοχή της ετερότητας, μέσα από τη βαθύτερη γνωριμία της 

κουλτούρας του άλλου, 

 καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

 περιορισμός της παιδικής παραβατικότητας, ενεργοποίηση των γονέων 

και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε το σχολείο να τεθεί στο επίκεντρο της ζωής 

των τοπικών κοινωνιών (Βιτσιλάκη, Πυργιωτάκης, 2001). 

 

Κριτική για τη δομή και λειτουργία του Ολοήμερου 

 

Το ολοήμερο σχολείο αποτελεί νέο θεσμό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Όπως είναι φυσικό αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες. Για να υπηρετήσει 

όμως τους υψηλούς παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους για τους οποίους 

σχεδιάστηκε, απαιτούνται συνεχείς βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα 

προκύπτουν μέσα από συζητήσεις και προβληματισμούς όλων των εμπλεκόμενων 

ομάδων. 

Ο προβληματισμός, η ανταλλαγή απόψεων και δημιουργικών προτάσεων που 

αφορούν τη λειτουργία του συμβάλλουν στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και στη βελτίωση της λειτουργίας του. Έτσι 
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θα ανταποκρίνεται πληρέστερα τόσο στις κοινωνικές ανάγκες των οικογενειών 

των μαθητών όσο και στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Προκειμένου, λοιπόν, να ενισχυθεί η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων τών κατά καιρούς ερευνών, είναι απαραίτητη η συνεχής και 

περαιτέρω διερεύνηση. 

Εκείνο που επιβεβαιώνεται και προτείνεται από όλους τους ερευνητές είναι μια 

συνολική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, 

ώστε το ολοήμερο να αποτελεί τυπικά και ουσιαστικά αναπόσπαστο στοιχείο του, 

διότι το σχολείο του μέλλοντος μπορεί να στοχεύει σε μια αναβαθμισμένη 

ποιοτικά παιδεία μόνο ως σχολείο συλλογικότητας, παραγωγής γνώσης και 

καλλιέργειας των νέων ατόμων. 

Το ολοήμερο Σχολείο για να επιτύχει τους υψηλούς στόχους του, που 

διαμορφώνουν συνθήκες παιδαγωγικού περιβάλλοντος και ελκυστικότερης 

μάθησης (Φ.50.58/26861/Γ1), οφείλει να βελτιώνεται, να εξελίσσεται και να 

προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Προσδοκούμε, 

λοιπόν, να γίνει ένα σχολείο γνώσης, δράσης και δημιουργίας που θα επιτρέπει 

στον αυριανό πολίτη εποικοδομητικά και κριτικά να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

μιας καλύτερης κοινωνίας (Μπελαδάκης, 2007). 

 

Συμπεράσματα  

 

Από τη μέχρι τώρα πορεία της εξέτασης του θεσμού φαίνεται ότι: 

 Το ολοήμερο σχολείο συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, 

βελτιώνει τη συμπεριφορά του, το μαθαίνει να εντάσσεται σε ομάδες και να 

αποκτά συνείδηση της ανάγκης για συλλογικότητα.  

 Επιτυγχάνεται η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά που 

ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.  

 Το αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, 

προσφέροντας περισσότερα περιθώρια ελευθερίας και δυνατότητες εμπλουτισμού 

του προγράμματος με νέα διδακτικά αντικείμενα, που είναι απαραίτητα για την 

απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές. Αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να 

σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών 

(Παπαπέτρου και Σουσαμίδου, 2004, σ.97). 

 Θα πρέπει να διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με 
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τα καθημερινά ενδιαφέροντα του μαθητή, αλλά και με τις ευρύτερες ανάγκες του. 

Τα μαθήματα στις ομάδες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο. 

(Αρβανίτη, 2006, σ.75). 

 Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι και κυρίως 

διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές, ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν με 

διεπιστημονικό τρόπο τα νέα γνωστικά αντικείμενα και να ολοκληρώνουν τις 

εργασίες τους στο σχολείο (Σαμπάνη, 2005, σ.180). 

 Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας νέας κριτικο-στοχαστικής 

παιδαγωγικής πρακτικής με στόχο την καλλιέργεια των μαθητών και την 

καλλιέργεια όλων των πτυχών της προσωπικότητάς τους.  

 Ο διευθυντής οφείλει να θέτει ειδικούς στόχους στη σχολική του 

μονάδα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να δημιουργεί κλίμα συνεργασίας και να 

συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς (Mπελαδάκης, 2007).  

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Ολοήμερα Σχολεία θα πρέπει να 

ακολουθούν τις παροτρύνσεις, την καθοδήγηση και τη βοήθεια που παρέχεται απ’ 

όλους τους αρμόδιους φορείς, διευθυντές, προϊστάμενους γραφείων και 

σχολικούς συμβούλους. Ο δε σχολικός σύμβουλος υποχρεούται να συμβάλλει 

στην καθοδήγηση, στη στήριξη και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της σίτισης, με την εξασφάλιση της 

δωρεάν τροφής των παιδιών, τη βελτίωση της ποιότητας της τροφής και το 

διορισμό ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως επίσης χρειάζεται σε κάθε 

σχολείο να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, που θα λειτουργεί ως 

τραπεζαρία. Το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει στο θέμα αυτό και κυρίως με την 

παροχή χορηγιών στα άπορα παιδιά και στις πολύτεκνες οικογένειες. 

 Χρειάζεται να διαμορφωθούν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χώρων 

σίτισης, ειδικές αίθουσες Η/Υ, μουσικής, οικοκυρικών, τέχνης, επιστήμης, 

σχεδιασμού και τεχνολογίας, κλειστοί υπαίθριοι χώροι, καντίνα και εντευκτήριο, 

γήπεδα και χώροι άθλησης. Παράλληλα στα πλαίσια του ανασχεδιασμού είναι 

αναγκαίο να διαμορφωθούν νέες κατηγορίες από χώρους, ώστε να είναι εφικτή η 

ανάπτυξη των νέου τύπου δραστηριοτήτων.  

 Είναι απαραίτητη η ανέγερση νέων σχολικών αιθουσών πολλαπλής 

χρήσεως με κλιματισμό και κλειστών καλυμμένων υπαίθριων χώρων για τις 

ελεύθερες ώρες των μαθητών (Αρβανίτη, 2006,σ.74). 
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 Οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στη σχολική 

ζωή, στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του θεσμού με την υλικοτεχνική 

στήριξη, στην εξασφάλιση και στη διαχείριση των χορηγιών, στον εξοπλισμό του 

Ολοήμερου Σχολείου και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι ρόλοι πρέπει να είναι 

ευχερώς διακριτοί και αλληλοσυμπληρούμενοι (Βρεττός, 2001, σ128). 

 

Προτάσεις 

 

Οι προτάσεις που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση της εργασίας 

περιορίζονται στη διατύπωση άμεσων και πρακτικών για την περαιτέρω βελτίωση 

του θεσμού. 

Σύμφωνα με την διαμορφωμένη αντίληψή μας, το όλο πρόγραμμα του 

σχολείου αλλά και το κάθε μάθημα ξεχωριστά, πρέπει να προσαρμοστούν στις 

βασικές αρχές του ολοήμερου. Αυτό προϋποθέτει συνολική αναδιάρθρωση, 

ριζική ανανέωση και ουσιαστική βελτίωση του τρόπου που πραγματοποιείται το 

μάθημα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της οργανωμένης 

επιμόρφωσης των δασκάλων σε ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας και 

γενικά οργάνωσης της λειτουργίας της τάξης.  

Θεωρούμε πως είναι θετικό για την επιτυχία της να οργανωθεί με βάση ένα 

πρόγραμμα σεμιναριακής ενημέρωσης, το οποίο θα προσανατολίζεται σε 

πρακτικά ζητήματα.  

Κάθε σχολείο θα οργανώνει τέτοιες συναντήσεις έτσι ώστε να επιλύονται τα 

σχετικά προβλήματα και οι απορίες των δασκάλων του. Μ’ αυτό τον τρόπο η 

επιμόρφωση θα είναι ευέλικτη σε σχέση με τη θεωρία και την πράξη.  

Επίσης προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο η 

επιστημονική επιτροπή και ο σχολικός σύμβουλος, ώστε να επιδιώκεται μια 

οργανωμένη πλέον προσπάθεια ανανέωσης και βελτίωσης της εσωτερικής 

λειτουργίας του Σχολείου. Ο δάσκαλος έτσι δε θα αισθάνεται αδύναμος να 

αναλάβει τη διδασκαλία σ’ ένα ολοήμερο σχολείο, ενώ θα είναι σίγουρος ότι θα 

μπορεί με ορθό τρόπο να προσανατολιστεί στις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης 

της γνώσης (Μπελαδάκης, 2007). 

Απαιτείται άμεση επαναδιαπραγμάτευση της ύλης, ώστε να ταιριάζει στο 

χαρακτήρα του πιλοτικού ολοήμερου. Αυτό σημαίνει απαλλαγή από τις 

επικαλύψεις που υπάρχουν από μάθημα σε μάθημα, τις άσκοπες επαναλήψεις και 
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τις πεπαλαιωμένες γνώσεις. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να απαλλαγούμε από 

την αντίληψη της απλής πρόσθεσης της ύλης ή των νέων μαθημάτων, χωρίς να 

συνοδεύονται από ποιοτική αναδιάρθρωση του περιεχομένου τού κάθε 

μαθήματος και την ανανέωση των γνώσεων που θα μεταδοθούν. 

Στα πλαίσια της ευελιξίας του ολοήμερου προγράμματος, αλλά και της 

καλύτερης λειτουργίας του, θα βοηθούσε το κάθε σχολείο να έχει το προνόμιο της 

επιλογής των επιπλέον αντικειμένων μάθησης και ψυχαγωγίας. Το ενιαίο 

πρόγραμμα μαθημάτων δεν βοηθά πουθενά, ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότητα 

του απογευματινού ωραρίου. Κάθε σχολείο με βάση τις δυνατότητες που διαθέτει, 

τους χώρους και το προσωπικό, να επιλέγει με τη συνδρομή της γνώμης των 

γονιών και των μαθητών τα μαθήματα που θα απαρτίζουν το πρόγραμμά του 

(Μπελαδάκης, 2006). 

Ακόμα κάτι το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει τις υπάρχουσες συνθήκες 

λειτουργίας και να αναγάγει το θεσμό του Ολοήμερου σε αποτελεσματικό, είναι η 

πιο ομαλή και σταθερή οικονομική ενίσχυσή του. Μ’ αυτό τον τρόπο, εφόσον 

εξασφαλίζεται ένα λογικό κονδύλι, θα μπορούν να χρηματοδοτούνται οι ετήσιες 

επιδιορθώσεις και βελτιώσεις του σχολείου, να ανανεώνεται ο εξοπλισμός. 

Επίσης, θα μπορούν να καλύπτονται πιο άμεσα οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για 

αναλώσιμα και εκπαιδευτικά υλικά, ενώ παράλληλα θα αποπληρώνονται και οι 

ωρομίσθιοι δάσκαλοι στην ώρα τους. 

Βέβαια, για να συνεχίσει ο θεσμός να έχει την αξία του ως παιδαγωγική 

παρέμβαση στην εκπαίδευση, θα πρέπει να συνεχίσει να έχει την επιστημονική 

καθοδήγηση από την αρμόδια επιτροπή. Στα πλαίσια που κινείται επιβάλλεται να 

οριοθετείται παιδαγωγικά η δράση του, να ανανεώνεται το επιστημονικό του 

υπόβαθρο και να κατευθύνεται από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το θεσμό. 

Το πρόγραμμα λειτουργίας χρήζει ανάγκης οργάνωσης και συντονισμού. Οι 

οργανωτικοί υπεύθυνοι πρέπει να ξεκαθαρίσουν το ρόλο τους στα πλαίσια του 

ολοήμερου και τον τρόπο που θα παρεμβαίνουν σ’ αυτό. Καλύτερη οργάνωση 

του προγράμματος σημαίνει συχνή και ουσιαστική επικοινωνία όλων των 

εμπλεκομένων σ’ αυτό, διαμόρφωση ποιοτικών πλαισίων παρέμβασης σε κάθε 

μάθημα, μη-χωρισμό του προγράμματος σε ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά 

μαθήματα, καλύτερος συντονισμός των ωρών διδασκαλίας και επαναδιατύπωση 
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των στόχων τής κάθε διδακτικής ενότητας στα πλαίσια του ολοήμερου 

προγράμματος (Μπελαδάκης, 2007).  

Συντονισμός του προγράμματος σημαίνει διαμόρφωση όλων των απαραίτητων 

συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του 

σχολείου. 

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη οργάνωση και ο συντονισμός, χρειάζεται η 

στελέχωση των σχολείων με γραμματεία, που θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση 

όλων των σχετικών θεμάτων, ώστε να πετυχαίνετε ομαλότερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του προγράμματος. 

Το ολοήμερο είναι σε θέση, εφόσον διαθέτει θεωρητικό υπόβαθρο, να 

απαλλαγεί από τα προβλήματα που το ταλανίζουν και να ευθυγραμμιστεί με το 

επίπεδο της εκπαίδευσης που επιδιώκει.  

 

8.Αντί επιλόγου 

 

H καθιέρωση και η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και στην Ελλάδα δεν 

είναι πάντοτε συνυφασμένη με ξεκάθαρες παιδαγωγικές προθέσεις και επιδιώξεις. 

Αρκετά συχνά το ολοήμερο σχολείο έρχεται να ικανοποιήσει κοινωνικούς και 

πολιτικούς στόχους, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την παιδαγωγική του διάσταση. 

Έτσι όμως το ολοήμερο σχολείο χάνει τη δυναμική του και τη δυνατότητα να 

γίνει χώρος αγωγής και ζωής και όχι απλά ένας χώρος φύλαξης με διευρυμένο 

ωράριο διδασκαλίας και απασχόλησης των παιδιών. Σήμερα το ολοήμερο σχολείο 

προβάλλεται στη χώρα μας ως το υπόδειγμα του σχολείου, που μπορεί να 

εφαρμόσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και να γίνει ο κύριος φορέας της. 

Οι προτάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ για ένα ολοήμερο σχολείο με παιδαγωγική 

διάσταση, αποτελούν μια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Βασικός παράγων, όμως, της κάθε αλλαγής είναι ο άνθρωπος. Εφόσον τα στελέχη 

της εκπαίδευσης έχουν πεισθεί ότι το ολοήμερο σχολείο αποτελεί παιδαγωγική 

και κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία εξυπηρετεί τους μαθητές και τις οικογένειές 

τους, ο θεσμός αυτός χρειάζεται τη στήριξή τους. 

H ενδυνάμωση των ενεργειών τους, η απομάκρυνση των πιθανών εμποδίων, η 

κινητοποίηση για τις λύσεις προβλημάτων είναι ορισμένες από τις 

δραστηριότητές τους για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής αυτής καινοτομίας.  
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Η ολοήμερη εκπαίδευση δεν μπορεί να εξαντλείται στο επίπεδο της μάθησης 

παρά να ενδιαφέρεται εξίσου για την αγωγή και τη σωστή φροντίδα των παιδιών. 

Οι νέες διαστάσεις της μάθησης, η δια βίου μάθηση, η άτυπη μάθηση, η 

βιωματική μάθηση, επιτάσσουν την ανάγκη σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας.  

Επίσης, τα ελλείμματα αγωγής που διαπιστώνονται ανάμεσα στο σχολείο και 

την οικογένεια επιβάλλουν την ανάληψη επιπλέον κοινωνικοπαιδαγωγικών 

μέτρων στο πλαίσιο που να συμπληρώνουν και να στηρίζουν την οικογένεια. 

Το κάθε σχολείο μπορεί να ακολουθήσει σε συνεργασία με τα στελέχη της 

εκπαίδευσης το δικό του ξεχωριστό δρόμο ανάλογα με τις δυνατότητες και τις 

προσφορές του περιβάλλοντός του, δημιουργώντας έτσι μέσω της ολοήμερης 

εκπαίδευσης μια ιδιαίτερη σχολική ταυτότητα και ποιότητα ζωής. 
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To Ολοήμερο Σχολείο μέσα απ’ τα μάτια των μαθητών. 

Μανώλης Μπελαδάκης
37

 

Περίληψη 

Μέσα σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται ραγδαία, ο θεσμός του Ολοήμερου 

Σχολείο εισήχθη με την ελπίδα ότι θα δώσει μια άλλη προοπτική στην εκπαίδευση 

και θα αποτελέσει την απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος. Μετά τα πρώτα 

στάδια της εφαρμογής του, τονίζεται η ανάγκη έρευνας του αν, και σε ποιο 

βαθμό, οι αρχικοί στόχοι του θεσμού έχουν επιτευχθεί. Το παρόν άρθρο 

παρουσιάζει και συζητάει τις απόψεις αριθμού μαθητών που έχουν εμπειρία από 

Ο.Σ., αναδεικνύοντας πλεονεκτήματα και αδυναμίες του θεσμού και 

προβάλλοντας προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του. 

Abstract 

In a rapidly evolving society, the Day-long School was introduced with the 

hope of giving another perspective to education and constituting the answer to the 

challenges of the future. Some years after its implementation, the need of 

evaluating if and to what extent its initial goals have been achieved is highlighted. 

The particular article presents and analyses the opinions of a number of students 

who have experienced the Day-Long School, showing advantages and 

deficiencies of the institution and offering suggestions towards its impovement. 

 

Το Ολοήμερο Σχολείο στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας  

 

Τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  ένας  έντονος  προβληματισμός  για  τη  

λειτουργία της  εκπαίδευσης  ως  εσωλειτουργίας  ή  υπολειτουργίας  της  

κοινωνίας.  Το σχολείο  δε μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  είναι  ένας  αυτόνομος  

οργανισμός,  ανεξάρτητος  και αποκομμένος  από  το  κοινωνικό  περιβάλλον.  Οι 

στόχοι,  οι  επιδιώξεις  και  ο  τρόπος δράσης της εκπαίδευσης σχετίζονται με 

τους στόχους και τις επιδιώξεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση 

λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο ενός ειδικού περιβάλλοντος και μιας καθημερινής 

πραγματικότητας, η οποία έχει αποκτήσει μια απρόσωπη και αυστηρά 

επιστημονική δομή (Κωνσταντινίδης, 1997 σ. 37). Επομένως, ο ρόλος που έχει το 

                                                
37

 Εκπαιδευτικός, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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σχολείο ως θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. 

 Η έρευνα των σύγχρονων κοινωνικών δεδομένων καταγράφει διάφορα 

κοινωνικά προβλήματα στα οποία το σύγχρονο σχολείο καλείται να απαντήσει. 

Ένα από τα κυριότερα είναι η  παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών. Για να 

ανταποκριθεί ο σύγχρονος άνθρωπος στις απαιτήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας, 

είναι αναγκαία η κατάλληλη διαμόρφωση και καλλιέργειά του.  Το ολοήμερο 

σχολείο, με το εμπλουτισμένο πρόγραμμά του και τη δυνατότητα επιλογής 

δραστηριοτήτων, δίνει περισσότερες δυνατότητες για πολιτισμική επικοινωνία 

μεταξύ των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα (Πυργιωτάκης, 2002, 

σ.33). 

 Οι ανάγκες της σημερινής κοινωνίας είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι 

παλαιότερα. Οι γοργοί  ρυθμοί που  μετασχημάτισαν  την ελληνική κοινωνία σε 

σύγχρονη βιομηχανική, έχουν προκαλέσει σοβαρές αλλαγές στην εσωτερική δομή 

και τη λειτουργία της οικογένειας. Παρουσιάζεται πρόβλημα φύλαξης και 

προσοχής των παιδιών, αφού το ωράριο του παραδοσιακού σχολείου δεν 

καλύπτει το ωράριο εργασίας των γονέων.  Το Ολοήμερο καλύπτει τις ανάγκες 

των εργαζόμενων γονέων και ιδιαίτερα της εργαζόμενης μητέρας, με την 

ενισχυτική διδασκαλία και την προστασία των μαθητών. Έχει τη δυνατότητα να 

συμβάλει στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του μαθητή και στην απαλλαγή της 

από το κόστος για αναζήτηση πρόσθετης φύλαξής του εκτός σχολείου. 

 Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι οι αυξημένες απαιτήσεις που έχει η 

κοινωνία από τον εργαζόμενο. Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο παρέχει τις 

δυνατότητες για την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων στο πρόγραμμά του, 

ώστε ο μαθητής να είναι εξοπλισμένος με περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες 

γνώσεις, όταν φτάσει στο σημείο να αναζητήσει εργασία. Ο μαθητής σε τέτοιου 

είδους σχολείο έχει κίνητρα μάθησης, γίνεται υπεύθυνος  και αναπτύσσει την 

προσωπικότητά του. Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο  λειτουργεί ως χώρος 

αγωγής με την παροχή κοινωνικών και πολιτιστικών εμπειριών στους μαθητές, 

έχοντας ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους 

(Μπουζάκης, 1995, σ37). Με το ολοήμερο δημοτικό σχολείο δημιουργούνται οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις  για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και 
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την εναρμόνισή του με τις τοπικές ανάγκες, καθώς  και την ενίσχυση της 

αυτονομίας του σχολείου (Πυργιωτάκης 2001, σσ.61-63). Το πρόγραμμα 

σπουδών του  ολοήμερου σχολείου δεν είναι κλειστό και ενιαίο για όλα τα 

σχολεία της χώρας. Έχει ευέλικτο χαρακτήρα, ενώ είναι εναρμονισμένο στις 

τοπικές ανάγκες. Δεν έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στην εσωτερική 

καλλιέργεια και αυτοπραγμάτωση. 

  Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο, το ολοήμερο 

δημοτικό σχολείο δίνει έμφαση στις ιδιαίτερες κλίσεις και στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, καθώς αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο τους  με δημιουργικές 

δραστηριότητες. Ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, 

που έχει προτερήματα αλλά και αδυναμίες. Με το πρόγραμμα της εξατομίκευσης 

και με τη χρήση ανοικτών μορφών και μεθόδων μάθησης και διαθεματικής 

προσέγγισης της γνώσης, μέσω της ομαδικής διδασκαλίας και του project, 

διαμορφώνεται ένα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο, το οποίο 

δραστηριοποιεί τα κίνητρα μάθησης και κάνει το μαθητή να νιώθει ευχάριστα, 

συνδυάζοντας τη μάθηση με το παιχνίδι και την ευχαρίστηση (Δεμίρογλου, 2005, 

σ 53).Mέσα από τη συμμετοχή στο ολοήμερο σχολείο ο μαθητής μαθαίνει να 

αναπτύσσει παιδαγωγικά επωφελείς δραστηριότητες.  

 Στο παραδοσιακό σχολείο δεν υπήρχε σύνδεση της διδασκαλίας και του 

ελεύθερου  χρόνου. Ο ελεύθερος χρόνος σ’ αυτό περιορίζεται σε ολιγόλεπτα 

διαλείμματα. Δεν μπορούν οι μαθητές να έχουν ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις 

και να επικοινωνούν με ουσιαστικό τρόπο μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στον 

περιορισμένο χρόνο, αλλά και στους ακατάλληλους χώρους των σχολικών 

μονάδων  

(Πυργιωτάκης, Χανιωτάκης, Θωίδης, 2002, σ 243). Αντίθετα, στο ολοήμερο 

σχολείο επιχειρείται αυτή η σύνδεση με τις συνεχείς εναλλαγές μεταξύ έντασης 

και χαλάρωσης. Το σχολείο γίνεται ελκυστικός χώρος χαράς και κάνει τους 

μαθητές να μη δείχνουν αποστροφή προς αυτό (Μπουζάκης 1995, σ.41). 

 

Αλλαγές στο ρόλο του Μαθητή 

 

Η εισαγωγή του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, με όλες τις αλλαγές που 

περιγράφησαν παραπάνω, έχει επιδράσει και στο ρόλο όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών. Οι 
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μαθητές στο Ολοήμερο Σχολείο αναλαμβάνουν νέο ρόλο για την ομαλή 

λειτουργία του. Πλέον δεν είναι παθητικοί δέκτες των μηνυμάτων από τους 

δασκάλους, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Δεν 

περιορίζεται ο ρόλος τους στην παρακολούθηση της διάλεξης, της παράδοσης του 

δασκάλου από την έδρα, αλλά συμμετέχουν και αυτοί στην παράδοση του 

μαθήματος, παρεμβαίνοντας και παίρνοντας πρωτοβουλίες.  

Το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, βασιζόμενο στην ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, αναδεικνύει ένα νέο ρόλο για το μαθητή, το ρόλο του μέλους μιας 

ομάδας, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της επίδοσής της, αλλά και τη δική του 

βελτίωση και αναγνώριση, μέσα από τη διάκριση και την επίτευξη των στόχων 

της ομάδας.. Η συνεργασία των μαθητών οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις και 

συντελεί στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων τους. Όλοι οι μαθητές έχουν 

ανάγκη την αποδοχή και την αναγνώριση των συνομηλίκων τους (Κυριάκη, 2005, 

σ.86). Ο μαθητής πλέον ενεργεί ως ισότιμο μέλος της ομάδας συμμαθητών, οι 

οποίοι έχουν ως κοινό στόχο την απόκτηση γνώσεων και την αξιοποίηση 

δεξιοτήτων. Μέσα από τη συμμετοχή του σε ομάδες, την εκπόνηση εργασιών και 

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ο μαθητής καλλιεργεί την κριτική του σκέψη, 

μαθαίνει να δέχεται την κριτική από τους άλλους και να συνεργάζεται με τους 

συμμαθητές του και με το δάσκαλο. 

Με το ολοήμερο σχολείο και μέσα από την ενισχυτική και εξατομικευμένη 

διδασκαλία  επιχειρείται η ενίσχυση των αδύνατων μαθητών. Ο μαθητής 

παροτρύνεται από το δάσκαλο να ανακαλύπτει τη γνώση και να μην την δέχεται 

ως έτοιμη τροφή. Με την κατάλληλη καθοδήγηση του δασκάλου ο ίδιος ο 

μαθητής οδηγείται   στη γνώση και ανακαλύπτει πολύπλευρες κλίσεις και 

ενδιαφέροντα. 

Με το ολοήμερο σχολείο οι μαθητές αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες. 

Τους δίδεται η δυνατότητα  ευκαιριών για κοινωνικές εμπειρίες και επαφές 

μεταξύ τους. Δραστηριοποιούνται με τη σίτιση, το παιχνίδι, την άθληση, τις 

ομάδες εργασίας. Το σχολείο δεν είναι δυνατόν από μόνο του να τους παρέχει όλο 

και περισσότερες γνώσεις και γι’ αυτό, στην προσπάθειά τους να αναπληρώσουν 

αυτό το κενό,  αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Οι μαθητές θα πρέπει, 

διαμορφώνοντας την κριτική τους σκέψη και μαθαίνοντας τον τρόπο απόκτησης 

της γνώσης, να αναζητούν μόνοι τους τη γνώση και να μην περιμένουν από το 
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δάσκαλο να τους τροφοδοτήσει με έτοιμες γνώσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσουν να μάθουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να αποκτούν με ευκολία 

γνώσεις και να διακρίνουν τη λανθασμένη πληροφορία από τη σωστή ( 

Παπαπέτρου, Σουσαμίδου, 2004, σ65). 

  

Η Έρευνα 

 

Σε αντίθεση με τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, στα οποία έχουν γίνει 

σχετικές έρευνες, για τα πιλοτικά,   τα οποία συνιστούν μία πραγματική 

εκπαιδευτική καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, η έρευνα που έχει μέχρι 

σήμερα διεξαχθεί είναι αισθητά περιορισμένη και πάντως δεν έχει αξιοποιηθεί 

επαρκώς, εφόσον μετά από αρκετά χρόνια παραμένουν στη φάση της πιλοτικής 

εφαρμογής. Αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη σπουδαιότητα και το εξαιρετικό 

ενδιαφέρον του ζητήματος, θελήσαμε να επιχειρήσουμε και τη δική μας 

διερεύνηση με απώτερο σκοπό αφενός να αποκομίσουμε μια άμεση και 

ρεαλιστική εικόνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αφετέρου να 

καταθέσουμε και την προσωπική μας συνεισφορά στο χώρο της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης την οποία υπηρετούμε.  

Πιο συγκεκριμένα, με το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας 

φιλοδοξούμε να  διερευνήσουμε  τη διαχείριση των καινοτομιών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα την περίπτωση του ολοήμερου 

σχολείου, μέσα από την οπτική των μαθητών. Οι ειδικότεροι στόχοι που 

εκπορεύονται από τη σκοπιμότητα της έρευνάς μας είναι να καταγραφούν οι 

απόψεις των μαθητών που έχουν εμπειρία από το ολοήμερο σχολείο ως προς: 

 Την επιθυμία τους ή μη να συμμετέχουν στο ολοήμερο σχολείο και τους 

λόγους που την στηρίζουν 

 Την προτίμησή τους για τον πρωινό ή απογευματινό κύκλο μαθημάτων  

 Τα ωφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στο ολοήμερο σχολείο 

 Πιθανές αλλαγές που έχουν να προτείνουν για τη βελτίωση της λειτουργίας 

του Ολοήμερου Σχολείου 

Πληθυσμός και δείγμα έρευνας 

 

Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος έλαβε χώρα σε πρωτοβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του νομού Ηρακλείου Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο 
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Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου και στο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων. Και 

τα δύο αυτά σχολεία λειτούργησαν, σύμφωνα με απόφαση της επιστημονικής 

ομάδας του «Ολοήμερου Προγράμματος» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 

είκοσι οχτώ (28) σχολικές μονάδες - συμπεριλαμβανομένου και του πιλοτικού 

ολοήμερου σχολείου Θυμιανών Χίου, που είναι τυπικά σε αναστολή λειτουργίας.  

Τα παιδιά που φοιτούν σ’ αυτά είναι συνολικά (209), από τα οποία τα (93) 

είναι μαθητές του πιλοτικού Ο.Σ. Λιμένος Χερσονήσου και τα (116) του 

αντίστοιχου σχολείου των Μαλίων. Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολείων, με 8 πρωινούς 

και απογευματινούς δασκάλους, καθώς και με οκτώ παιδιά και τους γονείς τους, η 

επιλογή των οποίων έγινε κατόπιν τυχαίας προαίρεσης. Η προϋπόθεση που 

έπρεπε να πληρούν οι ερωτηθέντες ήταν να έχουν εμπειρία από την λειτουργία 

του ολοήμερου σχολείου, την οποία εξασφάλιζε η εργασία για τους δασκάλους 

και η φοίτηση για τα παιδιά και τους γονείς τους στα συγκεκριμένα πιλοτικά 

ολοήμερα σχολεία.   

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, θα επικεντρωθούμε στην 

ανάλυση και συζήτηση των απαντήσεων των μαθητών μόνο, που συμμετείχαν 

στην έρευνα. 

Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου 

 

Η έρευνα που διεξήχθη για την εμπειρική προσέγγιση του ζητήματος της 

διαχείρισης καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά της 

περίπτωσης του ολοήμερου σχολείου, στηρίχτηκε στην τεχνική της ημιδομημένης 

ή ημικατευθυνόμενης συνέντευξης στην οποία το υποκείμενο έχει αρκετή 

πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεών του με τις ελάχιστες δυνατόν 

παρεμβάσεις, αλλά και με κατεύθυνση του  υποκειμένου στο θέμα και στο σκοπό 

της έρευνας (Βάμβουκας, 1988, σ.232). Η τεχνική αυτή επελέγη με το σκεπτικό 

ότι είναι το καταλληλότερο μέσον συλλογής των δεδομένων, καθότι  είναι 

απόψεις και άρα υποκειμενικές, μεταβαλλόμενες και ανεξέλεγκτες.  

Για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκε μια φόρμα ερωτήσεων, που 

υποβλήθηκαν  στους μαθητές που μετείχαν στην έρευνα και περιελάμβανε 

συνολικά δέκα (10) ερωτήσεις. 
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Λήψη συνεντεύξεων       

 

Η λήψη των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, το οποίο καθορίστηκε κατόπιν συνεννόησης του ερευνητή (καθότι 

ατομική) με τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η συνολική διάρκεια της 

διαδικασίας διήρκεσε πέντε περίπου εβδομάδες κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 

του 2006.  Ο χώρος που έγιναν οι συναντήσεις και ελήφθησαν οι συνεντεύξεις 

βρισκόταν στο σχολικό συγκρότημα, αφού προηγήθηκε μια ειδική διαμόρφωση, 

ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περίσπασης της προσοχής ή διακοπής της 

διαδικασίας.  

Ο κάθε ερωτώμενος προσερχόταν στο χώρο στον από κοινού συμφωνημένο 

χρόνο μόνος του και πάντως δεν ήταν επιτρεπτή η παρουσία τρίτου προσώπου 

κατά τη λήψη της συνέντευξης, ώστε να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η 

ειλικρίνεια και η αμεσότητα των απαντήσεων.  Η κάθε συνέντευξη διήρκεσε 

γύρω στη μισή ώρα.   

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας ήταν συνολικά οκτώ (8), από τα 

οποία τα (3) φοιτούσαν στο πιλοτικό ολοήμερο δημοτικό σχολείο των Μαλίων 

και τα υπόλοιπα (5) στο αντίστοιχο σχολείο του Λιμένος Χερσονήσου. Επίσης, 

τρία (3) ήταν τα κορίτσια και πέντε (5) τα αγόρια. 

Η ερώτηση με την οποία ξεκινούσε η συνέντευξη με τα παιδιά διερευνούσε το 

αν και γιατί τους αρέσει να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του Ο.Σ 

(Ερώτηση 1). Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης απάντησε αρνητικά μόνο ένα 

παιδί, το οποίο δικαιολόγησε τη στάση του επικαλούμενο την πολύωρη παραμονή 

του στο σχολικό χώρο, γεγονός που προκαλεί κούραση. Όλοι οι υπόλοιποι 

ερωτηθέντες ωστόσο, απάντησαν θετικά .  

Οι λόγοι για τους οποίους  προτιμούν  τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν στο 

Ο.Σ. είναι πολλοί. Όπως ήταν αναμενόμενο, τον πρώτο λόγο στις προτιμήσεις 

τους έχουν οι αυξημένες ευκαιρίες για παιχνίδι και συνάντηση με τους φίλους, 

γεγονός που αυξάνει τις κοινωνικές επαφές και προωθεί σημαντικά την 

κοινωνικότητα των παιδιών. Παράλληλα, όμως, δίνονται απαντήσεις, όπως είναι 

η επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα και νέες δραστηριότητες, αλλά και η  
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αλλαγή του τρόπου διαβάσματος στο σπίτι, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται από ένα μαθητή: 

«Ναι, μου αρέσει, γιατί κάνω κάποια επιπλέον μαθήματα, που έχουν πολύ 

ενδιαφέρον και περνάω περισσότερο χρόνο στο σχολείο με τους δασκάλους και την 

παρέα μου». (Πίνακας 1) 

Η Ερώτηση (2) της συνέντευξης ζητούσε από τα παιδιά να διευκρινίσουν ποιο 

είναι το καινούργιο στοιχείο που πιστεύουν ότι τους προσφέρει το Ο.Σ. Τα 

στοιχεία που επικαλέστηκαν δείχνουν ότι γνωρίζουν καλά ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα από τη φοίτησή τους σε Ο.Σ. και τα διατυπώνουν με ακρίβεια και 

σαφήνεια. Στις πρόσθετες γνώσεις που αποκομίζουν από νέα γνωστικά 

αντικείμενα συγκαταλέγουν τη διδασκαλία μαθημάτων των τεχνών (θέατρο, 

μουσική, χορός) και των επιστημών (Η/Υ), ενώ οι δραστηριότητες αναφέρονται 

στην έμπρακτη εκδήλωση των γνώσεων αυτών (π.χ. οι θεατρικές παραστάσεις, 

κ.ά.). Οι απαντήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Όπως αναφέρει 

ένας μαθητής, το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του προσφέρει γνώσεις «για 

διάφορα θέματα: για το θέατρο, για τη μουσική, για τη ζωγραφικής και τους 

παραδοσιακούς χορούς». Επίσης, υπάρχει μια περίπτωση μη απάντησης, καθώς το 

παιδί δήλωσε ότι δεν έχει εμπειρία από κλασικό σχολείο. 

Στην Ερώτηση (3) ζητήθηκε να καταθέσουν την προτίμησή τους για τον 

πρωινό ή τον απογευματινό κύκλο. Η διασπορά των τιμών στην περίπτωση αυτή 

είναι ενδεικτική: το 50% δηλώνει προτίμηση στον πρωινό κύκλο  και το άλλο 

μισό στον απογευματινό (Γράφημα 1). Τα παιδιά που προτιμούν τον πρωινό 

κύκλο επικαλούνται τη μεγαλύτερη οικειότητα με το δάσκαλο και τα άλλα παιδιά, 

που δημιουργεί καλύτερο κλίμα στην τάξη, καθώς και την κούραση που προκαλεί 

η παραμονή στο σχολείο κατά τις απογευματινές ώρες. Αντίθετα, εκείνα που 

δηλώνουν προτίμηση στον απογευματινό κύκλο στηρίζονται στην αίσθηση 

άνεσης που εκπορεύεται από την ενασχόληση με μαθήματα και δραστηριότητες, 

που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και τα βοηθούν  να αναπτύξουν 

πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε η άποψη των παιδιών για τους δασκάλους που 

πλαισιώνουν τους δύο κύκλους μαθημάτων (Ερώτηση 4). Από τις απαντήσεις που 

έδωσαν διαφαίνεται μια προτίμηση στους δασκάλους του  πρωινού κύκλου σε 

ποσοστό 50%, λόγω της  μεγαλύτερης οικειότητας, της μεγαλύτερης άνεσης των 
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πρωινών δασκάλων και του γεγονότος ότι το πρωί δάσκαλοι και μαθητές είναι πιο 

ξεκούραστοι και ευδιάθετοι. Αντίθετα, το 12,5%, δηλαδή μόνο ένα παιδί, δείχνει 

την ίδια προτίμηση στους πρωινούς και στους απογευματινούς δασκάλους, ενώ 

ίδιο είναι το ποσοστό που δηλώνει ότι προτιμά τους απογευματινούς δασκάλους, 

που είναι κατά τη γνώμη του λιγότερο αυστηροί. Να σημειωθεί ότι στην παρούσα 

ερώτηση υπήρχε μια περίπτωση μη απάντησης (Γράφημα 2). 

Σχετικό ήταν και το περιεχόμενο της επόμενης ερώτησης της συνέντευξης 

όπου οι μαθητές ερωτήθηκαν, αν η συμμετοχή τους στον απογευματινό κύκλο 

τους προκαλεί κούραση ή τους ψυχαγωγεί (Ερώτηση 5). Το 62,5% των μαθητών 

απάντησε ότι ψυχαγωγείται, διασκεδάζει και ευχαριστείται να συμμετέχει στο 

πρόγραμμα του Ο.Σ .και ειδικά στον απογευματινό κύκλο. Απάντηση που να 

υποστηρίζει ότι προκαλείται κούραση δεν υπάρχει, σε τρεις όμως περιπτώσεις 

υποστηρίζεται ότι το πρόγραμμα προκαλεί άλλοτε ψυχαγωγία και άλλοτε 

κούραση. Οι απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3. 

Επειδή η κούραση δεν προκαλείται μόνο από την πολύωρη παραμονή των 

παιδιών στο σχολικό χώρο, αλλά και από το περιεχόμενο των διδακτικών 

αντικειμένων, η επόμενη ερώτηση επικεντρώθηκε στα μαθήματα που 

ενδεχομένως προκαλούν προβληματισμό στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η 

ερώτηση (6) ζητούσε από τα παιδιά να αναφέρουν το μάθημα  ή τα μαθήματα που 

θα άλλαζαν, αν αυτό ήταν στην ευχέρειά τους. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

4 παρακάτω, πέντε στα οκτώ άτομα δηλώνουν ότι δεν κρίνουν απαραίτητη 

κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, γιατί  τα μαθήματα  είναι επαρκή στον αριθμό 

και κατάλληλα στο περιεχόμενό τους. Στην ίδια ερώτηση υπήρξε μια περίπτωση 

μη  απάντησης. Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν δύο απαντήσεις μαθητών, που 

διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του προγράμματος. 

Ο ένας υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αφιερώνεται περισσότερη ώρα στα 

μαθήματα της Ιστορίας και της Γλώσσας. Ο άλλος μαθητής ζητεί την επιστροφή 

μαθημάτων και δραστηριοτήτων που διδάσκονταν στο Ο.Σ. κατά τη διάρκεια 

προηγούμενων ετών και αναφέρει παραδειγματικά τη θεατρική αγωγή και τη 

διδασκαλία παραδοσιακών χορών. 

Η Ερώτηση (7) της συνέντευξης ζητούσε πληροφορίες, σχετικά με την 

παρακολούθηση  εξωσχολικών μαθημάτων από τους μαθητές του Ο.Σ. Είναι 

πραγματικά απογοητευτική η διαπίστωση ότι παρακολουθούν εξωσχολικά 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

273 

 

μαθήματα όλοι οι μαθητές των πιλοτικών ολοήμερων στα οποία διεξήχθη η 

έρευνα. Είναι εμφανές ότι τα παιδιά είναι εγγεγραμμένα σε πολλά και διάφορα 

μαθήματα, τα περισσότερα από τα οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα 

έπρεπε να διδάσκονται στα πιλοτικά Ο.Σ. και μάλιστα σε επίπεδο και βαθμό που 

να μη χρειάζεται η πρόσθετη συμμετοχή σε μαθήματα του ιδιωτικού τομέα. Ένας 

μαθητής, συγκεκριμένα, δηλώνει σχετικά με τις εξωσχολικές του δραστηριότητες:  

«Παρακολουθώ Αγγλικά, παίζω βόλεϋ και πηγαίνω στο Ωδείο. Εκεί παίζω 

κιθάρα, φλάουτο και μαθαίνω θεωρία της μουσικής. Πηγαίνω και στη χορωδία». 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες που παρακολουθούν οι μαθητές 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. 

Η αδυναμία του Ο.Σ. να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του αρχικού σχεδιασμού 

και στις προσδοκίες των γονέων, αναδεικνύει ένα σοβαρό παράγοντα που 

ενδεχομένως προκαλεί τη δυσαρέσκεια των τελευταίων. Ερωτώμενοι σχετικά οι 

μαθητές, αν δηλαδή έχει πέσει στην αντίληψή τους κάποιο σχόλιο των γονιών 

τους, θετικό ή αρνητικό, οι μισοί (50%) απαντούν αρνητικά, ενώ οι άλλοι μισοί 

δηλώνουν ότι έχουν ακούσει σχόλια, τα οποία μάλιστα είναι ως επί το πλείστον 

θετικά.  

Η ερώτηση που εύλογα προκύπτει είναι κατά πόσο τα ίδια τα παιδιά θα 

επέλεγαν να φοιτήσουν ξανά σε Ο.Σ.. Οι απαντήσεις των μαθητών δείχνουν ότι 

τρεις από αυτούς θα επέλεγαν ξανά ευχαρίστως και χωρίς δεύτερη σκέψη τη 

φοίτηση σε Ο.Σ. Αρνητικά αποφαίνεται κατηγορηματικά μόνο ένας μαθητής. Οι 

υπόλοιποι τέσσερις, δηλαδή οι μισοί του συνολικού αριθμού, παρουσιάζονται 

προβληματισμένοι και χωρίς συγκεκριμένη άποψη (Διάγραμμα 5). Πιο 

αναλυτικά, ένας μαθητής αδυνατεί να καταλήξει σε μια απόφαση, καθώς 

αξιολογεί θετικά την ψυχαγωγία που προσφέρεται μέσα από το πρόγραμμα του 

σχολείου, αλλά και αρνητικά την κούραση που αποκομίζει από αυτό. Οι 

υπόλοιποι τρεις μαθητές θεωρούν ότι, με τον παρόντα τρόπο λειτουργίας του 

ολοήμερου δημοτικού, η φοίτηση σε ολοήμερο Γυμνάσιο περισσότερο θα 

ζημίωνε παρά  θα ωφελούσε. 

Στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξης,  οι μαθητές κλήθηκαν να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Κοινό ζητούμενο των μαθητών 

είναι να παραμένουν στο σχολικό χώρο για λιγότερες ώρες και να έρχονται σε 
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επαφή με γνωστικά αντικείμενα και με δραστηριότη-                                                                                                                      

τες, που προβλέπονταν στο σχεδιασμό, εφαρμόστηκαν τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του Ο.Σ. και στη συνέχεια περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Τα 

μαθήματα αυτά και οι δραστηριότητες, εκτός του ότι συνάδουν με τον καινοτόμο 

χαρακτήρα του Ο.Σ. αποτελούν συγχρόνως μια ευχάριστη επιλογή για τους 

μαθητές και τους προσφέρουν πολλαπλά κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά κ.ά. 

εφόδια. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη έγκαιρης πρόσληψης διδασκόντων για τα 

τμήματα του Ολοήμερου Σχολείου. Ένας μαθητής τονίζει: «Θα ζητούσα να μας 

φέρνουν τους δασκάλους από την αρχή της σχολικής χρονιάς, για να μη χάνουμε 

μαθήματα».  

Να σημειωθεί ότι σ’ αυτή την ερώτηση υπήρχαν δύο περιπτώσεις μη 

απάντησης. Το σύνολο των απαντήσεων – προτάσεων των μαθητών φαίνεται 

στον Πίνακα 4, ο οποίος ακολουθεί. 

Αλλά και τα παιδιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσουν γνωστικά 

αντικείμενα, που είναι ενδιαφέροντα και συμβάλλουν στην ευχάριστη και 

δημιουργική απασχόλησή τους, όπως επίσης να περάσουν το απόγευμα με τους 

φίλους τους, να μελετήσουν, να συζητήσουν και να παίξουν. Επίσης, έχουν τη 

δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο και την επίδοσή τους στην τάξη, αλλά και 

να λάβουν την κατάλληλη βοήθεια από το δάσκαλο που έχει τη χρονική ευχέρεια 

να γνωρίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και να επέμβει αναλόγως.  

Συζήτηση αποτελεσμάτων- Γενικά Συμπεράσματα  

Από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ερευνητική μας προσέγγιση, 

αποκτήσαμε μια επαρκή εμπειρική γνώση του θέματος της λειτουργίας των 

πιλοτικών ολοήμερων σχολείων, όπως γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές, οι 

οποίοι παρουσιάζονται να έχουν αρκετά συγκεκριμένες απόψεις για τα θέματα 

που αφορούν το συγκεκριμένο θεσμό.  

Η πλειοψηφία του συνόλου των ερωτηθέντων εκφράζεται θετικά για τη 

συμμετοχή του στο ολοήμερο σχολείο και κατονομάζει συγκεκριμένους λόγους 

γι’ αυτή τη στάση και συγκεκριμένα οφέλη, που θεωρεί ότι αποκομίζει. Μπροστά 

στο δίλημμα, όμως, της επιλογής του πρωινού ή του απογευματινού κύκλου, οι 

μαθητές διχάζονται καθώς επηρεάζονται από το αίσθημα της κούρασης που 

συνδέεται με την πολύωρη παραμονή στο σχολείο και με τη στενότερη σχέση που 

φαίνεται να έχουν με τους δασκάλους του πρωινού ωραρίου. Ταυτόχρονα, και 
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υπό το βάρος του αισθήματος της κόπωσής, καταγράφεται ο προβληματισμός των 

μαθητών για το αν θα επέλεγαν ξανά να συμμετέχουν στο ολοήμερο σχολείο και 

αν θα ήθελαν ο συγκεκριμένος θεσμός να εφαρμοστεί και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση.  

Σχετικά με τον προγραμματισμό των αντικειμένων διδασκαλίας στο Ολοήμερο 

Σχολείο, οι ερωτηθέντες μαθητές φαίνονται σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι, 

προτείνοντας ταυτόχρονα την επιστροφή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονταν 

στο πρόγραμμα του Ο.Σ. αρχικά, καθώς και τη βαθύτερη ενασχόληση με βασικά 

μαθήματα, όπως η Ιστορία και η Γλώσσα. Μέσα  στις προτάσεις τους είναι και η 

μείωση των ωρών παραμονής τους στο χώρο του σχολείου. Θετικά, αλλά και σε 

κάποιες περιπτώσεις ανύπαρκτα, είναι και τα σχόλια των γονέων για το Ο.Σ., 

όπως τα μεταφέρουν οι μαθητές παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι δηλώνουν ότι η 

παρακολούθηση του Ο.Σ. δε σημαίνει και παύση της παρακολούθησης 

εξωσχολικών μαθημάτων για τα παιδιά.Είναι γεγονός και γίνεται αντιληπτό και 

από τους μαθητές ότι το ολοήμερο σχολείο συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του 

παιδιού, βελτιώνει τη συμπεριφορά του, το  μαθαίνει να εντάσσεται σε ομάδες και 

να αποκτά συνείδηση της ανάγκης για συλλογικότητα. Έτσι επιτυγχάνεται  η 

μείωση των περιπτώσεων κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, όμως,  η 

πλειοψηφία των μαθητών συνέχισε να ασχολείται με εξωσχολικές 

δραστηριότητες, καθώς το πιλοτικό Ο.Σ. αντιμετωπίζει πολλά και αρκετά σοβαρά 

προβλήματα, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Καταρχάς,  κρίνεται αναγκαία 

η εφαρμογή αποκεντρωτικού συστήματος, εφόσον δεν είναι κοινά όλα τα 

προβλήματα που εμφανίζονται στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία και ποικίλουν από 

περιφέρεια σε περιφέρεια. Επομένως, δεν είναι δυνατόν τα προβλήματα να 

λυθούν με ενιαίες  κοινές  για όλους λύσεις από το κέντρο. Είναι άρα αναγκαίο να 

χαραχτεί περιφερειακή εκπαιδευτική πολιτική, τουλάχιστον όσον αφορά το 

ζήτημα του ολοήμερου σχολείου.  Ακόμη, επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί 

αναδιάρθρωση και ανακατανομή του χρόνου κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Θα ήταν ωφέλιμο να περιοριστεί ο αριθμός των απογευματινών 

δραστηριοτήτων και παράλληλα να αυξηθεί  η χρονική διάρκεια της διδακτικής 

ώρας, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι και να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

παιδαγωγικό κλίμα. Το πλαίσιο λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου χρειάζεται 

τον επαναπροσδιορισμό, για να υπάρξει η δυνατότητα εφαρμογής στην 
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απογευματινή ζώνη  προγραμμάτων διαφορετικής χρονικής διάρκειας, όπως 

επίσης είναι αναγκαίος ο ποιοτικός και ποσοτικός εμπλουτισμός  του 

προγράμματος. 

Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί 

προσφέροντας περισσότερα περιθώρια ελευθερίας, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα εμπλουτισμού του προγράμματος με νέα διδακτικά αντικείμενα, που 

είναι απαραίτητα για την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές. Αυτά τα 

αντικείμενα θα πρέπει να σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τις προσωπικές 

εμπειρίες των μαθητών. 

Επίσης, είναι αναγκαίο να αναμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα και το 

πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να αποφεύγεται  ο αυστηρός κατακερματισμός 

του χρόνου και να υπάρχει ελαστικότητα στις χρονικές περιόδους του ωρολογίου 

προγράμματος. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ο βιωματικός 

χαρακτήρας  του σχολείου. Το ολοήμερο  θα πρέπει να έχει ανοικτό και ευέλικτο 

χαρακτήρα. Όταν υπάρχει η δυνατότητα  ελευθερίας  δράσης για τους μαθητές 

και τους δασκάλους,  είναι περισσότερο δυνατό για τα παιδιά να ενεργούν 

ελεύθερα και δημιουργικά, αναπτύσσοντας τη φαντασία τους. Το ιδανικό για το 

ολοήμερο πιλοτικό σχολείο πρόγραμμα σπουδών δημιουργεί ομάδες 

ενδιαφερόντων στις οποίες συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται παιδιά 

διαφορετικής ηλικίας, ανάλογα  με τις επιλογές τους. Επιπλέον, θα πρέπει να 

διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση  με τα καθημερινά 

ενδιαφέροντα του μαθητή, αλλά και με τις ευρύτερες ανάγκες του. Τα μαθήματα 

στις ομάδες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.  

Ακόμη, η συμμετοχή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική για όλους τους μαθητές, 

ώστε η απογευματινή ζώνη του σχολείου να μην εκλαμβάνεται  ως τρόπος 

«φύλαξης» των παιδιών. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι το ολοήμερο 

σχολείο δεν είναι παιδοφυλακτήριο. Επίσης, χρειάζεται να εξασφαλιστεί η 

ισότιμη προσφορά γνωστικών αντικειμένων, να υπάρχει δυνατότητα  επιλογής 

ορισμένων δραστηριοτήτων από τους μαθητές, να δίνεται έμφαση στην 

προετοιμασία τους και στην ενισχυτική διδασκαλία, να προσφέρεται η 

δυνατότητα για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τη μουσική, τον 

αθλητισμό, το χορό.  Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η κτηριακή και 

υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, να δημιουργηθούν εργαστήρια και 
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σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες. 

Για την καλύτερη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και τη βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών  είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός των στόχων του 

συγκεκριμένου μαθήματος. Οι μαθητές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην 

ανάγκη της  κατανόησης και ομιλίας της ξένης γλώσσας, εφόσον προσδιοριστούν 

νέοι στόχοι που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας  και 

εφαρμοστούν οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι. Και ακόμη, χρειάζεται να 

διδάσκονται τα μαθήματα ειδικοτήτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό με 

κατάλληλη γνωστική και παιδαγωγική κατάρτιση. Για τα μαθήματα αυτά 

επιβάλλεται να συγκροτηθούν νέα αναλυτικά προγράμματα και να ετοιμαστεί νέο 

εκπαιδευτικό υλικό.   

Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι και κυρίως 

διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές, ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν με 

διεπιστημονικό τρόπο τα νέα γνωστικά αντικείμενα  και να ολοκληρώνουν τις 

εργασίες τους στο σχολείο. Για το σκοπό αυτό μπορούν να δημιουργηθούν 

υποτμήματα  δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί ο περιορισμός του αριθμού 

των μαθητών για την επίτευξη των στόχων. Οι δάσκαλοι επιβάλλεται να 

χρησιμοποιούν διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας,  να συνεργάζονται μεταξύ 

τους και να  επιμορφώνονται στο πνεύμα της δια βίου εκπαίδευσης.  Είναι 

απαραίτητη η υιοθέτηση μιας νέας κριτικο-στοχαστικής παιδαγωγικής πρακτικής 

με στόχο την καλλιέργεια των μαθητών και όλων των πτυχών της 

προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα τέτοιο 

εκπαιδευτικό κλίμα, ώστε το ολοήμερο σχολείο να αποτελέσει ένα εργαστήρι 

χαράς που θα βοηθήσει το μαθητή να αποβάλει το άγχος του και να συμμετέχει 

στο πρόγραμμα με ευχαρίστηση και με διάθεση για την ανάπτυξη δημιουργικών 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή των νέων μεθόδων διδασκαλίας θα βοηθήσει το 

μαθητή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οδηγείται στη μάθηση και να 

αποσαφηνίσει τις βασικές τάσεις και δεξιότητές του.  Χρειάζεται να 

αναδιοργανωθεί το πρόγραμμα, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα μαθήματα που 

διδάσκονται στο συμβατικό σχολείο και να εξασφαλιστεί η ουσιαστική 

κατάργηση της διάκρισης μεταξύ κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων. Το 

ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να σέβεται  τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού για 

ανάπαυση, ψυχαγωγία και  παιχνίδι. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της σίτισης με την εξασφάλιση της 

δωρεάν τροφής των παιδιών, τη βελτίωση της ποιότητας της τροφής και το 

διορισμό  ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως επίσης χρειάζεται σε κάθε 

σχολείο να  υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, που θα λειτουργεί ως 

τραπεζαρία. Σ’ αυτό σημαντική θα είναι η συμβολή της Πολιτείας, που  πρέπει να 

αναλάβει την ευθύνη της σίτισης των μαθητών. Το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει 

στο θέμα αυτό κυρίως με την παροχή χορηγιών  στα άπορα παιδιά και στις  

πολύτεκνες  οικογένειες. 

Απαιτείται άμεσος ανασχεδιασμός και αναμόρφωση του χώρου των παλαιών 

διδακτηρίων και κατάλληλος σχεδιασμός των νέων. Ο ανασχεδιασμός πρέπει να 

αφορά την αναδιάταξη των υφιστάμενων χώρων, ώστε να εφαρμοστούν σ’ 

αυτούς σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών. Χρειάζεται  να 

διαμορφωθούν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χώρων σίτισης, ειδικές αίθουσες 

Η/Υ, μουσικής, οικοκυρικών, τέχνης, επιστήμης, σχεδιασμού και τεχνολογίας, 

κλειστοί υπαίθριοι χώροι, καντίνα και εντευκτήριο, γήπεδα και χώροι άθλησης. 

Παράλληλα, στα πλαίσια  του ανασχεδιασμού, είναι  αναγκαίο να διαμορφωθούν 

νέες κατηγορίες από χώρους, ώστε να είναι εφικτή  η ανάπτυξη των νέων τύπων 

δραστηριοτήτων. Είναι απαραίτητη η ανέγερση  νέων σχολικών αιθουσών 

πολλαπλής χρήσεως με κλιματισμό και  κλειστών καλυμμένων υπαίθριων χώρων 

για τις ελεύθερες ώρες των μαθητών. 

Για την πάταξη  της παραπαιδείας,  είναι αναγκαίο η οργάνωση και η 

λειτουργία του ολοήμερου σχολείου να γίνει με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να 

πειστεί  η ελληνική κοινωνία  ότι μπορεί το ολοήμερο να ανταγωνιστεί με 

επιτυχία τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Η αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να αποτελούν 

ενότητα και στους δύο κύκλους, χωρίς διαχωρισμό σε πρωινό και 

μεταμεσημβρινό πρόγραμμα.  

Περιορισμοί της έρευνας 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, όπως και κάθε έρευνας άλλωστε,  

δεν θα πρέπει να γενικευτούν χωρίς σκεπτικισμό για κάποιους λόγους  

συγκεκριμένους. Το πρώτο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η γενίκευση 

αυτών των συμπερασμάτων θα απαιτούσε μια έρευνα συστηματική, μακροχρόνια 

και με μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα πληθυσμού. Εκτός όμως  από τον 
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περιορισμένο  χρόνο και αριθμό ατόμων που ανέλαβαν  την έρευνα,  οι 

εμπλεκόμενοι φορείς  (διοίκηση σχολείου, δάσκαλοι, γονείς, μαθητές),  

διαφώτισαν το θέμα από τη δική τους πλευρά. Εξάλλου, η εκπόνηση της έρευνας 

σε ένα εκτεταμένο γεωγραφικό εύρος, μολονότι θα απέφερε ασφαλέστερα 

αποτελέσματα, θα εξυπηρετούσε ένα  σχέδιο, το οποίο βρίσκεται πολύ μακριά 

από τους σκοπούς της έρευνάς μας.  

Παράλληλα, η καταλληλότερη μέθοδος για το σκοπό μας, τη μελέτη της 

καινοτομίας των πιλοτικών Ο.Σ., θα ήταν  η παρατήρηση, η οποία ασφαλώς θα 

απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο, αρκετές δαπάνες και κυρίως πολλά άτομα, 

ειδικά καταρτισμένα για το σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι ένα τόσο φιλόδοξο και 

απαιτητικό σχέδιο υπερβαίνει το σκοπό της παρούσας έρευνας, οφείλουμε να 

εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποιους άλλους περιοριστικούς παράγοντες.  

Η εργασία αυτή αποτελεί περισσότερο μια καταγραφή απόψεων, καθώς η 

τυχαία επιλογή του δειγματικού πληθυσμού καθιστά αμφίβολη την προοπτική 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Άλλωστε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

εκφράζουν το δειγματικό πληθυσμό της έρευνας, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να 

διαφοροποιούνταν, αν λάμβανε χώρα σε άλλο ή στο ευρύτερο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα σχολεία που λειτουργούν σε άλλες περιοχές 

ασφαλώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

ενδεχομένως όμως σε διαφορετικό βαθμό ή με διαφορετική μορφή.  

 

Επίλογος 

Κλείνοντας την εξέταση του τρόπου διαχείρισης της καινοτομίας του 

πιλοτικού ολοήμερου σχολείου, κρίναμε ότι πρέπει να σταθούμε στη συγκριτική 

θεώρηση των στόχων που θέσαμε στην αφετηρία της ερευνητικής μας 

προσέγγισης και των συμπερασμάτων που εκπορεύονται από τα δεδομένα της. Η 

εφαρμογή του θεσμού των πιλοτικών Ο.Σ. ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς και 

πολλές ελπίδες για επέκταση και παγίωσή του, αλλά τελικά παρεξέκλινε από το 

σχεδιασμό σε βαθμό τέτοιο, ώστε να τίθεται ζήτημα για τη βιωσιμότητά του. Για 

την εξέλιξη αυτή ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν 

το ζήτημα η Πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, 

πολιτικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες. Ανεδαφικά σχέδια, αποσπασματικές και 
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ανακόλουθες αποφάσεις και κινήσεις, έλλειψη προγραμματισμού και οράματος 

είναι τα βασικά λάθη που έφεραν το θεσμό στη σημερινή του κατάσταση. Από 

την άλλη, πολλά από τα αρνητικά σημεία ή τα σοβαρά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο θεσμός είναι ανατρέψιμα και σ’ αυτή τη φάση της εξελικτικής 

του πορείας, αρκεί να γίνουν κινήσεις αποφασιστικές και άμεσες. Άλλωστε, στο 

σύνολό τους οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι ο θεσμός παρουσιάζει εξίσου πολλά 

και σημαντικά θετικά σημεία και συνεπάγεται ποικίλα οφέλη για τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σ’ αυτά τα θετικά σημεία θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, ώστε να γίνει ευρέως αντιληπτό ότι ο θεσμός του 

Ολοήμερου Σχολείου με τη μορφή που έχει προσλάβει μέσα από τα πιλοτικά 

προγράμματα, έχει μέλλον  ή, για την ακρίβεια, μπορεί να γίνει το μέλλον της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Παράρτημα 

Πίνακας 1: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 1 

Λόγοι προτίμησης του Ο.Σ 

«Κάνω και κάποια επιπλέον μαθήματα, μένω περισσότερο στο σχολικό χώρο και 

κοινωνικοποιούμαι καλύτερα» 

«Μένω και παίζω με τους φίλους μου, συμμετέχω σε καινούργιες 

δραστηριότητες» 

«Όλα τα κάνουμε στο σχολείο και στο σπίτι απλώς κάνουμε μια ανάγνωση. 

Επίσης είμαστε πιο πολλές ώρες με τους φίλους μας» 

«Διαβάζω στο σχολείο και μπορώ να είμαι περισσότερο με τους φίλους μου» 

«Κάνουμε τρία διαλείμματα  και παίζουμε το μεσημέρι μπάλα» 

«Κάνουμε ενδιαφέροντα μαθήματα και πολλά άλλα, που δεν τα έχει το κλασικό 

σχολείο» 

«Έχει περισσότερες δραστηριότητες» 

 

Πίνακας 2: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 2 

Το καινούργιο στοιχείο που προσφέρει το Ο.Σ. στους μαθητές 
Συχνότητα 

Ν 

Πρόσθετες γνώσεις και  νέα διδακτικά αντικείμενα 3 

Νέες δραστηριότητες 3 

Προετοιμασία για τα μαθήματα 2 

 

Γράφημα 1: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 3 
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Γράφημα 2: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Απαντήσεις των Μαθητών στην Ερώτηση 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4: Απαντήσεις Μαθητών στην Ερώτηση 6 

 

 

 

Προτίμηση μαθητών σε δασκάλους κύκλων

Προτιμώ τους
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Προτιμώ τους
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Απόψεις μαθητών για τη συμμετοχή στο Ο.Σ.

Μου προκαλεί
κούραση 

Με ψυχαγωγεί

Άλλοτε με
κουράζει και
άλλοτε ε
ψυχαγωγεί

 

Άποψη μαθητών για αλλαγές στα μαθήματα του 

Ο.Σ.

Δε θα άλλαζα

Θα άλλαζα

Δεν απαντώ
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Πίνακας 3: Απαντήσεις των Μαθητών στην Ερώτηση 7 

Εξωσχολικά μαθήματα - δραστηριότητες 
Συχνότητα 

(Ν) 

Ξένες γλώσσες 
Αγγλικά 5 

Γερμανικά 2 

Αθλήματα 

Μπάσκετ 1 

Τένις  1 

Κολύμβηση  1 

Ποδόσφαιρο 1 

Βόλεϊ 1 

Παιχνίδια Σκάκι 1 

Τέχνες 

Χορός 1 

Τραγούδι  1 

Μουσικό όργανο 1 

 

Γράφημα 5: Απαντήσεις των Μαθητών στην Ερώτηση 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άποψη μαθητών για την μελλοντική επιλογή Ο.Σ.
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Πίνακας 4: Απαντήσεις μαθητών στην Ερώτηση 9  

Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ 

Έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού από την αρχή της χρονιάς 

Περισσότερο ελαστικό ωράριο 

Διδασκαλία των αρχικά προβλεπόμενων γνωστικών αντικειμένων  

Σίτιση των μαθητών 

Πλαισίωση απογευματινού κύκλου με ενδιαφέροντα μαθήματα & 

δραστηριότητες 

Μείωση ωρών διάρκειας του προγράμματος 

Μέριμνα για την κοινωνική αγωγή και συμπεριφορά των παιδιών 

Περισσότερη προετοιμασία μαθητών 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. Σου αρέσει που συμμετέχεις στο πρόγραμμα αυτό του Πιλοτικού Ολοήμερου 

Σχολείου και γιατί; 

2. Τι καινούργιο σου προσφέρει το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου; 

3. Σε ποιο κύκλο νιώθεις καλύτερα και γιατί; (πρωινό ή απογευματινό) 

4. Πώς βλέπεις τους δασκάλους του πρωινού σε σχέση με τους δασκάλους του 

απογευματινού κύκλου; 

5. Το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, που συμμετέχεις, σε κουράζει ή σε 

ψυχαγωγεί περισσότερο; 

6. Θα ήθελες να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις κάποια μαθήματα στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και ποια θα ήταν αυτά; 

7. Συνεχίζεις να παρακολουθείς εξωσχολικά μαθήματα και ποια; 

8. Έχεις ακούσει τους γονείς σου να κάνουν κάποια σχόλια θετικά ή αρνητικά για 

το σχολείο σου; 

9. Θα ήθελες και τα επόμενα χρόνια να συμμετέχεις σ’ αυτό το πρόγραμμα (του 

Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου) και γιατί; 

10. Αν  μπορούσες να αλλάξεις κάτι, τι θα άλλαζες για να το έκανες καλύτερο; 

ΦΥΛΟ:  

ΣΧΟΛΕΙΟ:  

ΤΑΞΗ:  

ΤΜΗΜΑ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΓΟΝΕΩΝ: 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ:  

ΠΟΣΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΙΣΤΕ;  
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Κοινωνική διάσταση και εργασία με το άτομο - ασθενή ή φορέα 

του ΑΙDS 

Dr. Στέφανος Κόφφας
38

 

Περίληψη 

«Αποτελεί πλέον διεθνή παραδοχή ότι η αρρώστια δεν είναι αποκλειστικά 

βιολογικό φαινόμενο αλλά έχει και κοινωνική βάση. Επομένως το πρόβλημα υγεία 

δεν λύνεται μόνο με ιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης αλλά, με αρμονική συμβίωση 

του ατόμου με το οικολογικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η ύπαρξη 

Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί βασικό συντελεστή για την κοινωνική οργάνωση και 

την ποιότητα ζωής. Ο κοινωνικός προσδιορισμός της υγείας που δεν αρνείται το 

βιολογικό μέρος του ανθρώπου αλλά το συσχετίζει με τις κοινωνικές συνθήκες» 

(Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991:73) είναι η διάσταση που λαμβάνουν 

υπόψη οι επιστήμες αποκατάστασης όπως της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής 

Εργασίας. Άρα η κοινωνική αιτιότητα πρέπει να εξετάζεται σαν καθοριστικός 

παράγοντας διαμόρφωσης υγείας.  

Οι ειδικότητες που συμμετέχουν στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας, 

αποκατάστασης και πρόνοιας έχουν ευρύτατα πεδία παρέμβασης που τις 

περισσότερες φορές υλοποιούνται μέσα στο φυσικό χώρο, τον οικογενειακό, 

εργασιακό, κοινωνικό και λαμβάνοντας υπόψιν πάντα την έκταση του πλέγματος 

των πιθανών αναγκών και των αιτιολογικών παραγόντων, των προβλημάτων του 

ατόμου ή της κοινότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: AIDS, Παρέμβαση, Ψυχική υποστήριξη, κοινωνική φροντίδα. 

 

Abstract 

“It is already internationally accepted that a disease is not an exclusively 

biological phenomenon but has a social basis as well.  Therefore the health 

question cannot be solved through care services alone, but through the harmonious 

coexistence of the individual and his ecological and social environment.  The 

existence of Health Services is a fundamental agent of social organisation and 

quality of life.  The social determination of health which does not deny the 

biological part of the person, but rather correlates it to the social conditions” 

                                                
38 Πανεπιστήμιο Frederick, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
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(Greek Cancer Society, 1991: 73) is the dimension that rehabilitation sciences, 

such as Nursing and Social Work, take into account.  Hence, social causality 

should be examined as a determining factor in shaping health.  The disciplines 

participating in the provision of care, rehabilitation and welfare services have vast 

fields of intervention, which are mostly implemented in the natural space, family, 

work and social; they always take into account the extent of the framework of the 

possible needs and causality factors, of problems pertaining to the individual or the 

community (Agrafiotis, 1993). 

 

Key Words: AIDS, Intervention, Psychical support, social care  

 

Στάδια της νόσου  

Στα πλαίσια λειτουργίας  μιας  ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας, η οποία  

εργάζεται  με τους  ασθενείς  και φορείς του ΑΙDS είναι απολύτως απαραίτητη η 

συστηματική εργασία στα πεδία παρέμβασης με τον ασθενή  -  φορέα του ΑΙDS σ' 

όλα τα στάδια της νόσου. Τα στάδια αυτά αποτελούνται από την φάση 

΄΄εξοικείωσης΄΄ με την δεδομένη κατάσταση υγείας και την φάση ψυχολογικής 

διεργασίας συναισθημάτων.  

Η εξοικείωση σύμφωνα με την Κυbler Rosse διακρίνεται από πέντε φάσεις 

προσαρμογής, οι οποίες έχουν βρεθεί να χαρακτηρίζουν τους ασθενείς που 

μαθαίνουν ότι πάσχουν από ΑΙDS. 

 

α. Άρνηση και απομόνωση. 

Ο ασθενής αρνείται να αποδεχθεί  την αλήθεια που του αποκαλύπτεται και 

αποσύρεται. Συνήθως συνοδεύεται από μια σειρά επισκέψεων και 

επαναλαμβανόμενων ιατρικών και κλινικών εξετάσεων, βασιζόμενη στην κρυφή 

ελπίδα απόδειξης μιας λάθος διάγνωσης ή και εύρεσης ενός ειδικού προς 

αποκατάσταση της υγείας. Πρόκειται για αρκετά ψυχοφθόρα κατάσταση που 

δημιουργεί πολλά προβλήματα με την συμπεριφορά του ασθενή και τις σχέσεις του 

με το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του, αλλά και με τους 

επαγγελματίες υγείας, αφού στο στάδιο αυτό δεν αποδέχεται την προσφορά βοήθεια 

από μέρους τους και συνήθως αντιδρά με άρνηση.  

 

β. θυμός και ζήλεια. 
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Η περίφημη ερώτηση "γιατί εγώ" συνοδεύεται από έντονο θυμό και ζήλεια για 

τους υγιής ανθρώπους γύρω του. Πρόκειται για καθαρά αρνητικά συναισθήματα 

που δεν επιβαρύνουν μόνο τον ίδιο τον ασθενή με την εν γένη αντίστοιχα επιθετική 

συμπεριφορά του, αλλά και όσους βρίσκονται στον κοινωνικό του περίγυρο. 

Αρκετά συχνά αυτός ο θυμός εκδηλώνεται προς τους επαγγελματίες του τομέα 

υγείας, αφού είναι αυτοί με τους οποίους έρχεται στενότερα σε επαφή και οι οποίοι 

θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουν κατάλληλα αυτού του 

είδους τις συναισθηματικές εκφάνσεις. 

 

γ. Ένα είδος παζαρέματος του προβλήματος. 

Αυτό αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια του ασθενή να προσαρμοστεί, κατά την 

οποία όμως αρνείται να δει όλη την πραγματικότητα και προσπαθεί να ελαφρύνει 

το όλο πρόβλημα. Πρόκειται για την προσπάθεια αναζήτησης εναλλακτικών 

λύσεων, έντονη αναζήτηση θρησκευτικής υποστήριξης, αλλά και στροφή σε 

συχνά αμφισβητούμενες μεθόδους έξω από τις παραδοχές της ιατρικής επιστήμης. 

Όταν τελικά του γίνεται αντιληπτό, ματά φυσικά από ατελέσφορες προσπάθειες, η 

κατάσταση και το μέγεθος του προβλήματος πέφτει στην επόμενη φάση. 

 

δ. Κατάθλιψη  

Πρόκειται για την οξεία μορφή αρνητικής αντίδρασης που δηλώνει παραίτηση 

και είναι αρκετά επικίνδυνη λόγο ίσως και ακραίων αυτοκαταστροφικών 

αντιδράσεων του ασθενή. Ο επαγγελματίας υγείας νοσηλευτής ή κοινωνικός 

λειτουργός έχοντας γνώση των συμπτωμάτων και των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων εκδήλωσης της κατάθλιψης θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει την 

πρωτοβουλία σε συνεργασία με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας γιατρό και 

ψυχολόγο και να παρέμβει.  

 

ε. Τέλος έρχεται η Αποδοχή μέσω των μηχανισμών άμυνας (άρνηση, μετάθεση, 

προβολή) που θα  οδηγήσουν,  είτε  στην  προσαρμογή  της ασθένειας ή θα  

συνεχίσει να παρουσιάζει  ο  άρρωστος προβλήματα συμπεριφοράς με τον εαυτό 

του και το περιβάλλον του (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991: 54). 

Στη δεύτερη φάση σύμφωνα με τους ειδικευμένους επιστήμονες που 

εργάζονται με ασθενείς του ΑΙDS τα στάδια που περνάει ψυχολογικά ο άρρωστος 

με ΑΙDS είναι βασικά τρία. 
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Στάδιο πρώτο - Της κρίσεως. 

«Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση του φοβερού νέου, μοιάζουν πάρα 

πολύ με τις αντιδράσεις που ακολουθούν τη διάγνωση και άλλων θανατηφόρων 

νοσημάτων, όπως π.χ. του καρκίνου. Χαρακτηρίζονται δηλαδή από μια εναλλαγή 

περιόδων αρνήσεως της πραγματικότητας με περιόδους έντονου άγχους. Οι 

άρρωστοι κυριεύονται από ανάμικτα αισθήματα θυμού, λύπης, κατάθλιψης, 

απόγνωσης για την ατυχία που έχουν να είναι αυτοί τα θύματα μιας φοβερής 

αρρώστιας. Τα συναισθήματα που διακατέχουν τους ασθενείς στο αρχικό αυτό 

στάδιο ερμηνεύονται σαν αντίδραση προσαρμογής τους στη σκληρή πραγματικότητα. 

Στην περίπτωση όμως του ΑΙDS προστίθενται σ' όλα αυτά και αντιδράσεις που 

προέρχονται από το στίγμα που συνοδεύει τη νόσο και από το φόβο για την 

κοινωνική απομόνωση που τους απειλεί, "θα ήθελα να κολλήσω όλη την οικουμένη 

και ν' αφανίσω όλη την ανθρωπότητα", εξομολογήθηκε κάποιος άρρωστος. Έτσι η 

πρώτη τους αντίδραση μπορεί να είναι τόσο έντονα αρνητική ώστε να καταληφθούν 

από συναισθήματα αδιαφορίας και θυμού για το κοινωνικό σύνολο και να 

παλινδρομήσουν σε υψηλού κινδύνου δραστηριότητες, όπως σε ανεξέλεγκτες ή 

εκθετικές σεξουαλικές επαφές ή σε υπερβολική κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών. Η 

συναισθηματική τους φόρτιση είναι τόσο έντονη, ώστε συχνά, αναπτύσσονται τάσεις 

αυτοκαταστροφής» (Ετήσια Παιδιατρική Θεραπευτική ενημέρωση, 1988: 76). 

Ο επαγγελματίας του τομέα υγείας στο στάδιο αυτό στόχο έχει να διευκολύνει 

τον άρρωστο να εκφράσει τα συναισθήματα και τους φόβους του και να τον 

ακούσει προσεκτικά. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία και 

διαφύλαξη καλού διαπροσωπικού κλίματος και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ο 

ασθενής με ΑΙDS πολλές φορές δεν τολμάει να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα 

στους δικούς του ανθρώπους, μια που αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα πολύ 

προσωπικά στοιχεία, κυρίως της σεξουαλικής του ζωής. Ακόμη ίσως δεν έχει σε 

κάποιον να μιλήσει γι' αυτά που τον τρομάζουν, για το άγνωστο που τον φοβίζει 

και το αβέβαιο μέλλον που βλέπει να πλησιάζει και του δημιουργεί τεράστια 

αισθήματα ανασφάλειας. Δεν θα πληγώσει ποτέ τους δικούς του εκφράζοντας 

συναισθήματα για τα οποία δεν γνωρίζει ακόμη κατά πόσο θα τον κατανοήσουν, 

αλλά και δεν έχει μάθει να μοιράζεται τέτοιου είδους θέματα μαζί τους. Συνήθως ο 

Κοινωνικός Λειτουργός ή ο Νοσηλευτής «είναι ο επιστήμονας που μπορεί και έχει 

χρέος να τον ακούσει τονίζοντας του πως, ότι νιώθει είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
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του να το συζητάει και αποδεικνύοντας του πως αυτός είναι και ο κύριος λόγος που 

βρίσκεται δίπλα του. Δεν είναι κριτής, αλλά ακροατής και σύμβουλος. Η ικανότητα 

του να ακούει  και  να  κατανοεί  βοηθά  τον  ασθενή  να πιστέψει πως κανένα  

συναίσθημα δεν είναι κατακριτέο, γιατί κανένα συναίσθημα δεν είναι λάθος. Έτσι ο 

ασθενής ενισχύεται να εκφράσει οποιοδήποτε συναίσθημα του» (Μαμάη, 1994: 40). 

Με το γνήσιο ενδιαφέρον του και την παρουσία του ο επαγγελματίας του τομέα 

υγείας μπορεί να δώσει ένα νόημα κι ένα μήνυμα για την αξία του αρρώστου, 

ακόμη και μέσα στην κατάσταση της ασθένειας, μέσα από την απλή, ζεστή, 

ανθρώπινη επαφή. Είναι ένα στοιχείο που συχνά παραμελείται.   

 

Στάδιο δεύτερο - Μεταβατική φάση προσαρμογής 

«Στο στάδιο αυτό η άρνηση αρχίζει να υποχωρεί. Τη διαδέχονται συναισθήματα 

θυμού και άγχους. Οι ασθενείς εμφανίζουν σύγχυση, κατάπτωση, διάσπαση της 

προσωπικότητας και συμπτώματα απομόνωσης, ενοχής και απελπισίας. Αισθάνονται 

έντονα την περιθωριοποίηση ακόμη και από την οικογένεια τους. Οι εκδηλώσεις 

άγχους είναι δυνατό να πάρουν τη μορφή πανικού, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζουν 

με καχυποψία τους πάντες γύρω τους» Κουσκούτης 1988: 89). 

Η καταπόνηση του ατόμου είναι ασύγκριτα εντονότερη, αφού η κατάσταση του 

πλέον περνά στη σφαίρα του συνειδητού. Έτσι τα «ψυχολογικά προβλήματα των 

αρρώστων τώρα γίνονται πιο σοβαρά και σύνθετα γιατί αφορούν πλέον την 

ενσυνείδητη προσπάθεια τους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, να εκτιμήσουν τις 

δυνατότητες τους και να ελέγξουν τις πράξεις τους. Συνειδητοποιούν ότι η 

προσωπική τους ανεξαρτησία και η ίδια τους η ύπαρξη υπονομεύεται από την 

αόρατη και ύπουλη δραστηριότητα του ιού. Μοναδική διέξοδος απομένει η ιατρική 

βοήθεια με τις έστω μικρές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της νόσου. Η έλλειψη 

ουσιαστικής θεραπείας, τα συνεχή ραπίσματα της εχθρικής και αγχώδους κοινωνίας  

σε συνδυασμό με τη σωματική τους φθορά, εξασθενούν όλο και περισσότερο την 

αυτοπεποίθηση τους. Ύστερα απ' αυτά αναγκάζονται να δεχθούν τις νέες δομές, τις 

νέες αξίες και τους νέους τρόπους συμπεριφοράς που τους επιβάλλει η κοινωνία. 

Αναθεωρούν τις σχέσεις τους τόσο με τον εαυτό τους όσο και με το οικογενειακό και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους. 

Η διαδικασία και η διάρκεια της προσαρμογής των αρρώστων εξαρτώνται τόσο 

από τη μόρφωση και την ωριμότητα της προσωπικότητας τους όσο και από τον 
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προηγούμενο τρόπο ζωής τους. Οι ομοφυλόφιλοι, που δεν μετανοούν σχεδόν ποτέ 

για τις σεξουαλικές τους επιλογές, ευκολότερα συμβιβάζονται με τη νέα 

πραγματικότητα. Οι αμφιφυλόφιλοι συνήθως αισθάνονται πολλές ενοχές για την 

προηγούμενη ζωή τους και προσαρμόζονται δυσκολότερα. Μεγαλύτερα όμως 

προβλήματα παρουσιάζουν οι τοξικομανείς οι οποίοι, ενώ είναι κοινωνικά 

απομονωμένοι, αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τη θανατηφόρο νόσο, που απαιτεί 

αυτοέλεγχο συμπεριφοράς και την εξάρτηση από μία ουσία που απαιτεί άμεση 

απομάκρυνση» (Ετήσια Παιδιατρική Θεραπευτική ενημέρωση, 1988: 77). 

Οι ασθενείς στο στάδιο αυτό χρειάζονται υποστήριξη στις νέες συνθήκες 

καθημερινής τους ζωής μέσα, στο διαφοροποιημένο κυρίως από άποψη 

συμπεριφοράς περιβάλλον, με τα νέα δεδομένα, ίσως από άποψη στάσεων και 

αξιών, ώστε να προσεγγίσουν με βάση τα νέα δεδομένα την κατάστασή τους. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία, που κυριαρχείται από την 

προσπάθεια εμπέδωσης και πάλι του αισθήματος εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, που θεωρούνται από τον ασθενή τουλάχιστον ως 

προδομένες ή γεμάτες καχυποψία ή ότι συνδέονται με οίκτο και λύπηση για το 

πρόσωπό και την κατάστασή του. Η αφετηρία αυτής της διαδικασίας επανάκτησης 

της εμπιστοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις ξεκινάει μέσα από την επαγγελματική 

σχέση. Δηλαδή για να κατορθώσει τελικά ο ασθενής να δει τον εαυτό του με 

θετικό τρόπο πρέπει να τον δει και ο επαγγελματίας με τον ίδιο θετικό τρόπο. Και 

σε αυτή τη φάση η στάση του Κοινωνικού Λειτουργού ή του Νοσηλευτή είναι 

καθοριστική. Είναι πλέον σίγουρος για τη δύσκολη πραγματικότητα της εξέλιξης 

της ζωής του ασθενούς και δεν έχει στόχο να τον κάνει να ξεχάσει ή να 

χαμογελάσει, αλλά να τον βοηθήσει να εξωτερικεύσει τα οποιαδήποτε 

συναισθήματά του, να βγάλει από μέσα του την άρνηση, την πίεση και να 

συζητήσει την πραγματικότητα. Η προσοχή του επαγγελματία «είναι στραμμένη 

κυρίως στο να μην τον παρασύρει το συναίσθημα του και να φτιάξει μια ψεύτικη, 

πρόσχαρη και χαρούμενη εικόνα στον ασθενή, γιατί ο τελευταίος βιώνοντας 

καθημερινά τον ψυχικό πόνο και την φθορά του αντιλαμβάνεται το ψέμα και χάνει 

την εμπιστοσύνη του. Εδώ δεν χρειάζεται παρηγοριά. Χρειάζεται κατά πρόσωπο 

αντιμετώπιση των σκέψεων και των γεγονότων» (Μαμάη 1994: 47) . 

Ο επαγγελματίας καθοδηγεί τον ασθενή να χειρισθεί ο ίδιος τα συναισθήματα 

που τον κατακλύζουν σε σχέση με τον εαυτό του και τους γύρω του, με το γιατρό, 
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το νοσηλευτικό προσωπικό, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του. Πάντα, 

λοιπόν, προσεγγίζει τους ασθενείς με στόχο την ελεύθερη έκφραση τους, τη 

δημιουργία και την ενθάρρυνση μιας ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ ασθενούς και 

λοιπών επαγγελματιών υγείας για να συζητηθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις 

που αφορούν σε όλα τα ερωτήματα του ασθενούς, τόσο από ιατρικής φύσεως, όσο 

και καθημερινά προσωπικά. Γιατί η μεγαλύτερη ανάγκη που εκφράζεται από τους 

αρρώστους σε αυτή τη φάση είναι η πληροφόρηση. Αρκεί να έχει αισθανθεί ο 

ασθενής εμπιστοσύνη από τις προηγούμενες συζητήσεις του με τους 

επαγγελματίες του χώρους υγείας καθώς και να έχει βιώσει την κατανόηση τους 

στην παρούσα φάση της κατάστασής του. Η υποστήριξη της αξιοπρέπειας του 

προσώπου του ασθενούς από την πλευρά του επαγγελματία είναι το κλειδί της 

γνήσιας και καθαρής επικοινωνίας. Οφείλει να μάθει που είναι ευαίσθητος ο 

άρρωστος και πως βλέπει την κατάστασή του. Να σέβεται τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις του και να τον βοηθήσει να βρει και να χρησιμοποιεί τις δικές του πηγές 

δύναμης.  

Στην προσπάθεια αυτή, που δεν είναι καθόλου εύκολη, πολλές φορές ο 

επαγγελματίας πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί το θυμό του αρρώστου ακόμη κι 

εναντίον του ως έκφραση του ψυχικού πόνου του και να μην γίνεται απόμακρος, 

απορριπτικός ή ακόμη και εκδικητικός προς αυτόν. Ιδιαίτερα στην προσπάθεια 

της υποστηρικτικής παρέμβασης ο κοινωνικός λειτουργός, ή ο φροντιστής θα 

πρέπει να ενισχύει την αυτοεκτίμηση του αρρώστου, με το να επαινεί την 

αυτοφροντίδα και να αντανακλά θετικές εκτιμήσεις με λόγια ή χωρίς λόγια, με 

πράξεις ή συμπεριφορά. 

Τέλος ο επαγγελματίας, στο στάδιο αυτό επιλαμβάνεται ανάλογα με την 

ειδικότητά του, είτε μόνος τους εάν πρόκειται για κοινωνικό λειτουργό, είτε ως 

μέλος διεπιστημονικής ομάδας εάν πρόκειται για άλλη ειδικότητα, και για τα 

πρακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στον άρρωστο και την οικογένεια του, 

όπως είναι το οικονομικό, πρόβλημα εργασίας, εισαγωγής παιδιών σε παιδικό 

σταθμό κλπ. Ενημερώνονται τα άτομα σχετικά με τις κρατικές παροχές που 

δικαιούνται και γίνονται ενέργειες για την διαπεραίωσή τους. Πρόκειται για 

ενέργειες που δρουν συνεπικουρικά στην προσπάθεια ψυχικής αποφόρτισης του 

ασθενή, αφού τον ανακουφίζουν κατά ένα μέρος, δίνοντας λύση σε κάποια 

επιπλέον θέματα που τον απασχολούν.  
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Στάδιο τρίτο - Παραδοχή της νόσου 

«Σ' αυτό το στάδιο οι ασθενείς  δημιουργούν  μια  νέα σταθερή προσωπικότητα. 

Δέχονται πλέον τους περιορισμούς της συμπεριφοράς που τους επιβάλλει η νόσος 

τους και αντιμετωπίζουν την κατάσταση τους με ρεαλισμό. Προσπαθούν να ζήσουν 

τη ζωή τους πιο αποδοτικά και ανακαλύπτουν νέες πηγές ευχαρίστησης. 

Αναπτύσσουν συναισθήματα θάρρους και στοργής για τους άλλους και δίνουν 

μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα παρά στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν θεωρούν 

τους εαυτούς τους πλέον θύματα και βρίσκουν ικανοποίηση, όταν ασχολούνται με 

αλτρουιστικές πράξεις. Φροντίζουν ιδιαίτερα την υγεία τους και είναι συνεπείς με τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις των γιατρών τους. Η παραδοχή της νόσου ασφαλώς 

αντιπροσωπεύει ένα είδος άμυνας, ταυτόχρονα όμως σημαίνει και την απώλεια της 

υγείας και της ανεξαρτησίας τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η δυνατότητα της 

ανθρώπινης φύσης να παρατάσσει τέτοιες εσωτερικές πηγές δύναμης είναι 

αξιοθαύμαστη» (Ετήσια Παιδιατρική Θεραπευτική ενημέρωση, 1988: 78). 

Στο στάδιο αυτό η παρουσία του επαγγελματία δίπλα στον άρρωστο και το 

αυτόνομο επιστημονικό πεδίο του, κάνουν τη θέση του κεντρική, την ευθύνη του 

σημαντική και την συμβολή του στο πρόγραμμα αποκατάστασης αξιόλογη. Η 

δυνατότητα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του ασθενή, προϋποθέτει την 

ενεργητική συμμετοχή του ιδίου του αρρώστου, της οικογένειας του και 

εκπροσώπων διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόκειται για μια συνήθως μακρόχρονη 

διαδικασία που απαιτεί τον συντονισμό των προσπαθειών όλων των 

εμπλεκόμενων μερών, με γνώμονα πάντα την καλύτερη κατάσταση υγείας του 

ασθενή.  

Το κομμάτι της αποκατάστασης αποτελεί σαφώς «αναπόσπαστη διάσταση της 

ολοκληρωμένης εξατομικευμένης φροντίδας ενός ασθενούς, προκειμένου να 

επανακτήσει την μέγιστη σωματική και ψυχολογική του ισορροπία και να επιστρέψει 

στον αγώνα της ζωής, με την μεγαλύτερη δυνατή σωματική - ψυχική - πνευματική, 

κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα και απόδοση. Σκοπός της 

αποκατάστασης του ατόμου με ΑΙDS είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, 

με τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης του, 

ανεξάρτητα απ' το προσδόκιμο επιβίωσης. Κάθε άνθρωπος με ΣΕΑΑ χρειάζεται 

ευκαιρίες ν' αντιμετωπίσει αυτό που του συμβαίνει με το δικό του βήμα και τον δικό 
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του τρόπο για να ζήσει μια ζωή που θα είναι ποιοτική για εκείνον μια και ποιότητα 

ζωής, είναι όρος υποκειμενικός και ξεκάθαρα εξατομικευμένος. Για μερικούς, ίσως 

σημαίνει επιστροφή στην εργασία, ενώ γι' άλλους ανάληψη ξανά του μητρικού ή 

πατρικού ρόλου, στο μέτρο του δυνατού»  (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991: 

9). 

Περισσότερο δε, η αποτελεσματικότητα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

«ενισχύεται όταν ο άρρωστος νοσηλεύεται σε ειδικές υπηρεσίες ασθενών, σε 

οργανωμένα προγράμματα ανακουφιστικής φροντίδας που ενσωματώνουν και τη 

συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι με ειδικές ομάδες, που μπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα της ζωής του αρρώστου και να ικανοποιήσουν την επιθυμία του να περάσει 

τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, εκεί που πρωτοαντίκρυσε τη ζωή» (Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991: 16). 

 

Η πορεία προς το τελικό στάδιο  

Τα δεδομένα βέβαια με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν καθώς ο ασθενής του 

τελικού σταδίου, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί και συνεχίζει να ταλαιπωρείται, 

νιώθει όσο επιβαρύνεται η κατάσταση της υγείας ακόμη περισσότερο ανήμπορος, 

φοβισμένος και απελπισμένος. Όσο πλησιάζει "το τέλος", το νιώθει, το περιμένει 

αλλά και το φοβάται. Ο θάνατος είναι κάτι άγνωστο, κάτι πρωτόγνωρο και ο 

άνθρωπος από τη φύση του φοβάται το άγνωστο, φοβάται το θάνατο. Ο φόβος 

αυτός είναι που προκαλεί και το συναίσθημα της μοναξιάς και της αποτυχίας, 

αλλά και της υπευθυνότητας απέναντι σε εξαρτημένους τρίτους, όπως η 

οικογένεια του. Νιώθει έντονη μοναξιά, θύμα μιας ασθένειας που δεν τολμούν οι 

γύρω να ονομάσουν και που η σύνδεσή της με το τόσο παρεξηγημένο θέμα 

έκφρασης της σεξουαλικότητας προκαλούν ποικίλες επιβαρυντικές αντιδράσεις 

και σχόλια. Αρκετές φορές δεν σκέφτεται όμως, απλώς ότι φεύγει από τη ζωή, 

αλλά ότι δεν έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει πράγματα που ξεκίνησε και ότι 

αφήνει πίσω του κάτι ατελείωτο και μισό. Ότι είναι υπόχρεος απέναντι σε 

ανθρώπους, όπως οι γονείς του η οικογένειά του, τα παιδιά του και βασανίζεται 

που δεν μπόρεσε να καλύψει τις υποχρεώσεις του, εξαιτίας της άγνοιας ή της 

αμέλειάς του. Αρκετά συχνά νιώθει ότι τους πρόδωσε. Επίσης νιώθει τον οίκτο 

και τη θλίψη των άλλων κι αισθάνεται ανίκανος να αντιδράσει, εφόσον όλοι έχουν 

στήσει γύρω του έναν υπερπροστατευτικό κλοιό που συνήθως τον πνίγει και του 
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αφαιρεί όλους τους ρόλους κι όλες τις δυνατότητες να νιώσει έστω και λίγο 

χρήσιμος. 

Νιώθει περισσότερο αντίθετα, ότι γίνεται βάρος. «Βάρος για την οικογένεια του, 

βάρος για τους συγγενείς και τους φίλους, βάρος ακόμη και για το νοσοκομείο, το 

οποίο δεν μπορεί να του παρέχει πια καμία λύση και καμία θεραπεία στην κατάσταση 

που βρίσκεται. Βλέπει, λοιπόν, πως ένα - ένα τα πράγματα που τον ενδιέφεραν και 

τον ενδιαφέρουν, έχουν πάψει πια να είναι μαζί του. Οι δυνάμεις του, τον 

εγκαταλείπουν τελείως, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πριν. Μόνος του 

καταλαβαίνει ότι φθίνει. Και για τα πιο απλά πράγματα τα καθημερινά χρειάζεται τη 

βοήθεια τρίτων. Χάνει κιλά, το χρώμα του και οι κινήσεις του ελαχιστοποιούνται. Οι 

δυνάμεις του χάνονται μέρα με την ημέρα και η κατάσταση έχει πια ξεφύγει από τον 

δικό του έλεγχο» (Μαμάη 1994: 26). Πρόκειται για συναισθήματα που ίσως δεν 

είχε βιώσει έως σήμερα, που του είναι πρωτόγνωρα και μη εύκολα διαχειρίσιμα.  

Και στο τελικό αυτό στάδιο διαπιστώνεται πως ακόμη και η πορεία προς το 

θάνατο είναι μια ψυχοκοινωνική δυναμική διεργασία, την οποία θα πρέπει να 

διέρθει. Και εδώ έρχεται ο ρόλος του επαγγελματία υγείας για να προσφέρει στον 

άρρωστο και στην οικογένεια του συμπαράσταση στην ψυχοκοινωνική εναλλαγή 

συναισθημάτων, την αποδοχή του θανάτου και του πένθους. Με απλά λόγια 

καλείται ο επαγγελματίας να προσφέρει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους 

στήριξη, να συμπαρασταθεί με διαφορετικό τρόπο στον ασθενή, στα μέλη της 

οικογένειας, να διαχειριστεί την κατάσταση απώλειας και το αίσθημα του κενού 

σε όσους μένουν πίσω. Το δύσκολο για τον επαγγελματία είναι, να είναι πάντα 

έτοιμος για να δώσει, προσέχοντας να μην εξαντλήσει τα ψυχικά του αποθέματα 

παρασύροντας τον εαυτό του στην αυτοπαγίδευση της κατάθλιψης, αλλά 

διακρίνοντας πού, πώς και τι θα δώσει.  

Για το λόγο αυτό ο επαγγελματίας, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους μονάδες υγείας 

πριν ακόμα δουλέψει με τους ασθενείς τελικού σταδίου, θα πρέπει να δουλέψει με 

τον ίδιο του τον εαυτό, τα δικά του συναισθήματα απέναντι στο θάνατο και να τον 

αποδεχθεί μέσα του. Και αυτό βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα μέλη - 

επαγγελματίες της διεπιστημονικής ομάδας. Ας μην ξεχνάμε πως είναι κι αυτός 

ένας άνθρωπος μεγαλωμένος μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, έχει όρια που 

είναι πεπερασμένα, ακολουθεί αρχές, αλλά και ταυτόχρονα επηρεάζεται από τα 

κοινωνικά δρώμενα, τα οποία έχουν ήδη διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο 
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στερεότυπο για το τι σημαίνει ΑΙDS. Μια προσωπικότητα λοιπόν δομημένη μέσα 

σε τέτοιες συνθήκες έχει να εργαστεί πολύ με τον εαυτό της, με τους φόβους και 

τις ανασφάλειες της ως προς την έννοια του θανάτου αφενός και τις πολύπλοκες 

αμφίδρομες επιδράσεις με τον ασθενή και την  οικογένεια του από την άλλη. 

Κάθε περίπτωση που εκτυλίσσεται μπροστά στον επαγγελματία είναι ικανή να 

τον φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό του, με τις ενδόψυχες αμφιβολίες του, τον 

κρυφό φόβο, την αίσθηση αδυναμίας ή και απόγνωσης. Κι αν δεν έχει δουλέψει 

πρώτα με τα δικά του συναισθήματα, τότε θα αποτύχει ως επαγγελματίας, αφού δεν 

θα μπορεί να προσφέρει την απαιτούμενη στήριξη, που του ζητούν τόσοι 

συνάνθρωποί του. Για να πλησιάσει κανείς έναν άνθρωπο που πορεύεται σύντομα 

προς το θάνατο, και να προσφέρει σ΄ αυτόν πραγματικά χρειάζεται πνευματική, 

ψυχική, ηθική ωριμότητα και πολύ κουράγιο. Οι πηγές ανεφοδιασμού για τον 

επαγγελματία είναι απαραίτητες καθώς και οι τρόποι εκφόρτισης για να μην 

οδηγηθεί στην επαγγελματική κόπωση. 

Στο τελικό αυτό στάδιο, εκείνο που μπορεί κατ΄ ελάχιστο να κάνει ο 

επαγγελματίας είναι να κρατήσει μια σταθερή στάση απέναντι στον ασθενή και το 

οικογενειακό του περιβάλλον. Όταν ο άρρωστος προχωρά προς την τελική φάση 

της ζωής του είναι μεγάλη ανακούφιση γι' αυτόν να ξέρει ότι κάποιος είναι μαζί 

του. Η παρουσία και μόνο του επαγγελματία προσφέρει συμπαράσταση, αίσθηση 

σιγουριάς και ασφάλειας τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στην οικογένεια του, ότι 

δεν έχουν απομείνει μόνοι σε αυτές τις σημαντικές και δύσκολες στιγμές. «Μπορεί 

να κάθεται δίπλα του αρκετό χρόνο και να μιλά ελάχιστα. Και η σιωπή ακόμη 

μπορεί να γίνει ότι πιο πολύτιμο προσφέρεται στον ασθενή αυτές τις ώρες. Ο 

επαγγελματίας υγείας δεν καθοδηγεί το άτομο σε μια αποδοχή και συμφιλίωση με 

την πραγματικότητα ότι πεθαίνει. Δεν βοηθάει  το άτομο να πεθάνει αλλά να ζήσει 

μέχρι να πεθάνει. Αυτή την στιγμή δεν δουλεύει πλέον με το πρόβλημα αλλά με το 

άτομο που έχει το πρόβλημα. Διατηρεί μια ανοιχτή επικοινωνία μαζί του χωρίς να 

του κρύβει τα γεγονότα αλλά ούτε του επιβάλλει την πληροφόρηση που αφορά την 

κατάσταση του. Σέβεται τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο διαλέγει να 

αντιμετωπίσει το θάνατο του» (Λαγού, Παπαδοπούλου, 1991: 170). 

Σ' αυτή την τελική φάση της ζωής, ο επαγγελματίας υγείας αρκετές φορές και 

ανάλογα με την περίπτωση καλό είναι να αφήνει το άτομο να τον καθοδηγήσει και 

να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, ενθαρρύνοντας έναν ανοιχτό 
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διάλογο μαζί του. «Να είναι πρόθυμος να ακούσει τις σκέψεις ή τους φόβους του, 

χωρίς να του προσφέρει συμβουλές και λύσεις αλλά με το ενδιαφέρον και την 

κατανόηση του, να του παρέχει μια συναισθηματική στήριξη. Δίνει έμφαση στο 

παρόν, σε όλες τις δυνατότητες και ικανότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

άτομο άμεσα και χωρίς να το ενθαρρύνει να κάνει σχέδια για ένα αβέβαιο μακρινό 

μέλλον. Έτσι το άτομο διευκολύνεται στην ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων 

στόχων του, στην τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων και στην ανάπτυξη μιας 

βαθιάς συναισθηματικής και ουσιαστικής επαφής με αγαπημένα του πρόσωπα» 

(Λαγού, Παπαδοπούλου, 1991: 170). 

Η σημαντικότερη προσφορά που παρέχει ο νοσηλευτής ή ο κοινωνικός 

λειτουργός στο άτομο στηρίζεται στην αποδοχή της κατάστασης του και στην 

συμφιλίωση του με την ιδέα του θανάτου. Η παραδοχή από μέρους του 

επαγγελματία διευκολύνει το άτομο να δεχθεί τον εαυτό του και το θάνατο. 

Βασίζεται στην συμπαράσταση και την διακριτική παρουσία κοντά του μέχρι την 

τελευταία στιγμή. Εκφράζεται με πράξεις, με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τον 

εγκαταλείψουν και με την αναγνώριση ότι δεν αποτελεί απλά ένα σώμα που 

καταρρέει και καθημερινά αλλάζει αλλά πολύ περισσότερο από αυτό, μια 

ξεχωριστή προσωπικότητα που υπάρχει ως τέτοια ως την τελευταία στιγμή. 

Ο επαγγελματίας υγείας βοηθάει το άτομο να ζήσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα 

την παραμονή του στο νοσοκομείο μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ο θάνατος, 

ειρηνικά, με αξιοπρέπεια, νιώθοντας ακόμα μέλος της οικογένειας, ενώ αφήνεται 

να πεθάνει το δικό του θάνατο. Η υποστήριξη του προς τον άρρωστο που πεθαίνει 

πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας του καθώς και του 

δικαιώματος του να διαλέξει "πώς θέλει να πεθάνει" π.χ. στο σπίτι του και όχι στο 

νοσοκομείο, με τους τάδε συγγενείς και όχι μόνος κλπ., όταν αυτό φυσικά είναι 

λόγο ιδιαιτέρων συνθηκών της ασθένειας εφικτό.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής φάσης ο επαγγελματίας «θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αξιολογήσει την κατάσταση μέσα στην οποία γίνεται η διεργασία 

αποχωρισμού και να ενθαρρύνει τις συνθήκες που διευκολύνουν την ολοκλήρωση 

της. Δηλαδή πως ο επαγγελματίας θα εργαστεί τόσο με τον ετοιμοθάνατο, όσο και με 

την οικογένεια του εξαρτάται επίσης από το ρόλο τον οποίο επιτελούσε, τόσο ο 

ετοιμοθάνατος και τα μέλη της οικογένειας, πριν τον θάνατο, καθώς και από το 
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ρόλο που καλείται το κάθε μέλος να πάρει στο νέο οικογενειακό σχήμα που 

αναδύεται» (Λαγού, Παπαδοπούλου, 1991: 170). 

Κάθε άρρωστος με ΣΕΑΑ, δικαιούται την καλύτερη φροντίδα για να μείνει 

ικανός να είναι ο εαυτός του, όσο δυνατόν περισσότερο. Το μέτρο της 

ανθρωπιστικής φροντίδας που οφείλει να του παρέχει ο κάθε επαγγελματίας, 

εξαρτάται από τα πιστεύω, τις αξίες και τα συναισθήματα όλων εκείνων, όλων 

εμάς, που συμμετέχουμε στη φροντίδα του. Γιατί η αγάπη έχει παντού πρόσβαση, 

ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες στιγμές, αρκεί μόνο να υπάρχει. 

 

Επίλογος 

Αναλογιζόμενοι την πορεία των μακροχρόνιων ασθενειών, και ιδίως εκείνων 

με προκαθορισμένο τέλος, καταλήγουμε ότι ορισμένα σταθερά γνωρίσματα 

ενώνουν μεταξύ τους τις ασθένειες ανά τους αιώνες. «Αποστάσεις αιώνων έτσι 

καθώς αλλοτινές επιδημίες και συλλογικές μορφές αντίδρασης σε αυτές, εμφανίζουν 

σήμερα μια παράδοξη επικαιρότητα. Ένας φόβος που εύκολα εκτρέπεται σε 

θεραπευτικό apartheid και στυγνή καταστολή ενώνει μεταξύ τους όλες τις επιδημίες. 

Προκειμένου να επανέλθει η κοινωνική τάξη και ως μέτρα προστασίας έναντι της 

θεϊκής οργής θεσπίζονται η αναγκαστική καταγγελία των αρρώστων, ο αποκλεισμός 

τους και ειδικά δελτία υγείας. Από την πανώλη, τη σύφιλη, τη χολέρα, τη λέπρα ως 

την πλέον πρόσφατη ασθένεια του ΑΙDS, ο φόβος παραμένει σταθερά εγγεγραμμένος 

στην καρδιά της επιδημίας» (Τσαλίκογλου, 1944).  

Οι αντιδράσεις αυτές βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους θεσμούς, τα ήθη 

και την οργάνωση της κοινωνίας και εξαρτώνται από το βαθμό και την ποιότητα 

ενημέρωσης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η αλληλουχία αυτή των θεσμών 

και οργανώσεων της κοινωνίας πιστοποιούν την πολυπλοκότητα του ΣΕΑΑ ως 

φαινομένου και επιβάλλουν την διερεύνηση του ως πολλαπλή πρόκληση. «Έτσι 

στο επίπεδο της θεωρίας, το ΣΕΑΑ μπορεί να χαρακτηριστεί υβρίδιο μια και ανήκει 

και στην κατηγορία των κλασικών λοιμώξεων και στην κατηγορία των ασθενειών 

του πολιτισμού. Στο επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής το ΣΕΑΑ φορτίζει τους 

κοινωνικούς δεσμούς και τους καθιστά πιο εύθραυστους και ταυτόχρονα σχετίζεται 

με τους διαφοροποιημένους τρόπους ζωής. Σε σχέση με το πολιτιστικό υπόβαθρο  

συνδέεται με τους κανόνες που ορίζουν τα όρια και τα νοήματα σε ατομικά και 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

300 

 

συλλογικά ενεργήματα. Τα όρια αφορούν το ανεκτό, το φυσιολογικό, το παραδεκτό, 

το ιδιωτικό και το δημόσιο» (Αγραφιώτης, 1987: 177). 

Σε ατομικό επίπεδο οι διάφορες αντιδράσεις είναι απόρροια των ψυχολογικών 

παραμέτρων που συνθέτουν την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Η διερεύνηση 

των αλλαγών στη συμπεριφορά των φορέων και ασθενών λόγω του ΣΕΑΑ, 

αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 

ανάπτυξης τάσεων διάκρισης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων οι οποίες είναι 

ήδη περιθωριακές στην ευρύτερη κοινωνική αντίληψη. Οι τάσεις αυτές εύκολα 

μπορούν να επεκταθούν ακόμα και σε άτομα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες με ΄επικίνδυνες΄ συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν 

συνάδουν με το έργο των επαγγελματιών του τομέα υγείας που καλούνται να 

προσφέρουν σε όλα τα στάδια της νόσου χωρίς προκαταλήψεις ή κοινωνικές 

εμμονές.  

Αξιολογώντας λοιπόν τις θέσεις των ατόμων με βάση τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα, οφείλουμε να επισημάνουμε κύρια, την σύγχυση μεταξύ του διάχυτου 

φόβου που συνοδεύει την συγκεκριμένη ασθένεια, περισσότερο λόγο της 

συσχέτισής της με την πολυβασανισμένη έννοια και τα στερεότυπα της 

σεξουαλικότητας, της αίσθησης κινδύνου προσβολής, αλλά και την αμηχανία 

αντίδρασης πολλών επαγγελματιών λόγω κοινωνικών σχολίων. Η σύγχυση αυτή 

ως γενεσιουργός παράγοντας του φόβου που πλανάται διάχυτα, αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα αντικείμενα διερεύνησης των επιστημονικών κλάδων που 

ασχολούνται με το ΣΕΑΑ. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι επιστήμες που 

ασχολούνται με τις ψυχοκοινωνικές πτυχές του θέματος, συνέβαλαν αρκετά με 

την ανάπτυξη στοιχείων και παρατηρήσεων που βοήθησαν τόσο στην κατανόηση 

της διασποράς του ιού ΗIV όσο και στους τρόπους παρέμβασης. Έτσι έγινε 

κατανοητή η ανάγκη της διεπιστημονικότητας κυρίως μέσα από τέσσερα βασικά 

γεγονότα. «Το πρώτο, το ΑΙDS παραμένει πριν απ' όλα ένα κοινωνικό πρόβλημα· 

το δεύτερο το ΑΙDS απαιτεί την σύνθετη πολύπλοκη κινητοποίηση δυνάμεων 

(κοινωνικών, γνωσιακών, ψυχολογικών, οικονομικών) στην αντιμετώπισή του· το 

τρίτο, η επιδημία του ΑΙDS έχει αποδείξει την τεράστια σημασία του ρόλου των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση του κοινωνικού διαλόγου για την 

επιδημία και το τέταρτο, η ανάδυση νέων ομάδων που εμπλέκονται με τη διάδοση 
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του ιού» (όπως οικογένειες και ορφανά, γυναίκες τοξικομανών) (Αγραφιώτης 

1993: 88). 

 Το ΑΙDS, καθοριστικός παράγοντας των ανθρωπίνων σχέσεων σήμερα, 

οφείλει να αντιμετωπιστεί ειδικότερα από τα μέλη του τομέα υγείας σαν ένα 

σοβαρό κοινωνικό - ιατρικό φαινόμενο. Στις παρεμβάσεις των επαγγελματιών 

υγείας σημαντικό ρόλο κατέχουν η έγκαιρη πληροφόρηση και η ενημέρωση, η 

σωστή λήψη μέτρων από πλευράς πολιτών -πολιτείας, η αποφυγή μιας 

ρατσιστικής πολιτικής, ώστε να μην επιτρέψουν τον κλονισμό των ανθρωπίνων 

σχέσεων και φυσικά η επαγγελματική στάση και προσφορά στους πάσχοντες σε 

όλα και με όλους τους εμπλεκόμενους (Τζώρτζη - Τζαννόνε, 1988), είτε άμεσα ως 

ασθενείς, είτε έμμεσα ως άτομα από το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

 Η επιστήμη σίγουρα, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν στο 

τέλος θα νικήσει, ο ιός θα ηττηθεί, η προσφορά όμως στον πάσχοντα ασθενή θα 

πρέπει μέχρι τότε να παρέχεται επαγγελματικά, όσο πιο σωστά και σφαιρικότερα 

γίνεται, επιλαμβανόμενη μέσα από την διεπιστημονικότητα όλες τις πτυχές της 

ασθένειας. Ενστερνιζόμενοι το μήνυμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας "ας 

μοιρασθούμε την πρόκληση" οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να συμβάλλουν 

στην πρόκληση - πρόκληση αίτιο, πρόκληση αιτιατό - της αλλοτρίωσης της 

ηθικής, πολιτικής, ιατρικής, κοινωνικής πράξης που η ασθένεια επιφέρει 

προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε κάθε φάση και σε όλα τα στάδια παρέμβασης 

κατά της νόσου. 

 Ως επαγγελματίες στο τομέα υγείας προσηλωμένοι στην προσφορά για την  

ευημερία του ανθρώπου δεν μας επιτρέπετε να αφήσουμε το κοινωνικό "προφίλ" 

της ασθένειας να πάρει  μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές του ιατρικού της 

"προφίλ" αλλά ούτε και να αφήσουμε το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας 

να ταυτιστεί με το Σύνδρομο Κοινωνικής Ανεπάρκειας (Τζώρτζη - Τζαννόνε 

1991). 
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Ο ελληνικός αγροτικός χώρος  

και η θέση και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτόν. 

Μια ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας  

από αυτή την οπτική γωνία 

Στυλιανή Λέτσιου
39

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να μελετήσει την εκπαίδευση στην ύπαιθρο και στις 

αγροτικές περιοχές, της Ελλάδος, καθώς όπως έκπληκτα διαπιστώνει κανείς δεν 

υπάρχουν αρκετές εμπεριστατωμένες μελέτες- αναφορές που να αφορούν αυτό το θέμα. 

Μέσω της παρούσας εργασίας λοιπόν γίνεται μια  προσπάθεια να μελετηθεί ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να 

επισημανθούν ορισμένες εννοιολογικές και αναλυτικές προβληματικές που αφορούν 

τον «αγροτικό χώρο» ως πεδίο ανθρωπολογικής έρευνας, ενώ στη συνέχεια μελετάται η 

σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνική ταξική συνείδηση, το φύλο, οι ιστορικοί και 

πολιτισμικοί μετασχηματισμοί της, οι τρόποι και οι μορφές ένταξης της σχολικής 

φοίτησης στις ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές μεταβίβασης της οικογενειακής 

περιουσίας, το επάγγελμα και τον γάμο, καθώς και ο ρόλος της εκπαίδευσης στη 

διαγενεακή κοινωνική ανέλιξη των οικογενειών. Η μελέτη εστιάζει την προσοχή της 

στη νησιωτική Ελλάδα και την Ηπειρωτική Ελλάδα [Βόρεια (Μακεδονία-Θράκη), 

Δυτική (Ήπειρος-Ζαγόρι), Κεντρική (Θεσσαλία-Πήλιο), Νότια (Πελοπόννησος) και 

Στερεά Ελλάδα] και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση διαφοροποιείται σε 

καθένα από αυτά τα γεωγραφικά μέρη. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, αγροτικές περιοχές, οικογένεια, σχολείο. 

Abstract 

This paper tries to study the role of education in rural areas of Greece, as surprised 

anyone finds out that there are not so many detailed studies, reports that relate to this 

topic. Through this work, therefore, I am trying to study the role of education in the 

Greek countryside. Initially, I am trying to highlight some conceptual and analytical 

issues that relate to the “rural space” as a field of anthropological research. Then I study 

                                                
39 Διδάκτωρ στις Οικονομικές και Πολιτικές Σπουδές στη Σύγχρονη Ανατολική και Νοτιο-ανατολική 

Ευρώπη Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη 
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the relationship between education and social class consciousness, the relationship 

between education and gender, education’s historical and cultural transformations, the 

ways and forms of school integration in the wider family strategies transfer of family 

wealth, occupation and marriage and the role of education in the intergenerational social 

advancement of families. The study focuses on the islands of Greece and Mainland 

Greece [North (Macedonia-Thrace), West (Epirus-Zagora), Central (Thessaly Pelion), 

South (Peloponnese) and Central Greece] and explores the ways in which education 

differs in each of these geographical places. 

 

Key words: education, rural areas, family, school. 

 

Εισαγωγή 

Ο ανυποψίαστος ερευνητής εκπλήσσεται διαπιστώνοντας την απουσία μιας 

συστηματικής διερεύνησης της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό 

αγροτικό χώρο. Ως επί το πλείστον, οι σχετικές αναφορές στην ελληνική εθνογραφική 

έρευνα
40

 είναι σποραδικές, συμπτωματικές και περιφερειακές στο πλαίσιο της 

ανάλυσης. Δεδομένου του ιστορικού ρόλου της αγροτικής παραγωγής στην εθνική 

οικονομία και στην κοινωνικο-οικονομική οργάνωση της υπαίθρου,
41

 ακόμη 

                                                
40 Ο εθνολογικός προσδιορισμός της σχετικής εθνογραφικής έρευνας ως «ελληνικής» στον τίτλο της 

εργασίας θέτει εξαρχής ένα ζήτημα εννοιολογικό. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ως τέτοια 

εννοείται η εθνογραφική εκείνη έρευνα, το αντικείμενο της οποίας επικεντρώνεται στην ελληνική 

περίπτωση. Με άλλα λόγια, ο εθνολογικός προσδιορισμός συνδέεται με το αντικείμενο της έρευνας, το 

οποίο όμως παραμένει μάλλον ασαφές. Όπως σημειώνεται παρακάτω (υποσ. 24), αυτή η εξ αντικειμένου 

εννοιολόγηση της «ελληνικότητας» της εθνογραφικής έρευνας θέτει ορισμένα επιπλέον ζητήματα. 

Επιπλέον, για μια ενδιαφέρουσα εξέταση ορισμένων επιστημολογικών ζητημάτων που συνδέονται με τη 

διεξαγωγή ανθρωπολογικής έρευνας από ιθαγενείς ερευνητές (ανθρωπολογική διερεύνηση 

περιπτωσιολογίας του ελληνικού χώρου από ερευνητές ελληνικής καταγωγής), βλ. Bakalaki, Alexandra, 
“Students, Natives, Colleagues: Encounters in Academia and in the Field”, Cultural Anthropology 12: 4 

(1997) 502-26. 
41 Η έκβαση του ελληνο-τουρκικού πολέμου και η Συνθήκη της Λοζάννης οδήγησαν στην ανταλλαγή 

πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και, κατ’ επέκταση, σε μαζικές μεταβολές στον αγροτικό 

τομέα στην Ελλάδα. Τα τσιφλίκια καταργήθηκαν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν 

στα εγκαταλειμμένα κτήματα που αναδιανεμήθηκαν. Το 1920 μόνο 4% των γαιοκτησιών ήταν 

μεγαλύτερες από 100 στρέμματα και μόλις το 3% αυτών υπερέβαιναν τα 500 στρέμματα. Το καθεστώς 

αυτό των μικρών γαιοκτησιών διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα με σταδιακή μείωση της έκτασης των 

μεγαλύτερων γαιοκτησιών. Κατά την ένταξή της στην ΕΚ, η ελληνική περίπτωση διέφερε κατά πολύ από 

αυτές των υπολοίπων χωρών μελών, καθώς η γεωργία, αν και ήδη σε καθοδική πορεία, κατείχε κεντρική 

θέση στην εθνική οικονομία σε σχέση με τις άλλες χώρες μέλη. Το 1981 η ελληνική αγροτική παραγωγή 
αποτελούσε το 17% του ΑΕΠ απασχολώντας το 30% του εργατικού δυναμικού, σε σχέση με το 5% του 

ΑΕΠ και λιγότερο από 10% του εργατικού δυναμικού στις χώρες της ΕΕ, με μοναδικές εξαιρέσεις την 

Ιρλανδία και την Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός αγροτικός χώρος μεταβάλλεται γοργά υπό το 

βάρος των εξελίξεων των διεθνών αγορών και της μείωσης του ευρωπαϊκού προστατευτισμού για τη 

γεωργία (ΚΑΠ 1992, Agenda 2000), καθώς και συνεπεία των αλλαγών των σχέσεων πόλης-υπαίθρου με 

τον αυξανόμενο εξαστισμό των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Βλ. Kritikos, Giorgos, “The 
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μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η διαπίστωση ότι η ανθρωπολογική διερεύνηση του 

ελληνικού αγροτικού χώρου εν γένει παραμένει σχετικά περιορισμένη. Το γεγονός αυτό 

θα μπορούσε να αποδοθεί λιγότερο στην ιστορική αποδυνάμωση των γεωργικών 

τάξεων και στη σταδιακή συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής, έναντι ιδίως του 

τομέα της παροχής υπηρεσιών,
42

 παρά στην ευρύτερη επιφύλαξη της ανθρωπολογίας 

απέναντι στην εξωτικοποίηση των αγροτικών κοινωνιών μικρής κλίμακας. Κατά τα 

τέλη της δεκαετίας του ’80 και τις αρχές του ’90, η επιφυλακτική αυτή στάση 

αποτυπώθηκε στο περιορισμένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις μικρές επαρχιακές 

κοινότητες της Ευρώπης. Η κοινότητα της υπαίθρου αναβίωσε ως μονάδα ανάλυσης 

άξια μελέτης κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν η μελέτη της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας επανεκτιμήθηκε ως μία ευκαιρία κατανόησης κοινωνικών διαδικασιών 

μεγάλης κλίμακας και της εσωτερικής δυναμικής των ταυτοτήτων σε μη-περιφερειακά 

κέντρα ισχύος. 

Στο παρόν άρθρο η ανάλυση θα ξεκινήσει επισημαίνοντας ορισμένες εννοιολογικές 

και αναλυτικές προβληματικές που αφορούν τον «αγροτικό χώρο» ως πεδίο 

ανθρωπολογικής έρευνας. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια ευσύνοπτη και κατά το 

δυνατό εξαντλητική ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας σχετικά με τη 

θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Η ανάγνωση αυτή 

θα προσπαθήσει να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η υπάρχουσα βιβλιογραφία συζητά 

μία σειρά από κεντρικά ζητήματα που συνδέονται με α) την ταξική διάσταση της 

εκπαίδευσης και την κατά περίπτωση αποτύπωσή της στις υπό εξέταση αγροτικές 

κοινωνίες, β) τις εκφάνσεις της άνισης κατά φύλο συμμετοχής στην εκπαίδευση, καθώς 

και τους τρόπους νομιμοποίησης της μη συμμετοχής ή της περιορισμένης σε σχέση με 

τα αγόρια συμμετοχής των κοριτσιών, γ) τους μετασχηματισμούς στις ιστορικά και 

πολιτισμικά συγκεκριμένες αντιλήψεις για την εκπαίδευση και τη χρήση της, καθώς και 

τους τρόπους με τους οποίους οι αντιλήψεις αυτές συνδέονται με άλλα φαινόμενα, 

                                                                                                                                          
Agricultural Settlement of Refugees: A Source of Productive Work and Stability in Greece, 1923-1930”, 

Agricultural History 79: 3 (2005) 321-46. Freris, Andrew F., The Greek Economy in the Twentieth 

Century, New York: St. Martin’s Press, 1986. 
42 Για την ελληνική περίπτωση, βλ. Mouzelis, Nicos, “Greek and Bulgarian Peasants: Aspects of Their 

Sociopolitical Situation during the Interwar Period”, Comparative Studies in Society and History 18: 1 
(1976) 85-105. Gouvias, Dionysios, “The Relation between Unequal Access to Higher Education and 

Labour-Market Structure: The Case of Greece”, British Journal of Sociology of Education 19: 3 (1998) 

305-33. Δαμιανάκος, Στάθης, Από το Χωρικό στον Αγρότη: Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία Απέναντι στην 

Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 2002. Ανθοπούλου, Θεοδοσία και Αντώνης Μωυσίδης (επιμ.), Από 

τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα: Μετασχηματισμοί και Σύγχρονα Δεδομένα του Αγροτικού Κόσμου 

στην Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg, 2001 . 
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όπως η οικονομία, οι συγγενικές σχέσεις, κλπ., δ) τους τρόπους και τις μορφές ένταξης 

της σχολικής φοίτησης στις ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές μεταβίβασης της 

οικογενειακής περιουσίας, το επάγγελμα και τον γάμο, και ιδίως ε) τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στη διαγενεακή κοινωνική ανέλιξη των οικογενειών. 

Μολονότι τα παραπάνω ζητήματα θα διατρέξουν την ανάγνωση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, δεν συγκροτούν τον οργανωτικό κορμό της ανάπτυξης που ακολουθεί. 

Αντιθέτως, η οργάνωση της παρουσίασης θα βασιστεί σε έναν διαφορετικό άξονα, 

αυτόν του γεωγραφικού καταμερισμού του ερευνητικού πεδίου. Όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, η μεθοδολογική αυτή επιλογή φωτίζει ορισμένες περαιτέρω διαστάσεις του 

ζητήματος που συνδέονται κυρίως με τη σχέση των επιμέρους αγροτικών κοινοτήτων 

με το κοινωνικό, πολιτισμικό και εθνικό όλο, στο οποίο αυτές εντάσσονται και από το 

οποίο διαφοροποιούνται. 

 

 

Ο αγροτικός χώρος ως μονάδα ανθρωπολογικής ανάλυσης 

Η ανθρωπολογική διερεύνηση του αγροτικού χώρου συναντά δυσκολίες, οι οποίες 

ως έναν βαθμό συνδέονται με ορισμένες εννοιολογικές και αναλυτικές προβληματικές 

που αφορούν τον «αγροτικό χώρο» ως ερευνητικό πεδίο. Το γεγονός ότι η αγροτική 

παραγωγή θεωρείται ως η παραδοσιακή απασχόληση των κατοίκων των χωριών της 

υπαίθρου έχει οδηγήσει σε ορισμένες εννοιολογικές (και μεταφραστικές) αμφισημίες, 

οι οποίες αντί να συσκοτίζουν θεωρώ πως φωτίζουν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

διαστάσεις του ζητήματος. Για παράδειγμα, ο γαλλικός επιθετικός προσδιορισμός (le) 

rural δηλώνει το «χωριάτικο», το «αγροτικό» και, κατ’ επέκταση, υποδηλώνει το μη-

αστικοποιημένο, αυτό που αντιπαρατίθεται προς, συμπληρώνει και αλληλεπιδρά με το 

αστικό (le urbain). Ομοίως, το γαλλικό ουσιαστικό le paysan (peasant, στην αγγλική) 

σημαίνει τόσο τον χωρικό όσο και τον αγρότη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το 

γεγονός ότι ο «αγροτικός χώρος» (rural space) αντιμετωπίζεται ως σχεδόν ταυτόσημος 

του «γεωργικού χώρου» (agrarian space). Θα έλεγα ότι αυτή η ταυτοσημία είναι το 

προϊόν λιγότερο μιας εννοιολογικής σύγχυσης, παρά μιας εννοιολογικής σύνδεσης που 

η ίδια η εθνογραφική έρευνα επιβεβαιώνει στην πράξη. Αρκεί ίσως να αναλογιστούμε 

την εννοιολόγηση του «αγρότη-χωρικού» (peasant) στο πλαίσιο της κατηγοριοποίησης 

του Julian Stewart, όπως τουλάχιστον αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον μαθητή του, 
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Eric Wolf. Για τους Stewart και Wolf,
43

 λοιπόν, ο αγρότης-χωρικός είναι α) ένας 

γεωργικός παραγωγός (και όχι ψαράς, έμπορος κλπ), β) ένας γαιοκτήμονας με 

αποτελεσματικό έλεγχο επί της γης στην οποία εργάζεται (και όχι ένας ανεξάρτητος 

μισθωτής φάρμας, εργάτης αγρού κλπ), γ) ένας καλλιεργητής που στοχεύει στην 

παραγωγή που θα του διασφαλίσει έναν αυτάρκη βίο (και όχι ένας κτηματίας που 

πουλά τη σοδειά του προκειμένου να επενδύσει τα κέρδη του).  

Οι παραπάνω σημασιολογικές επισημάνσεις αναδεικνύουν ορισμένες ενδογενείς 

αντιστίξεις του όρου «αγροτικός χώρος», οι οποίες αποτυπώνονται στην εξέλιξη της 

θεωρητικής του διερεύνησης. Όπως πολύ όμορφα μας υπενθυμίζει ο Clifford Geertz, 

μολονότι ο αγρότης-χωρικός (peasant) «είναι μία πανάρχαια φιγούρα στο παγκόσμιο 

κοινωνικό πεδίο, η ανθρωπολογία τον παρατήρησε μόλις πρόσφατα [μεταπολεμικά]».
44

 

Μολονότι η αγροτική ζωή απασχόλησε τους προδρόμους της ανθρωπολογικής 

επιστήμης [Maine, Maitland και Fustel de Coulanges], οι κεντρικοί θεμελιωτές της, 

όπως οι Morgan, Tylor, Boas, Malinowski και Radcliffe-Brown, επέλεξαν να 

επικεντρωθούν στη μελέτη των φυλών.
45

 Η θεωρητική στοιχειοθέτηση του αγροτικού 

χώρου ως μονάδας ανάλυσης επιχειρήθηκε τόσο σε αντιδιαστολή προς τη σχετική 

αυτοτέλεια της φυλής όσο και σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό όλο, στο 

οποίο αυτός εντάσσεται. Ήδη, λοιπόν, από τις πρώτες μεταπολεμικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις, οι χωρικοί προσεγγίστηκαν ως επιμέρους-κοινωνίες με επιμέρους-

πολιτισμούς. Οι χωρικοί αντιμετωπίστηκαν εξ ορισμού ως αγρότες που ζουν και 

παράγουν δίχως να είναι αποκομμένοι από την αγορά των πόλεων. Συγκροτούν ένα 

ταξικό τμήμα σε ένα ευρύτερο σύστημα διαστρωμάτωσης, στο οποίο κάθε άλλο παρά 

είναι η κυρίαρχη ομάδα. Μολονότι δεν διακρίνονται από απομόνωση, πολιτική 

αυτονομία και αυτάρκεια, στοιχεία χαρακτηριστικά των φυλετικών πληθυσμών, οι 

τοπικές τους μονάδες διατηρούν κατά πολύ την παλαιά τους ταυτότητα, συνοχή και 

                                                
43 Steward, Julian H., “Area Research, Theory and Practice”, Social Science Research Council Bulletin 63 

(1950) 1-164. Steward, Julian H., Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, 

Urbana, IL: University of Illinois Press, 1955. Wolf, Eric R., “Types of Latin American Peasantry: A 

Preliminary Discussion”, American Anthropologist 57 (1956) 452-71. 
44 Geertz, Clifford, “Studies in Peasant Life: Community and Society”, Biennial Review of Anthropology 

2(1961)1. Για τον Geertz, αυτή η μεταπολεμική στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος οφείλεται στην 

είσοδο των σημαντικότερων «αγροτικών» εθνών της Ασίας, της Μ. Ανατολής και της Λατινικής 

Αμερικής στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής. 
45 Για την ακρίβεια, όπως σημειώνει ο Geertz, «ακόμη και στις περιοχές όπου κυριαρχούσε σχεδόν 

εξολοκλήρου ένας αγροτικός πολιτισμός, οι ανθρωπολόγοι αναζητούσαν τους φυλετικούς λαούς». Ibid. 
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σύνδεση με το έδαφος και τη θρησκευτική πίστη και λατρεία, τα τοπικά έθιμα και τη 

λαϊκή τέχνη.
46

 

Το αποτέλεσμα ήταν η σύνδεση της ανθρωπολογικής έρευνας του αγροτικού χώρου 

με α) τη διερεύνηση της φύσης του ευρύτερου όλου στο οποίο εντάσσονται οι χωρικοί-

αγρότες, β) τον προσδιορισμό του χωρικού-αγρότη εντός αυτού του πλαισίου και γ) την 

εξέταση των σχέσεων των χωρικών-αγροτών με άλλες υπομονάδες της ευρύτερης 

κοινωνίας, όπως τους ευγενείς, τον κλήρο, τις τάξεις των εμπόρων, τους κατοίκους των 

πόλεων, κλπ.
47

 Οι κατεξοχήν αγροτικές ασχολίες των χωρικών σε συνδυασμό με την ως 

άνω σύνδεσή τους με τον ευρύτερο πολιτισμικό όλο, στο οποίο ανήκουν, διευκόλυνε 

την εννοιολογική προσέγγιση του χωρικού [βλ. Steward και Wolf] περισσότερο με 

γνώμονα την κεντρική του απασχόληση ως αγρότη, και λιγότερο με γνώμονα τον 

ιδιότυπο τρόπο ζωής που διάγει. Με άλλα λόγια τα προσδιοριστικά στοιχεία των 

χωρικών-αγροτών αναζητήθηκαν στην αγροτική τεχνολογία, τη γαιοκτησία και το 

εμπόριο. Κατ’ επέκταση, η διάκρισή τους από τους μη χωρικούς-αγρότες άρχισε 

σταδιακά να θεμελιώνεται λιγότερο στον άξονα διαφοροποίησης μεταξύ των λαϊκών 

και των πνευματικών ή «εκλεπτυσμένων» ανθρώπων,
48

 παρά σε αυτόν μεταξύ των 

γεωργο-παραγωγών και των γαιοκτημόνων, κυβερνητικών αξιωματούχων, 

                                                
46 Kroeber, Alfred L., Anthropology, New York: Harcourt, Brace, 1948. 
47 Όπως έγραφε ο Robert Redfield, «ο πολιτισμός της κοινότητας των χωρικών-αγροτών [peasant 

community] δεν είναι αυτόνομος. Είναι μία πτυχή ή διάσταση του πολιτισμού, του οποίου είναι μέρος». 

Redfield, Robert, Peasant Society and Culture, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1957, σελ. 68. 
48 Στην ελληνική πραγματικότητα, ενδεικτική αυτής της παλαιότερης τάσης είναι η προσέγγιση του Δ. 

Καμπούρογλου. Βλ. ενδεικτικά Καμπούρογλου, Δημήτριος Γ., Ιστορία των Αθηνών, τ. 1-3, Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαδημητρίου, 1959 [1889]. Με την περίφημη ρήση «Η Χώρα του πνεύματος και η χώρα του 

οινοπνεύματος», ο Καμπούρογλου διαφοροποιεί στα 1889 τους εκλεπτυσμένους και καλλιεργημένους 

Αθηναίους από τους «αλβανόφωνους χωριάτες» της περιοχής των Μεσογείων στα περίχωρα των 

Αθηνών, οι οποίοι στιγματίζουν την Αττική με τα βαρβαρικά τους ονόματα και τοπωνυμίες (3:96). Στην 
περίπτωση του Καμπούρογλου, μεταξύ άλλων, ο άξονας της διαφοροποίησης μεταξύ των χωρικών και 

των πρωτευουσιάνων είναι τόσο πνευματικός-πολιτισμικός όσο και εθνολογικός. Περιγράφει τους 

Μεσογίτες ως τραχείς και χυδαίους, αφιλόξενους, ατρόμητους πολεμιστές, αντιδιαστέλλοντάς τους προς 

τους φιλόξενους, φιλικούς, ευαίσθητους, και γλυκομίλητους Αθηναίους (3:98-99). Οι Αθηναίοι 

θεωρούνται ως ανώτεροι σε σύγκριση με τους Μεσογίτες από κάθε άποψη: «Η φωνή των, το βλέμμα, η 

θέσις της κεφαλής, η κατασκευή του λαιμού, τα πάντα ήταν ου μόνο διάφορα, αλλά καταπληκτικώς 

αντίθετα από τα των Αλβανοφώνων χωριατών» (3:100). Αντίθετα, οι Μεσογίτες περιγράφονται ως 

«κατωτέρας τάξεως όντα, ως τη μεταξύ ζώων και ανθρώπων» (3:1 77). Σύμφωνα με τη Γκέφου-

Μαδιανού, η εικόνα αυτή είναι ακόμη ευρέως αποδεκτή στον αθηναϊκό πληθυσμό, παρά τις δραματικές 

μεταβολές ως προς τη σύνθεσή του κατά τον 20ο αιώνα, καθώς ο κυρίαρχος λόγος της αθηναϊκής ελίτ 

διαπότισε την κατανόηση της διαφοράς και τη δημιουργία στερεοτύπων σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
περιορίστηκε η σημασία άλλων διαφορών ως προς την καταγωγή ή τους ιστορικούς δεσμούς των 

Αθηναίων πολιτών. Για τη Γκέφου-Μαδιανού, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αθηναϊκή ελίτ θεωρεί 

παραδοσιακά τον εαυτό της – και θεωρείται από τους άλλους – ως τον γνησιότερο εκφραστή της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας που κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα κατά την εθνοποιητική διαδικασία. 

Gefou-Madianou, Dimitra, “Cultural Polyphony and Identity Formation: Negotiating Tradition in Attica”, 

American Ethnologist 26: 2 (1999) 412-39. 
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επιχειρηματιών ή εργατών. Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο ανάλυσης, ο Karl Wittfogel 

προσέγγισε τον αγροτικό χώρο μέσω του πρίσματος των διαφορών ισχύος που 

προκύπτουν από τις ανισότητες κατά την πρόσβαση στους κυβερνητικούς μηχανισμούς 

στις γεωργικές κοινωνίες,
49

 με αποτέλεσμα την πολιτικοποίηση του αγρότη-χωρικού 

και την αναγωγή της ως άνω διαφοροποίησης στον άξονα μεταξύ αρχόντων και 

αρχομένων. Το έμμεσο αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης ήταν η αναζήτηση των 

δεσμών του αγρότη-χωρικού με τον έξω κόσμο στις νομικο-πολιτικές του υποχρεώσεις 

έναντι του άρχοντα, του γραφειοκράτη, του κληρικού ή του βασιλιά. Εστιάζοντας είτε 

στις πολιτισμικές [Redfield], είτε στις νομικο-πολιτικές διαφοροποιήσεις [Wittfogel], 

είτε στις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο απασχόλησης [Steward και Wolf], οι πρώτες 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αγροτικού χώρου εστίασαν στον μερικό χαρακτήρα 

του αγροτικού χώρου που α) συμπληρώνει και ανήκει σε ένα ευρύτερο όλο και β) 

αντιδιαστέλλεται προς το αντίθετό του [το μη-αγροτικό]. 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ωστόσο, οι σχετικές συζητήσεις άρχισαν 

σταδιακά να επικεντρώνονται στα κριτήρια που καθορίζουν την εσωτερική οργάνωση 

του αγροτικού χώρου παρά στους τύπους των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα 

στους χωρικούς-αγρότες και την ευρύτερη κοινωνία. Ακόμη όμως και σε αυτές τις 

νεότερες προσεγγίσεις η σχέση με το όλο παρέμεινε σημαντική, στον βαθμό 

τουλάχιστον που η πόλη αντιμετωπίστηκε ως η βασική πηγή νεωτερισμού για τον 

αγροτικό χώρο, ενώ το κίνητρο της αύξησης του κύρους αντιμετωπίστηκε ως 

καθοριστικό για την εισαγωγή καινοτομιών στην ύπαιθρο. Ενδεικτική είναι η 

προσέγγιση του George Foster, ο οποίος όρισε τις αγροτικές κοινότητες ως «την 

αγροτική έκφραση ευρέων, ταξικά δομημένων, οικονομικά σύνθετων, 

προβιομηχανικών πολιτισμών, όπου το εμπόριο και οι συναλλαγές και η εξειδίκευση 

των τεχνών είναι πολύ αναπτυγμένες, όπου συνήθως χρησιμοποιείται το χρήμα και 

όπου η διάθεση στην αγορά είναι εν μέρει ο στόχος του παραγωγού. Η πόλη είναι η 

κύρια πηγή καινοτομίας για αυτές τις κοινότητες και κυριαρχεί πολιτικά, θρησκευτικά 

και οικονομικά».
50

 

                                                
49 Wittfogel, Karl A., Oriental Despotism, New Haven, CT: Yale University Press, 1957.  
50 Ο Foster σημειώνει μάλιστα ότι οι αγροτικές κοινότητες αφανίζονται επειδή δεν είναι συμβατές με την 

εκβιομηχάνιση. Foster, George M., Traditional Cultures and the Impact of Technological Change, New 

York: Harper and Brothers, 1962, σελ. 46-67. Βλ. ακόμη Foster, George M., et al., “Interpersonal 

Relations in a Peasant Society; Comments by O. Lewis and J. Pitt-Rivers and rejoinder”, Human 

Organization 19 (1960-61) 174-84. 
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Η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος από την αγροτική κοινωνία στις 

αγροτικές κοινότητες οδήγησε όχι μόνο στη συζήτηση περί της φύσης και των 

τυπολογιών της «κοινότητας», αλλά και στη διερεύνηση του νοικοκυριού, της 

οικογένειας και της συγγένειας στον αγροτικό χώρο, καθώς και των αγροτικών 

οικονομιών.
51

 Σε μία προσπάθεια κατανόησης του λεγόμενου «αγροτικού βίου», η 

ανθρωπολογική έρευνα επικεντρώθηκε λοιπόν στη διερεύνηση επιμέρους θεματικών 

και διαστάσεων που αναπτύσσονται εντός του αγροτικού χώρου,
52

 όπως ο γάμος
53

 και η 

οικογένεια,
54

 το φύλο, η θέση και ο ρόλος της γυναίκας,
55

 η συγγένεια, η πνευματική 

συγγένεια, οι μορφές τυπικής οργάνωσης, οι κοινωνικές τάξεις, η οικονομία,
56

 η 

οικολογία,
57

 πληθυσμιακά ζητήματα, η τεχνολογία, η ιατρική, η θρησκεία, ο θάνατος,
58

 

η διαμόρφωση της προσωπικότητας εντός του αγροτικού χώρου και ο ρόλος της 

εκπαίδευσης σε αυτόν, ιδίως σε σχέση με την κατανόηση της πολιτισμικής 

μεταβολής.
59

  

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης θα ήταν ίσως χρήσιμη μια συνδυαστική 

ανάγνωση του ως άνω ορισμού του Foster με την προσέγγιση του Geertz, ο οποίος 

αναγνωρίζει συγκεκριμένα στοιχεία της αγροτικής κοινωνίας ως καθοριστικά για τον 

προσδιορισμό της. Όπως σημειώνει ο Geertz, η διαδικασία «εκσυγχρονισμού» της 

ευρύτερης κοινωνίας μπορεί να συνοδευθεί από μία παράλληλη διαδικασία «απο-

                                                
51 Βλ. Friedl, Ernestine, “Studies in Peasant Life”, Biennial Review of Anthropology 3 (1963) 276-306. 
52 Βλ. Anderson, Robert T., “Studies in Peasant Life”, Biennial Review of Anthropology 4 (1965) 176-

210. 
53 Αγγελόπουλος, Γεώργιος, «Γαμήλιες Ανταλλαγές σε Πολιτισμικά Μικτές Αγροτικές Κοινότητες της 

Μακεδονίας», στο Ταυτότητες στη Μακεδονία, επιμ. Β. Γούναρης, Ι. Μιχαηλίδης και Γ. Αγγελόπουλος, 

Αθήνα: Παπαζήσης, 1997, σελ. 103-22. 
54 Warner, Rebecca L., Garry R. Lee και Janet Lee, “Social Organization, Spousal Resources, and Marital 

Power: A Cross-Cultural Study”, Journal of Marriage and Family 48: 1 (1986) 121-8. 
55 Dubisch, Jill (επιμ.), Gender and Power in Rural Greece, Princeton: Princeton University Press, 1986. 

Παρά τον τίτλο του, ο συλλογικός τόμος πραγματεύεται περισσότερο τις γυναίκες παρά το φύλο. 
56 Βλ. Halpern, Joel M., “Peasant Society: Economic Changes and Revolutionary Transformation”, 

Biennial Review of Anthropology 5 (1967) 46-139. Αναφορικά με τον ελληνικό αγροτικό χώρο βλ. 

ειδικότερα Blum, Richard και Eva Blum, Health and Healing in Rural Greece: A Study of Three 

Communities, Stanford, CA: Stanford University Press, 1965. Campbell, John K., Honour, Family and 

Patronage: Α Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community, Oxford: 

Clarendon Press, 1964. Sanders, Irwin T., Rainbow in the Rock: The People of Rural Greece, Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1962. Mendras, Henri, Six Villages d'Epire, UNESCO, Mission Report 11 

(1961). Thompson, Kenneth, Farm Fragmentation in Greece, Athens: Center of Economic Research, 

1963. 
57 Halstead, Paul και Glynis Jones, “Agrarian Ecology in the Greek Islands: Time Stress, Scale and Risk”, 

The Journal of Hellenic Studies 109 (1989) 41-55. 
58 Dubisch, Jill, “Death and Social Change in Greece”, Anthropological Quarterly 62:  4 (1989) 189-200. 
59 Βλ., για παράδειγμα, Siegel, Bernard J., “Social Structure, Social Change, and Education in Rural 

Japan: A Case Study”, στο Education and Culture – Anthropological Approaches, επιμ. George D. 

Spindler, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963, σελ. 530-60. 
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αγροτικοκοποίησης», καθώς καταλύεται η ισορροπία ανάμεσα στον αγροτικό 

πληθυσμό, από τη μία, και τις παραδοσιακές τάξεις των ευγενών, του κλήρου, των 

εμπόρων κλπ, από την άλλη, δίχως να αναδύεται μία νέα σταθερή σχέση. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, λοιπόν, αναπτύσσονται νέοι μετα-αγροτικοί τύποι, όπως αυτοί του 

αγροτικού προλεταριάτου ή των αγροτών που καλλιεργούν για κέρδος (αντί για 

αυτάρκεια)
60

 Θα έλεγα, επομένως, ότι για τον Geertz η έννοια του αγρότη-χωρικού – 

κατά συνέπεια και του αγροτικού χώρου – μπορεί να αποκτήσει εννοιολογικά το 

πλήρες, πραγματικό της περιεχόμενο μόνο ως μέρος (και στο πλαίσιο) μιας ευρύτερης 

σχετικά σταθερής, μη-βιομηχανικής κοινωνίας. Η συνδυαστική αυτή ανάγνωση των 

Foster και Geertz θεωρώ ότι μας προσφέρει έναν χρήσιμο ορισμό του αγρότη-χωρικού 

και του αγροτικού χώρου, ο οποίος μάλιστα μας επιτρέπει να κατανοήσουμε 

πληρέστερα τις ιδιοτυπίες του της ελληνικής περίπτωσης, καθώς και τη θέση και τον 

ρόλο της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει 

η Friedl, «οι μορφωμένες μη-βιομηχανικές κοινωνίες με τον λιγότερο μορφωμένο αλλά 

πολιτισμικά συναφή αγροτικό πληθυσμό τους [καθίστανται] ένα εννοιολογικό και 

ιστορικό σημείο έναρξης από το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη 

μεταβολή».
61

 Με άλλα λόγια, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη μετατόπιση των δύο 

αυτών ομάδων από αυτό το σημείο έναρξης, καθώς ένα τμήμα του αστικού πληθυσμού 

του ελληνικού έθνους κινείται με γοργούς ρυθμούς προς τη βιομηχανική κοινωνία, ενώ 

το αγροτικό τμήμα μεταβαίνει σε νέους ρόλους, όπως αυτός του ανεξάρτητου αγρότη ή 

άλλες ασχολίες. Τουλάχιστον μεταπολεμικά, ο αγροτικός χώρος δεν συνδέθηκε ούτε με 

ένα σταθερό, μη-βιομηχανικό σύστημα ούτε με μία πλήρως αναπτυγμένη βιομηχανική 

οικονομία.
62

 Αντιθέτως, είναι μάλλον ασφαλέστερο να υποστηρίξουμε ότι οι αγρότες-

χωρικοί συμμετείχαν στη ευρύτερη εθνική διαδικασία εκβιομηχάνισης, η οποία 

μολονότι ακολουθήθηκε τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό χώρο, δεν κινήθηκε 

με τις ίδιες ταχύτητες. 

 

Η εκπαίδευση στον ελληνικό αγροτικό χώρο
63

 

                                                
60 Geertz, “Studies in Peasant Life”, σελ. 6. 
61 Friedl, Ernestine, “Lagging Emulation in Post-Peasant Society”, American Anthropologist, New Series 

66: 3, Part 1, (1964) 571. 
62 Geertz, “Studies in Peasant Life”, σελ. 5. 
63 Η εθνογραφία που επικεντρώνεται περιπτωσιολογικά στην Κύπρο εντάσσεται συνήθως στο πλαίσιο 

της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας μάλλον απροβλημάτιστα και δίχως τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. 
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Στις παρακάτω υπο-ενότητες θα επιχειρηθεί μία ευσύνοπτη ανάγνωση της ελληνικής 

εθνογραφικής έρευνας αναφορικά με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στον 

ελληνικό αγροτικό χώρο. Η ανάγνωση αυτή θα ακολουθήσει τη γεωγραφική 

«διαδρομή» των επιμέρους πεδίων έρευνας από τη νησιωτική Ελλάδα και την 

απομακρυσμένη περιφέρεια της Θράκης προς το αστικό κέντρο της πρωτεύουσας. 

Όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή του άρθρου, η αναλυτική αυτή διάκριση είναι μόνο 

φαινομενικά γεωγραφική. Κάθε γεωγραφική περιοχή ως ειδικότερο πεδίο έρευνας 

αναδεικνύει συγκεκριμένες ιδιοτυπίες (εθνοτικές, φυλετικές, γλωσσικές, σχέση με τα 

αστικά κέντρα κλπ), οι οποίες με τη σειρά τους φωτίζουν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

πτυχές του ζητήματος. 

 

Νησιωτική Ελλάδα 

Η νησιωτική Ελλάδα αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο διερεύνησης της θέσης και του 

ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Η σχετική έρευνα 

                                                                                                                                          
Βλ. για παράδειγμα τη βιβλιοκριτική που συζητά το έργο του Αργυρού με τίτλο Tradition and Modernity 

in the Mediterranean παράλληλα με δύο ακόμη που επικεντρώνονται στις περιοχές της Αθήνας και της 

Μάνης. Sutton, David E., “Review: Resistance, Misrecognition, or Identity? Images of Rural and Urban 
in Three Recent Greek Ethnographies”, Anthropological Quarterly, Vol. 71, No. 4, 1998, σελ. 203-11. 

Όπως υπαινίχθηκα και παραπάνω (υποσ. 1), η ένταξη αυτή συναντά ορισμένες δυσκολίες που συνδέονται 

με την εννοιολόγηση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας εν γένει, απαιτεί δε μία ευρύτερη 

δικαιολόγηση που ξεπερνά τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης. Η επισήμανση αυτή, ωστόσο, θεωρώ 

ότι είναι σημαντική. Δεδομένων των παραπάνω, θα μπορούσαμε σε υποσημείωση να αναφερθούμε στην 

εθνογραφική μελέτη του Βάσου Αργυρού με τίτλο Tradition and Modernity in the Mediterranean, η 

οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της ανάλυσής μας. Η μελέτη του Αργυρού επικεντρώνεται 

στην αγροτική κοινότητα της Πάφου στην Κύπρο. Μολονότι και εδώ οι αναφορές στη θέση και τον ρόλο 

της εκπαίδευσης παραμένουν περιορισμένες και μάλλον περιφερειακές στη συνολική ανάπτυξη της 

μελέτης, φωτίζουν μια ιδιαίτερη πτυχή της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο ως 

στοιχείου κοινωνικής κινητικότητας. Ο Αργυρού μελετά στο έργο του τις μεταβολές στους γαμήλιους 

εορτασμούς στην Πάφο σε μια περίοδο 60 ετών που σηματοδοτήθηκε από την άνοδο της αστικής 
μπουρζουαζίας. Οι γάμοι στη δεκαετία του 1930 διαρκούσαν πέντε ημέρες και λειτουργούσαν συμβολικά 

ως κλασικές τελετές «εξόδου» και χειραφέτησης, σηματοδοτώντας την ένταξη των τέκνων σε ένα νέο 

καθεστώς ενηλικίωσης και ευθυνών. Ήταν όμως παράλληλα και κοινωνικές γιορτές μέσω των οποίων οι 

πατέρες εξέφραζαν και επιδείκνυαν τη γενναιοδωρία τους, αψηφώντας το χρήμα. Η κατάσταση αυτή 

άλλαξε μεταπολεμικά. Οι οικονομικές και πολιτικές μεταβολές οδήγησαν σε μία σταδιακή απομάκρυνση 

από τη γεωργία σε άλλες κυβερνητικές και επαγγελματικές ασχολίες, μία μετατόπιση που διευκολύνθηκε 

από την ιδεολογική υπεραξία που αποδόθηκε στην εκπαίδευση ως ένα όχημα διαγενεακής κοινωνικής 

ανέλιξης. Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία νέων προοπτικών 

απασχόλησης στην πόλη, οι πατέρες απώλεσαν τον μονοπωλιακό έλεγχο των οικογενειακών πόρων (γη) 

και, κατ’ επέκταση, τον απόλυτο έλεγχο στις ζωές των παιδιών τους. Ο γάμος λοιπόν έχασε το παλιό του 

συμβολικό περιεχόμενο, καθώς η ενηλικίωση των νέων σηματοδοτούταν πλέον από την εκπαίδευση, την 
εργασία και την ανεξάρτητη ζωή στα αστικά κέντρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τις τοπικές αντιλήψεις, ο 

Αργυρού υποστηρίζει ότι η διάρκεια των γαμήλιων εορτασμών δεν περιορίστηκε (από 5 ημέρες σε 1 

ημέρα) για οικονομικούς ή άλλους λόγους, αλλά επειδή δεν σηματοδοτούσε τελετουργικά την «έξοδο» 

των τέκνων από τον έλεγχο του πατέρα και την παιδικότητα στην ενηλικίωση και τις ευθύνες της 

ωριμότητας. Argyrou, Vassos, Tradition and Modernity in the Mediterranean: The Wedding as Symbolic 

Struggle, Cambridge: Cambridge University Press. 1996. 
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επικεντρώνεται σε αγροτικές κοινότητες διάφορων νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου 

Πελάγους, όπως το Μεγανήσι, η Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Κάρπαθος. 

Προφανώς η ερευνητική αυτή επιλογή καθοδηγείται, μεταξύ άλλων, από τη φυσική 

απόσταση των νησιών από τα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά 

και από τη δυσκολία πρόσβαση και επικοινωνίας με αυτά. Η ενασχόληση των κατοίκων 

αυτών των νησιωτικών χωριών με τις παραδοσιακές αγροτικές ασχολίες και η, κατά 

περίπτωση, εγκατάλειψη αυτών των ασχολιών προς ενασχόληση με τη ναυτιλία ή το 

εμπόριο συνθέτουν ένα ιδιαίτερο πλαίσιο ερευνητικών ευκαιριών αλλά και δυσκολιών. 

Στο βιβλίο του με τίτλο A Greek Island Cosmos,
64

 ο Robert Just εστιάζει στον ρόλο 

της συγγένειας σε μία απομακρυσμένη κοινότητα της ελληνικής νησιωτικής 

περιφέρειας. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε κατά τη 

δεκαετία του ’80 στο Σπαρτοχώρι, έναν από τους τρεις μεγαλύτερους οικισμούς στο 

Μεγανήσι, ένα μικρό νησί του Ιονίου ανάμεσα στη Λευκάδα και την ηπειρωτική 

Ελλάδα. Μέσω διαφόρων παραδειγμάτων, ο Just διερευνά τις στρατηγικές χρήσεις της 

συγγένειας και της αξίας της, όχι ως στοιχείο καθορισμού της δράσης αλλά ως ένα 

ιδίωμα που εξηγεί τη δράση των υποκειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητά μια σειρά 

από θεματικές, όπως η ενδογαμία (εντός του χωριού), η προίκα και η κληρονομιά, η 

ρομαντική αγάπη και οι στενές σχέσεις αδερφών, πατέρων και γαμπρών, μητέρων και 

νυφών. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, εγκαταλείποντας τις αγροτικές εργασίες που 

τους εξασφάλιζαν τα αναγκαία, οι κάτοικοι του Σπαρτοχωρίου βελτίωσαν δραματικά 

την οικονομική τους κατάσταση μέσω της μετανάστευσης και την απασχόλησή τους 

στον τομέα της βιομηχανίας θαλασσίων πόρων. Ο νεοαποκτηθείς πλούτος επενδύθηκε 

στην εκπαίδευση των τέκνων τους με την προσδοκία να εισχωρήσουν στην 

επαγγελματική ελίτ. Οι αναφορές του Just στη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης για 

τους κατοίκους του νησιού παραμένουν σποραδικές και περιφερειακές. Η εκπαίδευση 

συζητείται ως ευκαιρία εξόδου από τον αγροτικό χώρο και ως εφόδιο επαγγελματικής 

και κοινωνικής ανέλιξης για τα τέκνα του νησιού. Αυτή η ταχεία κοινωνική ανέλιξη 

παραλληλίζεται με την ερήμωση του χωριού και τον νέο του ρόλο ως θερινή κατοικία 

της νέας γενιάς των Σπαρτοχωριανών, οι οποίοι διαβιούν πλέον στα αστικά κέντρα, 

αλλά υπερηφανεύονται για την καταγωγή τους. Σύμφωνα με τον Just, η διαρκής 

κινητικότητά τους μεταξύ του χωριού, της πόλης και άλλων χωρών αμφισβητεί 

                                                
64 Just, Robert, A Greek Island Cosmos: Kinship Community on Meganisi, Oxford: James Currey 

Publishers, 2000. 
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προκαθορισμένες κοινωνικές διαφοροποιήσεις, όπως αυτή ανάμεσα στον χωρικό, τον 

μετανάστη και τον κάτοικο της πόλης, και αψηφά στερεοτυπικές ταξικές διαιρέσεις. 

Η σημασία της εκπαίδευσης για τους κατοίκους του Πεύκου, ενός μικρού αγροτικού 

χωριού στη δυτική ακτή της Ρόδου επισημαίνεται εξίσου παρενθετικά και από τον 

Michael Herzfeld στο άρθρο του “Meaning and Morality”.
65

 Το άρθρο εστιάζει στις 

σημειωτικές διαστάσεις του «κακού ματιού» στην κλειστή τοπική κοινωνία, 

εξετάζοντας πως οι χωρικοί ερμηνεύουν προσωπικές συνήθειες και χαρακτηριστικά, ως 

σημεία της αποτυχίας του ατόμου να ικανοποιήσει πλήρως τα κριτήρια κοινωνικής 

ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Herzfeld εξετάζει τον τοπικό κανόνα της ενδογαμίας 

(εντός του χωριού). Μολονότι ο θεσμός έχει σταδιακά εξασθενήσει στη μεταπολεμική 

εποχή υπό τη συνδυασμένη πίεση της ερήμωσης του χωριού, την αύξηση των 

κοινωνικών διαφοροποιήσεων εντός της κοινότητας και την τήρηση των απαγορεύσεων 

περί αιμομιξίας,
66

 ο Herzfeld σημειώνει ότι ο παραδοσιακός αυτός κανόνας διατηρείται 

ακόμη και σήμερα, ενισχύοντας τον ισχυρισμό των ντόπιων ότι όλοι συνδέονται μεταξύ 

τους με «μία συγγένεια». Στο πλαίσιο της ανάλυσής μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η διαπίστωση του συγγραφέα ότι οι Πευκιώτες της ανώτερης κοινωνικής 

τάξης μερικές φορές προτιμούν να μην παντρευτούν ντόπιες παρά να δεχθούν να 

παντρευτούν γυναίκες χαμηλότερης κοινωνικής τάξης ή εκπαίδευσης. Θα λέγαμε 

λοιπόν ότι στην εξαιρετικά κλειστή κοινωνία του χωριού, όπου οι σχέσεις καθορίζονται 

ακόμη και σήμερα στο αυστηρά ενδοκοινοτικό πλαίσιο, η εκπαίδευση μαζί με την 

κοινωνική θέση συνιστούν τις μόνες σύγχρονες εξαιρέσεις στον κανόνα της 

ενδογαμίας. 

Στο άρθρο του με τίτλο “The Pace of the Work and the Logic of the Harvest”,
67

 ο 

Δημήτρης Θεοδοσόπουλος εξετάζει την πρακτική της συγκομιδής, διερευνώντας τη 

διακριτική της «λογικής» (Bourdieu) για τους εμπλεκόμενους δρώντες. Υιοθετώντας 

την εννοιολόγηση της Jane Cowan, ο συγγραφέας προσεγγίζει τις πρακτικές ως τα μέσα 

και τον τόπο ανάπτυξης των σχέσεων και ιδεών περί φύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Θεοδοσόπουλος εξετάζει τη νοηματοδότηση της ενασχόλησης των γυναικών με τη 

                                                
65 Herzfeld, Michael, “Meaning and Morality: A Semiotic Approach to Evil Eye Accusations in a Greek 
Village», American Ethnologist, Vol. 8, No. 3, Symbolism and Cognition, 1981, σελ. 560-574. 
66 Βλ. επίσης Herzfeld, Michael, “Social Tension and Inheritance by Lot in Three Greek Villages”, 

Anthropological Quarterly 53: 2(1980) 99, υποσ. 3. 
67 Theodossopoulos, Dimitris, “The Pace of the Work and the Logic of the Harvest: Women, Labour and 

the Olive Harvest in a Greek Island Community”, The Journal of the Royal Anthropological Institute 5: 4 

(1999) 611-626. 
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συγκομιδή στον αγροτικό χώρο του Βασιλικού, μιας μικρής χερσονήσου στα ΝΑ της 

Ζακύνθου. Όπως σημειώνει ο Θεοδοσόπουλος, ενώ παλαιότερα τα παιδιά συμμετείχαν 

ενεργά στη συγκομιδή, εκτελώντας απλές και δευτερεύουσας σημασίας εργασίες, η 

σύγχρονη κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Η συγκομιδή πραγματοποιείται κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων τους στο σχολείο ή της σχολικής τους προετοιμασίας στο 

σπίτι και η εκπαίδευση των παιδιών θεωρείται πλέον ως σημαντικότερη από την 

εργασία στα χωράφια. Οι περισσότερες ντόπιες οικογένειες τρέφουν μεγάλες 

προσδοκίες για την εκπαίδευση των παιδιών τους, ιδίως των αγοριών. Ορισμένες όμως 

φορές, και πάντως συχνότερα από τα κορίτσια, τα αγόρια ξεκαθαρίζουν στους γονείς 

τους ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε αυτή την 

περίπτωση, η συμμετοχή τους στη συγκομιδή των ελαιώνων προσδοκάται και 

ενθαρρύνεται, επειδή το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορεί να συντηρεί μη εργαζόμενα 

μέλη, με μόνη εξαίρεση τους πολύ γέρους ή ασθενείς. Καθώς η εκπαίδευση κατέχει 

περιφερειακό ρόλο στο έργο του Θεοδοσόπουλου, η ανάλυση δεν εξηγεί τους λόγους 

αναβάθμισης του ρόλου της εκπαίδευσης (έναντι της συγκομιδής) για τους κατοίκους 

του χωριού. Φωτίζει ωστόσο μία ενδιαφέρουσα διάσταση της άνισης κατά φύλο 

συμμετοχής στην εκπαίδευση, συζητώντας την πρακτική της συγκομιδής ως το πλαίσιο 

νομιμοποίησης της μη-συμμετοχής των κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια. 

Στο άρθρο του με τίτλο “Systems Integration and Attitudes toward Greek Rural 

Life”,
 
η Janeen Costa φωτίζει (εξίσου περιφερειακά) μια ενδιαφέρουσα διάσταση της 

θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στο απομακρυσμένο αγροτικό χωριό της Σάμης 

στην Κεφαλονιά.
68

 Το άρθρο εξετάζει γενικότερα ζητήματα σχετικά με την προέλευση 

και τις στάσεις ως προς τη ζωή στη Σάμη των κατοίκων του χωριού, των εσωτερικών 

μεταναστών που διαβιούν σε αστικές περιοχές, των μεταναστών εξωτερικού που 

επέστρεψαν μόνιμα στην Ελλάδα,
69

 αλλά και των ξένων τουριστών. Η διάδραση μεταξύ 

τοπικών και μη συστημάτων εξετάζεται μέσω της ανάλυσης των μορφών και 

διαδικασιών της μετανάστευσης, του εμπορίου, της γεωργίας, των εργατικών 

απολαβών, άλλων παραγωγικών πτυχών, μεταβαλλόμενων καταναλωτικών σχεδίων και 

συγγενικών ή άλλων κοινωνικών δομών στο πλαίσιο της ιστορικής και σύγχρονης 

                                                
68 Costa, Janeen Arnold, “Systems Integration and Attitudes toward Greek Rural Life: A Case Study”, 

Anthropological Quarterly 61: 2 (1988) 73-90. 
69 Βλ. ακόμη Bernard, H. Russell και Sandy Ashton-Vouyoucalos, “Return Migration to Greece”, Journal 

of Steward Anthropological Society 8 (1976) 37. 
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Ελλάδας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα ανωτέρω επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από τις ιδέες σχετικά με τη ζωή στις ελληνικές αγροτικές περιοχές, όπως 

αυτές εκφράζονται με συχνά αντιφατικά αρνητικές, θετικές και αμφίσημες 

συμπεριφορές. Σχολιάζοντας λοιπόν τις συμπεριφορές και στάσεις των γυναικών του 

χωριού κατά τη δεκαετία του ’80, η συγγραφέας σημειώνει ότι οι ελεύθερες νεαρές 

γυναίκες του χωριού ενδιαφέρονται συνήθως για τη μετανάστευση για λόγους 

εργασίας, εκπαίδευσης ή γάμου, ενώ οι νεαρές παντρεμένες γυναίκες δείχνουν να 

εξαρτούν την παραμονή τους στη Σάμη ή την «επιλογή» της μετανάστευσης από τις 

ανάγκες της εργασίας του συζύγου τους. Η συγγραφέας δεν εξετάζει σε βάθος τη θέση 

και τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των παραπάνω επιλογών. Μπορούμε 

ωστόσο να συμπεράνουμε ότι η εκπαίδευση (μαζί με την εργασία ή τον γάμο) 

περιγράφεται ως μία από τις βασικότερες ευκαιρίες για τις νεαρές γυναίκες του χωριού 

να εγκαταλείψουν τον «χωριάτικο» τρόπο ζωής της Σάμης, ο οποίος τουλάχιστον στο 

πλαίσιο του χωριού αποκτά ένα ιδιαίτερο εννοιολογικό περιεχόμενο. Δεν σημαίνει μόνο 

τον ιδιότυπο τρόπο ζωής στο χωριό, αλλά υποδηλώνει υποτιμητικά την 

«οπισθοδρόμηση» και την έλλειψη «πολιτισμού».
70

 Σύμφωνα με τη συγγραφέα, λοιπόν, 

η εκπαίδευση ερμηνεύεται από τις ελεύθερες νεαρές γυναίκες της Σάμης ως μία από τις 

τελευταίες ευκαιρίες εξόδου από το «χωριάτικο», καθώς μετά τον γάμο οι 

μεταναστευτικές τους επιλογές καθορίζονται από τις ανάγκες εργασίας του συζύγου. 

Το στοιχείο της μεταβολής και της εισαγωγής της καινοτομίας στη φαινομενικά 

παραδοσιακή και φυσικά δύσβατη κοινωνία του ορεινού χωριού του Ολύμπου (ή 

Ελύμπου) στην Κάρπαθο συνιστά το επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος της 

Άννας Καραβέλη στο άρθρο της “The Symbolic Village”.
71

 Η μελέτη εστιάζει στις 

συμβολικές λειτουργίες του κεφιού στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αναφορές στη θέση 

και τον ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτήν είναι περιορισμένες. Παρουσιάζει, ωστόσο, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι για τους Ολυμπίτες η εκπαίδευση δεν λειτουργεί μόνο 

παραδοσιακά ως στοιχείο καθορισμού της κοινωνικής θέσης (μαζί με τη γαιοκτησία) 

των κατοίκων του χωριού ή ως προσόν για την επίτευξη ενός επιτυχημένου γάμου. Σε 

μια ιδιότυπη σύνδεση της παράδοσης με τη νεωτερικότητα, λειτουργεί και ως στοιχείο 

μεταβολής, τουλάχιστον στον βαθμό που συνδέεται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
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των νεαρών γυναικών του χωριού. Όπως μας πληροφορεί η συγγραφέας, η κατοχή του 

χωριού από τους Τούρκους και τους Ιταλούς και η ένωση με την Ελλάδα στις αρχές του 

20
ου

 αιώνα αποτέλεσαν τα κεντρικά ιστορικά γεγονότα που συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων του χωριού. 

Εξίσου σημαντικός ήταν και ο ρόλος της συχνής επαφής των κατοίκων του χωριού με 

τον έξω κόσμο. Μολονότι η οικονομία του Ολύμπου βασιζόταν αρχικά στη γεωργία, 

την κτηνοτροφία και τη δασοκομία και οι κυριότερες ομάδες απασχόλησης ήταν οι 

γεωργοί και οι βοσκοί, η γεωργία και η στόχευση της οικονομικής δραστηριότητας 

στην εξασφάλιση της απαιτούμενης αυτάρκειας έδωσαν τη θέση τους στο ναυτικό 

εμπόριο και την οικονομία του χρήματος στα τέλη του 18
ου

 αιώνα.  

Οι ποικίλοι ορισμοί της ταυτότητας των κατοίκων του Ολύμπου συνδέονταν 

κατεξοχήν με τις τοπικές εννοιολογήσεις της πειθαρχίας, της αυστηρότητας, της αγάπης 

και της πίστης σε μια εξιδανικευμένη έννοια του «Ολύμπου» και των παραδόσεών του, 

του σεβασμού των πάτριων εδαφών, της τιμής και του «καλού ονόματος». Όπως μας 

λέει η Καραβέλη, η Ολυμπίτισα Σοφία Κρητικού που ζει πλέον στον Πειραιά επιλέγει 

να ζει με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής του Ολύμπου προκειμένου να «έχει κάτι δικό 

της, διαφορετικό από τους άλλους Έλληνες και τον υπόλοιπο κόσμο».
72

 Ένας από τους 

λίγους συμβιβασμούς που έχει κάνει, ενδίδοντας στον αστικό τρόπο ζωής, αφορά την 

εκπαίδευση. Επιθυμεί η κόρη της να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να 

παντρευτεί παραδοσιακά με έναν Ολυμπίτη πριν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

όπου βρίθουν οι πειρασμοί για σεξουαλική ελευθερία και για σύναψη γάμου με μη 

παραδοσιακό τρόπο. Μέρος του γαμήλιου συμβολαίου, ωστόσο, θα είναι η 

συγκατάθεση του γαμπρού στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της κόρης, ενώ η ίδια θα 

φροντίζει τα παιδιά.
73

 Η εκπαίδευση μαζί με την καταγωγή, την περιουσία και τη φήμη 

συνιστούν τα βασικά προσόντα κατά τη διαδικασία του παραδοσιακού συνοικεσίου. 

Όπως μας πληροφορεί η Καραβέλη, στην παραδοσιακά ταξική κοινωνία του Ολύμπου, 

η γαιοκτησία και η εκπαίδευση καθόριζαν την κοινωνική θέση και προσδιόριζαν τις 

ταξικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες όμως «ισοπεδώνονταν» μόνο με το γλέντι, το οποίο 

και κατέχει κεντρική θέση στην ανάλυση.
74
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73 Ibid., σελ. 261. 
74 Ibid., σελ. 284, υποσ. 14. 
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Το νησί της Καρπάθου προσέλκυσε και το ερευνητικό ενδιαφέρον του Bernard 

Vernier. Στο σημαντικό βιβλίο του με τίτλο Η Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων,
75

 ο 

Vernier εξετάζει την κοινωνική θέση και τους ρόλους των πρωτοτόκων και 

υστεροτόκων στο νησί. Όπως επισημαίνεται, από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα η μόρφωση 

άρχισε να αντιμετωπίζεται στην Κάρπαθο τόσο ως κριτήριο προσαύξησης του 

προσωπικού και οικογενειακού κύρους και γοήτρου, όσο και ως μια ευκαιρία εξόδου 

από τη μιζέρια του χωριού. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, οι λεγόμενοι κανακάρηδες, 

δηλαδή οι πρωτότοκοι γιοι της οικογένειας, απολάμβαναν σχεδόν μονοπωλιακά το 

προνόμιο της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Μάλιστα, οι πλουσιότεροι 

μαθητές φορούσαν στη ζώνη τους ένα μελανοδοχείο για να δηλώσουν τη συμμετοχή 

τους στην εκπαίδευση. Οι αναλφάβητοι αντιμετωπίζονταν ως τα «στραβάδια» της 

τοπικής κοινωνίας, ενώ έλεγαν πως οι μορφωμένοι είχαν «τέσσερα μάτια». Η αξία που 

αποδιδόταν στους μορφωμένους ανθρώπους φαίνεται και από το γεγονός ότι στα 

γλέντια, τα πανηγύρια και τους γάμους οι εγγράμματοι τοποθετούνταν σε τιμητικές 

θέσεις, ανεξάρτητα από τον βαθμό συγγένειας που είχαν με τον διοργανωτή, επειδή 

ήταν οι «επιστήμονες» του χωριού. Οι δάσκαλοι ήταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα της 

κοινωνίας και αναλάμβαναν διάφορα καθήκοντα, όπως τη σύνταξη διαθηκών, 

γαμήλιων συμβολαίων και αγοραπωλησιών, προσέφεραν τις συμβουλές τους σε 

ποικίλα θέματα, μετέφεραν ή και διάβαζαν την αλληλογραφία των μεταναστών στους 

παραλήπτες φίλους και συγγενείς. Οι γονείς των μαθητών περίμεναν από τον δάσκαλο 

να μεταφέρει στα παιδιά τους γνώσεις αλλά και αγωγή, καθώς ο ίδιος ήταν υπεύθυνος 

για την τιμωρία και συμμόρφωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί κατείχαν αυτή την τόσο 

σημαντική θέση στην κοινωνία του νησιού, επειδή διέθεταν τις γνώσεις τους στην 

υπηρεσία όλων των κατοίκων του χωριού.
76

 

Για τα κορίτσια της κοινωνίας του νησιού, η μόρφωση άρχισε σταδιακά να αποτελεί 

το σημαντικότερο προσόν, τη σημαντικότερη προίκα τους. Συχνά μάλιστα οι συγγενείς 

των διπλωματούχων τέκνων δημοσίευαν ποιήματα σε τοπικές εφημερίδες για να 

                                                
75 Vernier, Bernard, Η Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων: Πρωτότοκοι και Υστερότοκοι στην Κάρπαθο, 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2001. 
76 Η είσοδος μορφωμένων και επιστημόνων στο χωριό οδήγησε και στη σταδιακή υποβάθμιση της 
κοινωνικής θέσης των ιερέων στο νησί. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, οι ιερείς κατείχαν 

σημαντικότερη θέση, καθώς ήταν υπεύθυνοι για την τέλεση όλων των μυστηρίων. Με το πέρασμα των 

χρόνων όμως, οι ιερείς έχασαν σταδιακά τα αποκλειστικά προνόμια που απολάμβαναν παλαιότερα, 

καθώς τα νέα ζευγάρια μπορούσαν πλέον να παντρευτούν και με πολιτικό γάμο. Τα κορίτσια δεν 

επιθυμούσαν πλέον ιδιαίτερα να παντρευτούν ιερέα και να γίνουν παπαδιές, καθώς άλλωστε τα 

οικονομικά οφέλη των ιερέων δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Ibid., σελ. 223-9. 
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τιμήσουν και να επαινέσουν το σπουδαγμένο τέκνο, είτε επρόκειτο για άντρα είτε για 

γυναίκα. Το πτυχίο άρχισε να αποτελεί λοιπόν το βασικότερο «χαρτί» για την είσοδο 

της γυναίκας σε έναν καλό γάμο. Όσο καλύτερες ήταν οι σπουδές της κοπέλας, τόσο 

καλύτερο γάμο θα μπορούσε να συνάψει στο μέλλον. Βέβαια, οι μακροχρόνιες σπουδές 

μπορούσαν να καθυστερήσουν τον γάμο της θυγατέρας. Οι συγγενείς των κοριτσιών 

επιθυμούσαν λοιπόν την επίσπευση του γάμου αμέσως μετά το πέρας των σπουδών 

τους, από φόβο μήπως δεν προλάβαιναν να παντρευτούν νέες. Προκαλεί εντύπωση ότι 

σε αντίθεση με τους κανακάρηδες, στην ανώτατη εκπαίδευση δεν συμμετείχαν τόσο οι 

κανακάρες των πλουσίων οικογενειών, όσο κορίτσια από κατώτερες κοινωνικές τάξεις. 

Με το πέρασμα του χρόνου, ωστόσο, παρουσιάστηκε αύξηση του αριθμού των 

πρωτότοκων κοριτσιών που συμμετείχαν στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι διπλωματούχες 

κόρες είχαν το πλεονέκτημα να παντρευτούν έναν επίσης διπλωματούχο άντρα. 

Ανεξάρτητα λοιπόν από την κοινωνική τους τάξη, οι πτυχιούχες κοπέλες θεωρούνταν 

άξιες υποψήφιες νύφες και έχαιραν του σεβασμού και των επαίνων των συγχωριανών 

τους.
77

 Πέραν αυτού, θεωρούταν ότι τα κορίτσια που κατάφερναν να σπουδάσουν θα 

μπορούσαν στο μέλλον να συμβάλουν με τη δουλειά τους στην προίκιση των 

υπόλοιπων κοριτσιών της οικογένειας, ενώ πλέον δεν θα είχαν ανάγκη από τη βοήθεια 

των αδερφών τους. Το δίπλωμα λοιπόν αντιμετωπίστηκε ως ένα δώρο των παιδιών προς 

τους γονείς τους ή, καλύτερα, ως ένα αντίδωρο, καθώς οι γονείς ήταν αυτοί που 

χρηματοδοτούσαν τις σπουδές τους.
78

 

Όπως προκύπτει λοιπόν από τις περιφερειακές και μάλλον συμπτωματικές αναφορές 

του Vernier στη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στο νησί, η εκπαίδευση 

διατηρούσε όχι μόνο μία ταξική διάσταση, αλλά και μία διάσταση ενδοοικογενειακών 

διακρίσεων μεταξύ των πρωτότοκων και υστερότοκων τέκνων. Παρά τη σταδιακή 

εξάλειψη της άνισης κατά φύλο συμμετοχής στην εκπαίδευση, η ανισότητα αυτή 

διατηρήθηκε σε βάρος των κανακάρων θυγατέρων των ευπορότερων οικογενειών. 

Επιπλέον, παρά την εντονότερη συμμετοχή στην εκπαίδευση των κοριτσιών από 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις, η στρατηγική αυτή υπαγορευόταν από τη στόχευση 

λιγότερο της πνευματικής ανάπτυξης του κοριτσιού παρά της υποκατάστασης της 

υποχρέωσης προίκισης, καθώς και από την προσδοκία μετέπειτα οικονομικής στήριξης 

της οικογένειας και συμβολής στην προίκιση των υπολοίπων θυγατέρων. 

                                                
77 Ibid., σελ. 229-235. 
78 Ibid., σελ. 235-239. 
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Ηπειρωτική Ελλάδα 

Σε αντίθεση με τη νησιωτική Ελλάδα, το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας παρουσιάζει, 

όπως θα δούμε, επιμέρους αξιοσημείωτες ιδιομορφίες ανά περιφέρεια. Η ανάλυση που 

ακολουθεί κινείται από τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας 

νοτιότερα, προς τη Στερεά Ελλάδα, όπου ο αγροτικός χώρος βρίσκεται εγγύτερα 

τουλάχιστον γεωγραφικά προς την πρωτεύουσα.  

 

α. Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία-Θράκη) 

Η εθνογραφική διερεύνηση της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον αγροτικό 

χώρο των περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης είναι ομολογουμένως 

περιορισμένη. Η μελέτη του ζητήματος στις διαθέσιμες εθνογραφικές έρευνες, ωστόσο, 

δεν είναι ούτε αποσπασματική ούτε περιφερειακή στο σύνολο της ανάλυσης. Επιπλέον, 

οι σχετικές έρευνες μοιράζονται, ως επί το πλείστον, ένα κοινό θεματικό ενδιαφέρον: 

τον ρόλο της εκπαίδευσης κατά την ιστορική ή σύγχρονη διαμόρφωση της εθνικής 

συνείδησης στη Βόρεια Ελλάδα. Οι γεωγραφικές και διοικητικές περιφέρειες της 

Μακεδονίας και της Θράκης προσφέρονται ως ιδανικά αναλυτικά πεδία σε αυτό το 

πλαίσιο για μια σειρά λόγων, όπως η καθυστερημένη ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό 

κράτος, η έντονη παρουσία σλαβόφωνων πληθυσμών στην περιοχή, η παρουσία στη 

Θράκη της μόνης αναγνωρισμένης («θρησκευτικής») μειονότητας στο σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας, η γεωγραφική γειτνίαση της Θράκης προς την Τουρκία, κράτος 

συγγενές της «μουσουλμανικής» μειονότητας, η μεγάλη απόσταση από το διοικητικό 

κέντρο της πρωτεύουσας κλπ. Θα έλεγα ότι η εθνολογική σύσταση του πληθυσμού, οι 

προκλήσεις της εθνικής ομογενοποίησης και συγχώνευσης των πληθυσμών καθώς και 

οι διαπραγματεύσεις και μεταλλάξεις της ταυτότητάς τους καθορίζει ως ένα βαθμό το 

αναλυτικό πλαίσιο-αντικείμενο της εθνογραφικής έρευνας στην περιοχή. 

Ενταγμένες στο ευρύτερο πλαίσιο της μελέτης της εθνοποιητικής διαδικασίας, οι 

σχετικές προσεγγίσεις ακολουθούν σχεδόν παραδοσιακά την ερευνητική κατεύθυνση 

από πάνω προς τα κάτω, εξετάζοντας τον ρόλο κρατικών δομών, θεσμών και 

διαδικασιών, όπως η σχολική φοίτηση, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι εθνικές 

«παραδόσεις», τελετουργίες και ιδεολογίες.
79

 Εστιάζοντας στον ρόλο του κράτους, των 

                                                
79 Βλ. Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, Oxford: Basil Blackwell, 1983. Hobsbawn, Eric, και 

Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Για μια 
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πολιτικών-πνευματικών ελίτ αλλά και των κοινωνικο-οικονομικών δομών στη 

διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των δρώντων υποκειμένων στην περιοχή, η 

εθνογραφική έρευνα φαίνεται να ακολουθεί μία στρουκτουραλιστική μεθοδολογία. 

Ενδεικτικό είναι το άρθρο της Αναστασίας Καρακασίδου με τίτλο “Politicizing 

Culture”, όπου η συγγραφέας περιγράφει τον ρόλο του σχολείου μεταξύ άλλων 

κρατικών θεσμών στη ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης και πρακτικών σε 

έναν πληθυσμό που δεν αυτοπροσδιοριζόταν στο παρελθόν με αυτούς τους όρους.
80

 Σε 

πλέον πρόσφατο άρθρο της με τίτλο “Sacred Scholars, Profane Advocates», η 

Καρακασίδου υποστηρίζει μάλιστα ότι κατά τη λεγόμενη «μακεδονική διαμάχη» στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 οι Έλληνες διανοούμενοι λειτούργησαν ως υπέρμαχοι του 

ελληνικού πολιτισμού (“cultural warriors”) προστατεύοντας την αγνότητα της 

ελληνικής εθνικής κληρονομιάς στη Μακεδονία.
81

 

Οι θέσεις της Καρακασίδου σχετικά με το ζήτημα αποτυπώνονται πληρέστερα στο 

έργο της με τίτλο Μακεδονικές Ιστορίες και Πάθη, 1870-1990.
82

 Στο σημαντικό αυτό 

βιβλίο διερευνώνται οι πολύπλοκες ιστορικές διαδικασίες και εμπειρίες που 

διαμορφώνουν τις εθνικές και πολιτισμικές ταυτότητες των ανθρώπων, αλλά και το πώς 

αυτοί ανταποκρίνονται σε αυτές, επηρεαζόμενοι κατά περίπτωση από τον περίγυρο, τις 

συνθήκες και την οικονομική και κοινωνική τους θέση. Η Καρακασίδου χρησιμοποιεί 

ως παράδειγμα την κοινότητα της Ασσήρου για να μελετήσει την πορεία των 

αγροτικών και εμπορικών κοινοτήτων της Μακεδονίας από την οθωμανική κυριαρχία 

προς το ελληνικό εθνικό κράτος και την αναζήτηση εκ μέρους των κοινοτήτων αυτών 

των τρόπων να ανταποκριθούν ενεργά αλλά συχνά και από αντίδραση σε αυτήν την 

αλλαγή. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η εθνική ταυτότητα των κατοίκων της 

κοινότητας που μελετά υπήρξε προϊόν μιας διαδικασίας ομογενοποίησης και 

συγχώνευσης, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο 

ελληνικό κράτος το 1913 και συνεχίστηκε και έπειτα από αυτήν. Καθώς το ελληνικό 

                                                                                                                                          
απόπειρα ανακατεύθυνσης της ερευνητικής αυτής προσέγγισης, βλ. Sutton, David E., “Local Names, 

Foreign Claims: Family Inheritance and National Heritage on a Greek Island”, American Ethnologist 24: 

2 (1997) 415-37. 
80 Karakasidou, Anastasia N., “Politicizing Culture: Negating Ethnic Identity in Greek Macedonia”, 
Journal of Modern Greek Studies 11 (1993) 1-28. Βλ. επίσης Karakasidou, Anastasia N., Fields of Wheat, 

Hills of Blood: Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990, Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 1997. 
81 Karakasidou, Anastasia N., “Sacred Scholars, Profane Advocates: Intellectuals Molding National 

Consciousness in Greece”, Identities 1 (1994) 35-62. 
82 Καρακασίδου, Αναστασία, Μακεδονικές Ιστορίες και Πάθη, 1870-1990, Αθήνα: Οδυσσέας, 2000. 
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κράτος (όπως και κάθε κράτος ως δομή και ως κεντρικός φορέας εξουσίας) 

σφετεριζόταν όλο και περισσότερο την αυτονομία της τοπικής κοινότητας, οι τοπικές 

σχέσεις αναδομήθηκαν μέσα από τις προσπάθειες του κράτους να μετασχηματίσει 

οποιαδήποτε «αιρετική» ταυτότητα και να δημιουργήσει έναν κοινό εθνικό πολιτισμό 

οπουδήποτε προηγουμένως συνυπήρχαν διακριτές τοπικές κοινωνικές ομάδες. Η 

αναδόμηση αυτή επιχειρήθηκε πρώτιστα μέσα από την εκπαίδευση, αλλά και τα 

δημόσια έργα, τις μαζικές επικοινωνίες, την επιβολή εθνικών συμβόλων και τη 

θρησκεία. 

Ήδη πριν από την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος, η ίδρυση και 

λειτουργία σχολείων και εκκλησιών αντιμετωπίστηκε ως το αποτελεσματικότερο μέσο 

για την καλλιέργεια και ενίσχυση της εθνικής συνείδησης. Το γεγονός αυτό 

εκφράστηκε αρχικά στον σχετικό ανταγωνισμό των ελληνικών και βουλγαρικών 

οργανώσεων και συλλόγων μέχρι και την στιγμή που ξέσπασαν οι ένοπλες 

συγκρούσεις.
83

 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο φοβούμενο την απώλεια των εδαφών του 

ποιμνίου του, διεκδικούσε τον πλήρη έλεγχο των λειτουργικών και εκπαιδευτικών 

πρακτικών και επέβαλε την ελληνική γλώσσα, η οποία ήδη θεωρούταν ως η επίσημη 

γλώσσα του εμπορίου. Η ελληνική γλώσσα άλλωστε θεωρούταν επί μακρόν ως η 

ευγενής γλώσσα των Βαλκανίων. Κατ’ επέκταση, η παρουσία των ελληνοφώνων 

συνδέθηκε ιστορικά με τον πολιτισμό, την παιδεία και την εμπορική δραστηριότητα, 

ενώ η παρουσία των σλαβοφώνων με την οπισθοδρόμηση και τη βαρβαρότητα.
84

  

Μετά την ενσωμάτωση, η εκκλησία και το σχολείο συνέχισαν να λειτουργούν ως οι 

δύο βασικότεροι θεσμοί με στόχο την ομογενοποίηση και ενσωμάτωση του πληθυσμού 

του χωριού. Ο έντονος αυτός ρόλος συνεχίστηκε και μετά την άφιξη των Μικρασιατών 

προσφύγων. Οι διακρίσεις, ωστόσο, σε βάρος των παιδιών των προσφύγων και υπέρ 

των πλουσιότερων ντόπιων οικογενειών δεν έλειψαν.
85

 Η αλλαγή του ονόματος του 

χωριού Γιουβέζνα σε Άσσηρο έγινε έπειτα από πρόταση του ελληνοδάσκαλου 

Γαρουφαλίδη. Αυτή η μετονομασία διευκόλυνε την καλλιέργεια του αισθήματος 

συμμετοχής σε μια ιστορική συνέχεια ελληνικότητας, η αφετηρία της οποίας αναγόταν 

στον Μέγα Αλέξανδρο και τον ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Πράγματι, οι 

κοινότητες σε όλη την ελληνική Μακεδονία άρχισαν να αλλάζουν το όνομά τους κατά 

                                                
83 Ibid., σελ. 160. 
84 Ibid., σελ. 171-2.  
85 Ibid., σελ. 276-81. 
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τη δεκαετία του 1920. Αυτή η τάση εκδηλώθηκε ιδιαίτερα και επισημοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, όταν προσπάθησαν συστηματικά να σβήσουν 

τα σύμβολα του οθωμανικού, του σλαβικού και άλλων μη ελληνικών πολιτισμών από 

την περιοχή. Ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να αλλάξουν το σλαβικό τους 

επώνυμο, ενώ πολλοί άλλαξαν ακόμη και το σλαβικό όνομά τους. Οι πλουσιότεροι 

κάτοικοι του χωριού διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο σε αυτή την αλλαγή ονομάτων, 

καθώς οι περισσότεροι από αυτούς γίνονταν νονοί και βάφτιζαν τα παιδιά των 

φτωχότερων κατοίκων.
86

 Κατά τη δικτατορία του Μεταξά, έγιναν συντονισμένες 

προσπάθειες για την πολιτισμική ή εθνοτική αφομοίωση των κατοίκων της περιοχής 

στον εθνικό κορμό. Η εκπαίδευση συνέχιζε να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο σε 

αυτή τη διαδικασία. Εκτός από την υποχρεωτική επιβολή της ελληνικής γλώσσας, κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου πολλές τοπικές τελετές και εορτασμοί υιοθέτησαν νέα 

σύμβολα και νοήματα που ενθάρρυναν ή ακόμα και καθοδήγησαν εθνικές φαντασίες 

περί μιας κοινής ελληνικής κληρονομιάς και πατριωτικά αισθήματα για το ελληνικό 

εθνικό κράτος.
87

  

Στις παραπάνω παραγράφους, επιχείρησα λιγότερο να συνοψίσω το έργο της 

Καρακασίδου, παρά να επισημάνω ορισμένα κεντρικά σημεία της ερευνητικής της 

συνεισφοράς ως προς το υπό εξέταση ζήτημα. Θα έλεγα ότι η επιλογή της ερευνητικής 

κατεύθυνσης της Καρακασίδου («από πάνω προς τα κάτω») είναι ομολογουμένως 

χρήσιμη και σημαντική από μόνη της, καθώς και επιβεβλημένη από την αναλυτική της 

έμφαση στη λειτουργία των κρατικών θεσμών και δομών. Ωστόσο, θεωρώ ότι η 

διερεύνηση της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο, 

ιδίως μάλιστα σε σχέση με τη διαμόρφωση της ταυτότητας (η οποία βρίσκεται πάντοτε 

ήδη σε διαρκή διαπραγμάτευση), δεν θα μπορούσε να εξαντληθεί στο πλαίσιο μιας 

στρουκτουραλιστικής προσέγγισης. Κατά την προσωπική μου ανάγνωση, η ανάγκη 

αναστροφής της ερευνητικής κατεύθυνσης της ελληνικής εθνογραφίας ως προς το 

ζήτημα επισημαίνεται έμμεσα στο πλέον πρόσφατο έργο της Έφης Πλεξουσάκη με 

τίτλο «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία;» Στο εν λόγω άρθρο που φιλοξενείται σε έναν 

ιδιαίτερα σημαντικό τόμο,
88

 η συγγραφέας επιχειρεί μία «από τα κάτω» ανάγνωση των 

                                                
86 Ibid., σελ. 323-7. 
87 Ibid., 328-30. 
88 Πλεξουσάκη, Έφη, «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία; Εκπαίδευση και Διλήμματα Ταυτότητας της 

«Μουσουλμανικής Μειονότητας» στη Θράκη», στο Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της 

Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006, σελ. 181-208. 
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εκπαιδευτικών πρακτικών της «μουσουλμανικής μειονότητας» στη Θράκη και το πώς 

οι πρακτικές αυτές συνδέονται με τη διαπραγμάτευση της ταυτότητας. Αναγνωρίζοντας 

τόσο τη σημασία των θεσμικών λειτουργιών όσο και των άτυπων καθημερινών 

πρακτικών ως σημαντικών πεδίων δράσης των υποκειμένων ακόμη και σε συνθήκες 

περιθωριοποίησής τους, η προσέγγιση αυτή φωτίζει λιγότερο ορατές πτυχές της 

συνάρθρωσης του «χαμηλού» επιπέδου με το «υψηλό» μέσα από την οπτική των ίδιων 

των υποκειμένων.
89

 Η συγγραφέας συγκρίνει τρεις περιπτώσεις διαχείρισης 

πολιτισμικών ταυτοτήτων μέσω της εμπλοκής τριών τουρκόφωνων και πομακόφωνων 

οικογενειών στη μειονοτική εκπαίδευση στην περιοχή της Θράκης. Αναλύοντας την 

επιλογή της φοίτησης στα δημόσια ελληνόφωνα γυμνάσια της περιοχής, η Πλεξουσάκη 

διερευνά το νόημα που προσδίδουν οι ίδιοι στην επιλογή αυτή.
90

 Εξετάζοντας μέσα από 

την εκπαίδευση τα «διλήμματα ταυτότητας» της μειονότητας της Θράκης, η 

συγγραφέας αναλύει το πώς «διαφορετικές ταυτοτικές στρατηγικές απηχούν 

διαφορετικές στρατηγικές πορείες».
91

 Θα έλεγα κλείνοντας ότι σε μια εποχή έντονης 

                                                
89 Για μια παρόμοια προσέγγιση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές των τσιγγάνων, βλ. 

Δασκαλάκη, Ήβη, «Το ‘Παράδοξο του Σχολείου’ και η Διαπραγμάτευση της Διαφορετικότητας των 

Τσιγγάνων Ενός Καταυλισμού στην Αθήνα», Αριάδνη, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τ. 13, 2007, σελ. 193-220. Η Δασκαλάκη εξετάζει τις απόψεις και τις 

επιλογές των παιδιών ενός καταυλισμού ελληνόφωνων Τσιγγάνων στην Αθήνα σχετικά με τη σχολική 

φοίτηση και αναλύει το πώς οι επιλογές αυτές συμβάλλουν στη διαπραγμάτευση της συλλογικής 

εμπειρίας του ανήκειν του εν λόγω πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία. 
90 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κριτική ματιά στην οπτική και τις θέσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση 

Μουσουλμανοπαίδων, 2002-2004», του οποίου η συγγραφέας υπήρξε στέλεχος. Βλ. τις συμμετοχές στη 

σειρά Κλειδιά και Αντικλείδια, Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο 

Αθηνών <www.kleidiakaiantikleidia.net> (τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2010). Βλ. ακόμη 

Φραγκουδάκη, Άννα και Θάλεια Δραγώνα (επιμ.), «Τι είναι η Πατρίδα Μας;»: Εθνοκεντρισμός στην 

Εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997. Τρουμπέτα Σεβαστή, Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους 

Μουσουλμάνους της Θράκης. Το Παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, 2001. 
91 Πλεξουσάκη, «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία;», σελ. 205. Σε αντίθεση με τις παραπάνω εθνογραφικές 
έρευνες, στο έργο του Mayone Stycos με τίτλο “Patterns of Communication in a Rural Greek Village” η 

επιλογή του αγροτικού χώρου της Βόρειας Ελλάδας δεν συνδέεται με τη διερεύνηση του ρόλου της 

εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, θα έλεγα ότι το εν λόγω άρθρο 

εντάσσεται μεθοδολογικά λιγότερο στο πλαίσιο της εθνογραφικής έρευνας παρά σε αυτό της 

κοινωνιολογίας και των πληθυσμιακών σπουδών. Ωστόσο ορισμένες από τις διαπιστώσεις του 

συγγραφέα παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης και επιτάσσουν τουλάχιστον 

την παράθεσή του σε υποσημείωση. Επισημαίνοντας τη σημαντική θέση της εκπαίδευσης στην ελληνική 

κοινωνία εν γένει, ο Stycos συζητά μεταξύ άλλων τον ιδιαίτερο ρόλο του δασκάλου στη λειτουργία ενός 

δικτύου πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στις τοπικές αγροτικές 

κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στη μικρή κοινωνία του χωριού 

Κάλος, έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνει, κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια δεν 
υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε ραδιόφωνο στο χωριό, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο υποκαθιστώντας κατά μία έννοια τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

καθώς ενημέρωναν αλλά και καθοδηγούσαν τους κατοίκους του χωριού. Ο δάσκαλος, λοιπόν, εκτός από 

τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχολείο, αναλάμβανε και έναν ιδιότυπο ηγετικό ρόλο ελέγχοντας τη ροή 

της πληροφορίας. Stycos, Mayone J., “Patterns of Communication in a Rural Greek Village”, The Public 

Opinion Quarterly 16: 1 (1952) 59-70. 
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μεταναστευτικής κινητικότητας και όπου η απο-ασφαλειοποίηση και απο-

πολιτικοποίηση της εθνοτικής διαφοράς παραμένει το ζητούμενο, η ανακατεύθυνση της 

ελληνικής εθνογραφικής έρευνας από τον στρουκτουραλισμό στην ερμηνευτική και τον 

κονστρουκτιβισμό είναι σχεδόν επιβεβλημένη. 

 

β. Δυτική Ελλάδα (Ήπειρος – Ζαγόρι) 

Η περιοχή του Ζαγορίου έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής 

εθνογραφικής έρευνας. Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής ως προς την εθνολογική 

σύσταση του πληθυσμού, η έντονη πνευματική άνθηση που γνώρισαν τα χωριά της 

περιοχής ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας, αλλά και η αντίστιξη της γεωγραφικής 

απομόνωσης της ορεινής περιοχής με την έντονη πνευματική, πολιτιστική, οικονομική 

και πολιτική παρουσία και κινητικότητα των κατοίκων της στο ευρύτερο ιστορικό 

σκηνικό συνιστούν ορισμένους μόνο από τους λόγους προσέλκυσης του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος. 

Αναφορικά συγκεκριμένα με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτή τη 

γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του 

Βασίλη Δαλκαβούκη με τίτλο Η Πένα και η Γκλίτσα.
92

 Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, 

στο Ζαγόρι οι εθνοτικές ομάδες των Βλάχων, των Σαρακατσάνων και των Γύφτων 

συγχρωτίστηκαν επί μακρόν με το ντόπιο πληθυσμιακό στοιχείο, τους Ζαγορίσιους, 

διαμορφώνοντας μια ιδιότυπη εθνοτοπική συλλογική ταυτότητα. Ο Δαλκαβούκης 

μελετά τις διαδικασίες σχηματισμού της πολύμορφης αυτής ταυτότητας, καθώς και τη 

λειτουργικότητά της στο πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού, ιδίως μεταξύ των δύο 

πλέον δυναμικών ομάδων της περιοχές, τους Ζαγορίσιους και τους Σαρακατσάνους. Η 

εκπαίδευση συζητείται από τον συγγραφέα ως μία καθοριστική μεταβλητή τόσο κατά 

τη διαμόρφωση της εθνοτοπικής ταυτότητας όσο και κατά τον ως άνω ανταγωνισμό. Σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, οι Ζαγορίσιοι παραδοσιακά επενδύουν στην 

εκπαίδευση των τέκνων της οικογενείας. Ιστορικά, στην πνευματική άνθηση που 

γνώρισε το χωριό Ζαγόρι πρωτοστάτησε το ελληνόφωνο τμήμα των Ζαγορισίων, αλλά 

δεν άργησαν να ακολουθήσουν και οι άλλες κοινότητες, όπως οι βλαχόφωνοι, αλλά και 

οι Γύφτοι. Για την κοινότητα των Σαρακατσάνων, ωστόσο, η θέση και ο ρόλος της 

εκπαίδευσης παρουσιάζουν ορισμένες ιδιοτυπίες, οι οποίες συνδέονται καταρχήν με τον 

                                                
92 Δαλακβούκης, Βασίλης Κ., Η Πένα και η Γκλίτσα. Εθνοτική και Εθνοτοπική Ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 

20ο αιώνα, Αθήνα: Οδυσσέας, 2005. 
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νομαδικό βίο που επιτάσσει η βοσκή των κοπαδιών κατά τους χειμερινούς μήνες. Όσα 

αγόρια έμεναν πίσω στο χωριό δίχως να ακολουθήσουν τις διαδρομές των βοσκοτόπων, 

δεν έδειχναν ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα. Για τα κορίτσια, ωστόσο, τα πράγματα 

ήταν διαφορετικά και σύντομα είχαν πρόσβαση ακόμα και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στο Ζαγόρι λειτουργούσαν επίσης η Εκκλησιαστική Σχολή Βέλλας και η 

Ριζάρειος Σχολή, από την οποία αποφοιτούσαν δάσκαλοι, θεολόγοι και ιερείς. Η 

πρόσβαση σε αυτές τις σχολές γινόταν έπειτα από κλήρωση των αριστούχων μαθητών 

του Δημοτικού. Αυτό βέβαια απέκλειε τους Σαρακατσάνους με αποτέλεσμα η 

πλειοψηφία των μαθητών να ήταν Ζαγορίσιοι.
93

 Ο συγγραφέας σημειώνει ότι η 

αρνητική αυτή σχέση των αγοριών με την εκπαίδευση άλλαξε μόλις τη δεκαετία του 

’50. 

Στο άρθρο της με τίτλο “When Is an Ethnic Group?,
94

 η Muriel D. Schein διερευνά 

τις πολυπλοκότητες του εθνοτισμού. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά του 

στοιχεία συνδέονται με άλλες δομές, όπως τα ταξικά και εμπορικά συστήματα, στα 

οποία η εθνοτική οργάνωση και ταυτότητα συνδιαμορφώνουν τις εθνοτικές ομάδες. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Schein εξετάζει την περίπτωση των Αρουμάνων (ή Κουτσοβλάχων) και 

των Σαρακατσάνων, οι οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ τους και με τους άλλους 

Έλληνες με διάφορους τρόπους (γλώσσα, γαμήλια έθιμα και τελετές, μύθοι προέλευσης 

κλπ). Οι ομάδες αυτές συνιστούν δύο ευδιάκριτους πληθυσμούς, ακολουθώντας ως επί 

τον πλείστον τον κανόνα της ενδογαμίας αποφεύγοντας τους μικτούς γάμους, και 

συγκεντρώνονται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. Παρουσιάζουν όμως και αρκετές 

ομοιότητες, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους άλλους Έλληνες (θρησκεία, πολιτισμική 

προσαρμογή, απασχόληση, βιοπορισμός κλπ).
95

 Σύμφωνα με τη Schein, η εκπαίδευση 

διαδραμάτισε ιστορικά σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω κοινωνική ανέλιξη των 

ανώτερων τάξεων σε αμφότερες τις ομάδες, όπως και στους υπόλοιπους Ζαγοριανούς.
96

 

Ωστόσο, προτού οι Αρουμάνοι επηρεαστούν από τις ιστορικές μεταβολές της 

εισαγωγής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παρέμεναν περισσότερο 

ευδιάκριτοι ως εθνοτική ομάδα, καθώς σε αντίθεση με τους Σαρακατσάνους ελάχιστοι 

μιλούσαν την ελληνική με ευφράδεια. Το διαφοροποιητικό αυτό στοιχείο καθόριζε 

                                                
93 Ibid., σελ. 144-151. 
94 Schein, Muriel D., “When Is an Ethnic Group? Ecology and Class Structure in Northern Greece”, 

Ethnology 14: 1 (1975) 83-97. 
95 Ibid., σελ. 84. 
96 Ibid., σελ. 86. 
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παλαιότερα και τις επιλογές τους ως προς τον καθορισμό των βοσκοτόπων, καθώς 

έπρεπε να καταφύγουν στα υψηλότερα βουνά της Πίνδου, όπου συμφωνούσαν για τα 

βοσκοτόπια των κοπαδιών με τους ντόπιους πληθυσμούς, μία συνδιαλλαγή που λογικά 

διευκολυνόταν από τη χρήση κοινής γλώσσας.
97

 Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από 

το άρθρο της Schein, θα έλεγα ότι σε αντίθεση με την μονοταξική εθνοτική ομάδα των 

Σαρακατσάνων που μιλούσαν την ελληνική, η καθιέρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα ενέτεινε την ταξική διαφοροποίηση εντός της εθνοτικής 

ομάδας των Αρουμάνων, αλλά και διευκόλυνε την πολιτισμική προσαρμοστικότητα της 

ανώτερης τάξης τους λόγω της εξάλειψης της δυσκολίας της γλωσσικής επικοινωνίας. 

 

γ. Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία – Πήλιο) 

Η εθνογραφική έρευνα που συζητά τον ρόλο και τη θέση της εκπαίδευσης στον 

αγροτικό χώρο της Κεντρικής Ελλάδας είναι ομολογουμένως περιορισμένη. Και σε 

αυτή την περίπτωση οι αναφορές στο ζήτημα είναι συμπτωματικές και περιφερειακές 

στο πλαίσιο της ανάλυσης. Από τη βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι η μόνη μελέτη 

που ασχολείται με το ζήτημα είναι αυτή της Marie-Elisabeth Handman με τίτλο «Από 

την Υποταγή στην Εξάρτηση»,
98

 όπου ο ρόλος και η θέση της εκπαίδευσης στον 

αγροτικό χώρο του Πηλίου εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των μεταβολών της 

θέσης της γυναίκας μέσα στην κοινωνία ενός ορεινού χωριού. Το συγκεκριμένο πεδίο 

έρευνας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ορεινή θέση του χωριού φαίνεται 

να δικαιολογεί ως έναν βαθμό την πολιτισμική «απόσταση» από το όχι και τόσο 

μακρινό αστικό κέντρο (Βόλος). Ωστόσο, οι εδραιωμένοι μηχανισμοί και αντιλήψεις 

που εξυπηρετούν την ανδρική κυριαρχία και την καταπίεση της γυναίκας 

πολλαπλασιάζουν τελικά τη γεωγραφική απόσταση και νομιμοποιούν την άνιση κατά 

φύλο συμμετοχή στην εκπαίδευση. 

Η πρόσβαση των κοριτσιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και την εργασία στην πόλη, 

οι μόνες δυνατότητες εξόδου τους από το πλαίσιο του ενδο-οικογενειακού ελέγχου και 

υποταγής, νοηματοδοτούνται από τους κατοίκους του χωριού ως είσοδοι στο πεδίο της 

μιαρότητας και της ανηθικότητας. Ούτε η πνευματική ούτε η υλική χειραφέτηση της 

γυναίκας μπορούν τελικά να κλονίσουν «τα ιδεολογικά θεμέλια της γυναικείας 

                                                
97 Ibid., σελ. 90. 
98 Handman, Marie-Elisabeth, «Από την Υποταγή στην Εξάρτηση: Η Θέση της Γυναίκας σ’ Ένα Χωριό 

του Πηλίου», στο Χάλασε το Χωριό Μας Χάλασε, επιμ. Στάθης Δαμιανάκος, Αθήνα: Πλέθρον, 2001. 
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κατωτερότητας».
99

 Για παράδειγμα, η συγγραφέας μας ενημερώνει πως οι γονείς 

διστάζουν να στείλουν τα κορίτσια τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην πόλη 

μετά το δημοτικό. Αν και τα κορίτσια είναι συνήθως καλύτερες και πιο πειθαρχημένες 

μαθήτριες από τα αγόρια, πολύ λίγες είναι αυτές που συνεχίζουν την φοίτησή τους στο 

λύκειο της κωμόπολης. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι γονείς φοβούνται την επαφή 

με τα αγόρια στο σχολείο, καθώς πρόκειται για μεικτό γυμνάσιο, αλλά και την 

ανεξαρτησία του πνεύματος που προσφέρει η γνώση.  

Ενδεικτικά σχολιάζεται από τους κατοίκους του χωριού πως τα κορίτσια που 

φοίτησαν τελικά στο λύκειο έγιναν ιδιαίτερα αυθάδεις απέναντι στους γονείς τους. 

Θεωρούσαν πως αν επιτρέψουν στα κορίτσια του χωριού να σπουδάσουν, τότε αυτές θα 

διεκδικήσουν εξουσία, προοπτική που δύσκολα θα μπορούσε να αποδεχθεί ο πατέρας. 

Αποτέλεσμα αυτής της λογικής ήταν τα κορίτσια να μαθαίνουν κάποια τέχνη, όπως 

αυτή της ταπητουργίας, που δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν πουθενά αλλού παρά μόνο 

στο χωριό και δεν θα τους απέφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη και οικονομική 

ανεξαρτησία. Αντιθέτως, όσα κορίτσια επέλεγαν να ασκήσουν ένα επάγγελμα όπως 

αυτό της μοδίστρας, αντιμετώπιζαν συνήθως έντονη κοινωνική κριτική, καθώς το 

επάγγελμά τους απέφερε μεγαλύτερες απολαβές και εξασφάλιζε μεγαλύτερη ελευθερία 

κινήσεων, εφόσον μπορούν να επισκέπτονται και την κωμόπολη. 

Ορισμένες κοπέλες μάλιστα αποκτούσαν αρνητική φήμη, καθώς οι «κακές γλώσσες» 

του χωριού διέδιδαν πως εκμεταλλεύονται την ελευθερία των κινήσεών τους για να 

συναντιούνται ερωτικά με άντρες. Έτσι λοιπόν δεν είχαν μεγάλη ζήτηση για γάμο στο 

χωριό, ενώ κατάφερναν τελικά να παντρευτούν έξω από το χωριό και με μεγάλη 

προίκα. Παρ’ όλα αυτά, και αυτές οι κοπέλες αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν το 

επάγγελμα της μοδίστρας μετά το γάμο. Η αλήθεια είναι πως σε γενικές γραμμές μέχρι 

και το 1977 τα κορίτσια δεν στέλνονταν στο Βόλο ούτε καν για να εργαστούν ως 

υπηρέτριες. Έμεναν συνήθως εγκλωβισμένες, υποταγμένες και εξαρτημένες στη μικρή 

και κλειστή κοινωνία του χωριού τους.
100

 Σύμφωνα με τη συγγραφέα, κάθε αλλαγή που 

επήλθε στη θέση της γυναίκας έγινε στο πλαίσιο της ανδρικής κυριαρχίας, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από το ότι τίποτα δεν «άλλαξε σε ό,τι αφορά τα ιδεολογικά θεμέλια της 

γυναικείας κατωτερότητας».
101

 

                                                
99 Ibid., σελ. 274. 
100 Ibid., σελ. 264-265. 
101 Ibid., σελ. 274. 
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δ. Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος) 

Η γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου ως πεδίο εθνογραφικής έρευνας δεν 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες αξιοσημείωτες ή παρόμοιες με αυτές των βορειότερων 

περιοχών. Ωστόσο, η σχετική εθνογραφική έρευνα συζητά τη θέση και τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο της περιοχής σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πλαίσιο 

που καθορίζεται από τις στρατηγικές διανομής της πνευματικής συγγένειας και ελέγχου 

της ροής πληροφοριών που καθορίζουν την εκτιμώμενη κοινωνική θέση της 

οικογένειας. Από τη βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι η μόνη έρευνα που συνδέεται 

έστω και έμμεσα με το υπό εξέταση ζήτημα, είναι το άρθρο του Stanley Aschenbrenner 

με τίτλο “Folk Model vs. Actual Practice”, όπου αναλύεται η διανομή της πνευματικής 

συγγένειας στο χωριό Καρποφόρα της Μεσσηνίας.
102

  

Η έρευνα παρουσιάζει εθνογραφικά δεδομένα σχετικά με την πνευματική συγγένεια 

στην παράδοση της ανατολικής ορθοδοξίας, στηρίζεται σε ποσοτικά στοιχεία της 

διανομής των δεσμών πνευματικής συγγένειας σε μια περίοδο 60 ετών και διερευνά 

ζητήματα που εγείρονται από την ανεπάρκεια του «λαϊκού-κανονιστικού» μοντέλου να 

προβλέψει την ακριβή διανομή των σχετικών επιλογών. Εκφράζοντας επιδιώξεις και 

σκοπιμότητες, οι σχέσεις πνευματικής συγγένειας αντανακλούν, σύμφωνα με τον 

Aschenbrenner, τόσο τις βασικές κοινωνικές αξίες της τοπικής κοινωνίας όσο και την 

κοινωνική οργάνωση του χωριού. Οι 350 κάτοικοί του (περ. 85 νοικοκυριά) 

ασχολούνται παραδοσιακά με τη γεωργία και διαμένουν σε δύο πυρηνικούς οικισμούς, 

έναν παλαιό που χρονολογείται τουλάχιστον στα 1700 και έναν νέο που βρίσκεται 

περίπου 1χλμ. μακριά κατά μήκος της ασφάλτου και συνδέεται με αστική συγκοινωνία 

με τις πόλεις και τις αγορές της περιοχής.
103

 Οι κάτοικοι του χωριού αναπτύσσουν 

ποικίλες και διαρκώς αυξανόμενες σχέσεις με και εξαρτήσεις από την μεγαλύτερη, 

αστική κοινωνία. Εν μέρει, οι σχέσεις και εξαρτήσεις αυτές είναι εμπορικές, ενώ άλλες 

αφορούν τις επαφές των κατοίκων με τη διοίκηση και τις κρατικές υπηρεσίες. Άλλες 

πάλι συνδέονται με την επίσκεψη συγγενών που διαβιούν στην Αθήνα ή σε άλλες 

μεγάλες πόλεις. Πέραν αυτών, η εκπαίδευση συζητείται από τον συγγραφέα ως ένα 

ακόμη πεδίο ανάπτυξης σχέσεων με το αστικό κέντρο, καθώς η νεολαία πλέον 

                                                
102 Aschenbrenner, Stanley E., “Folk Model vs. Actual Practice: The Distribution of Spiritual Kin in a 

Greek Village”, Anthropological Quarterly 48: 2 (1975) 65-86. 
103 Ibid., σελ. 67. 
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συνεχίζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία απαιτεί την καθημερινή μετάβαση 

στα σχολεία μεγαλύτερων πόλεων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς οφείλουν να 

μεταβαίνουν συχνά στα σχολεία της πόλης για να εγγράψουν τα παιδιά τους, να 

ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους, κλπ. Οι συχνές αυτές επαφές με τα αστικά κέντρα 

αναπόδραστα επηρέασαν τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές επιλογές των κατοίκων 

του χωριού.
104

 

Στην Καρποφόρα οι στρατηγικές ανάπτυξης πνευματικής συγγένειας συνδέονται με 

την εκτιμώμενη κοινωνική θέση των οικογενειών. Κατ’ επέκταση, συνδέονται 

αναπόδραστα με τη ροή πληροφοριών που καθορίζει αυτές τις εκτιμήσεις. Μολονότι ο 

προσδιορισμός της εκτιμώμενης περιουσίας μιας οικογένειας του χωριού προσδιορίζει 

την ταυτότητά της και καθορίζει τις στρατηγικές διανομής της πνευματικής συγγένειας, 

το μορφωτικό επίπεδο των μελών της παραμένει ένα βασικό κριτήριο προσδιορισμού 

της κοινωνικής θέσης της οικογένειας (μαζί με τη φήμη, την ιστορική καταγωγή κλπ). 

Διαφοροποιείται ωστόσο εμφανώς από τα εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία της. Η 

κοινωνική θέση του νονού της οικογένειας προσδιορίζεται από τον πλούτο, την 

πολιτική δύναμη και το κύρος. Αντίστοιχα, το κύρος προσδιορίζεται από το επάγγελμα, 

την εκπαίδευση και την ηθική υπόληψη του νονού και των άμεσων συγγενών του. Για 

τις οικογένειες του χωριού, πρώτιστο μέλημα είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του 

κύρους. Κάθε οικογένεια επιδιώκει κατά κανόνα τη διαχείριση της υπόληψής της, 

ελέγχοντας τη ροή των πληροφοριών και απόψεων σχετικά με τις υποθέσεις της. 

Επιδιώκει τόσο την αύξηση της περιουσίας της όσο και την εκπαιδευτική πρόοδο των 

παιδιών της, καθώς αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα κεντρικά κριτήρια της κοινωνικής της 

αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, η μόρφωση των τέκνων συνιστά αποφασιστικό κριτήριο 

κοινωνικής ανάδειξης της οικογένειας και αύξησης του οικογενειακού γοήτρου. Στο 

ίδιο ακριβώς πλαίσιο διατήρησης και αύξησης του γοήτρου της, η οικογένεια αναζητά 

τη δημιουργία και σύσφιξη των σχέσεων «κουμπαριάς».
105

 Η οικογένεια οφείλει να 

επιλέξει έναν καλό και ηθικό ανάδοχο. Στα μάτια του χωρικού, τα χαρακτηριστικά αυτά 

στοιχεία διαμορφώνονται, ή έστω βελτιώνονται, μέσω της εκπαίδευσης. Το να είναι 

κανείς «μορφωμένος» συνεπάγεται ότι είναι «πολιτισμένος». Η εκπαίδευση και ο 

πολιτισμός είναι αστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν συνήθως όσους απασχολούνται σε 

                                                
104 Ibid., σελ. 72. 
105 Ibid., σελ. 77. 
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μία «καθαρή», μη-αγροτική εργασία, επιτρέποντάς του να γίνει ανάδοχος της 

οικογένειας.
106

 

 

ε. Στερεά Ελλάδα 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, η γεωγραφική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 

παρουσιάζει ως ερευνητικό πεδίο ορισμένες ιδιοτυπίες που τη διαφοροποιούν από τις 

υπόλοιπες και, προφανώς, συνδέονται κυρίως με την εγγύτητα των αγροτικών της 

περιοχών με την πρωτεύουσα. Το ειδικότερο πεδίο έρευνας μονοπωλείται από την 

κοινότητα των Βασιλικών της Βοιωτίας, με την οποία καταπιάνεται συνολικά το έργο 

της Ernestine Friedl. Από το σύνολο της ερευνητικής της συνεισφοράς θα επικεντρωθώ 

σε εκείνες μόνο τις διαστάσεις που συνδέονται με τη θέση και τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο των Βασιλικών. 

Όπως μας πληροφορεί η Friedl στο ομότιτλο βιβλίο της,
107

 τα Βασιλικά βρίσκονται 

στους πρόποδες του Παρνασσού με 700 μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά την περίοδο 

διεξαγωγής της μελέτης της Friedl (1955-1956) το χωριό αριθμούσε μόλις 216 

μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι παραδοσιακά ασχολούνταν κυρίως με την καλλιέργεια 

των οικογενειακών γαιοκτησιών, αλλά και με την κτηνοτροφία. Τα Βασιλικά συνιστούν 

μια ιδιότυπη περίπτωση αγροτικής κοινότητας (peasant community), με την έννοια ότι 

πρόκειται για ένα αγροτικό χωριό εντός ενός έθνους που έχει κατά μία έννοια 

«εκσυγχρονιστεί» πολιτικά, αλλά βρίσκεται ακόμη σε μια διαδικασία κοινωνικο-

τεχνολογικής ανάπτυξης προς την εκβιομηχάνιση.
108

 

Η Friedl σημειώνει ότι παλαιότερα το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων δεν ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό, ούτε το χωριό παρακολούθησε τη γενικότερη εκπαιδευτική άνοδο που 

χαρακτήρισε μεταπολεμικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Τα παιδιά 

ασχολούνταν από μικρή ηλικία με τις αγροτικές εργασίες καθώς και με τη βοσκή των 

                                                
106 Ibid., σελ. 84. 
107 Friedl, Ernestine, Vasilika: A Village in Modern Greece, New York: Holt, Rinehart and Winston, 

1962. Βλ. επίσης Friedl, Ernestine, “The Role of Kinship in the Transmission of National Culture to 

Rural Villages in Mainland Greece”, American Anthropologist, New Series 61: 1 (1959) 31. 
108 Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού έχουν τη δική τους γη και ιδιόκτητες κατοικίες. Εξαιτίας 

ωστόσο του συστήματος κληρονομιάς και προίκισης, ορισμένα τμήματα αυτής της ιδιοκτησίας 
βρίσκονται σε άλλα χωριά. Ο αστικός τρόπος ζωής είναι σημαντικός. Η οικονομική συνεργασία, η 

διαμόρφωση της ταυτότητας αλλά και οι συμβολικοί μηχανισμοί του κύρους και της ντροπής 

περιστρέφονται γύρω από τις πυρηνικές οικογένειες. Πολλές από τις ασχολίες των ανδρών και των 

γυναικών είναι κοινωνικά διαχωρισμένες, όμως η θέση της γυναίκας δεν είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. 

Υφίσταται μια μορφή έντασης στα διαπροσωπικές και δια-οικογενειακές σχέσεις. Το χωριό δεν είναι 

πολιτικά ή οικονομικά ανεξάρτητο από την ευρύτερη περιοχή ή το ελληνικό έθνος. 
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ζώων. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς 

που διήλθε η τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της εγγύτητας του χωριού στην Αθήνα, η 

στάση των κατοίκων απέναντι στο σχολείο άλλαξε. Η ολοκλήρωση ακόμη και της 

βασικής εκπαίδευσης των τέκνων, πόσο δε μάλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

συνδέθηκε με την αύξηση του οικογενειακού γοήτρου.
109

 Οι κάτοικοι δεν 

αντιμετωπίζουν τον δάσκαλο απλά ως έναν παιδαγωγό που μεταδίδει γνώσεις στα 

παιδιά τους.
110

 Ο δάσκαλος συμπληρώνει τον ρόλο των γονέων, εφαρμόζοντας 

πρακτικές αυστηρής διαπαιδαγώγησης και τιμωρίας ανάλογες με αυτές που 

εφαρμόζονταν στο σπίτι. 

Κάθε οικογένεια του χωριού αναγνωρίζει ως υποχρέωσή της την προικοδότηση των 

τέκνων, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Αν η οικογένεια είναι πολύτεκνη, 

τότε η προικοδότηση όλων των τέκνων είναι αδύνατη. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος γιος 

εκφράσει την επιθυμία να σπουδάσει, τότε η οικογένεια τον ενθαρρύνει. Ακόμη και αν 

στην οικογένεια υπάρχει ένας μόνος γιος κληρονόμος όλης της πατρικής περιουσίας, 

τότε ενθαρρύνεται να συνεχίσει με πανεπιστημιακές σπουδές. Στο χωριό δεν υπάρχει 

γυμνάσιο. Όταν λοιπόν ένας μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, 

τότε οι γονείς του τον στέλνουν σε κάποιο δημόσιο γυμνάσιο στην Αθήνα ή σε κάποια 

γειτονική πόλη. Εξαιτίας του υψηλού κόστους της εκπαίδευσης των παιδιών, η 

οικονομική στήριξη των σπουδών αντιμετωπίζεται ως ισοδύναμη της προίκισης ή της 

κληρονομιάς του τέκνου. Με τον θάνατο του πατέρα, τα τέκνα που δεν εγκατέλειψαν το 

χωριό λόγω σπουδών, μοιράζονται την κληρονομιά. Ακόμη και στις περιπτώσεις που η 

οικογένεια αντιμετωπίζει τυχόν οικονομικές δυσκολίες, προτιμά να επενδύσει το 

υπάρχον κεφάλαιο στις σπουδές του γιου, θεωρώντας ότι στο μέλλον με το επάγγελμα 

που θα ασκούσε θα μπορούσε να συμβάλει τόσο στο εισόδημα της οικογένειας όσο και 

στην κοινωνική ανέλιξη της οικογένειας. 

                                                
109 Ibid., σελ. 18-19. 
110 Αξίζει να σημειωθεί πως ο δάσκαλος δεν έμενε συνήθως μέσα στο χωριό. Όπως μας πληροφορεί η 

συγγραφέας, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, στο σχολείο φοιτούν συνολικά 30 μαθητές 

μοιρασμένοι και στις έξι βαθμίδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη τάξη του δημοτικού έχει 

τους περισσότερους μαθητές, επειδή ολοένα και περισσότεροι βοσκοί ή αγρότες, ανεξάρτητα από την 
ηλικία τους, αποφάσισαν να μορφωθούν. Ο δάσκαλος φροντίζει να καλύψει τις βασικές γνώσεις, όπως 

ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, γεωγραφία, ελληνική γλώσσα και ιστορία, με έμφαση στην αρχαία και 

νεότερη ιστορία της Ελλάδας, και λιγότερο το μάθημα των θρησκευτικών. Ως επί το πλείστον, ο 

δάσκαλος χρησιμοποιεί κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά δεν είναι και λίγες οι φορές που 

προσπαθεί να συνδυάσει το εκπαιδευτικό υλικό με πρακτικές σχετικές με την καλλιέργεια της γης και 

την κτηνοτροφία, με τις οποίες είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα τα παιδιά. Ibid., σελ. 98. 
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Στο εν λόγω βιβλίο της Friedl απουσιάζει η ανάπτυξη ενός σαφούς θεωρητικού 

μοντέλου ανάλυσης των πορισμάτων της έρευνας και μία σε βάθος διερεύνηση του 

ρόλου και της θέσης της εκπαίδευσης σε ορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται τόσο 

με την άνιση κατά φύλο συμμετοχή στην εκπαίδευση, όσο και με τον μετασχηματισμό 

στις αντιλήψεις για την εκπαίδευση, όσο ακόμη και με την ένταξη της φοίτησης στο 

σχολείο στις ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές για την κληρονομική μεταβίβαση 

της περιουσίας, το επάγγελμα, το γάμο και την προίκιση. Λειτουργώντας περισσότερο 

ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο διδακτικό εγχειρίδιο παρά ως μια ολοκληρωμένη 

μονογραφία, θα έλεγα πως το βιβλίο της Friedl θα μπορούσε να αναγνωστεί ως μία 

υπόσχεση μετέπειτα θεωρητικής επεξεργασίας των στοιχείων της έρευνας που 

διεξήγαγε στα Βασιλικά. Ωστόσο, η αξία του έργου εντοπίζεται, κατά τη γνώμη μου, 

στην κατεύθυνση του εθνογραφικού ερευνητικού ενδιαφέροντος προς μια αγροτική 

κοινωνία που διέρχεται μιας φάσης διαρκούς μετασχηματισμού, ο οποίος διευκολύνεται 

από την εγγύτητά της στην Αθήνα. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι ο αναγνώστης έχει να 

κερδίσει πολύ περισσότερα αναφορικά με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στα 

Βασιλικά διαβάζοντας το εν λόγω βιβλίο παράλληλα με δύο μεταγενέστερα άρθρα της 

Friedl. 

Στο πρώτο από αυτά με τίτλο “The Position of Women”,
111

 η Friedl περιγράφει τους 

τρόπους με τους οποίους το «φαίνεσθαι» του κύρους μπορεί να συσκοτίσει το «είναι» 

των σχέσεων ισχύος. Εξετάζοντας τη θέση των γυναικών στην κοινωνική δομή των 

Βασιλικών και πάλι, η Friedl υποστηρίζει ότι στην ελληνική περίπτωση πράγματι 

υφίστανται τα πολιτισμικά και κοινωνικά στοιχεία εκείνα που οδηγούν τον ερευνητή να 

παρατηρήσει την ανδρο-κεντρική οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, τα ίδια 

στοιχεία ενδέχεται να οδηγήσουν την έρευνα στην εσφαλμένη διαπίστωση μιας 

ιδιότυπης πόλωσης της σχετικής ισχύος ανδρών και γυναικών στην ελληνική κοινωνία. 

Όπως ισχυρίζεται η συγγραφέας, η σχετική κοινωνική ισχύς ανδρών και γυναικών 

ευρύτερα δεν είναι ανεξάρτητη από την αναγνώριση μεγαλύτερου κύρους στις 

δραστηριότητες των ανδρών. Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, η Friedl φωτίζει μια 

ιδιαίτερη διάσταση της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης. Όπως σημειώνει 

χαρακτηριστικά, θα περίμενε κανείς ότι στα αστικά κέντρα οι γυναίκες του χωριού με 

                                                
111 Friedl, Ernestine, “The Position of Women: Appearance and Reality”, Anthropological Quarterly 40:  

3, Appearance and Reality: Status and Roles of Women in Mediterranean Societies (Special Issue) (1967) 

97-108. 
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μεγάλη προίκα που παντρεύονται χαμηλόμισθους συζύγους θα έπρεπε λογικά να 

υπερτερούν σε ισχύ στο νοικοκυριό τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στην πράξη. Η 

Friedl εκτιμά ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο του συζύγου αυξάνει την 

ιδεολογική υπεραξία του χαμηλού του εισοδήματος, ισοσταθμίζοντάς το με τη 

δυσανάλογα υψηλή προίκα της συζύγου του. Ως εκ τούτου, σημειώνει η συγγραφέας, 

προκειμένου η γυναίκα του χωριού που πλέον διαβιεί στην πόλη να συνεχίζει να 

επηρεάζει τις γαμήλιες στρατηγικές των τέκνων της, η επιρροή της θα πρέπει να 

εξαρτηθεί από μία βάση ισχύος άλλη από αυτή της περιουσίας.
112

  

Το δεύτερο άρθρο της Friedl με τίτλο “Lagging Emulation in Post-Peasant Society” 

παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης.
113

 

Με τον όρο «αργοπορημένος μιμητισμός» αποδίδω ίσως αδόκιμα στην ελληνική τον 

όρο “lagging emulation”
114

 που εισήγαγε η Friedl, περιγράφοντας τη διαδικασία κατά 

την οποία κοινωνικές ομάδες χαμηλότερου κύρους χρησιμοποιούν νεοαποκτηθέντα 

πλούτο για να μιμηθούν τις συμπεριφορές ανώτερων στρωμάτων της κοινωνίας τους, 

αν και οι μιμούμενες συμπεριφορές δεν θεωρούνται πλέον περίβλεπτες από την 

ανώτερη κοινωνική ομάδα. Η Friedl επισημαίνει ότι αυτή η έννοια είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για την ανάλυση της μετάβασης των αγροτικών πληθυσμών σε πιο 

βιομηχανικές οικονομίες. Υποστηρίζει ότι ο αργοπορημένος μιμητισμός είναι ένας 

κοινωνικός μηχανισμός, μέσω του οποίου οι αγρότες-χωρικοί ενσωματώνονται στην 

εθνική κοινωνία και στον εθνικό πολιτισμό. Κεντρική θέση σε αυτή την έννοια κατέχει 

η επιθυμία για κοινωνική αναγνώριση και υψηλό κύρος, η οποία χαρακτηρίζει όλες τις 

κοινωνίες, σύμφωνα με τη συγγραφέα. Η Friedl εξετάζει μια περιπτωσιολογία 

αργοπορημένου μιμητισμού χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την έρευνα πεδίου που 

πραγματοποίησε στα Βασιλικά Βοιωτίας. Αντιπαραθέτει τον αναδυόμενο πολιτισμό και 

τη κοινωνική δομή του χωριού με χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής 

πρωτεύουσας και μεγάλων επαρχιακών πόλεων και εξετάζει πως η συγκεκριμένη 

εθνική κατάσταση της Ελλάδας προσφέρει ξεπερασμένα αστικά μοντέλα προς μίμηση. 

                                                
112 Ibid., σελ. 107-108. Βλ., ωστόσο, Safilios-Rothschild, Constantina, “A Comparison of Power 

Structure and Marital Satisfaction in Urban Greek and French Families”, Journal of Marriage and Family 
29: 2 (1967) 345-52. 
113 Friedl, “Lagging Emulation in Post-Peasant Society”. 
114 Ο όρος απηχεί τις ιδέες των Veblen, Erasmus και Foster. Βλ. Veblen, Thorstein, Theory of the Leisure 

Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions, New York: Macmillan, 1899. Erasmus, 

Charles J., Man Takes Control: Cultural Development and American Aid, Minneapolis, MN: University 

of Minnesota Press, 1961. Foster, Traditional Cultures. 
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Η ανάλυσή της επικεντρώνεται στην απασχόληση και την εκπαίδευση, την ηλικία και 

τους φυλετικούς ρόλους που συνδέονται με την οργάνωση της οικογένειας και της 

συγγένειας, τα σύμβολα κύρους και συμπεριφορές ως προς τον χρόνο. 

Η Friedl υπεισέρχεται σε μία συζήτηση σχετικά με τις αναγκαίες συνθήκες που 

επιτρέπουν τον αποτελεσματικό μιμητισμό. Η πρώτη αφορά τη διαθεσιμότητα των 

μοντέλων προς μίμηση. Σημειώνει ότι οι αγρότες στα Βασιλικά διατηρούν επαφές με 

ανθρώπους ανώτερης κοινωνικής θέσης, όπως οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι, οι 

κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι γιατροί και οι δάσκαλοι στις καθημερινές τους 

ασχολίες, καθώς και στα καφενεία όπου αμφότερες οι ομάδες συναντώνται σχεδόν 

καθημερινά. Οι επαγγελματίες αυτοί, ορισμένοι από τους οποίους ζουν στο χωριό, 

ακολουθούν έναν αστικό τρόπο ζωής ο οποίος προσιδιάζει σε άτομα ανώτερης τάξης 

και με τον οποίο εξοικειώθηκαν όσο ζούσαν στις πόλεις όπου σπούδασαν.
115

 Η δεύτερη 

συνθήκη είναι ένας ιδιαίτερος συνδυασμός οικονομικών πόρων, κοινωνικής δομής και 

συμπεριφορών.
116

 Η Friedl υπογραμμίζει ότι ο αργοπορημένος μιμητισμός είναι ένας 

από τους διάφορους μηχανισμούς μεταβολής που τυπικά επηρεάζουν τους αγρότες της 

υπαίθρου.
117

  

Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, η Friedl συζητά την ιεράρχηση ως προς το κύρος των 

ασχολιών-επαγγελμάτων για τους κατοίκους των Βασιλικών. Η ιεράρχηση αυτή 

εμφανίζεται να εξαρτάται λιγότερο από υλιστικά παρά από πνευματικά-εκπαιδευτικά 

κριτήρια. Η αποσύνδεση του κύρους των ασχολιών από υλιστικά κριτήρια και η 

σύνδεσή του με το επίπεδο μόρφωσης του απασχολούμενου συνεπάγεται τόσο τη 

διφορούμενη αποτίμηση της εμπορικής δραστηριότητας, η οποία θεωρείται ότι 

                                                
115 Η Friedl φαίνεται να υιοθετεί εδώ το σχετικό πλαίσιο προσέγγισης του Redfield, ο οποίος 

χαρακτηρίζει τις αγροτικές κοινότητες ως κοινωνίες όπου υφίστανται εδραιωμένες σχέσεις με μία ελίτ, ο 

πολιτισμός της οποίας είναι αυτός του χωρικού, αλλά σε ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης. Ο Redfield 

αποδίδει σε αυτή την ελίτ μία περισσότερο πολιτισμική παρά δομική διάσταση. Δεν την ορίζει 

πρωτίστως με όρους οικονομικής και πολιτικής ισχύος, αλλά ως μία ομάδα ανθρώπων που ερμηνεύουν 

στους χωρικούς τόσο τα αστικά ήθη και τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις του έθνους, ενώ 

παράλληλα διευθετούν τις υποθέσεις των χωρικών με τους εθνικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Redfield, 

Peasant Society and Culture, σελ. 60-5, 101-2. 
116 Η Friedl επισημαίνει ότι άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μορφές των σχέσεων που παρατηρούνται 

στα Βασιλικά δεν οδηγούν αναγκαστικά στη μίμηση. Εξηγεί ότι αυτό οφείλεται στη μη συνδρομή τριών 

αναγκαίων αλληλοσχετιζόμενων συνθηκών: της αύξησης του γεωργικού εισοδήματος, των ευκαιριών 
των τέκνων των αγροτών για κοινωνική ανέλιξη χάρη στην επέκταση των αγορών εργασίας, καθώς και 

μιας συμπεριφοράς που εντάσσει τόσο τις ελίτ όσο και τους αγρότες στο ίδιο «κοινωνικό σύμπαν». Στα 

Βασιλικά, η συμπεριφορά αυτή κατασκευάζεται εν μέρει μέσω των συγγενικών δεσμών. 
117 Οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές στην καλλιέργεια, η μαζική επικοινωνία των συμπεριφορών που 

ακολουθούνται στο σύνολο της κοινωνίας και οι παράλληλες επιρροές και μεταβολές στη συμπεριφορά 

είναι επίσης σημαντικές. 
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συνδέεται με ασχολίες χαμηλού κύρους, όσο και τη διαφοροποίηση του κύρους από την 

ισχύ. Αντιθέτως, το κύρος των υπαλληλικών επαγγελμάτων που συνδέονται πρωτίστως 

με την εκπαίδευση, το δίκαιο, την ιατρική και τις ανώτερες βαθμίδες της ιεροσύνης 

θεωρείται αδιαμφισβήτητο. Θετική είναι και η αποτίμηση της απασχόλησης στην 

κυβερνητική γραφειοκρατία. Οι γονείς των τέκνων που κατέχουν τέτοιες θέσεις 

χαίρουν μεγάλου σεβασμού στο χωριό. Επιπλέον, το κύρος των υποκειμένων αυξάνεται 

αν εργάζονται εκτός του χωριού, σε κάποια επαρχιακή πόλη ή την Αθήνα. Σε γενικές 

γραμμές, κάθε μορφή απασχόλησης ή θέσης που παραδοσιακά προϋποθέτει μια 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση, πέραν της εξαετούς φοίτησης στο δημοτικό σχολείο του 

χωριού, προσθέτει στο κύρος της οικογενείας και των υποκειμένων. Όπως σημειώνει η 

συγγραφέας, όσο υψηλότερου επιπέδου είναι η εκπαίδευση του ατόμου τόσο 

μεγαλύτερη η φήμη του στο χωριό. Οι πατέρες προσπαθούν να παντρέψουν τις κόρες 

τους με άνδρες που δεν είναι αγρότες και είναι μορφωμένοι.
118

 Οι παραπάνω 

προτιμήσεις ως προς την απασχόληση του συζύγου αποδεικνύουν το αυξημένο κύρος 

που αποδίδουν οι κάτοικοι των Βασιλικών στο απολυτήριο του κλασικού γυμνασίου, 

απαραίτητο προσόν για την απασχόληση στις περισσότερες κυβερνητικές θέσεις, την 

είσοδο στο πανεπιστήμιο και για κάθε μορφή μετα-γυμνασικής εκπαίδευσης.
119

 Ως 

προς την μέθοδο διδασκαλίας, οι κάτοικοι των Βασιλικών εμφανίζονται να εγκρίνουν 

μόνο ένα σύστημα αυστηρής πειθαρχίας με έμφαση στην αποστήθιση παρά στην 

κατανόηση. Οι παραπάνω προτιμήσεις αναφορικά με την απασχόληση και τη 

φορμαλιστική ακαδημαϊκή εκπαίδευση που συνδέεται με αυτές υιοθετούνται, 

υποστηρίζει η Friedl, από όλους τους κατοίκους του χωριού, ανεξάρτητα από τη θέση 

τους στο χωριό ως προς το εισόδημα ή το κύρος.  

Όπως σημειώνει η συγγραφέας, η κατάσταση που περιγράφηκε στην περίπτωση των 

Βασιλικών συνήθιζε να χαρακτηρίζει δεκαετίες πριν τις προτιμήσεις των αστών υψηλής 

κοινωνικής θέσης στην Αθήνα και στις επαρχιακές πόλεις. Άλλωστε, η κυβερνητική 

ελίτ των Αθηνών ήταν που είχε ήδη θεσπίσει τα παραπάνω εκπαιδευτικά προσόντα ως 

                                                
118 Σύμφωνα με την αναλυτική έρευνα της Friedl στα Βασιλικά στα τέλη του ’59, ούτε μία από τις κόρες 

του χωριού δεν ήταν παντρεμένη με αγρότη. Όλοι οι σύζυγοι ζούσαν είτε στην Αθήνα είτε σε κάποια 
επαρχιακή πόλη, κανείς τους δεν εργαζόταν σε εργοστάσιο ούτε ήταν μεροκαματιάρης, όλοι οι τεχνίτες 

είχαν το δικό τους μαγαζί και μόλις ένας τους ήταν έμπορος. Αρκετοί ήταν υπάλληλοι σε κυβερνητικές 

θέσεις και ένας ήταν καθηγητής και διευθυντής γυμνασίου. Friedl, Vasilika, σελ. 65-6. 
119 Antonakaki, Kalliniki D., Greek Education, New York: Columbia University Press, 1955, σελ. 58-9. Η 

εξαετής ατή γυμνασιακή φοίτηση επικεντρωνόταν κυρίως στις ανθρωπιστικές σπουδές. Sanders, 

Rainbow in the Rock, σελ. 250-4. 
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κριτήρια πρόσληψης, αλλά και είχε οργανώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Στην 

κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας, οι καθηγητές, οι νομικοί, οι γιατροί και οι 

υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ή του κλήρου έχαιραν υψηλού κύρους. 

Αντιθέτως, η στάση απέναντι στους πλούσιους εμπόρους και τους αναδυόμενους 

βιομηχάνους ήταν μάλλον διφορούμενη. Ωστόσο, η σύγχρονη κατάσταση στην Αθήνα 

(κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της Friedl) είχε πλέον αλλάξει, καθώς προστέθηκαν 

νέες διαδικασίες απόκτησης ισχύος και βελτίωσης της κοινωνικής θέσης. Τα «παλαιά» 

επαγγέλματα συνέχιζαν να χαίρουν τον σεβασμό των Αθηναίων, αλλά προστέθηκαν 

στη λίστα και πολλά νέα ακόμη. Οι κατηγορίες των μηχανικών, της οικονομίας και των 

φυσικών επιστημών άρχισαν να κερδίζουν έδαφος σε επίπεδο κύρους, ενώ αρκετοί 

Έλληνες φοιτητές σπούδαζαν τις πλέον δημοφιλείς επιστήμες στο εξωτερικό. Ο 

πλουτισμός χάρη του εμπορίου και της βιομηχανικής παραγωγής άρχισε όχι μόνο να 

προσθέτει ισχύ, αλλά και να εξασφαλίζει τον κοινωνικό σεβασμό, εν μέρει επειδή όσοι 

ηγούνταν σε αυτούς τους τομείς είχαν πρόσβαση στην κοσμοπολιτική, διεθνή 

κοινότητα, την οποία η αθηναϊκή ελίτ είχε ήδη αρχίσει να μιμείται η ίδια.
120

  

Η Friedl επισημαίνει ότι η μιμητική αυτή διαδικασία επηρέασε πέραν (και μέσω) της 

εκπαίδευσης και άλλα πεδία, όπως η ηλικία, οι φυλετικοί ρόλοι, η οικογένεια και η 

οργάνωση των σχέσεων συγγένειας, επηρεάζοντας τόσο τη φύση των συμβόλων 

κύρους, όσο και τις συμπεριφορές ως προς τη διάσταση του χρόνου. Ορισμένες από τις 

επισημάνσεις της Friedl ως προς αυτούς τους τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης.  

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η συγγραφέας, η αύξηση του εισοδήματος και 

της μόρφωσης των κατοίκων των Βασιλικών δεν περιόρισε τον αποκλεισμό από τον 

δημόσιο βίο των γυναικών, οι οποίες συνέχισαν να απασχολούνται στα κτήματα. 

Αντιθέτως, η άνοδος του εισοδήματος και του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων 

ενίσχυσε την αυστηρότητα του γονικού ελέγχου στις γαμήλιες διαπραγματεύσεις και 

στρατηγικές. Όχι μόνο συνέχισε να διατηρείται ο θεσμός της προίκας, αλλά το ύψος της 

απαιτούμενης προίκας αυξήθηκε παράλληλα με την επιθυμία σύναψης γάμου με 

μορφωμένους συζύγους των αστικών κέντρων.
121

 Ο πρακτικός ρόλος των εξ αγχιστείας 

συγγενών, οι οποίοι προκύπτουν από τη σύναψη τέτοιων γάμων, κατά τη σύνδεση των 

                                                
120 Η μεταστροφή αυτή ασφαλώς επηρέασε την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και τη 

μέθοδο διδασκαλίας. 
121 Friedl, Vasilika, σελ. 53-6. 



 

 338 

χωρικών με τα αστικά κέντρα διεύρυνε το πεδίο και ενίσχυσε την ένταση των 

συγγενικών δεσμών των κατοίκων των Βασιλικών. 

Η διαβάθμιση του κύρους και της κοινωνικής θέσης στα Βασιλικά σηματοδοτείται 

από συγκεκριμένα σύμβολα, ορισμένα από τα οποία συνδέονται με την παρούσα 

ανάλυση. Στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν από τους αγράμματους βοσκούς, 

τους κατοίκους των απομακρυσμένων ορεινών χωριών αλλά και από τους λιγότερο 

εκλεπτυσμένους συγχωριανούς τους, οι κάτοικοι των Βασιλικών επιδίδονται στη 

συμβολική σηματοδότηση της διαφορετικότητάς τους, υιοθετώντας τρόπους καλής 

συμπεριφοράς, ένδυσης και λόγου που θεωρούν ότι αρμόζουν στους εκλεπτυσμένους 

τρόπους της αστικής ζωής. Ομοίως, η χρήση της καθαρεύουσας χαίρει της ιδιαίτερης 

εκτίμησης των χωρικών, καθώς η γνώση της είναι προαπαιτούμενη στο γυμνάσιο και το 

πανεπιστήμιο. Επίσης, η ικανότητα συμμετοχής σε μία ακαδημαϊκή φιλολογική 

συζήτηση στο καφενείο αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

κάτοικοι των Βασιλικών συνεχίζουν να θαυμάζουν την ικανότητα χρήσης της 

καθαρεύουσας ακόμη και κατά τις καθημερινές τους συζητήσεις, όταν επιθυμούν να 

δηλώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο, μιμούμενοι έναν τρόπο συμπεριφοράς ο οποίος 

είχε ήδη κατά κόρον ξεπεραστεί ακόμη και από την ελίτ των αστικών κέντρων.
122

 

Μολονότι δεν ολοκληρώνουν όλα τα παιδιά την εξαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ο 

δάσκαλος του χωριού λειτουργεί ως ένα από τα διαθέσιμα μοντέλα προς μίμηση. Οι 

τάξεις του και οι συζητήσεις δίδουν καταρχήν έμφαση στην ανθρωπιστική μαθησιακή 

παράδοση. Η γνώση ανάγνωσης και γραφής θεωρείται δεδομένη τουλάχιστον στον 

ανδρικό πληθυσμό. Ο γιατρός, ο συμβολαιογράφος, ο κυβερνητικός αξιωματούχος, ο 

επίσκοπος, ο φυσικοθεραπευτής ή ο δάσκαλος θεωρείται ότι ανήκουν σε μία ανώτερη 

κοινωνική θέση σε σχέση με τον αγροτικό πληθυσμό, επειδή δεν ασκούν χειρωνακτική 

εργασία και δεν χρειάζεται ποτέ να λερώσουν τα ρούχα τους, αλλά και επειδή 

μορφώθηκαν έξω από το χωριό για να ασκούν αυτά τα επαγγέλματα. Η εκπαίδευσή 

τους προϋπέθεσε την διαμονή τους σε κάποια ελληνική πόλη, ενώ όσοι αποδείχθηκαν 

πιο πετυχημένοι στον χώρο τους ή πιο ισχυροί σε επιρροή παρέμειναν στις πόλεις. Για 

τους δασκάλους, τους γιατρούς και τους υπόλοιπους που παρέμειναν στα κεφαλοχώρια, 

λοιπόν, τα μοντέλα προς μίμηση ήταν οι συνάδελφοί τους των αστικών κέντρων. 

Μολονότι οι ελάχιστοι επαγγελματίες του χωριού δεν ήταν τόσο εύποροι όσο οι 
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συνάδελφοί τους στις πόλεις, απολάμβαναν ένα εισόδημα αρκετά υψηλότερο από αυτό 

του μέσου αγρότη, εξασφαλίζοντάς τους ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Ωστόσο, 

προκειμένου να διατηρήσουν το κύρος τους στα μάτια των συναδέλφων τους της πόλης 

και προκειμένου να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τις ευκαιρίες για τα παιδιά τους, 

έπρεπε να υιοθετήσουν τους τρόπους συμπεριφοράς, ένδυσης, ομιλίας και κοινωνικής 

οργάνωσης, καθώς και τα πρότυπα των συναδέλφων τους που εργάζονται στα αστικά 

κέντρα. Στην πορεία, διαφοροποίησαν τον εαυτό τους ακόμη περισσότερο σε σχέση με 

τον ντόπιο αγροτικό πληθυσμό.  

 

Επίλογος 

Στις παραπάνω ενότητες επιχειρήθηκε μία ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής 

έρευνας σχετικά με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό 

χώρο. Αρχικά επισημάνθηκε ότι οι δυσκολίες της ανθρωπολογικής διερεύνησης του 

αγροτικού χώρου εν γένει συνδέονται με την ίδια την εννοιολόγηση και ανάλυση του 

αγροτικού χώρου ως ερευνητικού πεδίου. Επισημαίνοντας ορισμένες ενδογενείς 

αντιστίξεις του όρου «αγροτικός χώρος», παρακολουθήσαμε την αποτύπωσή τους στην 

εξέλιξη της θεωρητικής του διερεύνησης. Όπως είδαμε, ακόμη και όταν η 

ανθρωπολογική συζήτηση επικεντρώθηκε σταδιακά περισσότερο στα εσωτερικά 

κριτήρια οργάνωσης του αγροτικού χώρου, παρά στις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ανάμεσα σε αυτόν και το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό, εθνικό πλαίσιο, η 

διερεύνηση της σχέσης αυτής παρέμεινε σημαντική. Η διερεύνηση λοιπόν της θέσης 

και του ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο, υποστηρίχθηκε, δεν θα 

μπορούσε να είναι αδιάφορη προς τις διαστάσεις αυτής της επίμονης σχέσης προς το 

όλο στο οποίο εντάσσεται και από το οποίο διαφοροποιείται ο αγροτικός χώρος. 

Σε αυτό το πλαίσιο προσέγγισης της παραπάνω σχέσης τόσο ως συνάρτησης όσο και 

ως αντίστιξης, η εργασία ανέγνωσε την ελληνική εθνογραφική έρευνα σχετικά με τον 

ρόλο και τη θέση της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο ακολουθώντας έναν 

αναλυτικό άξονα φαινομενικά γεωγραφικό αλλά κατ’ ουσία θεματικό. Κατά την 

παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας εξετάστηκαν μία σειρά από ζητήματα που 

συνδέονται με την ταξική διάσταση της εκπαίδευσης και την κατά περίπτωση 

αποτύπωσή της στις υπό εξέταση αγροτικές κοινωνίες˙ τις εκφάνσεις της άνισης κατά 

φύλο συμμετοχής στην εκπαίδευση, καθώς και τους τρόπους νομιμοποίησής της˙ τους 

μετασχηματισμούς των εκπαιδευτικών αντιλήψεων και τους τρόπους σύνδεσης αυτών 
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των αντιλήψεων με άλλα φαινόμενα˙ την ένταξη των εκπαιδευτικών επιλογών στις 

ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές μεταβίβασης της οικογενειακής περιουσίας, το 

επάγγελμα και τον γάμο, αλλά και τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαγενεακή κοινωνική 

ανέλιξη των οικογενειών. 

Στην εισαγωγή του άρθρου επισημάνθηκε η έκπληξη του ανυποψίαστου ερευνητή 

απέναντι στην απουσία μιας συστηματικής διερεύνησης της θέσης και του ρόλου της 

εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Υποστηρίχθηκε ότι η απουσία αυτή θα 

πρέπει να αποδοθεί λιγότερο στη σταδιακή αποδυνάμωση της γεωργικής τάξης και 

συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής στον ελληνικό χώρο, παρά στην επιφυλακτική 

στάση των ανθρωπολόγων απέναντι στην εξωτικοποίηση των αγροτικών κοινωνιών. 

Κλείνοντας το άρθρο μου και έχοντας συνοψίσει την υπάρχουσα ελληνική εθνογραφική 

έρευνα πάνω στο ζήτημα, η εν λόγω απουσία φαίνεται να δικαιολογείται ακόμη 

περισσότερο στη βάση της απουσίας μιας ενιαίας ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, ενός 

ενιαίου και συνεχούς ελληνικού αγροτικού πολιτισμού (civilization), γεγονός που ίσως 

να επέτρεπε ή έστω να διευκόλυνε τη συστηματοποίηση της διερεύνησης του 

ζητήματος. Παρά τις όποιες ομοιότητες και αναλογίες που εντοπίζει ο ερευνητής 

αναφορικά με τον ρόλο και τη θέση της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο, οι 

ασυνέχειες και οι ιδιοτυπίες που συνδέονται με τις ιστορικά και πολιτισμικά 

συγκεκριμένες νοηματοδοτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και με τις σχέσεις ισχύος που 

αυτές νομιμοποιούν, συντηρούν αλλά και ανατρέπουν, δεν επιτρέπουν στον ερευνητή 

παρά να αντικρίζει τον ελληνικό αγροτικό χώρο μέσω ενός θρυμματισμένου καθρέφτη. 
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Attitude toward aloneness and ability to be alone in middle and late childhood 

 

Evangelia P. Galanaki
123

 

Abstract 

Although the painful experience of loneliness has been largely investigated, 

attitude toward aloneness and ability to be alone during middle and late childhood 

remains a highly neglected research issue. The Ability to Be Alone Questionnaire 

(Berlin, 1990), and the Aversion to Aloneness and Affinity for Aloneness subscales of 

the Loneliness and Aloneness Scale for Children and Adolescents (Marcoen & 

Goossens, 1993) were used with 136 fourth and sixth graders (Study 1); also, a sentence 

completion task assessing feelings about aloneness (Coleman, 1974), and three 

questions assessing the ability to differentiate between aloneness and loneliness 

(Galanaki, 2004) (Study 2) were used with 108 fourth and sixth graders. All participants 

came from primary schools of Athens, Greece. Results showed a decrease from middle 

to late childhood in children’s aversion to aloneness, and an increase in their capacity to 

understand that loneliness may be experienced even in the presence of others. Ability to 

be alone and affinity for aloneness did not show any statistically significant increase 

with age. The majority of fourth graders were able to understand that “alone” does not 

necessarily means “lonely”, but had difficulties in accepting the state “feeling lonely 

even in the presence of others”. Empirical support for an ambivalent attitude toward 

aloneness during both these age periods also emerged. Gender differences were not 

found. Findings are discussed in the framework of the existing research on children’s 

understanding and experience of aloneness and solitude, and suggestions for future 

research are made. 

 

Key words: attitude toward aloneness, ability to be alone, middle and late childhood. 
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Στάση προς τη Μόνωση και Ικανότητα να Είναι Κανείς Μόνος 

στη Μέση και Ύστερη Παιδική Ηλικία 

Περίληψη 

Μολονότι η μοναξιά των παιδιών και των εφήβων έχει γίνει αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας διεθνώς, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη η στάση 

απέναντι στη μόνωση και η ικανότητα να είναι κανείς μόνος στη μέση και ύστερη 

παιδική ηλικία. Για την εξέταση του θέματος αυτού δόθηκαν σε 136 μαθητές Δ΄ και 

ΣΤ΄ δημοτικού το Ερωτηματολόγιο για την Ικανότητα να Είναι Κανείς Μόνος (Berlin, 

1990) και οι υποκλίμακες Αρνητική Στάση Προς τη Μόνωση και Θετική Στάση προς τη 

Μόνωση της Louvain Κλίμακας Μοναξιάς και Μόνωσης για Παιδιά και Εφήβους 

(Marcoen & Goossens, 1993) (Έρευνα 1). Επίσης, δόθηκαν σε 108 μαθητές Δ΄ και Στ΄ 

δημοτικού ένα έργο συμπλήρωσης ελλιπών προτάσεων (Coleman, 1974), που αξιολογεί 

τα συναισθήματα του παιδιού για τη μόνωση και τρεις ερωτήσεις που αξιολογούν την 

ικανότητα να διακρίνει κανείς τη μόνωση από τη μοναξιά (Galanaki, 2004) (Έρευνα 2). 

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από δημοτικά σχολεία της Αθήνας. Τα ευρήματα 

έδειξαν ότι, από τη μέση έως την ύστερη παιδική ηλικία, μειώνεται η αρνητική στάση 

προς τη μόνωση και αυξάνεται η ικανότητα των παιδιών να κατανοούν ότι η μοναξιά 

βιώνεται και με την παρουσία άλλων. Η ικανότητα να είναι κανείς μόνος και η θετική 

στάση προς τη μόνωση δεν εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την 

ηλικία. Ήδη στη μέση παιδική ηλικία υπήρχε η κατανόηση ότι η μόνωση μπορεί να 

υπάρχει χωρίς τη μοναξιά, όχι όμως και η κατανόηση ότι η μοναξιά προκύπτει και με 

την παρουσία άλλων. Προέκυψαν, επίσης, δεδομένα που υποστηρίζουν την αμφιθυμική 

στάση των παιδιών προς τη μόνωση. Δεν βρέθηκαν διαφορές φύλου. Τα ευρήματα 

συζητούνται με αναφορά στην υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία για την κατανόηση 

και την εμπειρία της μόνωσης και διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Λέξεις κλειδιά: στάση προς τη μόνωση, ικανότητα να είναι κανείς μόνος, μέση και 

ύστερη παιδική ηλικία. 
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Attitude toward aloneness and ability to be alone in middle and late childhood 

A substantial body of research exists on the painful experience of loneliness in 

children and adolescents. Its frequency, intensity and duration, as well as its antecedents 

and consequences, have been systematically investigated (for reviews see Asher & 

Paquette, 2003; Goossens, 2006; Rotenberg & Hymel, 1999). However, relatively little 

research evidence exists on children’s attitude toward aloneness and on children’s 

ability to be alone. 

Aloneness is the objective (physical), neutral state of being alone. Psychoanalyst 

Winnicott (1958/1965, p. 30) pointed out that the “capacity to be alone” is a fundamental 

sign of emotional maturity, and that already in childhood this capacity is regarded by 

some individuals as “a most precious possession”. In a facilitating familial environment 

the child introjects good-enough ‘objects’, and is able to experience a state of voluntary 

aloneness, which can become the context of personality development and creative 

activity. Therefore, solitude is a kind of positive aloneness. Artists, writers and scientists 

describe solitude as their most creative and productive state. The objective state of being 

alone may result in feelings of loneliness or in an active, constructive use of time alone, 

which is the essence of solitude. Moreover, one may experience loneliness even if one is 

not literally alone; loneliness is a subjective condition experienced even if others 

(important or not) are present; and one may experience solitude even in the presence of 

others (Buchholz, 1997; Larson, 1999; Marcoen & Goossens, 1993; Storr, 1988). Finally, 

although related, the positive attitude to being alone is different from solitude. The former 

is the individual’s positive evaluation of aloneness, while the latter is the constructive use 

of time alone (Marcoen & Goossens, 1993). 

Children’s and adolescents’ ability to understand the difference between aloneness 

and loneliness – which is a crucial component of a mature understanding of aloneness – 

was examined in a very small number of studies. In such an early study (Demos, 1974), it 

was found that more than one-third of the twelve- and the nine-year olds and almost two-

thirds of the six-year olds believed that one cannot be lonely when other people are 

present, that is, they failed to differentiate between aloneness and loneliness. Quite 

different are the results of another investigation (Hymel, Tarulli, Hayden Thomson, & 

Terrell-Deutsch, 1999), in which 8-13 year-old children responded negatively to the 
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question if someone who is alone feels necessarily lonely; age trends, though, were not 

examined. 

Indirect evidence for the differentiation between aloneness and loneliness is 

provided by two other studies. Wolfe and Laufer (1974) and Wolfe (1978) found that 

the majority of 7 year olds are able to define privacy, to which the meanings of being 

alone and controlling access to information are most frequently attributed; “being alone 

when you want to” appears at age 9, and “being alone and unbothered” appears at age 

11. 

In a more recent investigation in Greece (Galanaki, 2004), school-age children were 

found to be able to understand the difference between aloneness and loneliness, 

although they frequently associated being alone with feeling lonely. Nearly half of them 

perceived the motivational dimension, which distinguishes voluntary from involuntary 

aloneness. The ability to recognize the existence of beneficial aloneness, that is, 

solitude, was extremely limited among second graders, but increased dramatically up to 

the beginning of adolescence. About two thirds of the total sample acknowledged the 

human desire to be alone. Girls were significantly more able than boys to perceive the 

differences between aloneness and loneliness, the motivational dimension, and the 

desire to be alone. More than two-thirds of the total sample had experienced loneliness, 

but this experience appeared to be unrelated to their understanding of the various 

aloneness concepts. 

In general, with the exception of Demos’s (1974) study, school-age children have 

been shown to be capable of understanding the difference between aloneness and 

loneliness. However, age trends have not been systematically investigated, and there 

appears to be no clear picture of the developmental sequence of this ability. 

There is as yet no measure of solitude for children and adolescents, therefore there 

are no data available for children’s understanding and experience of solitude per se. We 

have only indirect evidence from studies examining reasons for spending time alone 

only in adults (e.g., Long, Seburn, Averill, & More, 2003), and correlates, after-effects 

of being alone and attitude toward aloneness in children and adolescents, as we will see 

below. 

With the use of an experience sampling method, Larson and colleagues extensively 

investigated the time spent alone mainly among adolescents and adults (Larson, 1990, 
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1999; Larson & Csikszentmihalyi, 1978, 1980). It was found that among fifth and sixth 

graders greater amounts of time alone are correlated with less positive average daily 

affect; preadolescents were found to spend much less time alone than adolescents; and 

75%-80% of fifth and sixth graders’ solitude occurs at home (Larson & Richards, 1991). 

In another study (Larson, 1997), preadolescents (fifth and sixth graders), compared with 

adolescents, reported less frequent desire to be alone and less choice over their activities 

when alone; they did not feel better after being alone, while adolescents did; and the 

amount of time alone was not related to psychological adjustment, while among 

adolescents an intermediate amount of time alone was correlated with better adjustment. 

And when 15-18 year-old adolescents were asked to rate changes in their affective states 

over the previous two-year period, they reported that time alone became gradually less 

alienating and socially stigmatizing; they found that their capacity to use this time 

constructively, and for reflection and thought increased, as well as their need or desire to 

be alone (Freeman, Csikszentmihalyi, & Larson, 1986).  Data from these empirical 

studies imply that there is a shift from a less positive to a more positive attitude toward 

aloneness and to a more constructive use of time alone upon entry to adolescence. 

The attitude toward aloneness has been investigated first of all by means of sentence 

completion tests and questionnaires. In one of the rare early studies on this issue 

(Coleman, 1974), when eleven- and twelve-year old British children were asked to 

complete the sentences “When there is no one else around …” and “If a person is alone  

…”, many of them gave responses indicative of anxiety and fear. There were also some 

adolescents of the same ages that expressed constructive themes – tolerance of 

aloneness and creative use of it. However, the majority of the constructive themes were 

expressed by the older groups of adolescents. Girls were found to have a more positive 

attitude toward aloneness than boys. Coleman attributed this finding to various 

psychodynamic processes taking place during puberty (e.g., the struggle for impulse 

control) which are more pressing for boys, as well as to the girls’ more advanced level 

of maturity. Kroger (1985) replicated Coleman’s findings among American and New 

Zealand adolescents. 

Meaningful age differences in the attitude toward aloneness were traced in a series 

of studies conducted in Belgium. Marcoen, Goossens, and Caes (1987) found that fifth 

graders, compared with seventh, ninth, and eleventh graders, exhibited more negative 
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attitude toward being alone (aversion to aloneness), as measured by the Louvain 

Loneliness Scale for Children and Adolescents. However, the positive attitude toward 

being alone (affinity for aloneness) did not vary with age. In more recent studies 

(Goossens & Marcoen, 1999; Marcoen & Goossens, 1993) among 10 to 17 year-old 

adolescents, aversion to aloneness was found to decrease with age, and the expected 

increasing trend for affinity for aloneness was observed. All those effects were linear. 

These findings are similar to Coleman’s (1974) and Kroger’s (1985) data. 

During preadolescence, spending much time alone is correlated with less positive 

average affect, although the correlations are modest (Larson & Richards, 1991). The 

individual’s affective state when being alone was found to include both positive and 

negative aspects during adolescence. While they feel more lonely and hostile, less 

happy and alert, and weaker and more passive, adolescents also report improved 

cognitive state, that is, better concentration, greater ease in concentration, and lower 

self-consciousness (Larson & Csikszentmihalyi, 1978, 1980). Aloneness is experienced 

as the loneliest period, relative to all other experiences (Larson, 1999). This is the 

characteristic paradox of solitude (Larson, 1999): it may actively being searched for due 

to its beneficial functions, but at the same time it may be experienced as a lonely state. 

The ambivalence toward aloneness is further supported by the findings indicating 

no association between the positive and the negative attitude toward aloneness 

(Goossens & Marcoen, 1999; Marcoen et al., 1987; Marcoen & Goossens, 1993) or a 

very low association (Goossens & Beyers, 2002), a finding that is consistent with the 

mixed results about the increase of the positive attitude with age (reported above). 

In general, all the above findings indicate that time spent alone gradually acquires a 

more positive meaning from early adolescence onwards, as reflected in the increasing 

frequency of time spent alone, the beneficial effects of aloneness, and the more positive 

attitude toward aloneness than during childhood. However, the above studies did not 

systematically examine the understanding and experience of solitude among school-age 

children, as well as age and gender differences during the same period. Quite 

surprisingly, there is as yet no measure of solitude in children and adolescents, that is, 

we know very little about the reasons why children and adolescents wish to be alone 

and the content or uses of this aloneness, which is potentially beneficial.  
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Aim and Hypotheses 

This investigation is part of a larger-scale research aiming at constructing a 

questionnaire for the assessment of school-age children’s solitude. The aim of this 

investigation was to examine children’s attitude toward aloneness and ability to be 

alone during middle (fourth grade) and late childhood (sixth grade) (Study 1 and Study 

2), as well as their ability to differentiate between aloneness and loneliness (Study 1). 

The focus of this investigation was on middle and late childhood, for the following 

reasons: (a) the variables reported above have been rarely examined in school-age 

children; (b) in these ages children have the capacity to adequately understand and 

describe their personal experiences; and (c) two years are regarded as enough time for 

the emergence of age differences during childhood.  

Attitude toward aloneness is assessed with the use of existing questionnaires (Study 

1) and the projective method of sentence completion (Study 2). Children’s ability to 

understand the difference between aloneness and loneliness is assessed through direct 

questions about the co-existence or not of aloneness and loneliness, which are 

quantitatively analyzed. The combination of quantitative and qualitative methods of 

data analysis is expected to provide useful information about children’s understanding 

and experience of aloneness. A more positive attitude toward aloneness is hypothesized 

to emerge from middle to late childhood, the negative attitude toward aloneness is 

expected to decrease, and, consequently, ability to be alone is expected to increase. 

Furthermore, the co-existence of aloneness and loneliness in children’s perceptions is 

expected to decline with age, indicating a more elaborate understanding of the aloneness 

concepts, and a more positive view of aloneness. Girls are expected to be more able 

than boys to understand the difference between aloneness and loneliness. They are also 

hypothesized to have a more positive attitude toward aloneness and to be more able to 

be alone than boys. 

Study 1 

Method 

Participants 

Participants were 136 children (70 males and 66 females). Seventy three of them 

(35 males and 38 females) were fourth graders and 63 (35 males and 28 females) were 
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sixth graders. They came from five primary schools in Athens. The schools were 

randomly selected, with the use of random selection process, from the catalogue of 

schools provided by the Ministry of Education. All children of the selected classes 

participated and were located in areas with families of middle and lower-middle 

socioeconomic status. 

Measures 

Ability to Be Alone Questionnaire (ABAQ; Berlin, 1990; Youngblade, Berlin, & 

Belsky, 1999). This instrument included 37 items in question format measuring 

children’s perceptions of being alone. Twelve of these items are filler items on hobbies 

and interests, for example “Do you like to swim?”. The 25 primary items are arranged 

into two subscales, labeled Aversion to Being Alone (12 items) and Ability to Be Alone 

(13 items). Sample item for the Aversion to Being Alone subscale is: “Do you feel sad 

when you play alone?”; and for the Ability to Be Alone subscale is: “Do you enjoy 

spending time on your own?”. Items are scored on a 3-point scale: 2 = yes, 1 = 

sometimes, 0 = never. Scores range from 0 to 24 for the Aversion to Being Alone 

subscale, and from 0 to 26 for the Ability to Be Alone subscale. High scores indicate 

high aversion to aloneness and high ability to be alone, respectively. The ABAQ was 

translated into Greek by the author and two graduate students, and then back to English 

by a third graduate student.  

Aversion to Aloneness – Affinity for Aloneness (Aloneness-Negative – Aloneness-

Positive; Marcoen et al., 1987; Marcoen & Goossens, 1993). These are two of the four 

subscales of the Loneliness and Aloneness Scale for Children and Adolescents (LACA; 

formerly the Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents). Each consists of 

12 items measuring children’s and adolescents’ aversion to aloneness and affinity for 

aloneness, respectively. Sample item for Aloneness-Negative is: “When I am alone, I 

feel bad”; and for Aloneness-Positive is: “I want to be alone, to do some things”. Items 

are scored on a 4-point scale: 1 = never, 2 = sometimes, 3 = rarely, and 4 = often. 

Scores on each subscale range from 12 to 48, with high scores indicating high negative 

and high positive attitude toward being alone, respectively. For the translation of these 

two subscales the same procedure as with ABAQ was followed. 
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Procedure 

Children completed the two instruments in group testing sessions. Two research 

assistants read aloud each item and waited for the participants to answer each question. 

Before beginning the administration, participants were trained in the use of the 

questionnaires’ scales through example items. The general instructions were that they 

would participate in a research concerning the ways with which children of their age 

view themselves and their relationships. Permission for this research was granted by the 

Ministry of Education, and the school administrators’ and parents’ consent was 

obtained. There was a small percentage (< 5%) of missing values in the data; these were 

replaced by the estimates computed through maximum likelihood criteria and the 

expectation maximization (EM) algorithm. 

Results 

Table 1 presents Cronbach alpha’s for each subscale. As can be seen, the internal 

consistency of the four subscales is adequate, although it is lower for fourth graders. 

Table 1 about here 

Pearson r correlations among the four subscales are presented in Table 2. 

Table 2 about here 

A negative moderate correlation was found between the two subscales of the ABAQ, 

but the negative correlation between the two subscales of the LACA, although 

statistically significant, was rather low. A high positive correlation emerged between 

the two subscales measuring the negative attitude toward aloneness, indicating a 

significant overlap between the two subscales. The overlap between the two 

subscales assessing the positive attitude toward aloneness was moderate, as shown 

by the moderate positive correlation between them. Within the moderate – and 

negative – range fell the associations between the positive and the negative attitudes 

toward aloneness, as measured by the two different instruments (i.e., the ABAQ and 

the LACA). 

Table 3 presents means and standard deviations of the four subscales for grade, 

gender, and the total sample. 

Table 3 about here 

A multivariate analysis of variance, with grade and gender as independent variables 

and Aversion-Alone and Ability-Alone as dependent variables, indicated a significant 
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main effect for grade: Wilks’ Lambda = .902, F(2, 131) = 7.083, p < .001; a 

nonsignificant main effect for gender: Wilks’ Lambda = .983, F(2, 131) = 1.100, ns; and 

a nonsignificant interaction effect: Wilks’ Lambda = .981, F(2, 131) = 1.286, ns. 

Follow-up oneway analysis of variance for grade showed a significant effect on 

Aversion-Alone: F(1, 134) = 7.489, p < .01. Sixth graders had significantly lower 

means in aversion to aloneness than fourth graders, as shown in Table 3. 

Next, a multivariate analysis of variance, with grade and gender as independent 

variables and Aloneness-Negative and Aloneness-Positive as dependent variables, did 

not yield any significant effect for grade: Wilks’ Lambda = .993, F(2, 131) = .492, ns; 

for gender: Wilks’ Lambda = .997, F(2, 131) = .213, ns; and for grade × gender: Wilks’ 

Lambda = .979, F(2, 131) = 1.405, ns. 

 

Discussion 

The hypotheses of this study were only partially confirmed. As expected, aversion 

to aloneness was found to decrease from middle to late childhood. There are no existing 

data from other investigations on age trends from the fourth to the sixth grade. As 

discussed in the literature review, research evidence has supported a decrease in the 

negative attitude toward aloneness from late childhood to early adolescence (Coleman, 

1974; Freeman et al., 1986; Goossens & Marcoen, 1999; Kroger, 1985; Larson, 1997; 

Marcoen et al., 1987; Marcoen & Goossens, 1993). This investigation failed to find any 

significant increase with age in the positive attitude toward aloneness, and only the 

subscale of the ABAQ that measured aversion to aloneness showed a significant 

decrease. 

As expected, the positive and the negative attitudes toward aloneness were 

negatively associated, but the associations were far from perfect, especially for the two 

subscales of the LACA, a finding similar to that of Goossens and Beyers (2002). This 

finding may be interpreted as indicating that the characteristic ambivalent attitude 

toward aloneness – the paradox of solitude (Larson, 1999) – is present during middle 

and late childhood. However, the somewhat lower reliability coefficients of the ABAQ 

for the fourth grade should be kept in mind when interpreting these findings. 

Study 2 

Method 
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Participants 

Participants were 108 children (49 males and 59 females). Fifty-seven of them (24 

males and 33 females) were fourth graders and 51 (25 males and 26 females) were sixth 

graders. They came from four primary schools in Athens. The schools were randomly 

selected, with the use of random selection process, from the catalogue of schools 

provided by the Ministry of Education. All children of the selected classes participated 

and were located in areas with families of middle and lower-middle socioeconomic 

status. 

Measures 

Sentence completion (Coleman, 1974). Participants were asked to complete the 

following two sentences: 1. “When there is no one else around I …” («Όταν δεν είναι 

κανείς γύρω μου, εγώ …»), and 2. “If a person is alone …” («Όταν ένας άνθρωπος είναι 

μόνος του, …»). Three different scores were used (the two of them were proposed by 

Coleman, 1974): a. The negative score, which is assigned to those answers indicating a 

negative perception of aloneness, that is, sadness, distress, fear and boredom; b. the 

constructive score, which is assigned to those answers indicating a positive perception 

of aloneness, that is, various forms of constructive use of aloneness, such as self-

reflection, activities, relaxation, freedom from constraints, autonomy, daydreaming, etc; 

and c. the mixed score (not proposed by Coleman, 1974, but devised in this study, in the 

face of the existing research evidence – reported in the literature review – on the 

ambivalence toward aloneness), which is assigned to those answers indicating both a 

negative and a positive perception of aloneness, as described in (a) and (b). Scoring was 

done by the author and the two research assistants; the degree of agreement was almost 

100%. 

Aloneness versus loneliness. Participants were asked to respond to three questions 

(Galanaki, 2004), the following (the questions in Greek are given in parentheses): 

1. When one is alone, does one feel lonely too? (Όταν ένας άνθρωπος 

είναι μόνος του, νιώθει αναγκαστικά μοναξιά;) 

2. May one be alone and not feel lonely? (Μπορεί ένας άνθρωπος να 

είναι μόνος του και να μη νιώθει μοναξιά;) 
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3. May one feel lonely while others are around? (Μπορεί ένας άνθρωπος 

να νιώθει μοναξιά και να είναι άλλοι γύρω του;) 

The response format was 0 = yes and 1 = no for question 1, and 1 = yes and 0 = no 

for questions 2 and 3. Children were asked to justify their answers, but in this study 

only their ability to differentiate between aloneness and loneliness (yes or no) was 

analyzed. 

Procedure 

Children answered the questions in group testing sessions. Two research 

assistants read aloud each question and waited for the participants to write down their 

answers. The general instructions were that they would participate in a research 

concerning the ways with which children view themselves and their relationships. 

Permission for this research was granted by the Ministry of Education, and the school 

administrators’ and parents’ consent was obtained. There was a small percentage (< 

5%) of missing values in the data; these were replaced by the estimates computed 

through maximum likelihood criteria and the expectation maximization (EM) algorithm. 

Results 

Table 4 presents negative, mixed, and constructive scores as assigned to children’s 

answers in the sentence completion task, by grade, gender and for the total sample. 

Table 4 about here 

As shown in Table 4, one-half of the participants gave answers indicating negative 

perceptions of aloneness, one-third of them gave answers indicating both positive and 

negative perceptions, and a minority had only positive perceptions of the state of being 

alone. There was no significant difference for grade: χ²(2, N = 108) = .665, ns, Φ = .078, 

ns; nor for gender: χ²(2, N = 108) = .412, ns, Φ = .062, ns. However, there is a small, 

non significant tendency of the negative and mixed scores to decrease, and of the 

constructive scores to increase from the fourth to the sixth grade. 

Table 5 presents frequencies and percentages for the question “When one is alone, does 

one feel lonely too?”, for grade, gender, and the total sample. 

Table 5 about here 
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As shown in Table 5, the percentages of children differentiating between aloneness 

and loneliness (answer “No”) were, independently of grade and gender, significantly 

higher than the percentages of children who did not make this distinction. There was no 

significant difference for grade: χ²(1, N = 108) = 1.521, ns, Φ = -.12, ns; nor for gender: 

χ²(1, N = 108) = .094, ns, Φ = .03, ns. 

Table 6 presents frequencies and percentages for the question “May one be alone and 

not feel lonely?”, for grade, gender, and the total sample. 

Table 6 about here 

Similarly, as shown in Table 6, the percentages of children who were able to 

differentiate between aloneness and loneliness (answer “Yes”) were, independently of 

grade and gender, significantly higher than the percentages of children not being able to 

make this distinction. There was no significant difference for grade: χ²(1, N = 108) = 

1.487, ns, Φ = -.12, ns; nor for gender: χ²(1, N = 108) = .042, ns, Φ = .020, ns. 

Table 7 presents frequencies and percentages for the question “May one feel lonely 

while others are around?”, for grade, gender, and the total sample. 

Table 7 about here 

For the total sample, the percentages of children who were not able to perceive the 

possibility of loneliness in the presence of others (answer “No”) were significantly 

higher than the percentages of children who did acknowledge this possibility (see Table 

7). However, there was a statistically significant difference for grade: χ²(1, N = 108) = 

8.027, p < .01, Φ = .273, p < .01; but not for gender: χ²(1, N = 108) = .000, ns, Φ = -

.001, ns. As shown in Table 7, the percentages of children who were able to perceive 

that loneliness is possible even in the presence of others were significantly higher 

among sixth graders than among fourth graders. 

 

Discussion 

During middle and late childhood, there is a strong tendency among children to 

respond to a sentence completion task with statements indicating a negative view of 

aloneness. This finding is similar to the one reported by Coleman (1974), who used 

the same projective technique with 11- to 12-year-old children (only). However, 

Coleman used a dichotomous score (i.e., positive vs. negative view of aloneness), 

and did not assess mixed answers. In the present research, one-third of both fourth 
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and sixth graders and of both males and females expressed ambivalent feelings about 

aloneness. 

During the same age period, being alone and feeling lonely are likely to co-exist in 

children’s perceptions and experience. However, already in the fourth grade 

significant proportions of children are able to perceive that one can be alone without 

feeling lonely. Similar findings emerged in other early and recent studies in Greece 

and in Western countries (Galanaki, 2004; Hymel et al., 1999; Wolfe, 1978; Wolfe & 

Laufer, 1974). Loneliness “in the midst of the crowd”, though, is a more difficult 

thing for children to understand, as indicated by the rather low percentage of fourth-

grade children who perceived the possibility of this experience, and the statistically 

significant increase with age of this ability. Contrary to what was hypothesized, no 

statistically significant differences between males and females were observed in any 

of the variables studied. 

General Discussion 

Up to date, research on children’s perceptions and experience of the three related, 

yet distinct, states of aloneness, loneliness and solitude has examined age trends from 

late childhood to adolescence, with very few exceptions (e.g., Galanaki, 2004) focusing 

on age-related patterns during childhood. 

The findings of this investigation revealed that, although changes from middle to 

late childhood (fourth to sixth grade) are not dramatic, there is a decrease in children’s 

aversion to aloneness, as well as an increase in their capacity to perceive that loneliness 

may be experienced even in the presence of others. And, although the projective 

measure of sentence completion showed only a non significant tendency of the negative 

attitude toward aloneness to decrease, on the more cognitive plain even fourth-grade 

children were able to perceive the difference between aloneness and loneliness. This 

incongruence between children’s more spontaneous answers in the incomplete 

sentences and their more conscious replies to the direct questions is consistent with 

other findings of this study implying an ambivalent attitude toward aloneness. More 

specifically, one-third of the participants completed the sentences with phrases showing 

both a negative view and a constructive use of aloneness, and with the use of 

questionnaires it was found that the positive and negative attitudes toward aloneness 



 

 361 

were not as antithetical to one another as one would expect to be, thus reflecting the 

paradox of solitude (Larson, 1999). 

More systematic research is clearly needed on children’s perceptions of aloneness, 

their uses of it, the correlates of the uses of aloneness (e.g., dimensions of adjustment 

and mental health), its associations with loneliness experience, as well as on age and 

gender differences on this issue. The construction of a solitude scale for children, which 

is underway within the larger-scale investigation, will facilitate a more thorough 

investigation of this experience in the near future. 
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Table 1 

Internal Consistency Estimates (Cronbach alpha’s) of All Subscales for Grade, Gender, 

and the Total Sample 

 Grade Gender  

Subscale 4th 6th Boys Girls Total 

 n = 73 n = 63 n = 70 n = 66 N = 136 

Aversion-Alone (ABAQ) .59 .85 .79 .71 .76 

Ability-Alone (ABAQ) .57 .78 .62 .74 .69 

Aloneness-Negative (LACA) .65 .85 .75 .79 .77 

Aloneness-Positive (LACA) .76 .85 .81 .79 .80 

 

Table 2 

Pearson r Correlations Among the Subscales 

Subscale 1 2 3 4 

1. Aversion-Alone (ABAQ) ―    

2. Ability-Alone (ABAQ) -.56** ―   

3. Aloneness-Negative (LACA) .74** -.56** ―  

4. Aloneness-Positive (LACA) -.31** .48** -.21* ― 

* p < .05; ** p < .001. 
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Table 3 

Means and Standard Deviations of the Subscales for Grade, Gender, and the Total 

Sample 

 Grade Gender  

 4th 6th Boys Girls Total 

 n = 73 n = 63 n = 70 n = 66 N = 136 

Subscale M s M s M s M s M s 

Aversion-Alone (ABAQ) 14.79 4.11 12.51 5.61 13.33 5.42 14.17 4.45 13.74 4.97 

Ability-Alone (ABAQ) 11.90 4.30 11.51 5.20 12.24 4.46 11.17 4.95 11.72 4.72 

Aloneness-Negative 

(LACA) 

35.12 6.47 34.27 7.27 34.43 7.09 35.05 6.60 34.73 6.84 

Aloneness-Positive 

(LACA) 

32.29 5.57 31.81 7.50 32.33 6.43 31.79 6.64 32.07 6.52 

Note. Aversion-Alone: 0-24; Ability-Alone: 0-26; Aloneness-Negative, Aloneness-

Positive: 12-48. 

 

Table 4 

Frequencies and Percentages of Negative, Mixed, and Constructive Scores in the 

Sentence Completion Task for Grade, Gender, and the Total Sample 

 Grade Gender  

 4th 6th Boys Girls Total 

 n = 57 n = 51 n = 49 n = 59 N = 108 

Scores f % f % f % f % f % 

Negative 31 54.4 27 52.9 27 55.1 31 52.5 58 53.7 

Mixed 19 33.3 15 29.4 14 28.6 20 33.9 34 31.5 

Constructive 7 12.3 9 17.6 8 16.3 8 13.6 16 14.8 
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Table 5 

Frequencies and Percentages of Responses to the question “When one is alone, does one 

feel lonely too?”, for Grade, Gender, and the Total Sample 

 Grade Gender  

 4th 6th Boys Girls Total 

 n = 57 n = 51 n = 49 n = 59 N = 108 

Answers f % f % f % f % f % 

Yes 17 29.8 21 41.2 18 36.7 20 33.9 38 35.2 

No 40 70.2 30 58.8 31 63.3 39 66.1 70 64.8 

 

 

Table 6 

Frequencies and Percentages of Responses to the question “May one be alone and not 

feel lonely?”, for Grade, Gender, and the Total Sample 

 Grade Gender  

 4th 6th Boys Girls Total 

 n = 57 n = 51 n = 49 n = 59 N = 108 

Answers f % f % f % f % f % 

Yes 43 75.4 33 64.7 34 69.4 42 71.2 76 70.4 

No 14 24.6 18 35.3 15 30.6 17 28.8 32 29.6 
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Table 7 

Frequencies and Percentages of Responses to the question “May one feel lonely while 

others are around?”, for Grade, Gender, and the Total Sample 

 Grade Gender  

 4th 6th Boys Girls Total 

 n = 57 n = 51 n = 49 n = 59 N = 108 

Answers f % f % f % f % f % 

Yes 16 28.1 28 54.9 20 40.8 24 40.7 44 40.7 

No 41 71.9 23 45.1 29 59.2 35 59.3 64 59.3 
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Adult trainers’ motivation for the participation in non formal education 
 

Aikaterini Sotiropoulou 
124

 

Abstract 

The purpose of the study is to detect the parameters of Greek reality related to the 

determination of the motives that stimulate adult educators to participate in continuing 

education, the estimation of their significance, their explanation and their connection 

with job satisfaction. The survey was conducted in a representative sample and applied 

in the prefecture of Ilia. For data collection a questionnaire of closed questions was 

compiled. The findings revealed that adult educators seek learning changes motivated 

by internal forces. Competition, rapid changes in the field of adult education and need 

for employability determine the motivators. The orientation towards learning correlates 

with the life cycle and the level of qualifications. Educators with low level of job 

satisfaction are motivated to a great extent by external factors. Contrary to this, those 

with high level of job satisfaction are motivated by internal forces. Recognition of 

performance and the feeling of job security form the intensity of motives. The survey 

results constitute a valuable input for the configuration of professional development 

strategies in favour of the educators themselves but more for the development and 

implementation of effective managerial policies on behalf of the educational 

organisations who occupy this group of professionals.  

 

Key words: Adult educators, informal training, education motives, job satisfaction   

 

1. Introduction  

 Adults’ educators’ training comprises a recent field of research in Greece. The 

educators of adults need training to ensure the quality and effectiveness of the offered 

training services. The adult’s educator has to take action in a field that is constantly 

changing and meet the challenges of current reality that demands flexibility and 

adaptability in several fields. As an adult he brings in education formulated attitudes, 

life and training experiences (Athanasiou, 2006) and combines them with the 
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distinctiveness of the specific sector (secondary occupation, lack of professionalism, 

uncertainty, insecurity etc.). These constitute a complex blend of interaction that affect 

the participation motives and consequently the attitude at all stages of the learning 

process. 

The survey tries to investigate and itemize the training motives of the adults’ educators 

and measure the effects of job satisfaction on their formation. The survey results 

indicate how significant it is to know the motivation and its relation with job 

satisfaction as a valuable input for the configuration of professional development 

strategies in favour of the educators themselves but more for the development and 

implementation of effective managerial policies on behalf of the educational 

organisations who occupy this group of professionals. The ability of response by 

learning organisations such as educational organisations and their promptitude to 

incorporate the findings of similar surveys through training and professional 

development of their employees is not only needed but it also determines their further 

evolution and development in the diffusible uncertainty of the economic and social 

environment and the  uncontrollable competition. 

 

2. Literature review   

2.1. Motives for involvement in adult education activities 

Motive can be regarded as a deeper emotional impulse that motivates a person to 

behave and act in a certain way, to achieve a purpose (Bovee & Thrill, 1992; Wang & 

Wang, 2004). Systematic attempts have been conducted to interpret the motivation of 

adults to be involved in educational activities (Taylor, 2001) which have resulted in the 

formulation of multiple theories and research approaches. For Carre (2000) the logic of 

research about the motivation of adult learners is based on the phenomenon of excess 

demand for skills development. Ahl (2006) indicates three levels of factors that create 

motives: character - personality, status - location, structural – organic. Ryan & Deci 

(2000) distinguish the types of motivation between intrinsic and extrinsic. Houle (1961) 

concludes that there exist three groups of learners, goal, activity and learning oriented. 

Burgess (1971) concluded that there are seven factors-incentives: the desire for 

knowledge, personal achievement goals, social objectives, religious objectives 

achievement, escape, participation in social activities and compliance with formal 

requirements. Boshier (1971 in Cross, 1992) identified several correlations with Houle’s 

http://www.in.gr/dictionary/lookup.asp?Word=insecurity
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findings and added a new category; social welfare. For Morstain and Smart (1974 in 

Cross, 1992), adults seek training in order to develop social relationships, to meet the 

expectations that others have from them, to be useful to society, to achieve professional 

development, to escape and have new stimuli, to learn because they want to learn. The 

coincidence between Houle’s three subgroups and Burgess’s groups with the factors 

discovered by Morstain and Smart is apparent. Carp, Peterson, and Roelfs (1974 in 

Cross, 1992) based their study on the classification of Burgess and added two more, the 

desire for self accomplishment and the desire to acquire knowledge about culture and 

civilisation. Aslanian and Brickell (1980 in Cross, 1992) assumed that transitions to 

adult life requires from them to participate in learning activities in order to acquire 

knowledge missing which is needed in their new phase of life. Oaklief (1982 in Dolisso 

& Martin, 1999) found that adults participate in educational programmes not for 

financial gain but to acquire skills and more knowledge. Adults who consider learning 

as end in itself were intrinsically motivated; while those who were goal oriented were 

extrinsically motivated. Cervero (1988 in Hughes, 2005) presents five reasons why 

professionals choose to  receive extra  training: a) to maintain their skills, b) strengthen 

the likelihood that their clients will be better served, c) be prepared against challenges 

from colleagues, d) retain their identity in their profession, e) feel more secure in their 

profession. The reasons for participation can vary depending on the type of profession, 

the career and time presence in the profession. 

2.2. Theories and models of interpretation of adult participation in educational 

activities 

The typologies of motives have become the basis for formulating models and theories 

of interpretation and prediction of adult participation in education. The cost – benefit 

theory (Dhanidina & Griffith, 1975) proposes a rational model considering that the 

decision to obtain further education is a deliberate choice that resembles the decision-

making process of an investor. Cohn and Hughes (1994) used a framework for the 

interpretation of the decision to participate in education based on an internal rate of 

return. According to the theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein, 1980) the 

decision to participate is a function of individual and regulatory factors while the 

relative weight given to each factor varies depending on the situations and people. 

Miller (1967) understands the educational activity as an interaction between personal 
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needs and social structures; the participation is associated with the socio-economic 

status and the life cycle of the learner.  

According to the expectancy - valence model, the anticipated benefit has two 

components, the expectation of personal success and the expectation that successful 

participation in the educational process will have positive effect (Rubenson, 1977, 1978 

in Dollisso & Martin, 1999). The life transitions theory (Merriam, 2005) mentions that 

changes that occur during the life of the individual either voluntary or dependent on 

uncontrolled factors are affecting the education that each person seeks in order to meet 

new emerging situations and conditions. According to the psychological interaction 

model greater emphasis is given on the determinants deriving from the social 

environment of individuals (Darkenwald & Merriam, 1982). Merriam and Darkenwald 

introduced the concept of learning pressure, defining it as the point at which the 

environment of a person requires or encourages further learning.  

According to Cross’s (1981) chain of response model the decision of an adult to 

participate in an educational programme is not an individual act but comes as a result of 

a "chain reaction" towards the current psychological and environmental factors. The 

chain reaction starts from the trainee and gradually moves on to factors that have 

increased social and environmental character. The Interdisciplinary/sequential – 

specificity/time allocation/ life - span model (Smith Macaulay & Associates, 1980) is 

perhaps the most complete and comprehensive model focusing on several factors and 

social variables, personality traits, differences in time allocation. Smith and Theberge 

(1987) suggested the general activity model, making the assumption that people adapt to 

social and cultural environment. Models and theories provide important knowledge for 

understanding adult participation in educational activities. At the same time they 

confirm and elevate the complexity of participation as behaviour. What might motivate 

and stimulate the interest of each individual is different. The understanding of adult 

participation in education and training therefore requires a holistic approach. 

2.3. Education and Job satisfaction  

Job satisfaction is a pleasant emotional situation (Locke & Latham, 1990) led by the 

fluffiness of values at workplace. Vroom (1964) believes that is a function between 

perception and job instrumentality to ensure some desirable effects; a function of job 

valence. Herzberg (1959) distinguishes two different groups of factors related to job 
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satisfaction; the motivators and the hygiene factors. Spector (2000) believes that there 

are two groups of approaches, the global and facet approach. Job satisfaction can be 

extrinsic or intrinsic (Warr, 1987). Evans (1998) distinguishes the satisfactory situations 

from the factors that cause satisfaction calling them “job comfort” and “job fulfilment”. 

Hoy and Miskel (1991) define job satisfaction in the field of education as an emotional 

condition of pleasure or displeasure.  

The relation between education and job satisfaction isn’t always steady (Ganzach, 

2003; Verhofstadt & Omey, 2003) but most surveys indicate a positive relation. Better 

educated people are more likely to find more rewarding work and receive more 

satisfaction from their work (Ganzach, 2003). The acquisition of skills through training 

leads to increased professionalism whereas lack of it can lead to the decrease of job 

satisfaction (Wright & Davis, 2003). Well-trained people have certain expectations; 

work with professionalism while building their careers. Vocational training programmes 

for employees have a significant positive effect on job satisfaction (Hatcher, 1999). 

However, many researchers have detected a negative relation between education and 

job satisfaction (Clark & Oswald, 1996) while others have shown that education has no 

significant effect on job satisfaction (Lambert et al, 2001; Ting, 1997). 

 

3. Methodology  

The issue in this research study was developed around the drift: motives in education 

and job satisfaction of adult educators. The aim of the study is to detect the motives that 

stimulate adult educators to participate in continuing education, the estimation of their 

significance, their explanation and their association with job satisfaction. The study was 

based on quantitative analysis and specifically on survey. The answers to the research 

questions were given through the results of data processing. Data was collected using a 

structured questionnaire distributed to adult educators. 

The population of the survey consists of adult educators registered members of 

certified adult educators in the prefecture of Ilia- Greece. Since the total number of the 

population was eighty, the research was carried out in the general population, so it has 

census characteristics. Only 64 out of 80 adult educators were surveyed, of whom 47 

were male and 17 female. The 36.67% were between 30-40 years, 33.33% between 40-

50, 21%  between 50-60 years. The 24.19% had been involved in adult education for 

less than 5 years, 25.81% up to 10 years, 30.65% up to 15 years, 17.74% up to 20 years 
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and only one had experience for more than 20 years. The largest percentage of 54.7% 

belongs to positive and technological sciences, 16.6% has ICT background, 12.5% 

economy and administration background, 10.9% in teaching and psychology. The 50% 

are higher educated, 23.4% are graduates of technological education, 25% hold master 

degrees and only one holds a doctorate. All are professionals in the subject area they 

teach, and for all adult education is second occupation. The 59.4% of them have 

attended up to three training courses, 18,8% up to 5 courses, and 21.9% participated in 

up to 10 training programmes. 

For data collection a questionnaire with closed questions was used. The questionnaire 

consisted of three sections: the first one concerned the measurement of job satisfaction, 

the second measured the motives and the third section recorded the demographic 

characteristics. For the measurement of job satisfaction the Warr, Cook & Wall’s tool 

“Job satisfaction – JB” (1979) was used. It consists of 15 suggestions - questions and 

counts three dimensions of job satisfaction: “the framework and working conditions”, 

“the recognition by superiors and colleagues", "the system meritocracy". Employee 

Lifelong Learning Scale - ELLS of Gardiner and Kline (2007) was used to measure the 

motives. It consists of 17 suggestions - questions that correspond to three categories of 

people "passionate visionary", "ambitious", and "frightened".  

 

4. Results  

The main items that force adult educators to be educated, according to the ELLS scale 

are: “I would like to learn to be the best I can be in my chosen field”(M=4.41), “I 

would like to get ahead in my work” (M= 4, 22), “I would like to be active in my work 

for many years” (M= 4.19), “I learn things that I can apply to work just because I like 

to learn” (M= 4.02).  

Factor analysis based on Maximum Likelihood Factor Analysis confirmed Gardiner 

and Kline’s three factors (passionate visionary, ambitious, frightened) with the 

exception of two items (Table 1). The item “I learn when I have specific goals and 

objectives” was dropped because it had value less than 0.32. The item “I like to work 

where employment is regular and secure” was categorised in a different factor. The 

difference may be explained by the fact that the ELLS tool has been developed in a 

country with different conditions of employment, different social structures and culture 

and has been applied to a different professional group. 
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Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

The size of the sample, even small, was examined for size adequacy and found 

sufficient. MacCallum et al (1999) suggest that definite recommendations regarding 

sample size in factor analysis are based upon the misconception that the minimum 

sample or N:p ratio for meaningful factor analysis is invariant across studies. They 

suggest that the minimum sample size depends upon the nature of the data itself, its 

“strength”. Strong data is data in which item communalities are consistently high, 

factors exhibit high loadings on a substantial number of items (at least three or four) and 

the number of factors is small. Empirical evidence supports the argument that sample 

size is less important where data are sufficiently strong. Obsorne and Costello (2004) 

found that sample size had less of an impact in factor analysis when there were fewer 

variables (items) and that both N and N:p had a larger effect on the “goodness” of a 

factor analysis when item loadings were small. Similarly MacCallum et al (1999) 

reported that when data are strong the impact of sample size is greatly reduced and 

concluded that factor analysis can produce correct solutions. Costello and Osborne 

(2005) also noted that uniformly high communalities are unlikely to occur in real data 

and that more common magnitudes in social science research are in the order of 0.40 to 

0.70. As communalities become lower the size of the sample has a grater impact upon 

factor analysis outcomes.  In this study the data are fairly strong. All three factors are 

fairly determined (over three), the communalities exceed 0.611 on average. These in 

combination with the fact that the Bartlett test of sphericity is significant (0.000), the 

Keiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy is greater than 0.6 (0.726) indicated 

that the sample size was sufficient for factor analysis.  

Factor analysis revealed that three factors explain the 48.37% of the variance of the 

variables of motives (23.90% for the first, 13.09% for the second and 11.38% for the 

third), value that can be considered as significant. The reliability index «Cronbach a»  

showed that for all three factors reliability was at satisfactory levels, 0.865 for the 

passionate visionary, 0.791 for the fearful Instrumental and 0.718 for ambitious 

instrumental.  

The correlation and analysis by factor was attempted to find possible association 

between adult educators’ demographic characteristics and motives. Gender seems to 
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affect a number of motivators. Females (M= 4.06) seem to be more passionate about 

learning than males (M= 3.26). They also want to learn things because they are 

applicable to their work or because they just like to learn (M= 4.4 versus M=3.87 for 

males). Females (M=4) are motivated to be educated more than men (M=3.40) because 

they feel very personally involved in their work.  

Age affects positively the motives “I learn because I am committed to my career”, “I 

have a passion for learning”, “I would like to be remembered for what I have done in 

my work”.  Older people pay more attention to these factors (Spearman correlations: 

0.339, 0.354, 0.418, statistically significant for a = 0.01).  All educators, regardless of 

their age, are educated because “they would like to be active in their work for many 

years”, “they learn things that they can apply to work just because they like to learn”, 

“they would like to learn to be the best they can in their chosen field”. The youngest 

educators are educated because they have specific goals and objectives, and the older 

get educated to remain employable in their current organisation or learn new skills in 

order to keep their jobs. Factors such as “I learn because I am afraid of losing my job” 

or “I would like to be promoted” don’t seem to concern any particular age. Both young 

and older educators have aspirations about working where their work is more regular 

and secure.    

A lot of motivators vary depending on the level of education. Graduates from 

technological institutes (M=4.47) are motivated more than the higher educated 

(M=3.94) and master graduated (M=3.69) to learn things that they can apply to work 

just because they like to learn. They are also motivated to learn to remain employable in 

their current organisation (M=3.07) compared to higher educated (M=2.87) and master 

holders (M=2.75). They seek to learn new skills in order to keep their job (M= 3.60) 

compared to higher educated (M=3.22) and master holders (M=2.50). 

Regarding the correlation between motives and specialisation, there are significant 

differences. Adult educators who come from the areas of legal and political sciences, 

and information technology show less significance to factors such as “I learn because I 

am committed to my career”, “I would like to be active in my work for many years”, “I 

would like to work for as long as possible”, “I would like to learn to be the best I can in 

my chosen field”, “I would like to be remembered for what I have done in my work”. 

Factors such as “I learn to remain employable in my current organisation”, “I learn 
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new skills in order to keep my job” affect more adult educators who come from the 

science of economy and administration. For all adult educators, regardless of 

specialisation, the motive “I would like to get ahead in my work” remains significant, 

since in all categories the average exceed 4.00. 

Some of the motives vary according to the years involved in the field of adult 

education. The motive “I would like to be active in my work for many years” correlates 

positively with the years involved (spearman correlation 0.341, statistically significant 

for a = 0.01). The factor ‘’I learn because I would like to work for as long as possible” 

correlates positively with the years involved in adult education field (spearman 

correlation 0.297, statistically significant for a = 0.05). The significance of motives 

correlating with the factor “I learn because I need to in order to achieve my career 

goals” is rising as the years involved are increasing (spearman correlation 0.311, 

statistically significant for a = 0.05). 

The significance of motives varies depending on the involvement of educators in 

previous training. The more training sessions they had attended the more significant 

motives such as “I learn because I am committed to my career”, “I have a passion for 

learning”, “I would like to be active in my work for many years”, “I would like to work 

for as long as possible”, “I would like to learn to be the best I can in my chosen field” 

are considered. The number of previous training courses did not have the same impact 

on motivators related to fear. The more courses they have attended the less significant 

the motive “I learn because I am afraid of losing my job” is considered.  

A general assessment of the research findings indicate that there is a significant 

correlation between different aspects of job satisfaction and the factors that motivate 

adult educators towards learning. To measure the correlation between the variables of 

job satisfaction and training motives, spearman coefficient of correlation was used 

because some parametric assumptions (normality and linearity) were not confirmed 

from the statistical analysis. On the other hand, all the correlated variables were distinct.  

The adult educators involved in the survey are motivated to learn because they are 

committed to their career. They are satisfied from recognition of their performance, 

from their recognition by their superiors, their reward and the way they are managed 

(r=0.362, r=0.416, r=0.359, r=0.375, statistical significant for a=0.01).  
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Satisfaction from the recognition of performance, the recognition by the superiors, the 

awards, the chances of promotion, the management style and from the chances of 

evolution is positively correlated with the motive " I would like to be active in my work 

for many years” (r= 0.501, r=0.430, r=0.373, r=0.401, r=0.416, r=0.422, statistically 

significant for a = 0.01). Satisfaction deriving from the recognition by the superiors and 

from management style positively influences the motive of training “I would like to 

work for as long as possible” (r= 0.432, r=0.444, statistically significant for a = 0.01). 

Educators are positively motivated to learn because they feel very personally involved 

in their work or they want to be the best they can in their chosen field as they feel that 

they are recognised for their efforts by their superiors (r= 0.360, r=0.347, statistically 

significant for a = 0.01). 

Satisfaction related to the working hours is negatively correlated with the motive “I 

learn to remain employable in my current organisation” (r= -0.408, statistically 

significant for a = 0.01). All variables of job satisfaction scale are correlated negatively 

with the motives “I have a passion for learning” and “I would like to be promoted”.   

The motives “I learn new skills in order to keep my job” or “I learn because I need to 

in order to achieve my career goals” are positively correlated with satisfaction deriving 

from the managing style (r=0.354, r=0.322 statistically significant for a = 0.01 and a = 

0.05). The adult educators who are satisfied with their working conditions are more 

motivated to be educated because they need to feel safe (r= 0.311, statistically 

significant for a = 0.05). 

From the conducted analysis concerning the correlation between the factors of job 

satisfaction and the factors of motives significant positive correlations were revealed 

(Pearson coefficient of correlation) both between the factor “passionate visionary” and 

“satisfaction from the framework and working conditions” (r=0.319,) and between the 

"passionate visionary" and "satisfaction with the meritocracy of system” (r=0.365). 

By applying the method of multiple regression, fulfilling all the necessary assumptions 

(linearity, normality, homoscedasticity, independence of the residuals, regularity of the 

residuals) it was shown that the factors of job satisfaction are able to explain the 0.446 

(coefficient of determination R
2
) of the variation of the value of the factor “passionate 

visionary”. It practically means that the 44.6% of the motivation of the “passionate 

visionary” adult educator can be explained by the factors of job satisfaction. From the 
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regression analysis it is also shown, after the relevant tests of statistical significance, 

that the only factor that explains the motives of the "passionate visionary" is the 

satisfaction by the meritocracy of system (beta coefficient 0.480, probability less than 

0.05). Adult educators’ satisfaction from the meritocracy of the system, meaning the 

recognition of their performance and the security of their work, contribute to the amount 

of 0.476 of the formation of the incentives that define the profile of the "passionate 

visionary”.  

 

5. Discussion 

Almost all the participants in the survey have shown strong incentives to participate in 

training actions. They are being consciously involved in learning and have their own 

inner intentions to be educated. All the incentives mainly derive from the characteristics 

of their personality (Ahl, 2006). Factors associated with internal motives have higher 

average levels, indicating that adult educators are motivated to pursue learning changes 

motivated by intrinsic rather than extrinsic motives (Ryan & Deci, 2000). Women seem 

to be influenced by intrinsic factors with greater intensity than men. On the contrary, 

motives related to extrinsic motivation were not so important. Training is for adult 

educators an additional source of income rather than their main profession. They have 

been involved in various sciences, and they are usually occupied in other fields feeling 

themselves members of other professions.  

Age considerably differentiates the motives for education. Older educators are 

motivated to a greater extent endogenously compared to the younger. The competition 

and rapid changes in the field of adult education force the educators to be educated in 

order to remain employable; this trend confirms the life transition theory (Merriam, 

2005). Changes that occur in their lives influence their decisions to seek more training 

in order to face new situations and conditions that emerge, owing to their maturity and 

developments that have occurred in adult education. Younger educators consider the 

achievement of career goals as the most significant motive. It is expected that they do 

not feel aged or professionally mature and consequently they pursue more education 

just to succeed in their profession. This differentiation may be positively correlated with 

the developments that have occurred in the field of adult education and suggest the 

trend towards professionalisation. The findings regarding diversification of educational 
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motives related with age could be interpreted in the light of the force - field theory 

(Miller, 1967). The adult educator’s involvement towards learning is correlated with the 

point of their life cycle. The relative strength of individual needs, personal and 

psychological characteristics that are formed by age, facilitate or impede their 

participation in educational activities, by elevating or relegating specific incentives.  

Motives for education vary depending on the level of education. Adult educators with 

lower education level are more motivated by extrinsic factors. Feeling insecure they 

seek to maintain their employability and pursue the acquisition of more skills. This 

behaviour fits the psychological interaction model, according to which the determinant 

factors including the type and performance in the formal education system affect the 

motives for education (Darkenwald & Merriam, 1982). Adult educators with significant 

experience choose to be educated, implementing a sort of investment (Cost benefit 

analysis) so that the value of their offered services in the future is increased (Dhanidina 

& Griffith, 1975). 

The numbers of courses in which adult educators have participated in the past 

differentiate motives. The more courses they have been involved in, the more important 

motives have been considered factors like: career commitment, passion for learning, 

years of activity, best performance.  This finding confirms the model of equation and 

the existence of positive correlation between the quantity of previous education and the 

likelihood of participation in new educational programmes (Boshier, 1973 in Smith, 

1998).  

The relationship between job satisfaction and motives for training revealed significant 

positive or negative correlations between the satisfaction that an adult educator receives 

from the profession and the parameters of motivation for learning. Those who were not 

satisfied with their job or at least with some of its aspects have a tendency to seek 

educational opportunities influenced by external incentives. Adult educators who feel 

more satisfied with their work are motivated to a greater extent by intrinsic factors. All 

aspects of job satisfaction correlated negatively with education incentives associated 

with the passion for learning, the less satisfied the educators are from various aspects of 

their work the more they are motivated to be trained when they have passion for 

learning. The less they feel dissatisfied from their work, the more they want to be 

trained in order to be promoted. The degree of satisfaction from aspects of the 



 

 381 

profession such as the recognition of their performance and the confidence that derives 

from their job, form almost the 50% of the intensity of incentives linked to the passion 

for their profession and learning in general. 

 

6. Conclusions and implications  

This research study resulted in the formulation of important conclusions. Considering 

the fact that no similar research effort has been conducted for the specific professional 

group, proposals can be put forward and new research directions that could enhance the 

acquisition of new knowledge in this field can emerge. Finding training motives and 

their correlation with job satisfaction is essential for various reasons. The knowledge of 

the education incentives is important in terms of design, development and 

implementation of training programmes for any educational institution. Understanding 

the reasons why adult educators perform and are motivated in a particular way is an 

important issue for their support in achieving their teaching effort. The study of 

motivators can provide useful information to organisations that employ adult educators, 

which could be taken into account in the phase of strategic planning. The exploitation of 

training incentives would virtually be important knowledge for the improvement of their 

job satisfaction and their further business development within the business field they 

belong to.  

During the survey a lot of new items were revealed that could be explored in more 

detail through other research efforts. A research concerning training motives could 

focus on the correlation with several components of the job profile of the adult educator 

as well as on exploring the repelling factors in participating in non formal training and 

the identification of the deterrent factors. The conduction of other research towards 

deeper understanding and elevation of the correlation between trainers training 

incentives and the social and work context in which they operate, or the understanding 

of the  association of incentives with various types of training would be interesting as 

well. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Table 1: the factors of incentives according to the typology ELLS 

Items  

Factors  

Passionat

e 

Visionary 

Fearful 

Instrumental 

Ambitious 

Instrumental 

I feel very personally involved in my work. .797   

I would like to be active in my work for many 

years. 
.779   

I would like to be remembered for what I did in 

my work. 
.660   

I would like to work for as long as possible. .641   

I learn because I am committed to my career. .616   

I have a passion for learning. .598   

I would like to learn to be the best I can be in my 

chosen field. 
.594   

I learn things that I can apply to work just because 

I like to learn. 
.541   

I have a vision of where I want to be in my work 

in ten years, even if I am not sure of how to 

accomplish my vision. 

.388   

I learn when I have specific goals and objectives.    

I learn new skills in order to keep my job.  .893  

I learn to remain employable in my current 

organisation. 
 .735  

I learn because I am afraid of losing my job.  .695  

I learn because I need to in order to achieve my 

career goals. 
 .436  

I would like to be promoted.   .816 

I would like to get ahead in my work.   .668 

I like to work where employment is regular and 

secure. 
  .490 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
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The curriculum: 

A comprehensive education reform in romania 

Helena maria sabo
125

 

 

Abstract 

 The curriculum reform is an essential component of a comprehensive education reform. 

In Romania, after 1989, a priority in education policy was the revision of educational 

content and school laws. The order of the most important steps to implement these 

educational preserves, the introduction of innovative policies and measures to prevent 

the Romanian education system and the slow-conservative options. 

In this article we present reforms, the basic principles and standards of the university 

curriculum. 

 

Keywords: curriculum, education, needs, priorities, restructuring, standards 

 

Introduction 

The curricular reform is an essential component of comprehensive education 

reform, which is an innovation macro-educational, because they act on a macro-system, 

respectively on all structural and functional components of education, or for 

restructuring their full integrity. Education reform is a complex innovation, made at the 

pedagogical macro-level, while the socio-economic changes, cultural and political 

issues are so relevant, that the old educational system is inadequate and should be 

balanced (Bocoş, 2003). 

In Romania, after 1989, a priority in education policy has been the education, and 

the revises of the school law. The main sequence of steps for implementing these 

educational policies to attempt to impose strategies and measures of innovation in the 

Romanian educational system and to discourage the conservative options: 

  

1) Remedy phase, which began after December 1989 and was largely reactive. 

This effort was characterized by the des-idolization in education, the complementarities 

of this effort have canceled some legislative regulations were imposed and promoted 
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others, relating to removal of previous forms of organization and functioning of the 

school. 

2) Institutional and systemic phase of legislative documents. This stage was 

marked - in terms of education policy - the setting of educational innovation strategy 

lines of macro and micro teaching. In terms of financial policy at this stage there were 

inflows of financial resources, including World Bank loans and grants from the 

European Union. 

3) Systematic construction phase was stated at the late 90’s, by consecration of a 

major curricular reform, systemic and accelerated. Basically, Romanian education 

reform was launched in 1997 and was intended as a comprehensive reform, systemic 

education, a rapid reform, a reform now conceived as a set of six categories of 

measures as follows: 

1. Curricular reform and European compatibility of national curriculum, the 

competitiveness of Romanian education. 

2. The transition from reproductive learning to the creative learning through 

solving problems and recovery research in universities. 

3. A new connection between schools, colleges and universities, on the one 

hand, their environment and economic, administrative and cultural, on the other hand. 

4. Improve electronic communications infrastructure and connect to the world 

today. 

5. School and academic management reform through decentralization and the 

creation of educational institutional autonomy. 

6. Initiation of dvanced forms of international cooperation. 

The Curriculum reform, it does not mean just rethinking and re-drafting the 

curriculum content / education content, respectively curricula, programs and textbooks 

as the curriculum does not overlap the content of education, curricular reform has much 

deeper implications on both plans: theory and practice of education, in terms of 

organizing learning experiences and training by providing the necessary 

interdependence between educational objectives, educational content, instructional 

strategies, teaching and assessment strategies (Gliga, 2002). 
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Strategic parts of the curriculum development 

Development - after 1994 – of the new curricula and textbooks alternatives has 

tracked gradually the formation and crystallization of a new curriculum culture, 

characterized by the following dimensions:   

- centering the building capacity of educational process, skills and attitudes and 

articulating educational objectives pursued with curriculum content, the types of 

learning activities and assessment methods; 

- Consequent promotion of a new logic teaching to transform 'school teacher-

centered "to" student-centered school, student centered educational instrument and 

procedural learning activity undertaken by it; 

- Adoption of a inter-and tran-disciplinary vision in building the school 

curriculum so as to ensure appropriate and joint correlations within subjects (intra-

disciplinary) between disciplines (inter-disciplinary) and connecting and reconnecting 

students to the specific training needs and requests specifics of the educational 

community and of the origin concerns, and their interests and skills (Portmann-Tselikas, 

1998); 

-  The possibility to be achieved educational steps and differentiated education 

and individualized; 

- the approach of the curriculum issues in close conjunction with staff assessment, 

the assessment of students' school performance, certification, knowledge, skills and 

attitudes, and initial issues and continuing training of teachers and school managers 

(D'hainaut, 1981). 

In the theory of curriculum were formulated principles for developing school 

curriculum, which form a system with four components: 

a) Principles regarding the whole curriculum 

- The curriculum must be developed in accordance with the educational ideal of 

the Romanian school. 

- The curriculum must respect the particular students' age and learning the 

principles of psychology. 

- The curriculum should help students to discover and maximize their availability 

and the potential they have. 
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- The curriculum should stimulate and develop divergent, critical and creative 

thinking of the students. 

- The curriculum should adequately reflect the dynamics of socio-cultural values 

specific to an open and democratic society and contribute to the study and exploration 

of social and cultural dynamics of society. 

b) Principles relating to the learning activity 

- Students take up styles, techniques, different learning processes and register 

different learning rhythms. 

- The learning activity is based on intellectual effort and continued driving, 

emotional involvement, (self) motivation and self-discipline. 

- Learning can be achieved in individual and group activities. 

- Learning activity aims to train and develop capacity, skills, abilities, attitudes, 

behavior, etc… and acquire knowledge. 

- In the base of learning has to stand the interests of students the educational 

needs, to effectively contribute to their personal development and active integration in 

social and professional life (Behling, 1984). 

 c) The teaching related principles  

- Teachers propose different learning situations and effective, enabling 

educational objectives. 

- The teaching process has to stimulate and sustain student’s motivation for 

lifelong learning, continuous. 

- The teachers have to discover and develop students' skills, interests and to 

sustain their educational needs. 

- Teaching involves not only transmission of knowledge but also skills training, 

behavior, attitudes, behavior, etc... 

- The teaching process has to enable students to achieve knowledge transfer and 

skills in intra-and interdisciplinary manner. 

- The teaching process takes place in educational contexts to achieve, as closely as 

the link between the educational activities in school and everyday life. 

d) Principles relating to the assessment activity 

- The assessment is an essential dimension of teaching in the curriculum process 

and a systematic practice in the classroom. 
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- The teaching evaluation should be done by building flexible assessment 

strategies, methods, techniques and evaluation procedures for various appropriate 

educational contexts. 

- Evaluation of teaching should be a formative process and the regulator, which 

inform agencies about the quality of educational and instructional activities and 

educational outcomes. 

- Evaluation of teaching has to support students and to achieve a correct auto 

evaluation of them self and constantly optimize their educational achievement. 

- Evaluation of teaching is based on the curriculum performance standards, which 

will be oriented to make the student able to complete its journey into school and social 

life. 

The National Curriculum from Romania it was developed following an 

intensive activities conceptualization, the regulation and implementation of curricular 

options, which took into account the need to ensure homogeneous nature of schooling, 

respectively curricular coherence of the whole building. 

Designed in line with the philosophy of Romanian education reform, National 

Curriculum has been developed to induce democratic change type of school educational 

practices within the meaning of deepening students 'learning the individual steps to take 

account of students' choices and parents in the composition curriculum. New curriculum 

development process was governed by the following set of standards system: 

• Appropriateness of the curriculum as a whole in the context of national and 

international socio-cultural current. 

• National curriculum permeability to the developments in domain, 

internationally registered. 

• Consistency, provided by the relationship between curriculum and aims of the 

educational system. 

• Curriculum relevance in relation to educational objectives pursued the content 

and subject areas. 

• Optimal articulation of the curriculum sequencing process considered as a 

whole: design, development, implementation / monitoring, assessment, continuous 

review. 

• Transparency of the curriculum for all educational agencies involved. 
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The main curricular reform options in primary and secondary education were 

defined in a preliminary form in "Romanian education reform White Paper '(1994), and 

in the documents “Education Reform Project - EN-3742”, concluded and ratified by an 

agreement between Romania and the World Bank regarding a loan to implement this 

reform. 

Subsequently, a role in clarifying and defining options had the policy documents 

in educational curriculum, published in the late '90s years - "National Curriculum. 

Reference framework for compulsory education (1998) and “National Curriculum. 

Framework Plan for Education " (1998). 

The innovative movement initiated in 1997 helped the teachers, departments, 

schools, parents and community in front of old educational limits, but foreshadowed the 

changes that are just taking shape and the results were halted in totally unjustified, 

immediately after 2000. 

Given the very significant news attracted to this innovative movement in 

education curriculum and complete lack of Romanian experience culture in the 

curriculum, it is not surprising that the controversy arose, misunderstandings and 

difficulties during the development framework and program segments curriculum. 

 

University Curricular Standards 

When discussing university curricular standards, we often mention the “European 

curricular standards”. What these European standards are is certainly difficult to say, as 

in the available specialist literature there are many foreign proposals and models of 

standards applied to various educational dimensions. None of these models can be said 

to be the prototype of the “European standard” (MEN, CNPP, 2002). To obtain a brief 

description of this prototype, we have made a short inventory and a critical analysis of 

the familiar international standards hoping to gather valuable and relevant information 

for the discussion of standards. The same procedure was used by the education 

management laboratory at IES when they had to solve the problem of offering national 

standards for institutional management. 

We are not going to present the whole analysis; suffice it to say that no 

international standard uses technical descriptions like quantitative measurements. They 

are formulated like: the student will be able to use five active-participative methods and 
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three expository methods; she will be able to use the overhead projector, etc. Being 

formulated like this, standards belong to the sphere of the conditional-qualitative, their 

semiotics being of the type “it would be good to…” (Fuhrmann, 2004). From this 

perspective one can question the very activity of standard elaboration. Standards are so 

assertive and flexible that they can be modeled on the whole educational activity, as 

they do not make use of measurement instruments. 

The critical analysis and the dissociation of the characteristics of these standards – 

although bringing important information on standard elaboration and on the 

understanding of their functioning principles – cannot render void, at university level, 

the decisions taken by the course writer. Every attempt at standardization gives way to 

the writers’ decisions about how a course should be taught, what and how much of the 

content should be covered, as well as how evaluation should be carried out. That is why 

the majority of standards – sometimes even at secondary school level – are formulated 

starting with the teacher. However, this does not exclude the comparative informative 

qualities and the regulating function of knowledge offered by the analysis of other 

similar systems in the country and abroad.  

The gain from the consultation and analysis of these standards is the building of 

an awareness of the role of standards in the coherent functioning of academic education. 

This is the very source of our interest in this topic. 

The notion of standard concerns the whole education system in Romania, from its 

institutional organization and curriculum design to the principles that lie at the base of 

its organization. The principles which govern the study of a curricular area, the 

objectives, content, and evaluation etc., can also be a starting point in discussing issues 

concerning standards.  

 

 

 Standards – Professor Competences Relationship 

The interest in the elaboration of professional standards became bigger and bigger 

after the beginning of the curricular reform, taking as model documents produced in 

countries with a good tradition in the field. Nevertheless, for various reasons22, none of 

the attempts targeted university education. According to present-day education 
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philosophy, one of the objectives of the international standards is the stimulation of 

such professor’s competences as: 

• Commitment to students, 

• Commitment to education, 

• Professional competence, 

• Quality of teaching activity, 

• Management and cooperation with community, 

• Continuing professional development. 

(cf. Standards of Practice for Teaching Profession, Council of Ontario College of 

Teachers, Nov. 1999) 

These objectives are sometimes instanced as principles at the level of national 

standards, e.g.: 

1. Teacher is knowledgeable in the field and in the teaching of the respective field, 

2. Teacher knows the pupil/student and helps him/her in his/her development, 

3. Teacher is an active member of the community, 

4. Teacher has a reflective attitude, 

5. Teacher promotes a system of values in agreement with the educational ideal, 

(Standards elaborated by START Project, Iassy 2001-2005) 

However, we need to mention that no specific standards have yet been elaborated 

for professors in general, or for those who teach languages in particular. Such 

principles, derived from the educational ideal, can function as benchmarks. Specific 

formulations for the field of languages would have to highlight those qualities the 

professor needs in order to ensure a good language preparation for his/her students 

(Gliga, 2002). 

 

Conclusions 

1. Romanian university education is able to react positively to these preliminaries 

in the area of standards; it could adopt a comparable model, which could be then 

adjusted in each university. Our analysis and the ensuing modeling are just attempts to 

pin down the new issues referring to standards. 

2. The main curricular standards could be: 

- University curriculum will be centered on the student 
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- University curriculum will be tested for information quality and teaching 

methodology 

- University curriculum will be centered on formative-informative objectives 

- University curriculum contains content selected by course author 

- Curricular contents will be managed in relation to a formative-informative 

approach 

- Contents will be prospectively assessed for student centeredness 

3. However, standards can be understood differently by every student involved in 

the professor’s day-by-day activity, as the standards’ semiotics are decoded according 

to the quality of teaching. They refer to contents, methods of teaching and the quality of 

assessment. The other relationships are subsidiary. 

4. And yet, the standardization of teaching will remain ineffective if it leaves out 

the training of newly qualified academics. In Romania, this kind of training is done not 

by the Ministry of Education, but by the universities themselves. 
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A diagnostic approach of developmental dyslexia based on the types of 

errors on written texts of greek children 
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Abstract 

The dyslexia studies examine the process of writing in children in order to explore the 

causal factors leading to dyslexia, the clarification of symptoms and the attendant 

disorders. They proclaim the existence of a close relationship between the symptoms of 

dyslexia and the abilities of processing input, language, senses, perception, attention, 

memory, as well as the development of speech in pre-school years. The present study 

aims at locating the errors in writing that constitute the diagnostic criteria for the 

classification of dyslexia. The categorization of errors in groups leads to the location of 

the respective types of dyslexia. The errors in text writing can be categorized in groups, 

according to the disorder in the acoustic-cognitive, visual-spatial or linguistic process of 

information. Developmental dyslexia can be categorized in forms of acoustic, visual and 

linguistic dyslexia, as well as a mixed form, according to the errors the children present 

in text writing. 

 

Key-words: Developmental dyslexia, Writing errors, Acoustic/visual -cognitive 

disorder, Linguistic disorder 

 

                                                
126 Speech and Language Pathologist, MSc. 

 



 

 398 

Introduction 

Dyslexia has been an object of study for the global scientific community for more than 

a century. Current studies examine the process of writing in children in order to explore 

the causal factors leading to dyslexia, the clarification of symptoms occurring in 

children and the attendant disorders that affect the course of children in school. The 

study results proclaim the existence of a close relationship between the symptoms of 

developmental dyslexia and the abilities of processing input, language, senses, 

perception, attention, memory, as well as the development of speech in pre-school 

years. 

Boder (1973) suggests a classification among dyslexic children based on reading 

spelling errors. She claims that “most of the errors made by dyslexic children do not 

occur at random, but in patterns of errors”. Great interest appears in the dissociation of 

classic dyslexic errors in dysphonetic and dyseidetic errors. The first ones, according to 

Boder, can be “valuable diagnostic signs, as they distinguish subtypes among dyslexic 

children”. Bartelson (1986) explains that “dysphonetic dyslectics’ deficiencies lie in 

deciphering skills, while dyseidetics’ deficient in visual recognition”. 

Based on the same principle we will try to record the errors made in text writing in 

Greek language and locate the various types of developmental dyslexia that appears in 

them. Based on current studies on developmental dyslexia, the errors of children’s 

writing and reading a text are classified in three categories:1) acoustic errors (errors due 

to deficit in acoustic-cognitive processing of information), 2) visual errors (errors due to 

deficit in visualspatial processing of information) and 3) linguistic errors (errors in 

linguistic processing of information). A review of studies helps us understand the 

findings that lead to the conclusion of a complex etiology and pathology not only in 

children but in adults with dyslexia as well. 

Generally, the studies made, have come down to two directions. One of them 

examines the brain’s structure and function, as well as the functions related to its parts, 

while the other one examines both the previous items and how they affect or they are 

affected by the dyslectic children’s typical symptoms. In order to develop our study, it 

is advisable not to examine the researches that deal with the neuropsychological 

patterns of our brain. What really concerns us is the learning analysis and the cognitive 
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functions that affect it, as well as the way through which the information is processed 

by dyslectic people and what the symptoms they lead to are. 

Ziegler (2008) report a “complex pattern of phonological, phonetic and letter 

processing deficits” in children with dyslexia. Cognitive psychologists investigated 

visual perception, visual memory, cross modal transfer between visual and verbal codes 

and perceptual learning and other skills in relation to reading ability (Snowling, 2004). 

Some researchers propose a perceptual basis for the disorder; others postulate a 

linguistic source of the problem (Mycroft, Behrmann, & Kay, 2009). Explaining this 

suggestion, Muter (2004), mentions that “the learning to read task is to learn the 

mapping between the representation of written words (orthographic units), spoken 

words (phonological units) and their meaning (semantic units)”. Durand et al. (2005) 

report “verbal ability as predictor of variations in arithmetic skills and unique predictor 

of variations in reading skills”. In addition, according to Ramus (2003, 2004) “dyslexia 

seems best characterized as a specific phonological deficit, optionally accompanied by a 

sensorimotor syndrome”. 

The perceptual and linguistic bases for the disorder are examined by studies that show 

their relation to reading and writing ability. Caravolas, Hulme, & Snowling (2001) 

mention that “spelling requires phonological transcoding ability for the formation of 

orthographic representations” and Zaidel (1981) “phonetic recoding as a necessary skill 

for sentence reading”. The cause of the dyslexia’s appearance is considered by many 

people to be “the phonology-based word recognition processing low ability” (Lavidor, 

2006), where “the phonological decoding mechanism operates extremely slowly and 

serially” (Ziegler, Perry, Ma-Wyatt, Ladner, & Schulte-Korne, 2003) and requires 

“phonological decoding skills, in addition to motor skills” (Rae, 2002). According to 

Castles (2009) “phonemically trained children appear advantage on recognition tasks”. 

Blomert & Mitterer (2004) find deficits in the phonetic transform to 

lexical/phonological representations, while according to Hulme, Goetz, Gooch, Adams, 

& Snowling (2007) “visual learning (orthography) to phonological mappings is an 

important skill for developing word recognition skills in reading”. Reading often relates 

to “orthographic decoding” (Barber & Kutas, 2007), “perceptual decomposing of the 

word stem prefix and suffix morphemes” (Mano, Osmon, & Klein, 2005), “disorder of 
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the processing or transfer of information within the cerebellar cortex” (Baillieux, 

Vandervliet, Manto, Parizel, De Deyn, & Mariën, 2009) 

Johnston & Watson (2004) explain the important role of sounding and blending’s 

technique, in order to expand their reading vocabulary by decoding the unknown words 

they encounter when reading text. According to Schulz, et al. (2008) “sentence reading 

is impaired in dyslexic readers, but whether semantic processing deficits contribute is 

unclear”. 

Sound to letter mapping is being analyzed in many studies and proves its influence on 

dyslexic children. According to Ziegler (2006) children in all languages need to develop 

appropriate symbol–sound mapping in order to learn to read; in alphabetic languages, 

children learn to map letters onto phonemes while in logographic languages complex 

graphic-motor mapping onto whole-word phonology is necessary. Caravolas, Kessler, 

Hulme, & Snowling (2005) underline the role of grapheme-phoneme correspondences, 

while Serniclaes, Van Heghe, Mousty, Carre, & Sprenger-Charolles (2004) claim that 

core deficit in dyslexia may be affect mapping between graphemes and phonemes. 

According to Snowling (1980) dyslexics have a specific difficulty in grapheme-

phoneme conversion, while Sarkari (2002) defines dyslexia as functional deficit in the 

neural circuit that mediates the conversion of print to sound. More particularly, 

dyslexics show difficulties in phonology-to-orthography and orthography-to-phonology 

conversion which co-occurs with semantic errors in reading and writing to dictation 

(Alario, Schiller, Domoto-Reilly, & Caramazza, 2003), with a preferential use of the 

sublexical print-to-sound correspondence rules (De Luca, Borrelli, Judica, Spinelli, & 

Zoccolotti, 2002). Castles, Coltheart, Wilson, Valpied, & Wedgwood (2009) mention 

that phoneme or letter awareness directly assist learning of letter–sound 

correspondences, while Mody (2003) supports that poorly defined phonological 

categories may interfere with the development of grapheme–phoneme correspondences. 

Explanations related to acoustic function deficits appear in various bibliographic 

sources. Heim, et al. (2000) report differences in the “organization of their left-

hemispheric acoustic cortex”, while Paul, Bott, Heim, Eulitz, & Elbert (2006) add that 

“cortical acoustic (language) processing is organized differently in dyslexic subjects”. 

Boets, Wouters, van Wieringen, & Ghesquière (2006a, 2006b) found that “the relation 

between acoustic and phonological skills seems to be much less straightforward” and 
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“an exclusive relation between acoustic spectral processing sensitivity and phonological 

skills”. 

Researches locate acoustic perception problems in dyslexic and analyze their relation 

to other abilities. Alain, et al. (2005) mentions “speech perception problems in 

dyslectics”, Boets, Wouters, van Wieringen, & Ghesquiere (2007b, 2007a) indicate “the 

low-level acoustic and speech perception problems” and discover “relations between 

aspects of auditory processing, speech perception and phonological ability”, Bogliotti, 

Serniclaes, Messaoud-Galusi, & Sprenger-Charolles (2008) confirm “the relationship 

between reading skills and speech perception”, Gerrits and de Bree (2009) support the 

existence of “lower speech perception and production performance in children at 

familial risk of dyslexia”, while Hickok, et al. (2008) point out that fails in the 

comprehension of speech sounds often leads to semantically-based errors. 

Phonological deficits seem to relate to dyslexia. Mody (2003), Schulz, et al. (2008), 

Beaton (2004) and Paulesu, et al. (2001) mention phonological deficits in dyslexics, 

Beaton (2004) indicates phonological problems with speech perception or 

discrimination problems in some dyslexic children and adults, Boets, Wouters, van 

Wieringen, & Ghesquiere (2007b) define the core of the reading and spelling problem at 

the level of higher-order phonological processing, Bednarek, Saldaña, & García (2009) 

report the “relationship between performance on phonological tasks and reading skills”, 

and Bonte & Blomert (2004) that “there is an anomalous contribution of phonological 

information to the processing of spoken words, which may be related to time-course 

aspects of phonetic/phonological processing”. 

On the other hand, various researches analyze the relation between the visual 

perception and dyslexia, giving a completely different extent to the problems dyslectic 

people face. Beaton (2004) points out that visual deficits associated with reading 

difficulties have often been seen as contradicting the view that phonological deficits 

constitute the core causal problem in dyslexia, while Evans (2004) suggests that “visual 

factors causing reading difficulties is rather less compelling than phonological factors”. 

Mycroft, Behrmann, & Kay (2009) point out “a significant visuoperceptual impairment 

in letter-by letter reading that adversely affects reading performance as well as 

performance on other non-reading tasks”, Lorusso, Facoetti, Pesenti, Cattaneo, Molteni, 

& Geiger (2004) support “a general characteristic of visual perception, and possibly a 
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different visual-attentional mode” in dyslexia, while Barber & Kutas (2007) explain that 

“the visual (or word) processing system could segment words into a variety of 

sublexical units, associated with different information types (phonological, syllabic, 

morphological)”. 

According to Corbetta (2001) dyslexia involves attentional and visual perceptual 

deficits, while Facoetti & Molteni (2001) add that “the deficit of the mechanism 

subserving spatial attention might determine some visual perceptual disorders in 

dyslexia”. Boets, Wouters, van Wieringen, & Ghesquiere (2007b) report that “visual 

magnocellular problem might independently contribute to the development of literacy 

problems”, while Talcott, Hansen, Assoku, & Stein (2000) claim that “developmental 

dyslexia has been associated with multisensory deficits for dynamic stimulus detection”. 

However, Kevan & Pammer (2008) claim that “the dorsal visual deficits observed in 

dyslexic readers are unlikely to be the result of reading failure”. 

A different theoretical approach implies a relationship between language deficits and 

dyslexia. According to Alario, Schiller, Domoto-Reilly, & Caramazza (2003) 

“phonology and orthography are directly involved in the process of lexical selection”. 

Snowling (2004) suggests that there are problems with long-term verbal learning in 

dyslexic children responsible for the poor vocabulary development, whereas Nicolson, 

Fawcett, & Dean (2001) claim that language-related skills disorders can cause the 

impairments in reading and writing. Furthermore, Boets, Wouters, van Wieringen, & 

Ghesquiere (2006b) support a relation between coherent motion sensitivity and 

orthographic skills. 

Other researches examine the relationship between memory and dyslexia. Gunnell & 

Parlow (2008) associate “poor phonological processing with poor working memory”, 

Sotozaki & Parlow (2006) report that “ reading problems may stem from the word 

retrieval process from the long term memory”, Muter (2004) suggest a consideration of 

the interaction between phonological skills with verbal memory processes, Pickering 

(2004) discovers problems with memory tasks involving phonological material, whereas 

Suk-Han Ho, Chan, Chung, Lee, & Tsang (2007) claim that in dyslexia more basic 

skills are involved, such as phonological working memory and long-term 

representations of phonology. 
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According to the previous recent studies on dyslexia, we can assume that dyslexic 

children face three basic problems, either these are the cause of dyslexia or rather its 

result. As a result, we have come to the conclusion that there are three different forms in 

dyslexia’s appearance, the acoustic form, the visual form and the linguistic form. 

Experiment 

The present study aims at locating the errors in written texts that constitute the 

diagnostic criteria for the classification of dyslexia in 3 different categories: acoustic, 

visual and linguistic dyslexia. The categorization of errors in groups of acoustic, visual 

and linguistic errors leads to the location of the respective types of dyslexia, which are 

analyzed according to the gender and grade of the children. 

The investigation uses the following methods: dictation of text, copy of text and free 

writing of text by description of a subject picture. 

Subjects: To identify the types of errors in writing are generally studied 137 children 

with dyslexia from 2nd and 3rd grade who attend regular schools, 77 of which are boys 

and 60 girls, 72 children in 2nd and 65 in 3rd grade. 2nd grade has 43 boys and 29 girls 

and 3rd grade 34 boys and 31 girls. 46 children are 7 years old (y.o.), 28 boys and 18 

girls, 64 children are 8 y.o., 30 boys and 34 girls and 27 children are 9 y.o., 19 boys and 

8 girls, 46 7 y.o. and 26 8 y.o. children in 2nd grade, 38 8 y.o. and 27 9 y.o. children in 

3rd grade. 

Materials: For implementation of the experiment are used texts from the school 

textbooks for the 2nd and 3rd grade. Periods of the experiment were chosen so that the 

texts have already been taught to the children. 

Procedure: The first text is given to the child for dictation with the instruction to write 

the text that will be dictated by the examiner. Examiner dictates every time no more 

than 3-4 words. Second text is given to the child in printed form with the instruction to 

copy it. For the description a black and white picture is selected, which depicts a 

playground and the child is given the instruction to write what he/she sees. 

The time of the study was set at 15 minutes for each text, but some of the children 

needed more time for the copy from dictation or description of the picture, so the 

examination time differs from child to child. 

Identification criteria: Identification criteria are the errors of children admitted in 

writing. Written texts are checked and the errors that have been described in each table 
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are labeled in a certain way. Errors are grouped according to their individual 

characteristics, based on sound, visual or linguistic deficiency etiology. 

To determine the forms of dyslexia from the errors in writing of text the sum of words 

written by the children and the errors in text writing are count. In order to find the ratio 

of appearance (RA) of the different types of errors in writing the following formula is 

used: RA(current type errors)= sum of current type errors / sum of written words 

Dominant acoustic, visual and linguistic errors is assumed when RA>50%, 

symbolized with a capital letter (“A” for acoustic, “V” for visual or “L” for linguistic). 

Nondominant acoustic, visual and linguistic errors is assumed when RA>10% and 

RA≤50%, symbolized with a small letter (“a” for acoustic, “v” for visual and “l” for 

linguistic). When RA≤10% errors are considered as random with unknown etiology. 

The combination of the identification letters represents the dyslexia’s subtype. In the 

current experiment 3 clean forms of dyslexia (A, V and L), 9 dominant subtypes of 

dyslexia (Av, Al, Avl, aV, Vl, aVl, aL, vL and avL) and 4 mixed subtypes (av, al and avl) 

are obtained. In order to investigate the differences between the forms of dyslexia, 

hereinafter “acoustic dyslexia” (AD) will mean clean acoustic (CAD) and dominant 

acoustic dyslexia (DAD); “visual dyslexia” (VD) will mean clean visual (CVD) and 

dominant visual dyslexia (DVD); “linguistic dyslexia” (LD) will mean clean linguistic 

(CLD) and dominant linguistic dyslexia (DLD). 

Data analysis: In this particular experiment, therefore, that the data follow a regular 

distribution for the analysis was used the distribution of χ2. For implementation of this 

analysis the number of errors that children made for different types of text are collected 

and analyzed by gender, class and age of children during the study. 

Results 

The experiment includes data from the texts of 137 children in 2nd and 3rd grade. 

From total 77 boys and 60 girls, 72 boys and 55 girls have valid cases for acoustic 

errors (AE), 42 boys and 25 girls have valid cases for visual errors (VE) and 76 boys 

and 57 girls have valid cases for linguistic errors (LE). For AE the boys’ mean is 10.28 

and the girls’ 7.13; for VE the boys’ mean is 2.76 and the girls’ 2.76; for LE the boys’ 

mean is 13.63 and the girls’ 9.07. From total 72 2nd grade children and 65 3rd grade 

children, 66 2-grade and 61 3-grade have valid cases for AE, 39 2-grade and 28 3-grade 

have valid cases for VE and 69 2-grade and 64 3-grade have valid cases for LE. For AE 



 

 405 

the 2-grade mean is 9.42 and the 3-grade 8.36; for VE the 2-grade mean is 3.21 and the 

3-grade 2.14; for LE the 2-grade mean is 10.86 and the 3-grade 12.56. 

From total 136 children identified as dyslexics, 77 are boys and 59 girls, 43 boys in 

2nd grade and 34 in 3rd grade, 28 girls in 2nd grade and 31 girls in 3rd grade, 28 7 

years old (y.o.) boys, 30 8-y.o. boys, 19 9-y.o. boys, 18 7-y.o. girls, 33 8-y.o. girls and 8 

9-y.o. girls. 2
nd

 grade has 7-y.o. (little 2nd grade) and 8-y.o. children (big 2nd grade), 

while 3rd grade has 8-y.o. (little 3rd grade) and 9-y.o. children (big 3rd grade). 4 little 

2nd grade boys, 4 big 2nd grade boys, 5 little 3rd grade boys, 7 big 3rd grade boys, 4 

little 2nd grade girls, 3 big 2nd grade girls and 5 little 3rd grade girls are identified as 

Acoustic Dyslectics. 15 little 2nd grade boys, 8 big 2nd grade boys, 9 little 3rd grade 

boys, 9 big 3rd grade boys, 10 little 2nd grade girls, 2 big 2
nd

 grade girls, 14 little 3rd 

grade girls and 6 big 3rd grade girls are identified as Linguistic Dyslectics. 1 little 3rd 

grade boys and 1 little 2nd grade girls are identified as Visual Dyslectics. 9 little 2nd 

grade boys, 3 big 2nd grade boys, 3 big 3rd grade boys, 4 little 2nd grade girls, 4 big 

2nd grade girls, 4 little 3rd grade girls and 2 big 3rd grade girls are identified as Mixed 

Dyslectics. 

Forms, types and subtypes of dyslexia 

The forms of dyslexia are acoustic (AD), visual (VD), linguistic (LD) and mixed 

(MD) form. This particular research shows that 33 children can develop AD, 2 children 

can develop VD, 71 children can develop LD and 30 children can develop MD. 

The types of dyslexia are clean acoustic (CAD), dominant acoustic (DAD), clean 

visual (CVD), dominant visual (DVD), clean linguistic (CLD), dominant linguistic 

(DLD) and mixed dyslexia (MD). This present research shows that 2 children can 

develop CAD, 31 children can develop DAD, 2 children can develop DVD, 9 children 

can develop CLD, 62 children can develop DLD and 30 children can develop MD. 

Analysis of different types of errors in relation with gender and education level 

In order to explore the relationship between the sum of the different types of errors in 

writing and children’s gender a distribution of χ2 was conducted. Statistical analysis of 

AE, VE and LE in the writing of text depending on the gender of the children shows 

that there are statistically significant differences (χ2=6.65, df=2, N=54, p=.038), so that 

gender affects the types of errors in writing of text, and specifically the AE, with the 
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boys to do most of them. Differences in boys and girls are significant and the boys have 

approximately 2 times more errors when writing a text than the girls. VE and AE of 

boys have the same proportion. In writing of text the boys are expected to make many 

more errors. The AE have biggest frequency, which is almost as VE and LE together. 

However, this is not depending of the gender, because the sum of VE and LE in the girls 

was close to the number of AE, something which appears in boys too. 

In order to explore the relationship between the sum of the different types of errors in 

writing and children’s grade a distribution of χ2 was conducted. Statistical analysis of 

AE, VE and LE in the writing of text depending on the education level of children 

shows that there are no statistically significant differences (χ2=1.80, df=2, N=60, 

p=.405), so that the education level does not affect the types of errors in writing of text 

by the children. Errors of children at 2nd and 3rd grade do not have significant 

differences. Children while writing a text are expected to make the same mistakes as 

children in 2nd and 3rd grade. The sum of errors changes very little during increase of 

the level of education. 

Table 1 

Analysis of errors in different forms of dyslexia in relation with gender and 

education level 

In order to explore the relationship between the sum of errors in different forms of 

dyslexia and children’s grade a distribution of χ2 was conducted. Statistical analysis of 

forms of dyslexia depending on the gender of the children shows that there are 

statistically significant differences (χ2=58.22, df=3, N=54, p<.001), so that the gender 

affects the errors in different forms of dyslexia, and specifically the errors in LD, with 

the boys to do most of them. Boys with AD, VD and MD make more errors, while in 

children with VD more errors are made by the girls. This may be due to the little 

number of children with this form of dyslexia. 

In order to explore the relationship between the sum of errors in different forms of 

dyslexia and children’s grade a distribution of χ2 was conducted. Statistical analysis of 

forms of dyslexia depending on the education level of children shows that there are 

statistically significant differences (χ2=242.21, df=3, N=60, p<.001), so that the 

education level affects the errors in different forms of dyslexia, and specifically the 

errors in LD, with the children in 3
rd

 grade to do most of them. With a change in the 
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class, children with VD and MD of dyslexia deal better in writing of text. In children 

with AD the number of errors significantly increases by the change in class. These 

children deal worse with the requirements of writing in 3
rd

 grade. The same appears in 

children with LD, although the difference is smaller. 

Table 2 

Discussion 

Acoustic, visual and linguistic errors in the writing of text represent categories of 

errors that are used to determine the forms of dyslexia. It is these errors to be identified 

as dyslexic. Therefore, they are analyzed in relation to gender and education level. 

According to the definition of dyslexia, it is not the result of the absence of stimuli, 

sensory dysfunction and insufficient training and environmental factors, however, they 

can co-exist. Therefore, the symptoms of dyslexia (in this case errors when writing a 

text), are not a result of these causes. The education level and the quality of the training 

process are causal factors and dyslexic errors in writing of text are not their results. So, 

errors during writing of text to be identified as dyslexic must demonstrate that they are 

related to gender of children and are not related to level of education. 

Analysis of different types of errors in relation with gender shows that there are 

significant differences between the sum of acoustic, visual and linguistic errors. 

Although, an analysis of AE, VE and LE in gender and grade groups shows that there 

are not significant differences between groups. The boys have greater values than the 

girls, which indicate a strongest pathology in writing. The same result is valid for the 

grade analysis. In grade groups we see that the values for AE and LE are too close, 

while the VE for 2nd grade is a little higher than the 3rd grade’s. Combining gender 

with grade and grade with age we see that there are no significant differences in AE, VE 

and LE. 

Analysis of different types of errors in relation with forms of dyslexia shows that there 

are significant differences in AE, VE and LE. An approximately equal count of the 

variance in AE and LE was explained by the types and forms of dyslexia. This suggests 

that these two groups of errors have similar effect on the differentiation of dyslexia in 

groups of dyslexia forms. Too interesting is the fact that VE are not associated with 

forms of dyslexia. This may be due to the very little count of children in our sample 

who are identified as VD. 2 children are identified as visual dyslectics with a dominant 



 

 408 

subtype of visual dyslexia; none is identified with a clean form of visual dyslexia. This 

indicates that this form is quite rare in Greek children when they are examined by 

writing a text. 

On the other side, the data analysis indicates that there is a relationship between 

acoustic and linguistic dyslexia and a relationship of visual subtypes and linguistic 

subtypes of dyslexia. It is evident that linguistic dyslexia it is possible to be related with 

the other two forms of dyslexia representing a mixed form, or specifically, a separate 

form of dyslexia which represents an attendant deficit in linguistic processing of written 

language. Exploring the dyslexia’s subtypes we discover that the most types of dyslexia 

contain non-dominant linguistic or dominant linguistic errors. From the 13 subtypes of 

dyslexia, only 3 do not contain linguistic errors. This strongly suggests that linguistic 

dyslexia represents a mixed form of dyslexia. Although, there is evidence of the 

existence of a different mixed form, containing equal non-dominant errors of at least 2 

different error categories. This indicates that linguistic dyslexia may be accepted as a 

separate form of dyslexia. 

In conclusion we say that: 

The errors in text writing of children of pre-school years can be categorized in groups 

of acoustic, visual and linguistic errors, according to their specific characteristics, which 

lead us to the categorization of the errors in acoustic, visual and linguistic errors, 

according to the disorder in the acoustic-cognitive, visual-spatial or linguistic process of 

incoming information. 

Acoustic errors in writing of text are acoustic changes of letters, omission of letters, 

syllables or words, metathesis and antimetathesis of letters and syllables, errors in 

writing of palatial sounds and addition of letters, syllables or words. Visual errors in 

writing of text are visual changes of letters, repetition of letters, syllables or words, 

mirroring of letters, syllables or letter sequences, omission and repetitions of sequences. 

Linguistic errors in writing of text are errors in syntax and language usage, union and 

disunion of words, errors in use of punctuation marks and capital letters. 

Developmental dyslexia can be categorized in forms of acoustic, visual and linguistic 

dyslexia, as well as a mixed form, according to the errors the children present in text 

writing. These errors are caused by disorder in acoustic-cognitive, visual-spatial or 
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linguistic process of incoming information and as a result the different types of dyslexia 

are due to specific causes. 

Acoustic dyslexia is a type of dyslexia that is characterized by the appearance of 

acoustic changes of letters, omission of letters, syllables or words, metathesis and 

antimetathesis of letters and syllables, errors in writing of palatial sounds and addition 

of letters, syllables or words, in a percentage higher than 50% of the total number of 

errors in text writing, combined with visual changes of letters, repetition of letters, 

syllables or words, mirroring of letters, syllables or letter sequences, omission and 

repetitions of sequences, errors in syntax and language usage, union and disunion of 

words, errors in use of punctuation marks and capital letters. 

Visual dyslexia is a type of dyslexia that is characterized by the appearance of visual 

changes of letters, repetition of letters, syllables or words, mirroring of letters, syllables 

or letter sequences, omission and repetitions of sequences in a percentage higher than 

50% of the total number of errors in text writing, combined with acoustic changes of 

letters, omission of letters, syllables or words, metathesis and antimetathesis of letters 

and syllables, errors in writing of palatial sounds and addition of letters, syllables or 

words, errors in syntax and language usage, union and disunion of words, errors in use 

of punctuation marks and capital letters. 

Linguistic dyslexia is a type of dyslexia that is characterized by errors in syntax and 

language usage, union and disunion of words, errors in use of punctuation marks and 

capital letters in a percentage higher than 50% of the total number of errors in text 

writing, combined with acoustic changes of letters, omission of letters, syllables or 

words, metathesis and antimetathesis of letters and syllables, errors in writing of palatial 

sounds and addition of letters, syllables or words, visual changes of letters, repetition of 

letters, syllables or words, mirroring of letters, syllables or letter sequences, omission 

and repetitions of sequences. 

Mixed dyslexia is a type of dyslexia that is characterized by the appearance of acoustic 

changes of letters, omission of letters, syllables or words, metathesis and antimetathesis 

of letters and syllables, errors in writing of palatial sounds and addition of letters, 

syllables or words, visual changes of letters, repetition of letters, syllables or words, 

mirroring of letters, syllables or letter sequences, omission and repetitions of sequences, 
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errors in syntax and language usage, union and disunion of words, errors in use of 

punctuation marks and capital letters. 

Further research is necessary in order to discover a possible relation of the errors in 

text writing with errors in text reading of children with developmental dyslexia. We 

would expect that the children present the same errors in both writing and reading, but 

this research cannot possibly provide such a conclusion. 
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Παράρτημα 

Table 1 

Different types of errors in writing of text according to gender and education level 

  Sum of different types of errors   

 N 
Acousti

c errors 

Visual 

errors 

Linguis

tic errors 
χ

2
 p 

Boys 54 816 324 451 6.61 .038 

Girls 54 432 172 301   

Totals 108 1248 496 752   

2
nd

 grade 60 665 279 432 1.81 .405 

3
rd

 grade 60 644 242 390   

Totals 120 1299 521 822   
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Table 2 

Errors in different forms of dyslexia of text according to children’s gender and grade 

  
Sum of errors in different types of 

dyslexia 
  

 N 

Acou

stic 

dyslexi

a 

Visua

l 

dyslexi

a 

Lingu

istic 

dyslexi

a 

Mixe

d 

dyslexi

a 

χ
2
 p 

Boys 54 436 5 776 374 58.22 .000 

Girls 54 250 40 437 178   

Totals 108 686 45 1213 552   

2
nd

 grade 60 283 40 614 429 
242.2

0 
.000 

3
rd

 grade 60 442 5 702 127   

Totals 120 725 45 1316 556   

 

 

 

 



 

 418 

Σχολικός εκφοβισμός – Bullying 

 

Φλουρής Γεώργιος
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Περίληψη 
Το bullying, ως μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της 

ενδοσχολικής βίας, και τείνει τα τελευταία χρόνια να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Ασκείται από τον ισχυρότερο προς τον λιγότερο ισχυρό, με σκοπό να τον πληγώσει, να 

τον τραυματίσει, να τον βλάψει ή να τον εκφοβίσει, και μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση 

μορφή. Ξεκινά ως συμπεριφορά από την οικογένεια και εκδηλώνεται στο σχολείο, γι’ 

αυτό και χαρακτηρίζεται ως επιθετική συμπεριφορά και τοποθετείται στην ενδοσχολική 

βία. Οι παράγοντες που το καθορίζουν είναι πολλοί, με πρωτεύοντες την οικογένεια, το 

σχολείο και τον κύκλο των συνομηλίκων, οι οποίοι αποτελούν τους αρχικούς 

κοινωνικοποιητικούς παράγοντες ενός παιδιού. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η 

περιγραφή και ανάλυση του φαινομένου, καθώς και η πρόταση μερικών λύσεων για την 

αντιμετώπισή του. 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, παιδί-θύτης, παιδί-θύμα, ενδοσχολική βία. 

Abstract 

The school bullying, as a form of aggression, is part of in-school violence, and in 

recent years tends to get rampant. Exercised by the strongest person to the less strong to 

injure, hurt, appal or intimidate him, and may have direct or indirect form. It begins  by 

the family and occurs at school, so it is characterized as aggressive behavior and placed 

in in-school violence. The factors that determine it varies, but the main of them are the 

family, the school and the circle of peers, who are the primary socializing agents of a 

child. The purpose of this article is to describe and analyze this phenomenon, and to 

offer some solutions to deal with it. 

Key-words: school bullying, bullies, victims, in-school violence. 
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Εισαγωγή 

 

Ένας από τους πιο γνωστούς νόμους της φύσης είναι ο Νόμος του Ισχυροτέρου. Η 

άποψη ότι ο κερδισμένος τα παίρνει όλα ή η θεωρία ότι επιβιώνει αυτός που θα 

καταφέρει να προσαρμοστεί, πηγάζουν όλες από αυτό τον Νόμο. Έτσι, η ισχύς 

μεταφράζεται ως πλεονέκτημα, και στην αρνητική της εκδοχή μπορεί να γίνει μέσο 

επιβολής του δυνατού έναντι του λιγότερο δυνατού ή του αδύναμου. Και επειδή η 

επίδειξη δύναμης και η απειλή μέσω αυτής δεν έχει ηλικία, καθώς δεν είναι «προνόμιο» 

μόνο των ενηλίκων, φαινόμενα βίας παρατηρούνται ολοένα και πιο συχνά σε μικρότερα 

άτομα. Πολλές φορές δε ακόμα και σε παιδιά δημοτικού. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα στις μέρες μας, λοιπόν, είναι και ο σχολικός εκφοβισμός ή το bullying, 

όπως ενδεχομένως είναι περισσότερο γνωστό αυτό το φαινόμενο. 

Οι πρώτες εμπειρικές μελέτες, όπου εμφανίστηκε ο όρος εκφοβισμός ή bullying, 

χωρίς αναφορά στον σχολικό εκφοβισμό, δημοσιεύτηκαν στη Σκανδιναβία το 1990 

(Leymann, 1990. Matthiesen et al, 1989). Από τότε, έρευνες έχουν δείξει ότι ο 

εκφοβισμός είναι ένα ευρέως διαδομένο φαινόμενο σε πολλές χώρες, και μελέτες 

μεγάλης κλίμακας στις Σκανδιναβικές χώρες έχουν δείξει ότι περίπου το 3-4% του 

ενεργού πληθυσμού είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το είδος ανάρμοστης συμπεριφοράς 

(Einarse & Skogstag, 1996. Leymann, 1992). Αυτό σημαίνει πως, παρόλο που 

πρόκειται για έναν σχετικά πρόσφατα όρο, ως φαινόμενο προϋπάρχει και πλήττει 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως.  

Σκοπός, επομένως, του παρόντος άρθρου είναι η σε βάθος ανάλυση του εν λόγω 

φαινομένου, προκειμένου να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ειδικοί και 

να λάβουν μέτρα προς την αντιμετώπιση και –αν είναι εφικτό– την εξάλειψή του. Γι’ 

αυτό τον λόγο, το περιεχόμενο του άρθρου αρχικά θα κάνει μια γενική περιγραφή του 

σχολικού εκφοβισμού και θα προσπαθήσει να το οροθετήσει, στη συνέχεια, θα 

παρουσιάσει τα είδη του σχολικού εκφοβισμού, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των άμεσα 

εμπλεκομένων (θύματα, θύτες) και τους γενεσιουργούς παράγοντες, και θα εξηγήσει 

τον τρόπο που το σχολείο μπορεί να αποτελέσει πηγή εκδήλωσης του φαινομένου. Και 

το άρθρο θα κλείσει εφιστώντας την προσοχή στα άτομα που μπορούν να κινηθούν 

προς την κατεύθυνση αντιμετώπισής του. 
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Ορισμός και περιγραφή του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού 

 

Από το πλήθος ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς για το συγκεκριμένο θέμα, και 

αντιλαμβάνεται κανείς από την πρώτη κιόλας ματιά στη βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε 

ότι δεν υπάρχει ούτε κάποιος από αυτούς που να θεωρείται σωστός και κάποιος που να 

θεωρείται λάθος, ούτε κάποιος που να χαρακτηρίζεται ως επαρκής και κάποιος ως 

ανεπαρκής, ούτε κάποιος που να κρίνεται ως σωστός και κάποιος ως λιγότερο σωστός ή 

επαρκής και λιγότερο επαρκής, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο με πολλές 

διαστάσεις, και ο κάθε ορισμός μπορεί να εξετάζει ή να αναφέρεται σε μία μόνο από 

αυτές. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να προσδιορίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο με 

κάποιον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Από τη στιγμή, όμως, που μιλήσαμε για την 

εμφάνιση του συγκεκριμένου φαινομένου ως όρου στις Σκανδιβικές χώρες, και στις 

μελέτες που έγιναν και πρωτοδημοσιεύτηκαν εκεί, θα ήταν χρήσιμο, από τη μεριά μας, 

να παρουσιάσουμε τη δική τους εννοιολογική προσέγγιση για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, ο εκφοβισμός ορίζεται ως μία κατάσταση κατά την οποία 

ένα ή περισσότερα άτομα δέχονται συστηματικά επί μακρό χρονικό διάστημα αρνητική 

μεταχείριση από ένα ή περισσότερα άτομα αντίστοιχα, και τα πρώτα αντιμετωπίζουν 

μια δυσκολία να προβάλουν αντίσταση ή άμυνα σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση 

στην οποία περιέρχονται (Einarsen, 2000). Αυτός ο ορισμός αφορά και στον εκφοβισμό 

μεταξύ των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο. 

Επειδή, όμως, ο προσδιορισμός αυτός αφήνει απέξω κάποια άλλα στοιχεία του 

συγκεκριμένου φαινομένου και δεν το προσδιορίζει επακριβώς, θα κάνουμε μια 

γενικότερη περιγραφή του, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή από τον εκάστοτε αναγνώστη 

μας η μορφή που μπορεί να έχει αυτό. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, με το bullying, ένας 

μαθητής που εκφοβίζεται ή θυματοποιείται (=ελληνικός όρος για το bullying), 

εκτείθεται επανειλημμένα για αρκετό χρονικό σε αρνητικές πράξεις άλλου μαθητή ή 

μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς 

(Τσιάντης, 2008). Διαφορετικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μορφή εξαναγκασμού της 

διαπροσωπικής επίδρασης, και περιλαμβάνει τον κατ’ επανάληψη σκόπιμο 

τραυματισμό ή τη δυσφορία κάποιου προσώπου, μέσω της σωματικής επαφής, της 

λεκτικής κακοποίησης, του αποκλεισμού και άλλων αρνητικών ενεργειών (Forsyth, 

2006). 
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Ο όρος bullying, επομένως, περικλείει πράξεις παραβατικού χαρακτήρα, οι οποίες 

τελούνται από ανήλικους εναντίον ανηλίκων, και έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των παραβατικών πράξεων δε ο πιο δυνατός ανήλικος ή πιο 

δυνατή ομάδα ανηλίκων επιτίθεται ή προσβάλλει το λιγότερο δυνατό άτομο ή τη 

λιγότερο δυνατή ομάδα ανηλίκων. Υπάρχει, δηλαδή, η χρήση από κάποιον της δύναμης 

ή της υπερέχουσας κατάστασής του, προκειμένου να εκφοβίσει, να βλάψει ή να 

ταπεινώσει κάποιον άλλο (Σπυρόπουλος, 2008). Συνεπώς, ο σχολικός εκφοβισμός ή το 

bullying μπορεί να προσδιοριστεί ως μία φυσική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση ή 

εκφοβισμός, που προορίζεται για να προκαλέσει φόβο, αγωνία ή βλάβη στο θύμα 

(Olweus, 1993). 

 

Τα είδη του σχολικού εκφοβισμού 

 

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του σχολικού εκφοβισμού είναι η χρήση βίας, η 

οποία στοχεύει στο να προκαλέσει πόνο και αναστάτωση στο θύμα (Πρεκατέ, 2007). 

Είναι, όμως, κάθε μορφή βίας σχολικός εκφοβισμός; Μπορεί, για παράδειγμα, η 

μεμονωμένη άσκηση βίας, σωματικής ή λεκτικής, ενός παιδιού προς ένα άλλο όμοιας ή 

παρόμοιας ηλικίας, να θεωρηθεί σχολικός εκφοβισμός; Μπορεί το χτύπημα ενός 

παιδιού σε ένα άλλο, επειδή δεν (υπ)άκουσε στις λεκτικές παρατηρήσεις του 

τελευταίου σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, π.χ. σε έναν αθλητικό αγώνα ή στο 

παιχνίδι, να θεωρηθεί σχολικός εκφοβισμός; Η απάντηση είναι αρνητική, αλλά, 

ωστόσο, ποια είναι τα όρια αυτού του φαινομένου; Πού ξεκινάει και πού τελειώνει το 

σχολικό bullying; Ποια περίπτωση χαρακτηρίζουμε ως τέτοια και ποια όχι; Ή, με άλλα 

λόγια, ποιες είναι οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού (bullying); 

Εδώ και πάλι θα προβάλουμε ως επιχείρημα για τη μη επαρκή απάντηση των 

παραπάνω ερωτήσεων την έλλειψη σαφούς ορισμού του φαινομένου. Οπότε, θα 

αρκεστούμε στο να πούμε ότι ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές –άμεσες, 

«πρόσωπο με πρόσωπο», και έμμεσες, π.χ. η διάδοση φημών για το πρόσωπο-θύμα 

(Craig et al, 2007). Ωστόσο, επειδή και αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι απολύτως 

ξεκάθαρος, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται 

αυτές οι δύο κατηγορίες. Σύμφωνα με τον Rigby (2008), λοιπόν, οι άμεσες και οι 

έμμεσες μορφές bullying είναι οι εξής: 
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Λεκτικός. Πρόκειται για τη χρήση λεκτικών συνόλων με σκοπό να βλάψουν ή να 

ταπεινώσουν και να εξευτελίσουν ένα άλλο άτομο, και εκφράζει την έλλειψη σεβασμού 

προς το θύμα (Clarke, 2007). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το παιδί να εκφοβίζεται, να 

μην μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να χάνει την εμπιστοσύνη προς τους άλλους, 

και να δυσκολεύεται να δημιουργήσει φιλίες (Vardigan, 1999). Αποτελεί τη 

συνηθέστερη μορφή bullying και συνιστά πηγή πολλών άλλων προβλημάτων που θα 

δημιουργηθούν στο παιδί-θύμα κατά τη διάρκεια της ζωής του (από μαθησιακές 

δυσκολίες μέχρι αποκλεισμό και απομόνωση). Τέλος, στην άμεση μορφή του μπορεί να 

εκφράζεται με προσβλητικά λόγια, παρατσούκλια, εξευτελισμό, σκληρά πειράγματα ή 

χλευασμό, και στην έμμεση μορφή του, με παρακίνηση τρίτων προσώπων να 

προσβάλει ή να εκμεταλλευτεί κάποιον, με τη διάδοση άσχημων φημών, ανώνυμα 

τηλεφωνήματα, προσβληματικά κείμενα, επιστολές, μηνύματα κ.λπ. 

Σωματικός. Εδώ, στην άμεση μορφή του συμπεριλαμβάνονται οι κλωτσιές, η χρήση 

όπλου, οι ρίψεις αντικειμένων κ.λπ., και στην έμμεση μορφή του, ο εσκεμμένος και 

άδικος αποκλεισμός, η αρπαγή και απόκρυψη προσωπικών αντικειμένων κ.λπ. Η πιο 

κοινή μορφή εκδήλωσής του, ωστόσο, είναι τα χτυπήματα, το φτύσιμο και τα 

σπρωξίματα (Κωνσταντινίδου, 2005), τα χαστούκια, οι μπουνιές (Γιωτάκος & Πρεκατέ, 

2006), καθώς και το τράβηγμα των μαλλιών (Πρεκατέ, 2007). Ακόμα, σε αυτό το είδος 

εκφοβισμού συγκαταλέγονται και τα τσιμπήματα ή οι δαγκωνιές (Γκουντσίδου, 2007), 

καθώς και ο περιορισμός με σωματικές πρακτικές (Κουρή-Μαρίνη, 2008).  

Συναισθηματικός. Πρόκειται για την ψυχολογική μορφή του φαινομένου 

(Σπυρόπουλος, 2009), όπου το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δημιουργεί ένα 

κλίμα φόβου στον μαθητή στον οποίο απευθύνεται (Θεριανός, 2008). Συναντάται πιο 

συχνά ανάμεσα στα κορίτσια παρά ανάμεσα στα αγόρια (Alward, 2005), και 

εκδηλώνεται, στην άμεση μορφή του, μέσω απειλητικών κινήσεων, επίμονων ματιών 

κ.λπ., και στην έμμεση μορφή του, μέσω της επανειλημμένης αποστροφής του 

προσώπου ή του βλέμματος, ώστε να φανερωθεί ότι κάποιος είναι ανεπιθύμητος κ.λπ. 

Ηλεκτρονικός (cyber bullying). Αποτελεί τη νεότερη μορφή bullying (Γκουντσίδου, 

2007), και εκδηλώνεται μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (π.χ. κινητό τηλέφωνο, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάμερα κ.λπ.) (Κωνσταντινίδου, 2007). Κοινό 

χαρακτηριστικό όλων αυτών των εκδηλώσεων αποτελεί το προσβλητικό και απειλητικό 

περιεχόμενό τους, με σκοπό την ταπείνωση και απειλή του παιδιού (Smith et al, 2008). 
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Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα εναλλακτικό είδος λεκτικού, διαπροσωπικού 

και ψυχολογικού bullying. 

 

Τα χαρακτηριστικά των θυτών και των θυμάτων του bullying 

 

Το bullying είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Επομένως, ως τέτοιο δεν θα 

μπορούσαμε να αφήσουμε απέξω τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ατόμων που 

παράγουν και υφίστανται bullying, διότι, ο προσδιορισμός τους βοηθάει στην εκτίμηση 

και αξιολόγηση μιας ακόμα διάστασης αυτού (Χατζή και συνεργάτες, 2000). 

Στην περίπτωση του bullying, λοιπόν, ο θύτης ασκεί μια πράξη βίας ή εκδηλώνει μια 

επιθετική συμπεριφορά, που έχει σκοπό να πληγώσει κάποιο άλλο άτομο (Cole & Cole, 

2002) ή να προκαλέσει ζημιά, βλάβη, απειλή εκφοβισμού, κακομεταχείριση ή 

κακοποίηση σε αυτό (Αρτινοπούλου, 2001). Οπότε, το άτομο-θύτης επιδιώκει να 

δημιουργήσει ένα θύμα, προερχόμενο από την επιθυμία του για δύναμη ή/και 

επικράτηση ή ακόμα και για την απόκτηση κοινωνικού γοήτρου (Lee, 2006). 

Επομένως, το άτομο αυτό έχει μια αυταρχική προσωπικότητα, και τις περισσότερες 

φορές, διαθέτει μεγάλη σωματική δύναμη, κυρίως τα αγόρια (Χατζή και συνεργάτες, 

2000). 

Από την άλλη μεριά, τρέφει υπερβολική εκτίμηση προς τον εαυτό του, και ο κύριος 

τρόπος επίλυσης των προβλημάτων γι’ αυτό είναι η αντεπίθεση και η βιαιότητα 

(Κακαβούλης, 2003), καθώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επιλέγουν την 

ανοιχτή σύγκρουση, έτσι ώστε να κάνουν αισθητή την υπεροχή τους. Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχει και η αντίθετη άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι οι θύτες εκδηλώνουν αυτή την 

αρνητική συμπεριφορά ακριβώς από έλλειψη αυτοεκτίμησης, εξαιτίας της μη αποδοχής 

τους από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (π.χ. σχολείο, δάσκαλοι, γονείς, 

συνομήλικοι κ.λπ.) (Χατζή και συνεργάτες, 2000). 

Ένα άλλο στοιχείο τους είναι η αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων τους και η 

ψυχρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την πρόκληση πόνου (έλλειψη συμπόνοιας, 

αδιαφορία για τα θύματα, αποποίηση ευθύνης κ.λπ.), ενώ εμφανίζουν και αυξημένα 

ποσοστά μελλοντικής παραβατικής συμπεριφοράς, χρήσης ουσιών και εμπλοκής με τον 

νόμο (Γιοβαζολιάς, 2007). Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι 

τα παιδιά-θύτες προέρχονται συνήθως από οικογένειες όπου υπάρχει έντονα το στοιχείο 
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της βίας (π.χ. αυταρχικές μέθοδοι αγωγής, χαμηλό επίπεδο στοργής, τιμωρία διά του 

ξυλοδαρμού κ.λπ.) (Κακαβούλης, 2003). 

Επιπρόσθετα, είναι συχνά ανυπάκουα, προκλητικά ή εναντιώνονται στους ενηλίκους 

(Κακαβούλης, 2003) και αναπτύσσουν συχνότατα έναν βαθμό εχθρότητας προς το 

περιβάλλον τους (Ασημακόπουλος και συνεργάτες, 2008). Χαρακτηριστικό τους είναι η 

αντικοινωνική συμπεριφορά τους και, σε σχολικό επίπεδο, η τάση να παραβαίνουν τους 

κανόνες (Κακαβούλης, 2003), με το να απουσιάζουν επανειλημμένα, να δυσκολεύονται 

να προσαρμοστούν και να εκδηλώνουν μαθησιακές δυσκολίες (Κυριακίδου, 2009). 

Από την άλλη μεριά, τα θύματα είναι πολύ λογικό να εμφανίζουν τα αντίθετα 

χαρακτηριστικά από τα παιδιά-θύτες. Έτσι, διακατέχονται από περισσότερο άγχος, 

αισθάνονται μεγαλύτερη ανασφάλεια και γενικότερα είναι περισσότερο εσωστρεφή 

(έχουν ελάχιστους ή καθόλου φίλους) (Ασημακόπουλος και συνεργάτες, 2008). Το 

κυριότερο χαρακτηριστικό τους, όμως, είναι η σωματική ή ψυχολογική αδυναμία σε 

σύγκριση με τους συνομήλικούς τους (Τσιάντης, 2008). 

Επίσης, εκτός από την κοινωνική απομόνωση, τα θύματα του εκφοβισμού βιώνουν 

ανασφάλεια στο σχολείο, συχνά υστερούν σε κοινωνικές δεξιότητες (Banks, 1997), 

έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση και χαμηλή αυτοεικόνα (Κυριακίδου, 2009). Γι’ αυτό 

τον λόγο, σπάνια υπερασπίζονται τον εαυτό τους ή αντεπιτίθενται, και συχνά 

υποτάσσονται και υποχωρούν χωρίς να διεκδικήσουν το παραμικρό (Χατζή και 

συνεργάτες, 2000). Το σημαντικότερο, όμως, στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί εδώ 

είναι ότι δεν ζητούν ποτέ βοήθεια, είτε γιατί φοβούνται είτε γιατί αισθάνονται ότι αυτή 

η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί (Χατζή και συνεργάτες, 2000). 

 

Οι γενεσιουργοί παράγοντες του φαινομένου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου οφείλεται, 

εκτός από τα γονίδια, και στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και δρα αυτός, οι 

γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στο οικογενειακό 

όσο και στο σχολικό περιβάλλον και την κοινότητα των συνομηλίκων. 

Έτσι, λοιπόν, αφού βάση της κοινωνικότητας του παιδιού είναι η οικογένεια, το παιδί, 

μεγαλώνοντας μέσα σε αυτή, αναπτύσσει κάποιες δεξιότητες, δημιουργεί και 

διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, το παιδί δεν θα 
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αναπτύξει το αίσθημα της κοινωνικότητας, θα εμφανίσει αντικοινωνική συμπεριφορά 

και, κατ’ επέκταση, τάση για επιθετικότητα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι και μέσα 

στην οικογένεια δεν μπορεί να αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά, καθώς, σε μια 

οικογένεια που χρησιμοποιείται ως μέσο επιβολής η βία, είτε από τους γονείς προς τα 

παιδιά, είτε μεταξύ των γονιών, είτε μεταξύ των παιδιών, είτε ακόμα και από τα παιδιά 

προς τους γονείς, είναι πολύ εύκολο να εκδηλωθεί παρόμοια συμπεριφορά και από τα 

παιδιά, τα οποία δρουν μιμητικά (Νέστορος, 1992). Έτσι, μεταφέρεται στο σχολείο 

αυτή η επιθετική συμπεριφορά που βιώνουν τα παιδιά μέσα στην οικογένεια και τη 

μεταδίδουν στα άλλα παιδιά. 

Και αν τη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών την προκαλούν οι βίαιοι και αυταρχικοί 

γονείς, τη θυματοποίηση την προκαλούν οι πολύ ελαστικοί προς τα παιδιά γονείς (λίγος 

έλεγχος, λίγες απαιτήσεις, υπερπροστατευτικότητα κ.λπ.), οι οποίοι, στην πρώτη 

περίπτωση, αγνοούν και απορρίπτουν το παιδί (Νέστορος, 1992) και, στην άλλη 

περίπτωση, δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό προστασίας προς τα παιδιά, 

εμποδίζοντάς τα να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

Μετά την οικογένεια, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού ακολουθεί το 

σχολείο, το οποίο προετοιμάζει το παιδί με την ανάλογη κοινωνική αγωγή, και 

προσπαθεί, με τα μέσα που διαθέτει, να το προσαρμόσει στο πνεύμα της κοινωνικής 

ζωής. Παρ’ όλα αυτά, η κοινωνικοποίηση δεν είναι πάντα επιτυχής, καθώς οι 

εξεζητημένες προσπάθειες του σχολείου μπορεί να μην έχουν θετικό αποτέλεσμα. 

Η βία στα σχολεία παρατηρείται σε πολλές μορφές και από διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Η συνηθέστερη είναι του δασκάλου προς τον μαθητή, όπου ο πρώτος 

εκφράζει αισθήματα πικρίας και θυμού τα οποία εκδηλώνονται με λεκτικές και 

σπανιότερα, στις μέρες μας, με σωματική επιθετικότητα εναντίον του μαθητή 

(Νέστορος, 1992). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, εντάσσεται και η ψυχολογική βία 

(π.χ. μείωση βαθμολογίας, ανάθεση εργασιών στις οποίες ο μαθητής αδυνατεί να 

αντεπεξέλθει, εξαιτίας του βαθμού δυσκολίας τους, ο μεγάλος φόρτος εργασίας κ.λπ.), 

η οποία οδηγεί στον στιγματισμό και εν τέλει την περιθωριοποίηση του μαθητή 

(Νέστορος, 1992). Μία άλλη μορφή είναι η επιθετική συμπεριφορά κάποιου μαθητή 

εναντίον του δασκάλου, όπου η απείθεια, οι συνεχείς ερωτήσεις και αντιρρήσεις στις 

απαντήσεις του, που εκλαμβάνονται στην αμφισβήτηση του ρόλου που η κοινωνία του 

ανέθεσε και, κατ’ επέκταση, ως προσωπική προσβολή (Νέστορος, 1992). 



 

 426 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

παραβατική συμπεριφορά. Ένας από αυτούς είναι οι εξετάσεις και η ψυχολογική πίεση 

που ασκείται στους μαθητές μέσω του ανταγωνισμού. Η προσπάθεια του κάθε μαθητή 

να υπερισχύσει έναντι του άλλου και να ανεβεί στα μάτια του περιβάλλοντός του, 

εξαλείφει κάθε φιλικό δεσμό με τα άλλα παιδιά, και τα οδηγεί σε εκδήλωση 

επιθετικότητας (Βουϊδάσκης, 1987). Έτσι, το παιδί που είναι πιο «αδύναμο» 

αποδοκιμάζεται, στιγματίζεται και απομονώνεται, με αποτέλεσμα να γίνει πιο επιρρεπές 

στην εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς (Αρίδη, 2006). 

Επίσης, υπάρχουν οι ομάδες των συνομηλίκων, όπου το νεαρό άτομο έρχεται σε 

επαφή με άλλα άτομα της ηλικίας τους και αλληλεπιδρά μαζί τους (Αρτινοπούλου, 

2001). Εδώ, το άτομο ανταλλάσσει απόψεις, βρίσκει κοινά ενδιαφέροντα, μοιράζεται 

πράγματα και συναισθήματα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει την προσωπικότητα και 

τον χαρακτήρα του. Και επειδή οι κοινωνικές σχέσεις προάγουν τη διαπροσωπική έλξη, 

είναι πολύ σημαντικό η επαφή μεταξύ των δύο μερών να είναι θετική, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί μια ισχυρή και υποστηρικτική σχέση μεταξύ τους, γιατί, στην αντίθετη 

περίπτωση, το παιδί δεν θα αισθανθεί τη ζεστασιά και τη σιγουριά που του παρέχει το 

αίσθημα της φιλίας, και έτσι είναι πολύ πιθανόν να εκδηλώσει αποκλίνουσα 

συμπεριφορά και να προβεί σε αντικοινωνικές ενέργειες (Βασιλείου, 2006. 

Βουϊδάσκης, 1987. Μπότσαρη-Μακρή, 2005). Οπότε, είναι πολύ εύκολο να γίνει ο 

θύτης κάποιας περίπτωσης bullying. 

 

Το σχολείο ως χώρος εκδήλωσης του φαινομένου 

 

Η εμφάνιση του φαινομένου που μελετάμε στο συγκεκριμένο άρθρο στον χώρο του 

σχολείου, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά, και η εκδήλωση, από τα παιδιά που 

υφίστανται τον σχολικό εκφοβισμό, αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στο σχολείο 

(Θεριανός, 2008), κάνουν επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης, από τη μεριά του 

τελευταίου, μιας πολιτικής που θα αντιμετωπίζει αλλά και θα προλαβαίνει το εν λόγω 

φαινόμενο (Κωνσταντινίδου, 2005). Διαφορετικά, το παιδί θα χάσει, αν όχι τη 

μοναδική, τουλάχιστον την καλύτερη ευκαιρία να ενταχθεί με ομαλό τρόπο σε ένα 

ευρύτερο περιβάλλον, που αποτελεί μικρογραφία της ίδιας της κοινωνίας. Ας πάρουμε, 

όμως, τα πράγματα από την αρχή: 
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Το σχολείο είναι μετά την οικογένεια το επόμενο στάδιο κοινωνικοποίησης του 

παιδιού. Οπότε, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι έρχεται να δράσει συμπληρωματικά στο 

κοινωνικοποιητικό έργο και να καλύψει τα κενά που ενδεχομένως είχαν δημιουργηθεί 

από την οικογένεια. Έτσι, παρέχοντας στο παιδί τη δυνατότητα να βρεθεί σε έναν πιο 

διευρυμένο κύκλο ατόμων, τα οποία σημειωτέον βρίσκονται και στην ίδια ηλικία, τους 

παρέχει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη κανόνων, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, και να δημιουργήσουν τον δικό τους ηθικό κώδικα αρχών και αξιών 

(Βλαχόπουλος και συνεργάτες, 1998). Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μαθαίνει να 

αξιολογεί άλλα πρότυπα συμπεριφοράς και αξίες, και ανάλογα να αποδέχεται και να 

απορρίπτει (Βουϊδάσκης, 1987). 

Ταυτόχρονα, όμως, μία από τις πιο σημαντικές προσφορές του σχολείου στη μικρή 

αυτή ηλικία, είναι η αίσθηση του ανήκειν, δηλαδή η συνειδητοποίηση από τη μεριά του 

ατόμου ότι αποτελεί μέρος ενός συνόλου και θα πρέπει, για να συνεχίσει να ανήκει 

εκεί, να σέβεται τους αντίστοιχους κανόνες (Zavanolli & Guerin-Louis, 1996). Οπότε, 

μέσα στον χώρο του σχολείου, σύμφωνα με τον Durkheim (όπως αναφ. στον Τσαούση, 

2006), το παιδί μπορεί και αναπτύσσει ορισμένες φυσικές, πνευματικές και ηθικές 

καταστάσεις που απαιτούνται από αυτά τα περιβάλλοντα στα οποία ανήκει. 

Από την άλλη, όμως, μεριά, όπως στην οικογένεια έτσι και στο σχολείο, μπορούν 

πολύ εύκολα να αναπτυχθούν συμπεριφορές σύγκρουσης και επιθετικότητας, αφού το 

κάθε άτομο, πριν πάει στο σχολείο έχει ήδη κάποια χαρακτηριστικά από το σπίτι του 

(Βουϊδάσκης, 1987), έχει ήδη μια προσωπική ταυτότητα. Γι’ αυτό τον λόγο, όσο φιλική 

και ευχάριστη και να είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα στο σχολείο, πολλές 

φορές εκδηλώνονται αρνητικές συμπεριφορές, εξαιτίας του ενδεχόμενου εγωισμού, της 

ζηλοτυπίας κ.ά. κάποιων ατόμων. 

Είναι αναμενόμενο, επομένως, και άκρως κατανοητό, στον χώρο του σχολείου να 

εμφανίζονται συμπεριφορές βίας και επιθετικότητας, καθώς η σύμπραξη, η συνύπαρξη 

και η συνεργασία ατόμων, έστω και για μερικές ώρες της ημέρας, εντελώς 

διαφορετικών μεταξύ τους τις περισσότερες φορές, δημιουργεί συγκρούσεις και 

αποκλίσεις (Courtecuisse et al, 1998). Και επειδή το σχολείο καλείται να δράσει 

κατασταλτικά σε τέτοιες καταστάσεις, έτσι ώστε να μειώσει τις εντάσεις, πολλές φορές 

ανέχεται ή διευκολύνει τη θυματοποίηση. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να αποτελέσει και το 
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ίδιο πηγή δημιουργίας του φαινομένου του εκφοβισμού ή, σε μια καλύτερη περίπτωση, 

απλώς να μην το προλάβει. 

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς που 

ξεκίνησε από τις αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά μόλις την τελευταία 20ετία 

έγινε ευρέως γνωστός, εξαιτίας των τεράστιων διαστάσεων που έλαβε ως θέμα. Ως 

όρος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, αλλά σε γενικές γραμμές περιγράφεται ως 

εκδήλωση αρνητικής μεταχείρισης από ένα άτομο ή από μια ομάδα ατόμων προς ένα 

άλλο άτομο ή μια άλλη ομάδα ατόμων, με σκοπό τον τραυματισμό, τη βλάβη ή τον 

εξευτελισμό τους, και λαμβάνει χώρα μεταξύ μαθητών του σχολείου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, για την εμφάνιση του συγκεκριμένου φαινομένου, πολλές φορές να 

ρίχνονται όλες οι ευθύνες στο σχολείο, και το άτομο που υφίσταται σχολικό εκφοβισμό 

να αρνείται να πάει και να παρακολουθήσει μάθημα, γιατί στον χώρο αυτό βιώνει 

καθημερινά μία πολύ άσχημη εμπειρία και βρίσκεται σε δυσάρεστη θέση. Στην 

πραγματικότητα, όμως, το σχολείο απλώς λειτουργεί ως συνέχεια μιας ήδη υπάρχουσας 

καταναγκαστικής συμπεριφοράς, η οποία προέρχεται από τους γονείς και την 

οικογένεια του παιδιού. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το σχολείο δεν έχει καμία 

απολύτως ευθύνη. Οι δάσκαλοι, οι μέθοδοι αγωγής που επιλέγει το σχολείο να 

χρησιμοποιήσει για την εκπαίδευση των παιδιών και γενικότερα η πολιτική που θα 

ακολουθήσει τελικά, οπωσδήποτε επηρεάζει την εκδήλωση ή μη του φαινομένου, 

απλώς δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Επίσης, υπάρχουν και οι συνομήλικοι που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός παιδιού, οι οποίοι με την αποδοχή ή όχι του εκάστοτε 

ατόμου συμβάλλει στην εκδήλωση ή όχι παραβατικής συμπεριφοράς του τελευταίου. 

Οπότε, όλες οι προσπάθειες αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού θα πρέπει να 

επικεντρωθούν προς αυτές τις κατευθύνσεις. 

Έτσι, λοιπόν, το σχολείο, μέσω των δασκάλων, καλείται να παίξει έναν προληπτικό 

ρόλο, δημιουργώντας στα παιδιά ένα αίσθημα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και σεβασμού, 

το οποίο θα δράσει ανασταλτικά σε φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς και άλλου 

τύπου αντικοινωνικές συμπεριφορές. Η μέθοδος της τιμωρίας θα πρέπει να σταματήσει 

να εφαρμόζεται και να αντικατασταθεί από σύγχρονες μεθόδους που δεν λειτουργούν 
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απομονωτικά για το παιδί και δεν το οδηγούν στον αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση. Επίσης, και ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να βοηθήσει στην 

υλοποίηση μιας ιδέας πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, καθώς θα μπορούσε να 

αποποιηθεί τον ρόλο του «ανωτέρου» που συνήθως έχει για το παιδί και το κάνει να 

φοβάται, και να συμπράξει μαζί του μέσα από ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας. 

Από την άλλη, οι γονείς, θα πρέπει κάθε ώρα και στιγμή και σε κάθε χρονική περίοδο 

να θέτουν όρια για τη συμπεριφορά του παιδιού και να προσέχουν να μην εκδηλώσει το 

παιδί επιθετική συμπεριφορά. Ωστόσο, για να έχει θετικά αποτελέσματα μία τέτοια 

πρωτοβουλία, θα πρέπει να προσέχουν και τη δική τους συμπεριφορά, είτε κατά τη 

μεταχείριση των παιδιών τους είτε κατά τη μεταχείριση του ενός απέναντι στον άλλο, 

γιατί το παιδί μιμείται. Θα πρέπει να επιλέγουν μεταξύ τους μια κοινή γραμμή 

διαπαιδαγώγησης του παιδιού και να μην είναι ο ένας πολύ αυστηρός και ο άλλος πολύ 

ελαστικός. Το παιδί πρέπει να παίρνει ξεκάθαρα μηνύματα για το ποια είναι η σωστή 

συμπεριφορά, έτσι ώστε να την εφαρμόσει και εκείνο στο μέλλον, είτε στη σχέση του 

με τα δικά του παιδιά είτε στη σχέση του με τους συνομήλικούς του. Τέλος, θα πρέπει 

να επιλέγονται οι δημοκρατικοί τρόποι επίλυσης των προβλημάτων, και όχι οι τιμωρίες, 

πολύ δε περισσότερο οι σωματικές, οι φωνές, οι καβγάδες και γενικότερα οι αυταρχικές 

συμπεριφορές. Τα παιδιά θα πρέπει να περνάνε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με 

τους γονείς τους και να αναζητούν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές ασχολίες και πράγματα 

που αρέσει και στις δύο πλευρές να κάνουν από κοινού. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι η οικογένεια θα πρέπει να συνεργάζεται με 

την οικογένεια, μέσω της συζήτησης τυχόν προβλημάτων που έχουν παρατηρήσει και 

οι δύο πλευρές σε σχέση με το παιδί. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, η οικογένεια θα 

συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού της, και θα ενημερώνεται 

για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί, και το σχολείο, με τη σειρά του, θα 

φροντίζει για τη σωστή εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση του παιδιού. 
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εκείνο της σελίδας. Επίσης θα πρέπει να έχουν τίτλο και συνεχή αρίθμηση (π.χ. Πίνακας 

1, Πίνακας 2, Εικόνα 1, Διάγραμμα 1), τα οποία θα προηγούνται του πίνακα, της εικόνας 

ή του διαγράμματος και θα είναι κεντραρισμένα. 

Ένταξη βιβλιογραφικών περιοδικών μέσα στο κείμενο της εργασίας: 

Οι προοιμιακές βιβλιογραφικές πηγές μέσα στο κείμενο της εργασίας με την εξής 

μορφή: (Castells, 1998) ή (Habermas, 1984, 1993) ή (Paraskevopoulos & Kirk, 1969, 

σελ.183) ή (Morin, 1987. Piaget & lnhelder, 1971). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο 

κείμενο αναφέρουν το/τα ονόματα του/των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά και 

διαχωρίζονται με τελεία. 

Αν θέλουμε να ενταχθεί το όνομα του/των συγγραφέα/ων ως μέρος του κειμένου: 

Οι Ames και Archer (1988) αναφέρουν .... ή Οι Ames και Archer (1988, σελ. 35) 

αναφέρουν .... 

Ο Meece και οι συνεργάτες του (1988) διαπίστωσαν (για περισσότερους από δύο 

συγγραφείς). 

Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να τίθενται στο τέλος του άρθρου, μετά 

το κυρίως κείμενο. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα γράφονται με αλφαβητική σειρά. Σε 

περίπτωση που ο ίδιος συγγρα-φέας έχει γράψει περισσότερα από ένα άρθρα, αυτά θα 

αναγράφονται χρονολογικά, αρχίζοντας από το παλαιότερο. 

 

Παραδείγματα Βιβλιογραφικών Αναφορών 

Για βιβλία: 

Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities 

and work environments, (2nd Ed.). Englewood Cliffs, N.Jersey: Prentice Hall. 
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Goleman, D. (1999). H συναϊθηματική νοημοσύνη ότο χώρο της εργασίας (μτφρ. 

Μεγαλούδη, Φ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Για περιοδικά: 

Watson, M. & Stead, G. (1994). A longitudinal study of career decided-ness among 

White South African high school students. Journal of Vocational Behavior, 45, 261-269. 

Για κεφάλαια σε βιβλία: 

Παπαδόπουλος, Ν. Γ. (1998). Η αποτυχία των μαθητών ως πρόβλημα του 

εκπαιδευτικού συστήματος: Επισημάνσεις, κίνητρα και δυνατότητες βελ¬τίωσης. Στο: Α. 

Ευκλείδη (επιμ.), Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση (σελ. 90¬107). Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Για πρακτικά συνεδρίων: 

Παπαϊωάννου, Σ. (1989). Πολυτεχνική εκπαίδευση με κοινωνικοκριτικό περιεχόμενο. - 

Μια εναλλακτική πρόταση για υπέρβαση της εκπαιδευτικής κρίσης. Στο: Τεχνολογία και 

Εκπαίδευση, Πρακτικά Γ' Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου. Ορθόδοξη Ακαδημία 

Κρήτης, 15-18 Οκτωβρίου 1987(σελ. 175-204). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. 

Για ηλεκτρονικές παραπομπές: 

Kaley-Isley, L. (1997). Work in the West: Work and education programs for persons 

with a serious mentalillness. WICHE Westlink Mental Health Development in the 

Western United States, 18(2). Retrieved 2002 from 

www.wiche.edu/MentalHealth/Westlink/jum97. 

Για ανακοινώσεις σε συνέδρια: 

Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, Χ. (1995). Εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και επαγγελματικές 

προσδοαες των νέων. Εμπειρικά στοιχεία από τη Δωδεκάνησο. Εισήγηση στην Ημερίδα: 

Κοινά προβλήματα στις τρεις βαθμίδες της εκπαί¬δευσης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος, 

26 Μαίου. 

 

Επισημάνσεις: 

Εργασίες που αποστέλλονται στο περιοδικό για κρίση δε δεσμεύουν τη συντακτική 

επιτροπή να τις δημοσιεύσει, ούτε να τις επιστρέψει.  

Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων άρθρων ανήκουν στο περιοδικό 

"Σύγχρονη κοινωνία, εκπαίδευση και ψυχική υγεία".  
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Απαγορεύεται η μερική ή/και ολική αναδημοσίευση κειμένων που δημοσιεύονται στο 

περιοδικό, χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη.  

Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν υποβληθεί εν 

όλω ή εν μέρει για δημοσίευση ή έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό.  

Με τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, εκπαίδευση και 

ψυχική υγεία" ο/οι συγγραφείς αποδέχονται το δικαίωμα των διευθυντών έκδοσης να 

αναρτήσουν το άρθρο στην ιστοσελίδα του περιοδικού.  

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την λήψη copyright για δημοσίευση περικοπών, 

σχημάτων, φωτογραφιών κ.λπ.  

 

Κρίση των εργασιών: 

Η δημοσίευση των εργασιών στο περιοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, εκπαίδευση και 

ψυχική υγεία" θα στηριχθεί στο σύστημα της "τυφλής" κρίσης από δύο επιλεγμένους 

αξιολογητές, που εγγυάται την αμεροληψία και την υψηλή επιστημονική ποιότητά του. 

Αμέσως ύστερα από τη λήψη μιας εργασίας, οι Διευθυντές Σύνταξης αποστέλλουν από 

ένα αντίτυπο σε δύο κριτές. Μετά από την ομόφωνη κρίση για το δημοσιεύσιμο ή μη του 

άρθρου αποφασίζεται η έγκριση ή μη της δημοσίευσης της εργασίας. Σε περίπτωση κατά 

την οποία οι κριτές αποφασίσουν τη δημοσίευση της εργασίας με διορθώσεις, ο 

συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες υποδείξεις των 

κριτών. 

Η αδυναμία τήρησης των οδηγιών συνεπάγεται τη μη δημοσίευση του άρθρου στο 

περιοδικό " ΣΚΕΨΥ”. 
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Φόρμα συνδρομής περιοδικού  

 

Ιδιώτης Εκπαιδευτικός Φορέας 

Ονομ/μο  Επωνυμία 

Φορέα 

 

Ιδιότητα  Εκπρόσωπος 

φορέα 

 

Διεύθυνση  Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  Τηλέφωνο  

Fax  Fax  

E-mail  E-mail  

Επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής του περιοδικού "Σύγχρονη 

Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία" για: 

 1 έτος   

 

 

2 έτη   

 

Το περιοδικό επιθυμώ να αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ονομ/μο ή 

επωνυμία 

 

Εκπρόσωπος  

Ιδιότητα  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Fax  

E-mail  

Η φόρμα αποστέλλεται σε έναν από τους τρεις διευθυντέ 


