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Αξιολόγηση μοντέλου επικοινωνιακής ανάπτυξηςτου εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη:Άρρητες θεωρίες επαγγελματικής απόδοσης
Σπυριδούλα Κατσιφή–Χαραλαμπίδη1Ιωάννης Κατερέλος2

ΠερίληψηΣτα πλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων δασκάλου – μαθητή, οιάρρητες θεωρίες τους παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν την εκπαιδευτικήσχέση, κατευθύνουν την κατηγοριοποίηση, τις συνεπαγόμενες προσδοκίεςκαι τις συμπεριφορές τους. Στην πειραματική έρευνα πεδίου αναμενότανότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθ-μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των ι-δίων και στη βελτίωση των μαθητών τους.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δάσκαλοι μετά την παρέμβαση βαθμο-λόγησαν πιο αυστηρά τους «χαμηλόβαθμους» μαθητές, ενώ οι καθηγητέςδεν επηρεάστηκαν καθόλου και ότι υπάρχει ασάφεια ως προς το περιεχό-μενο του ρόλου των δασκάλων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι άρρητες θεω-ρίες των εκπαιδευτικών, αν και ανθίστανται, μπορούν να αλλάξουν, απαι-τείται όμως διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική και όχι μόνο σεμινάρια. Ηπρωτοτυπία της έρευνας βρίσκεται στο συνδυαστικό τρόπο αξιολόγησηςτης παρέμβασης.
Λέξεις - κλειδιά: Άρρητες θεωρίες εκπαιδευτικών, μοντέλο επικοινωνίας,δεξιότητες, αξιολόγηση
                                                1 Εκπαιδευτικός, M.A., PhD2 Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου



ΚΑΤΣΙΦΗ–ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠ. – ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ι.12 AbstractWithin the context of complementary teacher- pupil roles, their im-plicit theories intervene and shape their educational relationship, governcategorization, implied expectations and their behaviors. In this experi-mental field research it was expected that the development of communica-tional skills in elementary and secondary school teachers would help themimprove themselves and their pupils. The results indicated that elementaryschool teachers marked much more strictly the weak pupils in comparisonto the stronger and the strongest ones, while secondary school teacherswere not affected at all. Besides, there is an ambiguity regarding the con-tent of elementary school teacher role. The conclusion is that teacher’s im-plicit theories, although resisting, can change. However, a different educa-tion policy is demanded, as seminaries are not enough. The prototype ofthis investigation lies on the combination of different ways of assessment.
Key words: teachers’ implicit theories, communicational model, skills, as-sessment.

ΕισαγωγήΑφετηρία της αναζήτησης των άρρητων θεωριών της επαγγελματικήςαπόδοσης των εκπαιδευτικών ήταν τόσο η διαφορετική συμπεριφορά τουκάθε εκπαιδευτικού στο σχολικό περιβάλλον, όσο και η διαφορετική αντι-μετώπιση των μαθητών στην τάξη σε σχέση με τα προσωπικά τους χαρα-κτηριστικά και την επίδοσή τους. Η παρατήρηση των διαπροσωπικώνσχέσεων που αναπτύσσονται βάσει της κατηγοριοποίησης των εκπαιδευ-τικών και η διαπίστωση της άγνοιας πολλών εκπαιδευτικών να χειριστούνπροβλήματα συμπεριφοράς έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη του επι-κοινωνιακού μοντέλου που εφαρμόστηκε σε αυτήν την πειραματική έρευ-να πεδίου. Η θεωρητική προσέγγιση της έρευνας είναι μια γνωστική δια-δρομή από την εγγενή εκτίμηση κατά τη διαπροσωπική επικοινωνία (Go-leman,. 2006: 28) ως την κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου(Postic, 1998:116).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 13Άρρητες θεωρίεςΟι άρρητες θεωρίες είναι το σύστημα των πεποιθήσεων, µε το οποίο οκαθένας μας οργανώνει τα βιώματά του και στις οποίες προσφεύγει, γιανα κρίνει τον εαυτό του ή να κατηγοριοποιήσει τον άλλο, για να εξηγήσεικαι να προβλέψει τη συμπεριφορά και να συμπεριφερθεί σύμφωνα με αυ-τές. Οι άρρητες θεωρίες είναι αποτέλεσμα μάθησης μέσα στα πλαίσια τουκάθε πολιτισμού. Ο άνθρωπος κατασκευάζει την πραγματικότητα σε συ-νάρτηση µε το πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένος (Lawrence & Oliver,2001:526). Οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη ή σκέψη υποκινείται από κά-ποιο σκοπό και παίρνει τη σημασία της σε σχέση µε το ευρύτερο πλαίσιο.Ο Bruner (1997:49) ισχυρίζεται ότι οι βασικές αντιλήψεις, που ο καθέ-νας από εμάς έχει δημιουργήσει για τη ζωή και τον εαυτό του, δεν είναι ού-τε αληθείς ούτε λανθασμένες. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι έ-χουν για μας κάποιο νόημα, οπότε και εμμένουμε σε αυτές, ξεπερνώνταςπολλές φορές τη λογική. Οι υποθέσεις μας, όσον αφορά στους άλλους κι ε-μάς, επιβιώνουν χάρη στην ικανότητά μας να συγκεντρώνουμε επιβεβαιώ-σεις. Όταν έχουμε εξηγήσει ένα φαινόμενο, έχουμε την τάση να το προτι-μούμε και να αντιστεκόμαστε στις προσπάθειες να μας κάνουν ν' αλλάξου-με γνώμη. Κατά την αναζήτηση του νοήματος της συμπεριφοράς  η προκα-τάληψή μας, λόγω των πεποιθήσεων που έχουμε, μας οδηγεί να βλέπουμεστους άλλους αυτό που αναμένουμε και να μη δίνουμε σημασία σε γεγονό-τα που δεν επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις μας. Πολλές φορές στην προ-σπάθειά μας να ερμηνεύσουμε μια συμπεριφορά, την αποδίδουμε στηνπροσωπικότητα του δρώντος προσώπου (Leyens, 1996:141), με τις ανά-λογες βέβαια συνέπειες (Lawrence & Oliver, 2001:604).Οι θεωρίες της Προσωπικότητας προσπαθούν να θεωρητικοποιήσουνπτυχές των άρρητων θεωριών. Παρατηρείται ότι οι θεωρητικοί δεν διε-ρευνούν όλα τα φαινόμενα και δίνουν ερμηνείες με τρόπους που έχουννόημα σε σχέση με τις προσωπικές τους εμπειρίες, κάνοντας έμμεσες υπο-θέσεις για την ανθρώπινη φύση. Κατασκευάζοντας έννοιες, όπως ο «εαυ-τός», η «προσωπικότητα», η «στάση» προσπαθούν να εξηγήσουν τη συ-μπεριφορά (Ποταμιάνος κ.ά., 2002:33) (Eagly. & Chaiken, 1993:2).



ΚΑΤΣΙΦΗ–ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠ. – ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ι.14 Άρρητες θεωρίες στην εκπαιδευτική σχέσηΣτα πλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων δασκάλου – μαθητή (Κατε-ρέλος, 1999:38) οι άρρητες θεωρίες παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν τηνεκπαιδευτική σχέση, κατευθύνουν την κατηγοριοποίηση, τις συνεπαγόμε-νες προσδοκίες και τις συμπεριφορές των αλληλεπιδρώντων προσώπων(Postic, 1998:103), παρεμποδίζοντας ή διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασίατης μάθησης (Beard & Wilson, 2006:241).Στον εγγενή μηχανισμό της κατηγοριοποίησης του δασκάλου βάσειτων φυσικών χαρακτηριστικών του μαθητή  προστίθεται και η κατηγο-ριοποίηση που απορρέει από την αλληλεξάρτηση των ρόλων με την κατά-ταξη των μαθητών σε «καλούς», «μέτριους» και «χαμηλόβαθμους».Κατά τον Μ. Gilly (1972), ο επαγγελματικός του ρόλος οδηγεί το δά-σκαλο να κατηγοριοποιήσει το μαθητή με βάση την προσδοκία του για τασχολικά αποτελέσματα, ενώ η κατηγοριοποίηση του μαθητή βασίζεταιστην παιδαγωγική ικανότητα του εκπαιδευτικού. Οι προσδοκίες του δα-σκάλου μεταβιβάζονται στο μαθητή, ο οποίος δεν περιορίζεται πάντα στονα αλλοιώνει τις αντιδράσεις του, για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στιςπροσδοκίες. Συμβαίνει επίσης να πείθεται ότι είναι το πρόσωπο που περι-μένει (Leyens, 1996:281).
Επικοινωνιακές δεξιότητεςΗ ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι μέρος των επαγ-γελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που σήμερα δεν είναι πολυτέ-λεια, αλλά αναγκαιότητα. (Ματσαγκούρας, 2002:45). Οι επαγγελματικές ι-κανότητες χρειάζεται να αντανακλούν τη συμπεριφορά, που είναι ανα-γκαία για τη μελλοντική επιτυχία του οργανισμού (Παπαλεξανδρή, Μπου-ραντάς., 2002) (Spencer M. L., Spencer M. S., 1993: 9) και πρέπει να επιλέ-γονται με βάση το όραμα, τις αξίες, τη φύση των δραστηριοτήτων, την τε-χνολογία και τις επιδιώξεις του οργανισμού.Από το ευρύτατο πεδίο των επικοινωνιακών/ διαπροσωπικών δεξιο-τήτων οι σημαντικότερες, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να αναπτύξει οεκπαιδευτικός για την αποτελεσματική λειτουργία του ρόλου του είναι: ηκατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας, η ενεργή ακρόαση, η ενσυναί-
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σθηση, η διεκδικητικότητα, η διαχείριση του θυμού και η διαπραγμάτευση(Gordon, 1999:254), οι οποίες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση ενόςΜοντέλου επικοινωνιακής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Οι δεξιότητεςαυτές εντάσσονται στη συναισθηματική νοημοσύνη (Goleman,. 2000: 52),που δεν αναπτύσσεται στο σχολείο, γιατί αυτό εστιάζει στην εξάσκηση τηςγλωσσικής και λογικομαθηματικής ικανότητας (Φλουρής,. 2006: 149)(Boud, Cohen, and Walker, 1993:14).

Μοντέλο επικοινωνιακής ανάπτυξηςΟι ασκήσεις για την κατάρτιση του Μοντέλου προέρχονται από το κί-νημα Ανθρώπινου Δυναμικού (Aρχοντάκη & Φιλίππου, 2003), (Κοσμίδου &Γαλανουδάκη, 1996), (Μαλικιώζη – Λοϊζου, 2001), το πρόγραμμα Αυτοε-κτίμησης του Branden (Παπάνης, 2004: 139-143), τον Αυτοέλεγχο και τηθεωρία.Ο Αυτοέλεγχος και η Αυτορρύθμιση είναι συστηματοποιημένα προ-γράμματα, που εφαρμόζει το ίδιο το άτομο, για να τροποποιήσει τη συ-μπεριφορά του (Καλαντζή – Αζίζι κ.ά., 2002: 130). Εδώ εφαρμόζονται γιατη μείωση των δυσάρεστων συναισθημάτων, την αμφισβήτηση των αρνη-τικών σκέψεων, τον έλεγχο δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών, την α-νεύρεση τρόπων επίλυσης των προβλημάτων και των συγκρούσεων στοσχολικό περιβάλλον και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥΗ πρώτη ενότητα ασχολείται με την Αυτογνωσία που ορίζεται ως η α-νίχνευση και κατανόηση του εαυτού και του εκπαιδευτικού ρόλου, αν καιδεν υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ «επαγγελματικού» και «ατομι-κού» εαυτού. Το ενδιαφέρον της ψυχολογίας για τον ενεργό ρόλο του α-τόμου στην αυτογνωσία του εκφράσθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις κοι-νωνικο-συµπεριφοριστικές θεωρίες της προσωπικότητας, µε κύριουςεκπροσώπους τους: Α. Bandura, F.H. Kanfer, Μ. Mahoney, D. Meichen-baum και από τον W. Mischel, οι οποίοι έθεσαν σε πρακτική εφαρμογήτην έννοια του εσωτερικού ελέγχου και της ικανότητας του ατόμου ναεπιφέρει αλλαγές στον εαυτό του και στο περιβάλλον του µε τη συμπε-
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ριφορά του.Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάλυση των βιωμάτων και δια-προσωπικών εμπειριών των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε αυτοί  να αναγνω-ρίσουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις σκέψεις και τα συναισθή-ματα που βιώνουν σε διάφορες περιστάσεις, καθώς και τις συμπεριφορέςπου συνήθως υιοθετούν και να αναπτύξουν την αυτορρυθμιστική τους ι-κανότητα.Οι περισσότερες από τις τεχνικές και πρακτικές επιδιώκουν την εμβά-θυνση και τη συνειδητοποίηση της σχέσης επικοινωνίας µε τον εαυτό καιτον άλλο. Ως γνωστόν, ο εαυτός γεννιέται μέσα από τον άλλο και τη σχέσηεπικοινωνίας μαζί του (Lawrence & Oliver, 2001: 260). Η προοδευτική α-νάπτυξη της σχέσης με τον άλλο και η συνειδητοποίησή της συνιστά καιπροϋποθέτει την ανάπτυξη του εαυτού.Η δεύτερη ενότητα αφορά στην Επικοινωνία και σκοπός της είναι ναεξασκηθούν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή των κανόνων σωστής και α-ποτελεσματικής επικοινωνίας, τόσο ως πομποί, όσο και ως δέκτες στη μα-θησιακή διαδικασία, κατανοώντας την αξία της μη λεκτικής επικοινωνίαςκαι αναπτύσσοντας τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της ενεργής α-κρόασης, καθώς και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της Συμβουλευτικήςστο σχολικό περιβάλλον.Η τρίτη ενότητα ασχολείται με τη Διαχείριση των προβλημάτων καιτων συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Σκοπός της είναι να αποκτή-σουν οι εκπαιδευτικοί τις δεξιότητες του αυτοελέγχου, της διεκδικητικό-τητας και της διαπραγμάτευσης, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματακαι τις συγκρούσεις που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον, και λαμβά-νοντας παράλληλα προληπτικά μέτρα διαχείρισης του χώρου, να δημιουρ-γούν θετικό κλίμα στην τάξη.Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις Άρρητες θεωρίες των εκπαιδευτι-κών κατά την εξάσκηση του ρόλου τους. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τηνΚατηγοριοποίηση κατά τη διδακτική πράξη, την Απόδοση των αποτελεσμά-των των μαθητών τους, την Προσδοκία, όσον αφορά στην εξέλιξη των μα-θητών τους και την Παρακίνηση που χρησιμοποιεί, καθώς και το φαινόμενοτης Αυτοεκπληρούμενης προφητείας που αναπτύσσουν οι μαθητές σταπλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων. Σκοπός της ενότητας είναι να συνει-δητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τους μηχανισμούς που συντελούν στην κα-τηγοριοποίηση των μαθητών, καθώς και τα αποτελέσματά της. Επίσης, να
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κατανοήσουν τους παράγοντες που οδηγούν στην αυτοπαρακίνηση καιστην αυτονομία τους μαθητές, οι οποίοι και με απουσία καθοδήγησης μπο-ρούν να διαχειριστούν τη συμπεριφορά και τη γνώση τους.

Έρευνα 1η
ΜεθοδολογίαΣτην πειραματική έρευνα πεδίου έλαβαν μέρος δύο ομάδες εκπαιδευ-τικών: η ομάδα σεμιναρίου και η ομάδα ελέγχου. Στην πρώτη ομάδα έγινανβιωματικά σεμινάρια σύμφωνα με το Μοντέλο Επικοινωνιακής Ανάπτυξης,ενώ στη δεύτερη δεν έγινε καμία παρέμβαση.Για την ανίχνευση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών και τηναξιολόγηση της παρέμβασης καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο που εμπεριεί-χε 136 προτάσεις κλειστής πολλαπλής επιλογής δύο τύπων: Στον πρώτοτύπο προτάσεων οι ερωτώμενοι απαντούν βάσει μιας κλίμακας εφτά δια-βαθμίσεων, 87 δηλώσεις ΣΥΜΦΩΝΩ- ΔΙΑΦΩΝΩ και 41 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, καιστο δεύτερο τύπο 8 διπλής επιλογής ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΑνεξάρτητη μεταβλητή του ερωτηματολογίου ήταν ο ενδοϋποκειμενι-κός παράγοντας (αλλαγή μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης μετά τηνπαρέμβαση που έγινε με τα βιωματικά σεμινάρια) της πειραματικής καιτης ομάδας ελέγχου. Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η στάση των εκπαιδευ-τικών έναντι στις προτάσεις του ερωτηματολογίου.Το ερωτηματολόγιο και το περιεχόμενο των βιωματικών σεμιναρίωνελέγχθηκαν από 10 εκπαιδευτικούς πριν να διαμενηθούν. Το αρχικό ερω-τηματολόγιο δόθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2006- 7 σε μι-κρό αριθμό (25) δασκάλων, αναλύθηκε, διορθώθηκε και αφαιρέθηκαν οιερωτήσεις που δεν παρουσίασαν ικανοποιητική διαφοροποιητική ισχύ.Η τελική έρευνα έγινε στις Κυκλάδες (στα νησιά Σύρο, Τήνο και Άν-δρο), προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των εκπαι-δευτικών. Προτιμήθηκαν οι Κυκλάδες, επειδή η προκαταρτική έρευνα έδει-ξε ότι στην Αθήνα δεν συγκεντρωνόταν ο απαιτούμενος αριθμός. Η Αθήναείναι μάλλον κορεσμένη από σεμινάρια πολλών ωρών, ενώ στα νησιά πη-γαίνουν κυρίως νέοι εκπαιδευτικοί που έχουν διαθέσιμο χρόνο.Η διάρκεια της έρευνας ήταν 5 μήνες: 15/01/ 2008- 15/06/ 2008. Το
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ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε στις δύο ομάδες στην αρχή (μετά το τέλοςτου 1ου τριμήνου, την 15 Ιανουαρίου) και στο τέλος του σχολικού έτους(15 Ιουνίου). Τα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν μαζί με τις βαθμολογί-ες όλων των μαθητών μετά από μία βδομάδα. Οι καθηγητές έδωσαν και τηγραπτή βαθμολογία του τρίτου τριμήνου.Όμως, δεν αναφέρθηκε ότι θα δοθεί το ίδιο ερωτηματολόγιο και στιςδύο ομάδες, ούτε ότι θα δώσουν και οι δύο ομάδες τις βαθμολογίες τωνμαθητών τους ανώνυμα. Επιπλέον, δεν ήξερε η ομάδα σεμιναρίου ότι υ-πήρχε και η ομάδα ελέγχου, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενοHawthorne (Cohen & Manion,. 1994: 240).Τα δείγμα της έρευνας ήταν 46 εκπαιδευτικοί Π/θμιας (Ε' και Στ' τά-ξης) και Δ/θμιας Εκ. (Γυμνασίου). Προτιμήθηκαν αυτές οι τάξεις του δημο-τικού γιατί υπάρχει αριθμητική βαθμολογία ως συγκρίσιμο στοιχείο με τοΓυμνάσιο. Οι δυο ομάδες ήταν ισάριθμες, από 23 εκπαιδευτικούς η κάθε ο-μάδα, από τους οποίους 11 εκπαιδευτικοί ήταν Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-σης και 12, ΔευτεροβάθμιαςΗ παρέμβαση στην Ομάδα Σεμιναρίου έγινε με 8 τρίωρα σεμινάρια. Ηδιάρκεια σεμιναρίων ήταν 4 μήνες, από τα μέσα Ιανουαρίου ως μέσα Μαΐ-ου, και η διεξαγωγή του σεμιναρίου στο ίδιο νησί γινόταν κάθε 15 μέρες. Ηδιεξαγωγή του ίδιου σεμιναρίου γινόταν κυκλικά: Σύρος- Τήνος- Άνδρος, ε-ντός μιας βδομάδας. Η προσέγγιση των σεμιναρίων ήταν μια τυπική διαδι-κασία που ακολουθείται στα βιωματικά σεμινάρια. Εκτός από τη θεωρίαπου τους δινόταν, γινόταν και βιωματικά με παιχνίδια ρόλων, μελέτες πε-ρίπτωσης, ερωτηματολόγια, βιντεοκασέτες και μαγνητοφωνημένο υλικό.
Στατιστική ανάλυσηΚατά τη στατιστική ανάλυση έγινε σύγκριση των ερωτηματολογίωντων δύο ομάδων πριν και μετά τα σεμινάρια, για να δούμε πώς βλέπουντον εαυτό τους οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Σεμιναρίου μετά το σεμινάριο,και αν οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Ελέγχου, που δεν πέρασαν το σεμινά-ριο είχαν την ίδια εικόνα με πριν.Επίσης, αναλύθηκε στατιστικά η βαθμολογία όλων (1235) των μαθη-τών των εκπαιδευτικών και των δύο ομάδων (575 της Ο. Σ. και 660 τηςΟ.Ε.). Δεν αρκεστήκαμε στη διαβεβαίωση των ερωτώμενων στα ερωτημα-τολόγια και θέλαμε αναλύοντας τις βαθμολογίες των μαθητών τους να
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διαπιστώσουμε τι αντίκτυπο θα είχε στην τάξη η παρέμβαση αυτή (Moon,2004:51).Για τη στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκεη εξής διαδικασία: Ανάλυση Διακύμανσης με ένα παράγοντα εντός των υ-ποκειμένων (πριν – μετά την παρέμβαση των σεμιναρίων) και ένα παρά-γοντα μεταξύ των υποκειμένων της Ομάδας Σεμιναρίων και της Ομάδας Ε-λέγχου. Η ανάλυση εκτελέστηκε 136 φορές, μια φορά για κάθε μια από τις136 ερωτήσεις. Για την παραπέρα διερεύνηση των μεταβολών εκτελέστη-κε σε κάθε ερώτηση ο έλεγχος Wilcoxon signed rank για σημαντικότητατης μεταβολής τόσο της ομάδας ελέγχου, όσο και της ομάδας σεμιναρίου.Στο σχήμα 1 και πίνακα 1 φαίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές απο-κλίσεις πριν και μετά το σεμινάριο για το συνολικό βαθμό του ερωτηματο-λογίου. Για τις ερωτήσεις δημιουργήθηκε ένας συνολικός βαθμός, υψηλήτιμή του οποίου σημαίνει θετική στάση, αφού αντιστράφηκαν οι τιμές στιςαπαντήσεις ορισμένων ερωτήσεων. Το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Διακύ-μανσης έδωσε σημαντική αλληλεπίδραση, που οφείλεται στη βελτίωσητου συνολικού βαθμού της πειραματικής ομάδας και ελαφρά ελάττωσητου βαθμού της ομάδας ελέγχου. Άλλο εύρημα είναι ότι οι δύο ομάδες ξεκι-νούν με διαφορετικό μέσο όρο στις δηλώσεις του ερωτηματολογίου, γεγο-νός που ίσως δείχνει το διαφορετικό τους υπόβαθρο και δικαιολογεί το εν-διαφέρον τους (Day, 1999) να συμμετάσχουν οικειοθελώς χωρίς ηθική ήυλική αμοιβή στα σεμινάρια.Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι το ποσοστότων βελτιωμένων προτάσεων προς την αναμενόμενη κατεύθυνση ήταν60% στην Ομάδα Σεμιναρίου έναντι 45% της Ομάδας Ελέγχου. Δηλαδήστις ερωτήσεις η Ο.Σ. αυτοπαρουσιάζεται ως πιο βελτιωμένη κατά 15% έ-ναντι της Ο.Ε., κάτι που μπορούμε να το αποδώσουμε και στο φαινόμενοHawthorne. Η βελτίωση της Ο.Σ. ήταν σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας,συμβουλευτικής, διαχείρισης συγκρούσεων και κατηγοριοποίησης, βάσειτων αντιλαμβανομένων χαρακτηριστικών του μαθητή και του επαγγελμα-τικού ρόλου σε καλούς, μέτριους και χαμηλόβαθμους.Και ενώ οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο ερωτη-ματολόγιο, δέχονται ότι επηρεάζονται στην άσκηση του ρόλου τους απότις κατηγοριοποιήσεις που κάνουν και ως εκ τούτου έχουν διαφορετικήσυμπεριφορά σύμφωνα με αυτές, δεν δέχονται ότι αυτές «μεταφράζονται»σε προσδοκίες προς τους μαθητές, και μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας,
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«κινητοποιούν» τους μαθητές να συμπεριφερθούν διαφορετικά.Για τη στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας ακολουθήθηκε η εξήςδιαδικασία:1. Δημιουργήθηκε ένας βαθμός για κάθε εκπαιδευτικό που αντιπρο-σωπεύει τη μέση επίδοση των μέσων επιδόσεων των τμημάτων στα οποίαδίδαξε για τα μαθήματα  που είχε αναλάβει. (Ο μέσος του τμήματος υπολο-γίζεται από τους βαθμούς των μαθητών).Οι βαθμοί της δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης διαιρέθηκαν με το 2, για να προκύψει η ίδια κλίμακα σ’ όλουςτου βαθμούς.2. Υπολογίστηκε για κάθε μαθητή ο μέσος όρος σε όσα μαθήματα έ-χουμε (δηλ όσα διδάσκουν και μας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας)και για κάθε χρονική στιγμή (Α, Β, Γ τρίμηνο). Έτσι, για κάθε μαθητή έχου-με 3 μέσους βαθμούς. Στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν οι μαθητές ανά-λογα με το μέσο βαθμό τους στο Α τρίμηνο, με όρια: 0-6 (χαμηλός),  6-8,5(μέτριος),  >8,5 (υψηλός). Αυτή η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στις ανα-λύσεις ως «επίπεδο μαθητή».Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι καθηγητέςδεν επηρεάστηκαν από το σεμινάριο. Οι εκπαιδευτικοί  της ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης  βαθμολόγησαν με σημαντικά υψηλότερους βαθμούς απότους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοίτης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ομάδας Σεμιναρίου βαθμολόγησαναυστηρότερα τους χαμηλόβαθμους μαθητές στο Γ τρίμηνο. Στα σχήματα 2και 3 παρουσιάζεται συγκριτικά για την ομάδα σεμιναρίου και την ομάδαελέγχου η πορεία τους από το πρώτο τρίμηνο (πριν την παρέμβαση) ως το
τρίτο τρίμηνο (μετά την παρέμβαση) της μέσης επίδοσης των μαθητών κα-τά βαθμίδα εκπαίδευσης.Τα ευρήματα μάς προβλημάτισαν. Για την καλύτερη επεξεργασία τηςβαθμολογίας αναζητήθηκαν οι μέσες τιμές επίδοσης του πρώτου τριμήνου  κατά επίπεδο μαθητή και ομάδα πειράματος ανά βαθμίδα εκπαίδευσης καιΑνάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (Σχήμα 4 και 5). Οι επιδόσεις Ατριμήνου των μαθητών στους οποίους διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί της ο-μάδας ελέγχου δεν διαφέρουν από τους βαθμούς των μαθητών που διδά-σκονται και βαθμολογούνται από τους εκπαιδευτικούς της πειραματικήςομάδας. Η αλληλεπίδραση βαθμολογικού επιπέδου μαθητή και ομάδαςπειράματος δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε καμία βαθμίδα. Οι πα-ραπάνω διαπιστώσεις συνηγορούν για την ύπαρξη αρχικής ισοδυναμίας ο-
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μάδας σεμιναρίου και ομάδας ελέγχου.Ακολούθως, αναζητήθηκαν οι μέσες τιμές επίδοσης του τρίτου τριμή-
νου κατά επίπεδο μαθητή και ομάδα πειράματος ανά βαθμίδα εκπαίδευσηςκαι η Ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (Σχήμα 6 και 7). Οι δυο α-ναλύσεις διακύμανσης έδειξαν ότι: η επίδραση του πειράματος είναι σημα-ντική μόνο για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα,η διαφορά στο Σχήμα 2 οφείλεται στη βαθμολογία των χαμηλόβαθμωνμαθητών από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Στη συνέχεια ανευρέθηκαν οι μέσες τιμές επίδοσης τρίτου τριμήνουκατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ομάδα πειράματος και η Ανάλυση διακύ-μανσης με δύο παράγοντες (Σχήμα 8). Σημαντική είναι η διαφορά μεταξύτων ομάδων του πειράματος. Η ομάδα έλεγχου έχει σημαντικά μεγαλύτερητιμή μετά το πείραμα σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Σημαντική βρέθηκεεπίσης, η διαφορά μεταξύ βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί τηςΠρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βαθμολογούν με σημαντικά υψηλότερουςβαθμούς από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δενβρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ πειραματικής ομάδας και βαθ-μίδας εκπαίδευσηςΕκτός του ερωτηματολογίου και της βαθμολογίας, έγινε και αξιολόγη-ση του σεμιναρίου από τους εκπαιδευτικούς που το παρακολούθησαν μεένα μικρό ερωτηματολόγιο, όπως γίνεται συνήθως στο τέλος στα σεμινά-ρια αυτού του τύπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεώ-ρησαν όλα τα θέματα ενδιαφέροντα, αλληλένδετα και απαραίτητα για τοεπάγγελμά τους. Όμως, δεν αναφέρθηκε κάποιο θετικό ή αρνητικό σχόλιογια την ενότητα της κατηγοριοποίησης των μαθητών σε αντιστοιχία μετον εκπαιδευτικό ρόλο.

Έρευνα 2η
Αξιολογώντας όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα μείναμε έκπληκτοι, κα-θότι ανατράπηκαν οι δικές μας άρρητες θεωρίες. Δεδομένου του αυστηρούσχεδιασμού τα αποδεχτήκαμε και αποφασίσαμε, προκειμένου να διερευ-νήσουμε το φαινόμενο, να κάνουμε και ποιοτική έρευνα αναλύοντας τιςσυνεντεύξεις άλλων 18 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πουσχολίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Το δείγμα ήταν: 7 απλοί δάσκα-
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λοι δράσης χωρίς άλλα προσόντα, 7 αυξημένων προσόντων, σχολικοί σύμ-βουλοι, και 4 συνδικαλιστές, δάσκαλοι δράσηςΣτις συνεντεύξεις τους οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι έχουν ανά-γκη σεμιναρίων Παιδαγωγικής και Επικοινωνίας. Θεώρησαν τον τρόποδιεξαγωγής των σεμιναρίων και το περιεχόμενό τους απαραίτητα για τουςεκπαιδευτικούς. Διχάζονται όμως στη χρήση της βαθμολογίας ως κριτήριοτης παρέμβασης. Οι μισοί ισχυρίζονται ότι:α. η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων θα είχε ως αποτέλεσματη βελτίωση συμπεριφοράς και επίδοσης, και οι άλλοι μισοί ότι:β. η ωφέλεια του σεμιναρίου δεν θα φαινόταν στη βαθμολογία. (Καιτότε αναρωτιόμαστε γιατί να γίνονται, ποιο σκοπό έχουν;)Έδειξαν τάσεις γνωστικής ασυμφωνίας με το άκουσμα των αποτελε-σμάτων και προσπάθησαν να εκλογικεύσουν την αντίδρασή τους, όπου α-κούστηκαν ακραίες θέσεις, προκειμένου να αποδομήσουν τις πληροφορίεςπου άκουσαν. Δέχθηκαν ότι οι δάσκαλοι κατηγοριοποιούν βάσει των χα-ρακτηριστικών του μαθητή και αυτό διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους.Αρνήθηκαν όμως ότι κατηγοριοποιούν βάσει του επαγγελματικού τους ρό-λου. Πιστεύουν ότι οι καθηγητές κατηγοριοποιούν τους μαθητές σε κα-λούς, μέτριους και χαμηλόβαθμους λόγω άγνοιας του παιδαγωγικού τουςρόλου, ελλιπούς κατάρτισης και απρόσωπων σχέσεων (επειδή κάθε διδα-κτική ώρα διδάσκουν σε άλλο τμήμα, οπότε δεν προλαβαίνουν να δη-μιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές τους).Διαπιστώθηκε από τις συνεντεύξεις ότι υπάρχει ασάφεια ως προς τοπεριεχόμενο του ρόλου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-σης, γεγονός που τους επιφέρει σύγχυση κατά την εκπλήρωση των καθη-κόντων τους. Δεν γνωρίζουν αν ο αξιοκρατικός είναι καλός ή κακός επαγ-γελματίας. Επιπλέον, ο ρόλος του δασκάλου (και η συμπεριφορά του) έχειγια αυτούς δύο πόλους. Άλλοι νομίζουν ότι είναι γονεϊκός και  άλλοι αξιο-λογητής. Ο ρόλος του καθηγητή είναι, κατ’ αυτούς, ξεκάθαρος, βαθμολογείαυστηρά τις γνώσεις του μαθητή και είναι στην ουσία αξιολογητής. Στοδημοτικό υπάρχει άγνοια του χειρισμού της βαθμολογίας, ως εκ τούτου,άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθεί, άλλοι να υπάρχει αντικειμενι-κότητα στη βαθμολογία βάσει αυστηρών κριτηρίων και άλλοι να υπάρχειπεριγραφική αξιολόγηση των επιτευγμάτων και δυνατοτήτων των μαθη-τών.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 23ΣυμπεράσματαΗ ασάφεια του ρόλου των δασκάλων, η κοινωνική ταυτότητα και ητέταρτη ενότητα του σεμιναρίου τούς έφερε σε σύγχυση, πίεση και ψυχο-λογική αναδραστικότητα. Όσο σημαντικότερο για την κοινωνική ταυτότη-τα του υποκειμένου είναι το διακύβευμα της προτεινόμενης ή απειλούμε-νης συμπεριφοράς, τόσο εντονότερη θα είναι η παραγόμενη κοινωνιο -ψυχολογική αναδραστικότητα και η τάση ανάκτησης της χαμένης ελευθε-ρίας. Όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχουν τα υποκείμενα στις ικανότητέςτους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους, τόσο μεγαλύτερηθα είναι η ψυχολογική αναδραστικότητα που θα αισθανθούν από την α-πόπειρα περιορισμού της ελευθερίας τους και, φυσικά, τόσο μεγαλύτερηθα είναι και η άρνησή τους να υποκύψουν στις πιέσεις (Παπαστάμου,2006:379.Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αμυντική αυτοεκτί-μηση, όταν αισθάνονται ότι βάλλονται σε ζητήματα που είναι γι’ αυτούςταμπού, όπως η παιδαγωγική και επαγγελματική τους επάρκεια (Ζάχος,2007). Έρευνα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον κοινω-νικό τους ρόλο (Παπάς, 2004:286) δείχνει ότι «οι εκπαιδευτικοί βλέπουντο δάσκαλο με παιδαγωγικά και όχι επιστημονικά κριτήρια, σε ποσοστό88,9% ή 96,8%». Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι άλλος είναι ο ρόλος τους, καιενώ τους ειπώθηκε ότι «μεροληπτούν», «απέδειξαν» ότι φταίνε οι άλλοι!Η βαθμολογία είναι η ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων της μά-θησης του μαθητή και είναι υποκειμενική (Τριλιανός, 2004:134). Η κατάρ-γηση βαθμολογίας θα επέφερε κατάργηση της κατηγοριοποίησης των μα-θητών σε «καλούς», μέτριους» και «κακούς»; Είναι ουτοπικό να το πιστεύ-ουμε καθότι το ελληνικό εξεταστικό σύστημα βασίζεται στην κατηγοριο-ποίηση, και η ανταγωνιστικότητα είναι ίδιον της κουλτούρας του εκπαι-δευτικού μας συστήματοςΕπίσης, ισχύει το κίνητρο της επιβεβαίωσης των Άρρητων θεωριών: ηγνώση συμπερασμάτων αντίθετων προς τις αρχικές ιδέες δεν μας οδηγείσε μεγαλύτερη μετριοπάθεια (Postic, 1998: 227). Οι άρρητες θεωρίες ε-παγγελματικής απόδοσης μπορούν να αλλάξουν, όμως απαιτείται διαφο-ρετική εκπαιδευτική πολιτική.Μιλώντας πιο εκλαϊκευμένα, ένα από τα συμπεράσματα της έρευναςείναι ότι για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύτε-
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ρα να μην κάνεις σεμινάρια (ενώ στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθ-μιας εκπαίδευσης, είναι απλώς αδιάφορα), αν δεν ελεγχθούν προηγουμέ-νως παρεμβαλλόμενοι παράγοντες που, από ό,τι φάνηκε, μπορούν ακόμανα ανατρέψουν και τις καλύτερες προθέσεις.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 25ΒιβλιογραφίαAρχοντάκη, Z. & Φιλίππου, Δ. (2003). 205 Βιωματικές ασκήσεις για εμψύ-
χωση ομάδων.  Αθήνα:  ΚαστανιώτηςBruner, J. (1997). Πράξεις Νοήματος. (μτφρ. Ρόκου Η. & Καλομοίρης Γ.). Α-θήνα: Ελληνικά γράμματαBeard, C. & Wilson, J. (2006). Experiential learning: a best practice handbook
for educators and trainers. Kogan Page, London and PhiladelphiaBoud, D, Cohen, R. & Walker, D. (1993). Using Experience for Learning, OpenUniversity Press, BuckinghamΓιαβρίμης Π., Παπάνης, Ε., Κλονάρη, Α. & Κιτρίνου, Ε. (2005-6). Η αντίληψη
του Έλληνα εκπαιδευτικό για τον «καλό» και «κακό» μαθητή».http://epapanis.blogspot.com/14/09/07Cohen, L.& Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα:ΜεταίχμιοDay, C. (1999). Continuing professional development. London: Falmer Press.Eagly, A. & Chaiken S. (1993). The psychology of Attitudes. Harcourt BraceCollege PublishersGiIIy, M. (1994). Classroom Lessons: integrating cognitive theory and class-
room paretic. Cambridge, ΜΑ, ΜΙΤ Press.Goleman, D. (2000) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας.(μτφρ.   Μεγαλούδη Φ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Goleman, D. (2006). Κοινωνική Νοημοσύνη. (μτφρ. Ξενάκη Χρ.) Αθήνα: Ελ-ληνικά   ΓράμματαGordon, T. (1999). Ο αποτελεσματικός δάσκαλος. (μτφρ.Β. Κοντογιώργος,Π. Ορφανίδης Αθήνα: Ευρωσπουδή  Εκπαιδευτήρια   «Κωστέα  –Γείτονα».Ζάχος, Δ.(2007) Σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων στο σύγχρονο ελληνικό
δημόσιο σχολείο: Μια μελέτη περίπτωσης. http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/922-1083.pdfΚαλαντζή – Αζίζι, Α. & συνεργάτες, (2002) Αυτογνωσία & Αυτοδιαχείριση.Αθήνα: Ελληνικά γράμματαΚατερέλος,  Γ. (1999). Θεωρία και πράξη στην εκπαιδευτική σχέση. Αθήνα:Ελληνικά ΓράμματαΚοσμίδου, Χ. & Γαλανουδάκη, Α.(1996). Συμβουλευτική. Αθήνα: Π. Ασημά-κης



ΚΑΤΣΙΦΗ–ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠ. – ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ι.26
Lawrence, P.& Oliver, J. (2001). Θεωρίες Προσωπικότητας. (μτφρ. Αλεξαν-δροπούλου Α.& Δασκαλοπούλου Ε., επ..Μπέλλα Ζ & Μπορούζος,Α.).Αθήνα:ΤυπωθήτωLeyens, J. Ph. (1996). Είμαστε όλοι ψυχολόγοι. (μτφρ. Καλαϊτζή Σ., επιμ. Κα-τερέλος Γ.) Αθήνα:  ΠαπαζήσηΜαλικιώζη – Λοϊζου, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαί-

δευση. Αθήνα: Ελληνικά ΓράμματαΜατσαγκούρας, Η. (2002).  Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση.  Αθήνα:ΓρηγόρηMoon, J. (2004). A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory
and Practice. RoutledgeFalmer, London and New York.Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2002). Αποτελεσματική Διοίκηση Αν-
θρώπινων Πόρων. Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΠαπάνης, Ε. (2004). Η αυτοεκτίμηση και η μέτρησή της. Αθήνα: ΑτραπόςΠαπάς, Α. (2004). Σύγχρονη θεωρία και πράξη της παιδείας. Τ. Α. Αθήνα:ΔελφοίΠαπαστάμου, Στ. & κ.ά. (2006). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Τ. Β,Αθήνα: Ελληνικά ΓράμματαΠοταμιάνος Γ. &  συνεργάτες, (2002). Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική
πρακτική. Αθήνα:  Ελληνικά ΓράμματαΣίμου,  Β & Παπάνης Ε. Αυτοεκτίμηση Δασκάλων. http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_2688.htmlSpencer, L. & Spencer, S. (1993). Competence at work. United States ofAmerica: John Wiley & Sons, Inc.Τριλιανός, Θ. (2004). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας. Τόμος Β. Α-θήναΦλουρής, Γ. (2006) Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης και οιδιδακτικές της προεκτάσεις, Επιστήμες Αγωγής: θεματικό τεύχος



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 27ΠαράρτημαΣχήμα 1 / Πίνακας 1:  Μέσες τιμές και οι Τυπικές αποκλίσεις πριν και μετάτο σεμινάριο για το συνολικό βαθμό του ερωτηματολογίου στις δυο ομά-δες

Μέση επίδοση διαχρονικά μαθητών κατά ομάδα πειράματοςΣχήμα 2: Δημοτικό (1:Α, 2:Β, 3:Γ τρίμηνο)
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Σχήμα 3: Γυμνάσιο (1:Α, 2:Β, 3:Γ, 4:γραπτή εξέταση)

Mέσες τιμές επίδοσης 1ου τριμήνου κατά  επίπεδο μαθητή και ομάδα πει-ράματος        Σχήμα 4: Δημοτικό                                  Σχήμα 5: Γυμνάσιο



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 29
Μέσες τιμές επίδοσης 3ου τριμήνου κατά  επίπεδο μαθητή και ομάδα πει-ράματος           Σχήμα 6: Δημοτικό                                        Σχήμα 7:  Γυμνάσιο

Σχήμα 8: Μέσες τιμές επίδοσης τελευταίου τριμήνου κατά  βαθμίδα εκπαί-δευσης και ομάδα πειράματο





Η  αυτο-αναφορική αφηγηματική συνοχή καιη σχέση της με το βαθμό ρεαλισμούτης επαγγελματικής προτίμησης των εφήβων
Αναστασία Αναστασοπούλου1Σπύρος Τάνταρος2

ΠερίληψηΗ εργασία αυτή έχει σκοπό να συσχετίσει το βαθμό ρεαλισμού της ε-παγγελματικής προτίμησης ενός ατόμου με το βαθμό της αφηγηματικήςσυνοχής, που παρουσιάζει η γραπτή αυτοπεριγραφή του. Αφετηρία μιαςτέτοιας διερεύνησης αποτέλεσε το γεγονός ότι, αν και μια βασική παράμε-τρος των επιτυχημένων επαγγελματικών επιλογών είναι ο βαθμός ρεαλι-σμού τους, αρκετοί άνθρωποι φαίνεται να σχηματίζουν μη ρεαλιστικές ε-παγγελματικές προτιμήσεις. Πολλοί θεωρητικοί συμφωνούν πως ο χαμη-λός βαθμός ρεαλισμού φαίνεται να συνδέεται με το χαμηλό βαθμό αυτο-γνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης. Επιπλέον, ο χαμηλός βαθμός αυτο-γνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης έχει, επίσης, συνδεθεί με το χαμηλόβαθμό συνοχής μιας προφορικής ή γραπτής αφήγησης. Στην παρούσα έ-ρευνα ελέγχθηκαν ως προς την αφηγηματική συνοχή τους 80 αυτοπερι-γραφικά κείμενα και συσχετίστηκαν με το βαθμό ρεαλισμού των δηλωμέ-νων επαγγελματικών προτιμήσεων των συγγραφέων τους. Τα αποτελέ-σματα έδειξαν ότι οι επαγγελματικές προτιμήσεις με υψηλό βαθμό ρεαλι-σμού συνοδεύονταν από αυτοπεριγραφικά κείμενα υψηλού βαθμού αφη-γηματικής συνοχής και το αντίστροφο.
Λέξεις - κλειδιά: ρεαλιστική επαγγελματική προτίμηση, εσωτερική συ-γκρότηση, αυτογνωσία, αυτοπεριγραφή, αφηγηματική συνοχή
                                                1 Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών2 Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών



ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠ.32 AbstractThe purpose of this paper is to correlate the degree of realism of a per-son’s vocational preference with the level of narrative coherence found inhis written self-description. What instigated this research was the fact thateven though successful vocational choices depend mainly on how realisticthey are, quite a few people do not form realistic professional preferences.Several authors agree that a low degree of realism seems to be associatedwith a low level of self awareness and internal coherence. Moreover a lowlevel of self awareness and internal coherence has been associated with alow degree of oral or written narrative coherence. In this research 80 self-descriptive written narratives were evaluated as to their coherence andwere then correlated with the level of realism of vocational preference oftheir writers. Results showed that vocational preferences with a high de-gree of realism are associated with self-descriptive narratives with a highlevel of coherence and vice-versa.
Key words: realistic vocational preference, internal coherence, self-aware-ness, self description, narrative coherence

ΕισαγωγήΈνα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που αναζητούν υπηρεσίες επαγγελ-ματικού προσανατολισμού προσεγγίζουν το γραφείο ενός συμβούλου έχο-ντας ήδη μια επαγγελματική προτίμηση στο μυαλό τους. Το ερώτημα γιααυτούς είναι αν η συγκεκριμένη προτίμηση είναι εφικτή στην υλοποίησητης. Αν και η δυνατότητα επίτευξης μιας  επαγγελματικής προτίμησης σχε-τίζεται αρκετά με το βαθμό ρεαλισμού της, οι σύμβουλοι έρχονται συχνάαντιμέτωποι με μη ρεαλιστικές προσδοκίες.Πολλοί θεωρητικοί συμφωνούν ότι ένας από τους λόγους που ευθύνε-ται για τη μη ρεαλιστική στάση αυτών των ατόμων, είναι ο χαμηλός βαθ-μός συγκρότησης και αυτογνωσίας τους. Με βάση αυτή την υπόθεση, οισύμβουλοι μπορούν να εμπλουτίσουν την οπτική τους και να κατανοήσουνκαλύτερα την πηγή των δυσκολιών του πελάτη τους.Στη βιβλιογραφία έχει συσχετιστεί αρκετά η ωριμότητα και η συγκρό-
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τηση ενός ατόμου με την επαγγελματική προτίμηση και επιλογή του.Ο Mathewson (1949), από την αρχή κιόλας της ενασχόλησής του με τηνεπαγγελματική συμβουλευτική, είχε ισχυριστεί πως οι πληροφορίες για ταεπαγγέλματα, αν και είναι σημαντικές, από μόνες τους δεν είναι αρκετές. Ηεπίγνωση και η αποδοχή των δεξιοτήτων, των περιορισμών, των ενδιαφε-ρόντων, των αξιών, των φόβων, η αυτογνωσία δηλαδή του ατόμου, έχειπολύ μεγάλη αξία. Και ο Hoppock (1957) συμπλήρωνε, ότι η γνώση για ταεπαγγέλματα μπορεί να έχει χρησιμότητα, όταν κάποιος έχει κατ’ αρχήνγνώση για τον εαυτό του.Σύμφωνα με τις αφηγηματικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, έναςτρόπος αξιολόγησης της εσωτερικής συγκρότησης και αυτογνωσίας ενόςανθρώπου είναι η εκτίμηση της συνοχής που παρουσιάζουν οι αφηγήσειςτου. Σε έρευνα των Baerger και Mc Adams (1999) φάνηκε ότι η υψηλήβαθμολογία ως προς την εσωτερική συγκρότηση σχετιζόταν με την υψηλήσυνοχή της αφήγησης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα που είχαν ενδείξειςκατάθλιψης ή άλλων διαταραχών κι επομένως είχαν βαθμολογηθεί χαμηλάστις κλίμακες εσωτερικής συγκρότησης, αφηγούνταν ιστορίες (θετικές ήαρνητικές), που φαίνονταν ασύνδετες και ξεκομμένες από το συνολικόπλαίσιο της ζωής τους, σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες που είχαν βαθ-μολογηθεί υψηλά στην εσωτερική συγκρότηση και των οποίων οι αφηγή-σεις φαίνονταν συνδεδεμένες με την υπόλοιπη ζωή τους και άφηναν ναδιαφανεί μια βαθιά αίσθηση νοήματος που είχαν τα γεγονότα γι αυτούς.Οι  Pasupathi και Mansour (2007) μιλούν για το πώς ξεδιπλώνεται η ι-στορία της ζωής ενός ανθρώπου μέσα από τον τρόπο που αφηγείται αυτο-αναφορικά γεγονότα. Ο τρόπος σύνδεσης των γεγονότων και η συγκρότη-ση της αφήγησης σχετίζεται με την αίσθηση μιας σταθερής ταυτότητας,αλλά και με την αίσθηση της εξέλιξης του εαυτού μέσα στο χρόνο.Στην έρευνα αυτή θα επιχειρήσουμε να συσχετίσουμε το βαθμό ρεαλι-σμού των επαγγελματικών προτιμήσεων των συμμετεχόντων με το βαθμότης αφηγηματικής συνοχής που παρουσιάζει η γραπτή αυτοπεριγραφήτους. Στόχος δεν είναι η αξιολόγηση της εσωτερικής συγκρότησης και αυ-τογνωσίας αυτών των ανθρώπων, αλλά η διερεύνηση της έλλειψης ρεαλι-σμού των επαγγελματικών τους προτιμήσεων.



ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠ.34 Ο ρεαλισμός ως παράμετρος εσωτερικής συγκρότησηςκαι αυτογνωσίαςΌταν αναφερόμαστε στο ρεαλισμό, εννοούμε τη δυνατότητα ενός ατό-μου να αποδίδει «χαρακτηριστικά» στον εαυτό του με έναν αντικειμενικότρόπο, να αναγνωρίζει τις περιοχές των δυνάμεων ή αδυναμιών του και ναεκτιμά κατά τον ίδιο τρόπο την εξωτερική πραγματικότητα.Η εσωτερική συγκρότηση αναφέρεται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτε-ρη απαρτίωση ασύνδετων μερών του εαυτού σε ένα συνεκτικό όλον. Αυτόεπιτυγχάνεται  και εξαρτάται από την ωριμότητα του εγώ, του οποίου ολειτουργικός ρόλος είναι να συνθέτει την εσωτερική με την εξωτερικήπραγματικότητα, καθώς και να αποκαθιστά την ισορροπία ανάμεσα στιςπιο πρώιμες βιολογικές και ψυχικές ανάγκες του εαυτού και τις επιταγέςτης κοινωνίας (Kernberg, 1975).Από την άλλη μεριά, ο ρεαλισμός σχετίζεται τόσο με την αυτοαντίληψη,όσο και με την αυτογνωσία του ατόμου.Η αυτογνωσία αναφέρεται στη γνώση και στη ρεαλιστική αντίληψητου εαυτού μας, καθώς και στην επίγνωση του συνολικού τρόπου αντί-δρασης στις διάφορες καταστάσεις (Φλουρής, 2002).Η διαδικασία της αυτογνωσίας μπορεί να παρεμποδίζεται και να παρα-μένει σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, ενδοπροσωπι-κών, οικογενειακών, κοινωνικών. Μπορεί  επίσης να υπονομεύεται από αμυ-ντικούς μηχανισμούς που εγείρονται, για να προστατεύσουν το άτομο απέ-ναντι σε απειλητικές για τον ψυχισμό καταστάσεις (Nathan, Hill, 2006).Μια σημαντική παράμετρος της αυτογνωσίας είναι η αυτοαντίληψη.Πρόκειται για τη στάση, τη γνώμη, την ιδέα που σχηματίζει ένα άτομο για τοπρόσωπό του και με βάση αυτή διαμορφώνει και τις απόψεις του για το κα-τά πόσο θεωρεί τον εαυτό του ικανό, σημαντικό, επιτυχημένο, αξιόλογο ήτου προσδίδει άλλες ιδιότητες και αναπτύσσει θετικές ή αρνητικές στάσειςαπέναντι στις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του  (Φλουρής, 1989).
Η αφηγηματική οπτική στην ψυχοθεραπείαΗ  αφηγήση, η οργάνωση δηλαδή της εμπειρίας ενός ανθρώπου με τημορφή ιστοριών, αξιοποιήθηκε ως εργαλείο από διάφορες ψυχοθεραπευ-
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τικές προσεγγίσεις. Οι ψυχοδυναμικοί θεραπευτές θεώρησαν πως οι αφη-γήσεις των ασθενών τους περιέχουν σημαντικό υλικό κι οδηγούν στην α-νάδυση ασυνείδητων πλευρών τους. Στόχος τους, η  ανασκευή ή αναδόμη-ση της ιστορίας της ζωής του με τρόπο πιο ικανοποιητικό και συνεκτικό.Οι σύμβουλοι της γνωστικής – συμπεριφοριστικής και κονστρουκτιβι-στικής προσέγγισης αναγνώρισαν στις ιστορίες σχήματα ή δομές της γνώ-σης. Δικός τους στόχος έγινε η ανάπλαση από τον πελάτη κάποιων ιστο-ριών «λύσεων», που θα αντικαθιστούσαν τις προβληματικές ιστορίες πουως τότε φώλιαζαν στις αφηγήσεις τους (Mc Leod, 2003).Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός, ρεύμα που συνδέεται κυρίως με ταγραπτά του  Gergen (1999), βλέπει την αφήγηση ως γέφυρα ανάμεσα στηνατομική εμπειρία και το σύστημα της κουλτούρας (τους μύθους, τους θρύ-λους, τις προσωπικές ιστορίες των οικογενειών και όλες εκείνες τις διηγή-σεις που υπάρχουν πριν αλλά και μετά από μας και στις οποίες συμμορ-φωνόμαστε). Στόχος των συμβούλων της κοινωνικής κονστρουξιονιστικήςαφηγηματικής προσέγγισης είναι να βοηθήσουν τον πελάτη τους να ορίσειτο «πρόβλημα» ως μια ιστορία που υπάρχει έξω από τον ίδιο, να την εξω-τερικεύσει, να την αποδομήσει και να την ξαναγράψει (White & Epson,1990).Κοινό σημείο, ωστόσο, όλων των σχολών είναι η αποδοχή του γεγονό-τος πως οι ιστορίες είναι παντού. Όχι μόνο οι ιστορίες που κατασκευάζου-με οι ίδιοι ως αποτέλεσμα των εμπειριών που ζούμε, αλλά και οι ιστορίεςπου ακούμε να λέγονται για μας. Κατασκευάζουμε, αποκωδικοποιούμε, ερ-μηνεύουμε την εμπειρία χρησιμοποιώντας τις ιστορίες αυτές ως εργαλείο(Anderson & Goolishian,1988).Οι ιστορίες, ωστόσο, δεν είναι στατικές. Εξελίσσονται, όπως ακριβώςκαι ο εαυτός μας, ο οποίος κατασκευάζεται συνεχώς με στόχο τη διατήρη-ση μιας αίσθησης συνέχειας, νοήματος και σκοπού. Ακόμα και κομμάτιατης ιστορίας που έχουν να κάνουν με παρελθούσες εμπειρίες και συμβάντα(όπως τα προηγούμενα κεφάλαια ενός βιβλίου) μπορούν να τροποποιη-θούν και να αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να είναι συμβατά με τον τρόπο πουεξελίσσεται η αυτοβιογραφία του καθενός (Bruner, 1990).Η συνοχή μιας ιστορίας είναι βασική επιδίωξη της αφηγηματικής προ-σέγγισης που αναπτύσσει τις τεχνικές και την πρακτική της στοχεύονταςστην ανασκευή των ιστοριών των θεραπευόμενων έτσι ώστε να περικλεί-ουν εναλλακτικές εξηγήσεις για την πραγματικότητα, μεγαλύτερη εστίαση
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στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ίδιοι ως πρωταγωνιστές στην ιστορίατους και περισσότερο χώρο για τη συνοίκηση των διαφόρων συναισθημά-των τους (Reissmen, 1993).Πολύ συχνά ο αφηγήσεις των ανθρώπων είναι συγκαλυπτικές, ιδιαίτε-ρα όταν πραγματεύονται θέματα ευαίσθητα ή τραυματικά. Έχει φανεί, ό-μως, πως τέτοιου είδους αφηγήσεις σχετίζονται με δυσλειτουργία ή καιαρρώστια. Ο Pennebaker (1997), συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως, αν δενλεκτικοποιήσουμε ένα γεγονός, δεν το κατανοούμε ούτε το «μεταβολίζου-με». Η εξωτερίκευση των τραυματικών εμπειριών έχει, κατά τη γνώμη του,επουλωτική δύναμη, γιατί έτσι μπορούν να ενταχθούν στην πραγματικό-τητα του ατόμου και να τύχουν ψυχικής επεξεργασίας. Σε αντίθετη περί-πτωση, τα γεγονότα που συγκαλύπτονται μαζί με τα συναισθήματα που ταακολουθούν, παραμένουν ασύνδετα και ανεπεξέργαστα και είναι δυνατόννα υπονομεύουν τη λειτουργικότητα του ατόμου, αλλά και την υγεία τουκάνοντας την εμφάνιση τους μεταμφιεσμένα και πιθανώς σωματοποιημέ-να.

Η αφηγηματική συνοχή ως δείκτης εσωτερικήςσυγκρότησης και αυτογνωσίαςΌταν μιλάμε για αφηγηματική συνοχή, αναφερόμαστε σε δυο διαστά-σεις του αφηγηματικού λόγου (γραπτού και προφορικού): Το περιεχόμενοκαι τη μορφή.To περιεχόμενο μας δίνει στοιχεία για το θέμα που διαπραγματεύεταιμια ιστορία.Θα μπορούσε κάνεις να αντιστοιχίσει το περιεχόμενο με το σενάριομιας ιστορίας. Η ιστορία αυτή, όπως και κάθε σενάριο, για να έχει νόημα,χρειάζεται να περιλαμβάνει:α) το πλαίσιο, ένα πεδίο δηλαδή, όπου οι ήρωες  διαπλέκονται, β) τουςρόλους μέσα από τους οποίους διαφαίνεται η προσωπικότητα του καθε-νός, αλλά και η σχέση των ηρώων μεταξύ τους, γ) την πλοκή, κατά την ο-ποία ορίζεται ο πυρήνας του αφηγήματος και ξεδιπλώνονται οι προθέσειςκαι τα κίνητρα των ηρώων της και δ) τον επίλογο, όπου παρουσιάζονταιτα αποτελέσματα των δράσεων, των ανταλλαγών και των χειρισμών πουέχουν προηγηθεί (Dallos, 2006).
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Όταν  κάποια από αυτά τα στοιχεία λείπουν, δημιουργούνται αφηγη-ματικά ρήγματα, που δεν επιτρέπουν στον ακροατή ή τον αναγνώστη νακατανοήσει και να συναισθανθεί. Τα αφηγηματικά αυτά κενά μπορεί ναπαρουσιάζονται με τη μορφή αλλοιώσεων είτε στο περιεχόμενό, είτε στημορφή μιας ιστορίας (Androutsopoulou, 2001.  Dallos, 2006).Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν οι αφηγηματικές προσεγγίσεις,για να καταστεί μια αφήγηση συνοχική, χρειάζεται να είναι οργανωμένηκαι ευέλικτη, με συμπαγή νοηματική ακολουθία και καθαρή μορφή. Αυτόσημαίνει πως ο αφηγητής θα έχει επαφή με τα συναισθήματά του, ανα-γνωρίζοντας ακόμα και αντιφάσεις σε αυτά, θα έχει αποκτήσει τη δυνατό-τητα να διαχειρίζεται τα ευαίσθητα για εκείνον θέματα, και οι εμπειρίεςπου θα μεταφέρει θα είναι συνδεδεμένες με τον εαυτό και όχι αποσπασμα-τικές, ανεπεξέργαστες και χωρίς νοηματοδότηση πληροφορίες.Μια αφήγηση με τέτοιο βαθμό συνοχικότητας δε μπορεί παρά να προ-έρχεται από έναν αφηγητή με αντίστοιχο βαθμό αυτογνωσίας. Χρειάζεταινα γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, για να μπορεί να παράγει ένα αυτοανα-φορικό προϊόν με τέτοια χαρακτηριστικά. Η αυτογνωσία, λοιπόν, και η α-φηγηματική συνοχή μοιάζουν να συμπορεύονται και να αλληλεξαρτώνται(Crossley, 2000)

Η έρευνα
Ερευνητικές υποθέσειςΗ ερευνητική υπόθεση είναι η ακόλουθη: η ομάδα του δείγματοςπου παρουσιάζει  υψηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής αναμένεται να πα-ρουσιάζει και υψηλό βαθμό ρεαλισμού επαγγελματικής προτίμησης. Αντί-στοίχως, η ομάδα του δείγματος που παρουσιάζει χαμηλό βαθμό αφηγη-ματικής συνοχής, αναμένεται να παρουσιάζει και χαμηλό βαθμό ρεαλισμούτης επαγγελματικής προτίμησης.
ΔείγμαΗ έρευνα βασίστηκε στα αποτελέσματα 80 ατομικών προγραμμάτωνεπαγγελματικού προσανατολισμού. Τα άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα
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της έρευνας ήταν μαθητές Λυκείου ηλικίας 16-18 ετών και ζήτησαν οι ίδιοιοικειοθελώς να τους παρασχεθεί  επαγγελματική συμβουλευτική.
Μέσα συλλογής δεδομένωνΤα ατομικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού πουχρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα περιελάμβαναν συνέντευξη και χορήγησηψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ενδιαφερόντων, τεστ προσωπικότηταςκαι τεστ δεξιοτήτων). Επιπλέον, ζητήθηκε από τα άτομα να συμπληρώ-σουν μια αυτοπεριγραφική άσκηση και να δηλώσουν την επαγγελματικήτους προτίμηση επί του παρόντος. Η οδηγία που συνοδεύει την αυτοεπερι-γραφική άσκηση είναι η ακόλουθη: «Γράψε δυο παραγράφους, για να πε-ριγράψεις τον εαυτό σου. Στην πρώτη παράγραφο γράψε πώς βλέπεις εσύτον εαυτό σου και στη δεύτερη πώς νομίζεις ότι σε βλέπουν οι άλλοι ».Η εκτίμηση των αυτοπεριγραφών έγινε με βάση ένα εργαλείο αξιολό-γησης της αφηγηματικής συνοχής σχεδιασμένο από τις Ανδρουτσοπούλου,Μπαφίτη, Οικονόμου, Θανοπούλου (2004). Το εργαλείο αυτό είναι απόρ-ροια μιας έρευνας που ακολούθησε την ποιοτική μέθοδο της αφηγηματι-κής ανάλυσης και μπορεί να αξιοποιηθεί στη συμβουλευτική και την ψυχο-θεραπεία τόσο για την αξιολόγηση δυσκολιών, όσο και για το σχεδιασμόπαρεμβάσεων.Το εργαλείο αποτελείται από δύο συστήματα κωδικοποίησης:1. Τέσσερις διαστάσεις αφηγηματικής συνοχής (σύστημα 1)2. 20 γλωσσικές στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος (σύστημα 2)Και τα δύο συστήματα μαζί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση τηςσυνοχής μιας αφήγησης (Πίνακας 1).O βαθμός ρεαλισμού των δηλωμένων προτιμήσεων των ατόμων τουδείγματος εκτιμήθηκε συγκρίνοντας τις επαγγελματικές κατηγορίες πουπροτάθηκαν στους συμμετέχοντες (βάση των αποτελεσμάτων της ψυχο-μετρικής αξιολόγησης) με την αρχικά δηλωμένη από τους ίδιους επαγγελ-ματική προτίμηση.Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο ρεαλισμός της δηλωμένης προτίμη-σης των συμμετεχόντων εκτιμήθηκε στη βάση ενός συνεχούς (π.χ. μικρός ήμεγάλος βαθμός ρεαλισμού) και όχι ως απόλυτη κατηγορία (ρεαλιστική ήμη ρεαλιστική προτίμηση).Από την άλλη μεριά, η αφηγηματική συνοχή έχει επίσης εκτιμηθεί στην
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ίδια βάση. Υπάρχουν, δηλαδή, αφηγήσεις που έχουν μεγαλύτερο ή μικρό-τερο βαθμό συνοχής, αλλά όχι αφηγήσεις απόλυτα συνοχικές ή μη. Ο βαθ-μός συνοχής εξαρτάται από τον αριθμό των διαστάσεων αφηγηματικήςσυνοχής και των γλωσσικών στρατηγικών αποφυγής του συναισθήματος(έτσι όπως ορίζονται από το εργαλείο αξιολογησης που χρησιμοποιήθηκε)που συναντώνται στην αφήγηση. Όσο περισσότερες υπάρχουν, τόσο μι-κρότερη αφηγηματική συνοχή παρουσιάζει το κείμενο και το αντίστροφο.Στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν αυτοαναφορικές περιγραφές απο-τελούμενες από λιγότερες των 250 λέξεων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τοκείμενο θα έχει επαρκή στοιχεία για την ανάλυση και εκτίμησή του.Επιπλέον, η ανάλυση των γραπτών αυτοπεριγραφών διασταυρώθηκεαπό δύο ακόμα διορθωτές, για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του αποτε-λέσματος.

Αποτελέσματα
Ποσοτική ανάλυσηΑπό το δείγμα της έρευνας 49 άτομα (61.3%) παρουσίασαν υψηλόβαθμό αφηγηματικής συνοχής, ενώ 31 άτομα (38.8%) παρουσίασαν χαμη-λό βαθμό αφηγηματικής συνοχής. Επίσης, 48 άτομα βρέθηκαν να έχουν υ-ψηλό βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματικής τους προτίμησης (60%) και32 άτομα βρέθηκαν να έχουν χαμηλό βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματι-κής τους προτίμησης (40%).Στη διασταύρωση του βαθμού αφηγηματικής συνοχής με το βαθμόρεαλισμού της επαγγελματικής προτίμησης 37 άτομα παρουσίασαν υψηλόβαθμό ρεαλισμού και υψηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής και 11 άτομαπαρουσίασαν υψηλό βαθμό ρεαλισμού και χαμηλό βαθμό αφηγηματικήςσυνοχής με αναμενόμενες τιμές 29.4 και 18.6 αντίστοιχα. Επιπλέον, 12 ά-τομα παρουσίασαν χαμηλό βαθμό ρεαλισμού και υψηλό βαθμό αφηγημα-τικής συνοχής, ενώ 20 άτομα παρουσίασαν χαμηλό βαθμό ρεαλισμού καιχαμηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής με αναμενόμενες τιμές 19.6 και 12.4αντίστοιχα (πίνακας 3.1).Οι τεσσερις ερευνητικές κατηγορίες που προκύπτουν από την παρα-πάνω διασταύρωση είναι: 1) υψηλός βαθμός ρεαλισμού επαγγελματικής
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προτίμησης / υψηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής, 2) υψηλός βαθμόςρεαλισμού επαγγελματικής προτίμησης / χαμηλός βαθμός αφηγηματικήςσυνοχής, 3) χαμηλός βαθμός ρεαλισμού επαγγελματικής προτίμησης / υ-ψηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής, 4) χαμηλός βαθμός ρεαλισμού ε-παγγελματικής προτίμησης / χαμηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος τείνει να συγκεντρώνεται στηνπρώτη και στην τέταρτη ερευνητική κατηγορία (υψηλός βαθμός ρεαλι-σμού / υψηλός βαθμός αφηγηματικής συνοχής και χαμηλός βαθμός ρεαλι-σμού επαγγελματικής προτίμησης / χαμηλός βαθμός αφηγηματικής συνο-χής) (Γράφημα 1).Για να ελεγχθεί η πειραματική υπόθεση, χρησιμοποιήθηκε το τεστ X2,το οποίο βρέθηκε στατιστικά σημαντικό (Χ2 (df=1) = 12.675, p<0,01).Εφόσον βρέθηκε ότι τα κελιά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ωςπρος την κατανομή του δείγματος, προχωρήσαμε σε επιμέρους ανάλυση,ώστε να προσδιορίσουμε τις μεταξύ των κελιών διαφορές και βρέθηκε ότιδιαφέρουν σημαντικά οι ομάδες του υψηλού βαθμού ρεαλισμού με τον χα-μηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής και του υψηλού βαθμού αφηγηματι-κής συνοχής με αυτή του χαμηλού βαθμού ρεαλισμού (μέθοδος Bonferronip<0.05%) (πίνακας 3.2).Τα αποτελέσματα είναι σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Για κάθεζεύγος με στατιστικά σημαντική διαφορά, το κλειδί (Α ή Β) της κατηγορίαςμε τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζεται κάτω από την κατηγορία με την υψη-λότερη τιμή.
Ποιοτική ανάλυσηΑναφέρθηκε και νωρίτερα ότι η αφηγηματική συνοχή δεν ορίζεται μεαπόλυτες τιμές ούτε υπάρχει μια αφήγηση, που να είναι ολοκληρωτικά συ-νοχική και κάποια άλλη που να μην είναι. Η συχνότητα της παρουσίας τωνγλωσσικών στρατηγικών είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, παρά η γκάματων στρατηγικών που εμφανίζονται. Επίσης, όσο πιο πολλές ιστορίες µελίγη συνοχή υπάρχουν σε µια αφήγηση, τόσο λιγότερη συνοχή εµφανίζει ηόλη αφήγηση και το αντίστροφο. Τέλος, σε µια και µόνο φράση είναι δυνα-τό να εµφανίζονται πολλές γλωσσικές στρατηγικές, γεγονός που καταδει-κνύει τη µεγάλη προσπάθεια συναισθηµατικής αποστασιοποίησης(Androutsopoulou, Thanopoulou, Ekonomou, Bafiti, 2004).
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Για την εκτίμηση των αφηγήσεων αξιολογήθηκε χωριστά η κάθε πρό-ταση, αλλά και η νοηματική σύνδεση των επιμέρους προτάσεων μεταξύτους για την απόδοση του επιδιωκόμενου νοήματος. Στη συνέχεια θα πα-ρουσιαστούν μερικά παραδείγματα γλωσσικών στρατηγικών έτσι όπως έ-χουν εντοπιστεί στις αυτοπεριγραφές του δείγματος με βάση το εργαλείοπου χρησιμοποιήθηκε.Στο παράδειγμα που ακολουθεί φαίνεται η έλλειψη συστημικής σκέ-ψης και η  γραμμική αιτιολόγηση: «Προσωπικά πιστεύω ότι είμαι καλός

χαρακτήρας, γιατί έχω καλή συμπεριφορά στους άλλους ανθρώπους».Σε άλλες περιπτώσεις εντοπίζουμε αναφορές που ακολουθούνται απόαντίθετα λεκτικά μηνύματα: «είμαι ένας έφηβος αυθόρμητος, απότομος και
αντιδραστικός... το ανθρώπινο περιβάλλον μου με βλέπει σαν το παιδί πουείμαι, υπόδειγμα που υπακούει πιστά τους γονείς του».Η γλωσσική στρατηγική της απόδοσης ενός συναισθήματος σε ανώδυ-να αίτια αναγνωρίζεται στην ακόλουθη πρόταση: ««την προηγούμενη χρο-νιά δεν τα πήγα καλά στο σχολείο. Ούτε φέτος διαβάζω πολύ (δεν ξερωγιατί) και στεναχωριέμαι, γιατί και το καλοκαίρι θα γυρίσω γρήγορα από τις
διακοπές, αν δεν περάσω».Στο επόμενο παράδειγμα εντοπίζουμε ένα σπάσιμο της αφηγηματικήςακολουθίας, που δεν επιτρέπει να διατηρηθεί το νόημα της πρότασης καινα γίνει κατανοητό από τον αναγνώστη: «τους φίλους δεν τους διαλέγω,απλά αργότερα βλέπω τα αρνητικά τους στοιχεία, τα συγκρίνω με τα δικάμου και ύστερα από μια συζήτηση μαζί τους προσπαθώ να διευκρινίσω τολόγο και να βρώ λύση».Στο παρακάτω απόσπασμα φαίνεται η δυσκολία αναγνώρισης και α-ποδοχής αντιφάσεων (συµπεριφορών, σκέψεων, συναισθηµάτων) ως κάτιφυσιολογικό : «Είμαι απρόβλεπτος και αυτό με τρομάζει. Ενδιαφέρομαι γιατους ανθρώπους αλλά και κάποιες φορές είμαι εκδικητικός. Έχω δηλαδή
σκοτεινά κομμάτια που νιώθουν τα άλλα σαν ξένα σώματα».Επίσης μπορεί σε μία μόνο πρόταση να υπάρχουν παραπάνω από μίαστρατηγικές:«Η Β (αναφέρεται στον εαυτό της)  πιστεύω ότι δε μπορεί να διαχειρι-στεί κανένα σχόλιο αρνητικό γι’αυτήν και κλαίει κάθε φορά που δεν λέγε-ται κατι θετικό γι’αυτή γιατί δεν το αντέχει». Στην ίδια πρόταση βλέπουμενα χρησιμοποιήται η στρατηγική της αλλαγής προσώπου(από το πρώτοστο τρίτο) ενώ η επαφή με το συναίσθημα φαίνεται δυσβάσταχτη.
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Από την άλλη μεριά, στο δείγμα υπήρχαν αφηγήσεις που παρουσίαζανμεγάλο βαθμό αφηγηματικής συνοχής. Για παράδειγμα, στην παρακάτωπρόταση φαίνεται πως το άτομο που γράφει έχει τη δυνατότητα να ανα-γνωρίζει και να αποδέχεται τις εσωτερικές του αντιφάσεις ως κάτι φυσιο-λογικό: «απογοητεύομαι συχνά από τη συμπεριφορά των ανθρώπων καικυρίως των φίλων μου, αλλά ξέρω μέσα μου ότι οι άνθρωποι έχουν και κα-κές στιγμές, δεν τους διαγράφω».Στην πρόταση που ακολουθεί βλέπουμε επίσης την δυνατότητα επα-φής με το συναίσθημα και την απόδοση μιας ρεαλιστικής διάστασης σεαυτό:«όταν κάνω πράγματα που στεναχωρούν την οικογένεια μου λυπάμαιπραγματικά όμως κάποιες φορές δε μπορώ και δεν θέλω να το αποφύγω»Τέλος, αξίζει να παρατεθεί ένα απόσπασμα το οποίο χαρακτηρίζεται α-πό έλλειψη στρατηγικών και καταδεικνύει την επαφή με τα συναισθήμα-τα, παρουσιάζει νοηματική δομή, και δίνει την αίσθηση ενός συγκροτημέ-νου εαυτού: «νομίζω ότι η προσωπικότητά μου έχει πολλές πτυχές. Από τημια πλευρά είμαι συνεσταλμένος, ανήσυχος και αγχώδης ενώ πολλές φορέςμένω αμήχανος και αναποφάσιστος στις καταστάσεις. Από την άλλη όμως,έχω και δυναμικές πλευρές, θέληση και κίνητρο για να πετύχω τους στό-χους μου και δείχνω συχνά τέτοια ψυχραιμία που εκπλήτει και μένα τον ί-διο. Σκέφτομαι για όσα συμβαίνουν γύρω μου και είμαι ιδεόλογος. Ευαι-σθητοποιούμαι με πολλά ζητήματα και νιώθω την ανάγκη να προσφέρωστην κοινωνία». Αναλύω αρκετά τα πράγματα μέσα μου πριν πάρω μια α-πόφαση αλλά αυτό καμιά φορά μπορεί και να με δυσκολεύει στο τέλος νααποφασίσω. Οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους σε γενικές γραμμές είναιαρμονικές. Έχω αρκετούς γνωστούς αλλα μόνο δυο τρεις καλούς φίλους.Νιώθω τυχερός γι’αυτές τις σχέσεις γιατί διαρκούν πολλά χρόνια και έχου-με (όλοι οι φίλοι ) προσπαθήσει πολύ γι’αυτές.

ΣυζήτησηΤα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεση της παρούσαςέρευνας και παρέχουν αποδείξεις ότι οι ιστορίες που πληρούν τα κριτήριαενός αφηγηματικά συνοχικού κειμένου προέρχονται από ανθρώπους τωνοποίων οι επαγγελματικές προτιμήσεις βασίζονται σε ρεαλιστικά δεδομέ-



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 43
να, τόσο ως προς την εκτίμηση του εαυτού, όσο και ως προς την εκτίμησητης εξωτερικής πραγματικότητας.Εκτός από την περιγραφική τους αξία, τέτοιου είδους πληροφορίεςμπορεί να έχουν νόημα για τον σύμβουλο αν αξιοποιηθούν ως βάση για τονσχεδιασμό της συμβουλευτικής διαδικασίας.Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι τόσο ο ρεαλισμός όσο και η αφηγηματικήσυνοχή αποτελούν παραμέτρους εσωτερικής συγκρότησης και αυτογνω-σίας. Οι ρεαλιστικές λοιπόν ή μη επαγγελματικές προτιμήσεις  του συμ-βουλευόμενου σε συνδυασμό με τον βαθμό αφηγηματικής συνοχής της αυ-τοπεριγραφικής άσκησης μπορούν να βοηθήσουν τον σύμβουλο να κατα-σκευάσει υποθέσεις σχετικά με την εσωτερική συγκρότηση και την αυτο-γνωσία του πελάτη του και να τις αξιοποιήσει συμβουλευτικά.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση μιας συμμετέχουσας στην ε-ρεύνα, ενός κοριτσιού 17 χρονών, της οποίας η αυτοπεριγραφή αξιολογή-θηκε ως μη συνοχική ενώ και η προτίμηση της είχε χαμηλό βαθμό ρεαλι-σμού. Η Χ δήλωνε πως δεν είχε βλέψεις για κάποια καριέρα και περιόριζετις φιλοδοξίες της στο επάγγελμα της γραμματέως ή της πωλήτριας. Η διε-ρεύνηση έδειξε ότι προερχόταν από μια οικογένεια που ενώ είχε υψηλόμορφωτικό επίπεδο, χαρακτηριζόταν από μεγάλη συναισθηματική ανωρι-μότητα. Οι γονείς είχαν  συνεχείς συγκρούσεις αλλά συνδέονταν και με μιαμεγάλη εξάρτηση μεταξύ τους. Η Χ ένιωθε πως και οι δύο γονείς της τηνδιεκδικούσαν ξεχωριστά ο καθένας ως σύμμαχό του χωρίς να μπορούν νααφουγκραστούν τι χρειάζεται εκείνη ή πως μπορεί να νιώθει.  Δεν είχε πά-ρει επαρκή γονικά καθρεφτίσματα για να σχηματίσει μια εικόνα του εαυ-τού της, δεν είχε νιώσει πως οι ανάγκες της είχαν υπάρξει σημαντικές γιατους γονείς της και επιπλέον, όταν εξέφραζε μια άποψη ή ένα συναίσθημαένιωθε σαν να προδίδει τον γονιό που δεν συμφωνούσε με αυτό. Εξελίχθη-κε σε ένα παιδί που δεν ήξερε πολλά πράγματα για τον εαυτό του, δεν είχεκαλή επαφή με αυτά που χρειαζόταν και έμοιαζε να έχει μια παγωμένη,ουδέτερη στάση ακόμα και σε ζητήματα που θα έπρεπε να την αφορούν.Το τεστ προσωπικότητας που έκανε ανέδειξε αυτά τα χαρακτηριστικά της,οι υπόλοιπες όμως ψυχομετρικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι είχε ικανότητες σεπολλούς τομείς πράγμα που φαινόταν αναπάντεχο αν λάμβανε κανείς υ-πόψη του μόνο την πρώτη εικόνα της ή τα λεγόμενά της. Επιπλέον, στοτεστ ενδιαφερόντων διαφαίνονταν αναζητήσεις  για τις φυσικές επιστήμεςαλλά και για τις τέχνες. Η αυτοπεριγραφή που έκανε είχε πολύ χαμηλό
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βαθμό συνοχής με αρκετά νοηματικά κενά και πολύ εμφανείς προσπάθειεςσυγκάλυψης των συναισθημάτων της.Ο σύμβουλος συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα παρέπεμψε την Χ για α-τομική συμβουλευτική με την ελπίδα να αναγνωρίσει τις δυσκολίες της καινα βοηθηθεί να τις επιλύσει αλλά και να αξιοποιήσει το κρυμμένο δυναμικότης.Εξετάζοντας τα ευρήματα της έρευνας βλέπουμε επίσης πως υπάρχουνάνθρωποι που παρουσιάζουν αφηγηματική συνοχή χωρίς όμως να έχουνρεαλιστικές προτιμήσεις αλλά και το αντίστροφο: άνθρωποι που έχουνρεαλιστικές προτιμήσεις χωρίς να παρουσιάζουν αφηγηματική συνοχή.Για τις περιπτώσεις που ο υψηλός βαθμός συνοχής δεν ακολουθείταιαπό υψηλό βαθμό ρεαλισμού, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η έλλειψη ρεα-λισμού των προτιμήσεων σχετίζεται περισσότερο με εξωτερικούς παράγο-ντες και εμπλοκές, παρά με βαθύτερες εσωτερικές δυσκολίες του συμβου-λευόμενου.Πράγματι, σε μια από τις αυτοπεριγραφές του δείγματος, που παρου-σίαζε αφηγηματική συνοχή αλλά δεν είχε ρεαλιστικές προτιμήσεις, φάνηκεότι η ασυμφωνία σχετιζόταν με τη δυσκολία του συμβουλευόμενου νασυνδέσει τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματικούς στόχους. Επρό-κειτο για ένα κορίτσι 17 ετών που εστίαζε πολύ στα μαθήματα που χρεια-ζόταν να διαβάσει για να περάσει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπι-στημίου και έμοιαζε έτσι να περιορίζει τις μελλοντικές εναλλακτικές τηςκατά πολύ στην προσπάθεια να αποφύγει να εξεταστεί σε μαθήματα πουδεν της άρεσαν. Ο σύμβουλος τη βοήθησε να ιεραρχήσει τους στόχους της,να ζυγίσει το όφελος και το κόστος των επιλογών της και να αντιληφθείτον κίνδυνο του να κάνει μια βραχυπρόθεσμα βολική επιλογή, στερώνταςόμως στον εαυτό της την δυνατότητα να σπουδάσει ένα επάγγελμα πουφαινόταν να την ενδιαφέρει πολύ.Για την περίπτωση τώρα των αυτοπεριγραφών που παρουσιάζουν χα-μηλό βαθμό αφηγηματικής συνοχής, ακολουθούνται όμως από προτιμή-σεις με υψηλό βαθμό ρεαλισμού, οι υποθέσεις του συμβούλου μπορεί ναδιαφέρουν και ο υψηλός βαθμός ρεαλισμού των προτιμήσεων να μην θεω-ρηθεί προϊόν αυτογνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης αλλά να σχετίζε-ται περισσότερο με:α) προσδοκίες σημαντικών άλλων (γονέων, δασκάλων) που μπορεί νααναγνωρίζουν τάσεις και κλίσεις του παιδιού με εύστοχο τρόπο, χωρίς ό-
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μως αυτές να αποτελούν και συνειδητές επιθυμίες ή προτιμήσεις του ίδιουτου παιδιού. Μπορεί αυτό να τις εσωτερικεύει και να τις παρουσιάζει ωςδικές του υποκαθιστώντας το δικό του κενό (έτσι να ερμηνεύεται και οφαινομενικά υψηλός βαθμός ρεαλισμού) στην πραγματικότητα όμως ναμην έχει κατακτήσει τον απαιτούμενο βαθμό αυτογνωσίας, ούτε τα εργα-λεία που χρειάζεται για να κάνει εσωτερική διεργασία που θα τον οδηγή-σει σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις,β) τυχαιότητα ή επιλογή ασφαλών λύσεων που δεν αφήνουν πολλάπεριθώρια για διαφορές στα αποτελέσματα. Η επαγγελματική προτίμησημπορεί σε αυτή την περίπτωση να εκφράζεται με ασάφεια ή να αφορά κάτιτόσο γενικό που θα μπορούσε να εμπίπτει στις περισσότερες  επαγγελμα-τικές κατηγορίες που προτείνονται. Αυτό όμως δεν αντανακλά ρεαλισμόαλλά μια προσπάθεια αποφυγής να μιλήσει κανείς για τον εαυτό του.γ) φόβο, ότι πρέπει να δηλώσει κάτι που αναμένεται, ενώ το ίδιο έχειδιαφορετικές επιθυμίες, φαντασιώσεις, όνειρα, ακόμα και αν δεν ταιριά-ζουν με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν τολμά να εξωτερι-κεύσει.Ας δούμε το παράδειγμα ενός αγοριού 16 ετών που συμμετείχε στην έ-ρευνα και παρουσίασε χαμηλή αφηγηματική συνοχή στην αυτοπεριγραφήτου αλλά οι προτιμήσεις του φαίνονταν ρεαλιστικές. Το συγκεκριμένο αγόρι,προερχόμενο από μια πολύ αυστηρή και αυταρχική οικογένεια, ένιωθε ότιδεν είχε πολλά περιθώρια αντιδράσεων και είχε αναπτύξει μια πολύ συμ-μορφωτική συμπεριφορά. Στο σχολείο του είχε γίνει ένα πρόγραμμα επαγ-γελματικού προσανατολισμού λίγους μήνες πριν στο οποίο είχαν προκύψεικάποιες επαγγελματικές κατηγορίες που έμοιαζε να του ταιριάζουν. Σε εκεί-νη την περίσταση δεν είχε δηλώσει καμία επαγγελματική προτίμηση καθώςδεν υπήρχε τίποτα που φανερά να τον ενδιέφερε (είχε δηλώσει αναποφάσι-στος). Από την στιγμή όμως που τα αποτελέσματα του υπέδειξαν μια κα-τεύθυνση την υιοθέτησε ως προτίμηση. Κατά την διάρκεια της δεύτερηςσυμβουλευτικής που έγινε στο πλαίσιο της έρευνας φάνηκε ότι είχε μια ρεα-λιστική προτίμηση αφού όλα τα στοιχεία οδηγούσαν στο συγκεκριμένο πε-δίο. Ωστόσο, ο μικρός βαθμός συνοχής που είχε η αφήγησή του και η διερεύ-νηση που ακολούθησε έδειξε πως αυτό το παιδί δυσκολευόταν πολύ να πά-ρει ευθύνη των επιλογών του και λογόκρινε πολύ τις αποφάσεις του με απο-τέλεσμα να μην νιώθει πως έχει ξεκάθαρες επιθυμίες. Κατέληγε να δανείζε-ται ή να συμμορφώνεται με δεδομένα που έρχονταν απέξω σαν να είναι δικά
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του (όπως και η επαγγελματική πρόταση που του είχε γίνει την πρώτη φοράπου έκανε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού).Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο υψηλός βαθμός ρεαλισμού των επιλο-γών έχρηζε ερμηνείας από τον σύμβουλο ενώ η αυτοπεριγραφική άσκησητου χρησίμευσε για να σχηματίσει υποθέσεις για την προσωπικότητα τουσυμβουλευόμενου, την αυτοεικόνα του και τον τρόπο που χάνει τον εαυτότου μέσα στους άλλους. Σε αυτήν την οικογένεια προτάθηκε τελικά οικο-γενειακή συμβουλευτική.Παραθέτοντας αυτά τα παραδείγματα επιχειρήθηκε να δειχθεί στηνπράξη πώς ο σύμβουλος μπορεί να κάνει χρήση της αυτοπεριγραφικής ά-σκησης που παρουσιάστηκε και συνδυάζοντας την με τον βαθμό ρεαλι-σμού των επαγγελματικών προτιμήσεων να σχηματίσει υποθέσεις κατάτην συμβουλευτική διαδικασία. Στόχος δεν είναι να χρησιμοποιήσει αυτάτα δεδομένα για να κατατάξει τους συβουλευόμενους σε αξιολογικές κατη-γορίες, αλλά να κατανοήσει βαθύτερα τη φύση των δυσκολιών τους ώστενα τους βοηθήσει πιο αποτελεσματικά.Άλλωστε, οι επαγγελματικές προτάσεις που γίνονται δεν έχουν αξιω-ματικό χαρακτήρα. Προσπαθούν απλά να συνθέσουν όσο το δυνατόν πε-ρισσότερα στοιχεία και να δώσουν μια ευκρινή εικόνα στον συμβουλευό-μενο για τον εαυτό του, για τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του ώστενα αποφασίσει με περισσότερα δεδομένα.Στον επαγγελματικό προσανατολισμό ωστόσο δεν έχουν βρει ακόμαεφαρμογή σε μεγάλο βαθμό αυτά τα εργαλεία και υπάρχει χώρος για τηνδημιουργία αλλά και τον ερευνητικό έλεγχο πολλών και διαφορετικών υ-ποθέσεων που θα συσχετίζουν την αφηγηματική θεωρία και τις αφηγημα-τικές πρακτικές με την επαγγελματική συμβουλευτική.Επιπλέον, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και τηςπαρούσας έρευνας για να βελτιωθεί και να συστηματοποιηθεί περισσότε-ρο η χρήση της άσκησης που παρουσιάστηκε ή και άλλων συναφών ασκή-σεων από τον σύμβουλο. Για παράδειγμα θα μπορούσε να δίνεται σαφήςοδηγία οι ασκήσεις να είναι μεγαλύτερες σε έκταση ώστε να μπορούν όλεςνα αξιοποιηθούν προς ανάλυση πράγμα που δεν ήταν εφικτό στην παρού-σα έρευνα και πολλές αυτοπεριγραφές εξαιρέθηκαν εξαιτίας της περιορι-σμένης τους έκτασης. Επίσης, θα μπορούσαν να δίνονται και συμπληρω-ματικές ασκήσεις με σκοπό την αφηγηματική τους ανάλυση ή κάποιες απότις πληροφορίες, που έτσι κι αλλιώς ζητούνται, να συλλέγονται με την
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μορφή ιστοριών (για παράδειγμα οι πληροφορίες που αφορούν την σύν-θεση της οικογένειας του συμβουλευόμενου, τα δημογραφικά του στοιχεί-α, ή τις προσδοκίες που έχει από την συμβουλευτική διαδικασία). Τέλος, οισύμβουλοι που είναι ευαισθητοποιημένοι στην αφηγηματική οπτική, θαμπορούσαν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που προσφέρει για να ερμηνεύ-ουν και τις προφορικές αφηγήσεις με τις οποίες είναι σε επαφή καθ’όλητην διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. Έτσι, θα μπορούσαν ναπροσλάβουν περισσότερα δεδομένα από τον συμβουλευόμενο που ξεφεύ-γουν από τη συνειδητή «λογοκρισία» του και να τον βοηθήσουν πιο απο-τελεσματικά.Μένουν ίσως να ερευνηθούν πολλές ακόμα πτυχές του θέματος. Στηνπαρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να συχετιστεί η αφηγματική συνοχή με τονρεαλισμό τον επαγγελματικών επιλογών. Θα είχε ενδιαφέρον να μελετούσεκανείς την επιρροή και άλλων παραμέτρων όπως του φύλου ή της ακαδη-μαικής επίδοσης. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης να συσχετιστεί ο βαθμός α-φηγηματικής συνοχής και με άλλα πεδία της επαγγελματικής ανάπτυξηςκαι εν γένει της επαγγελματικής ζωής όχι μόνο σε δείγμα εφήβων αλλά καιενηλίκων.
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ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠ.50 ΠαράρτημαΠίνακας 3.1: Διασταύρωση του βαθμού Αφηγηματικής Συνοχής με το βαθ-μό Ρεαλισμού Επαγγελματικής Προτίμησης.Διασταύρωση βαθμού Αφηγηματικής Συνο-χής με Βαθμό Ρεαλισμού ΕπαγγελματικήςΠροτίμησης ΒαθμόςΑφηγηματικήςΣυνοχήςΥψηλός Χαμηλός ΣύνολοΒαθμός Ρεα-λισμού Επαγ-γελματικήςΠροτίμησης
Υψηλός

Χαμηλός

Παρατηρηθεί-σες τιμές
ΑναμενόμενεςτιμέςΠαρατηρη-θείσες τιμέςΑναμενόμενεςτιμές

37
29,41219,6

11
18,62012,4

48
48,03232,0Γράφημα 1. Κατανομή του δείγματος στις τέσσερις ερευνητικές κατηγορί-ες.
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Πίνακας 3.2: Σύγκριση υποομάδων διασταύρωσης Βαθμού ΑφηγηματικήςΣυνοχής και Βαθμού Ρεαλισμού Επαγγελματικής ΠροτίμησηςΒαθμός Αφηγηματικής ΣυνοχήςΥψηλός Χαμηλός(A) (B)Βαθμός Ρεαλι-σμού Επαγγελ-ματικής Προτί-μησης

Υψηλός
Χαμηλός

B
A

Πίνακας 1.Εργαλείο αξιολόγησης της αφήγησης(Androutsopoulou, Α., Thanopoulou, Κ., Economou, Ε., Bafiti, Τ. (2004).Forming  criteria for assessing the coherence of clients’ life stories: A narra-tive study.  Journal of Family Therapy 26, 383-405).
Σύστημα 1: ∆ιαστάσεις αφηγηματικής συνοχήςA. Αναγνώριση και αποδοχή αντιφάσεων ως κάτι φυσιολογικό (συ-µπεριφορών, σκέψεων, συναισθηµάτων)B. Συστηµική σκέψη (αποφυγή δογµατισµού, απολυτότητας, γραµµικήςαιτιολόγησης)Γ. Επαφή µε (ευχάριστα και δυσάρεστα) συναισθήµατα (όχι ως αποφόρτι-ση αλλά ως έκφραση που επιτρέπει τη σύνδεση µε το νοητικό. [Αξιολόγησηβάσει 20 γλωσσικών στρατηγικών]∆. Επαφή µε τις ανάγκες του ακροατή (παροχή διευκρινήσεων, σηµείωσηγια τυχόν προσπάθεια επεξήγησης κλπ)
Σύστημα 2: γλωσσικές στρατηγικές αποστασιοποίησης από το συ-
ναίσθημαΚατηγορία ι. Αποφυγή άμεσης αναφοράς στο συναίσθημα(i) Αποφυγή άµεσης αναφοράς σε συναίσθηµα/ Αδυναµία ονοµασίας συ-ναισθήµατος(ii) Συναίσθηµα που αποδίδεται σε ‘ανώδυνα’/’ασφαλή’ αίτια.(iii) Συναίσθηµα ως ‘αδικαιολόγητο’/παράλογο/παθολογικό(iv) Αναφορές σε συναισθήµατα ακολουθούνται από αντίθετα µη λεκτικά



ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠ.52
µηνύµατα(v) Αναφορές σε συναισθήµατα ακολουθούντα από άλλα λεκτικά µηνύ-µατα που  αναιρούν/µειώνουν τη σηµασίας τουςΚατηγορία ιι. Υφολογικά-γλωσσικά(i) Φράσεις/λέξεις που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν το νόηµα(ii) Αποφυγή ενεργητικής /χρήση παθητικής φωνής/γενικής αόριστης α-ναφοράς.(iii) Αποφυγή α’ προσώπου ενικού (συνέντευξη), και γ’ προσώπου ενικού(περιγραφή εαυτού).(iv) Χρήση ευθέος (αντί πλάγιου) λόγου.(v) Ενδείξεις τόπου και χρόνου που δεν µοιάζουν απαραίτητες/χρήσιµες(vi) Περασµένα γεγονότα σε ενεστώτα ή τωρινά σε παρελθόντα χρόνο.(vii)  ‘Νοητικά’ ρήµατα(viii) Σπάσιµο αφηγηµατικής ακολουθίας (αλλαγή θέµατος, µεγάλες πα-ρενθέσεις)(ix) Μηχανική επανάληψη λέξεων, φράσεων, ιδεών.(x) Λεπτοµερείς περιγραφές γεγονότων (µε διορθώσεις, προσθήκες, αρνή-σεις).(xi) Ηµιτελείς φράσεις ή/και µεγάλες παύσεις(xii) Ρητορικές ερωτήσεις/έκκληση προς ακροατήριο(xiii) Χρήση συναισθηµατικά ουδέτερων λέξεων(xiv) «Γλώσσα λανθάνουσα» / «χέρι λανθάνον» (ακατάλληλη στίξη, δια-γραφές κλπ)(xv) Χρήση ‘συµµάχου’ (θεραπευτής, συγγενής, φίλος, βιβλίο).
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Ο ‘νταής’ στο σχολείο: Αφηγηματικές αναπαραστάσειςμαθητών για την εκφοβιστική συμπεριφορά
Φιλία Ίσαρη1Άννα Πρίντεζη2

ΠερίληψηH παρούσα έρευνα αποσκοπεί να μελετήσει αντιλήψεις και αναπαρα-στάσεις για την εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο, όπως αυτές απο-τυπώνονται σε ιστορίες και αφηγήσεις μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, εν-διαφέρεται για τη μαθητική νοηματοδότηση συμπεριφορών που αφορούντο παιδί που εκφοβίζει, τον «νταή», τους αποδέκτες της βίας και επιθετι-κότητας, τις στάσεις σχετικά με την εκφοβιστική συμπεριφορά, τις συνέ-πειες και την έκβαση τέτοιων περιστατικών. Για τη συλλογή των δεδομέ-νων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογία και αξιοποιήθηκαν οι αφηγη-ματικές αναπαραστάσεις 28 μαθητών Ε΄ & ΣΤ΄ δημοτικού από ένα σχολείοτης Αττικής. Το υλικό που προέκυψε αναλύθηκε συστηματικά σύμφωνα μετις αρχές της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης. Οι ιστορίες απει-κονίζουν ποικιλία αντιλήψεων για την έννοια και το ζήτημα του εκφοβι-σμού και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Σχολιάζονται τα ευρήματα καιεξετάζεται η συμβολή της μαθητικής οπτικής σε θέματα πρόληψης και πα-ρέμβασης για τη σχολική κοινότητα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής.
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AbstractThe present study explores student representations regarding bullying be-
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havior as described  in written narratives. More specifically, it examineschildren’s perceptions and perspectives on students who participate inbullying acts (bullies) and targets of bullying (victims), different forms ofbullying behavior and its consequences as well as  attitudes towards bul-lying and possible ways of dealing with the problem. The study employedqualitative methodology and more specifically written narrative represen-tations of  28  school-aged children who attend 5th  and 6th grade in a pri-mary school in Athens. Student narratives were analyzed according to theprinciples of interpretative phenomenological analysis. Student stories por-tray a variety of perspectives regarding  bullying behaviors and differentways of dealing and coping with them. Finally, research findings are dis-cussed taking into account  prevention and intervention in the school set-ting within the context of counseling.
Key words: school bullying, qualitative research, narrative    

ΕισαγωγήΗ εκφοβιστική συμπεριφορά, ως συστηματική κατάχρηση δύναμηςκαι εξουσίας, παρά τις επιμέρους ορολογίες που χρησιμοποιούνται για νατην περιγράψουν σε διάφορες χώρες και στις αντίστοιχες γλώσσες, είναισε διεθνές επίπεδο ευρέως γνωστή με τον αγγλόφωνο όρο bullying. Οι συ-μπεριφορές που γίνονται αντιληπτές ως μορφές εκφοβισμού αφορούνδιαφορετικά πλαίσια (π.χ. εργασιακό χώρο, φυλακές κ.ά.) και ηλικιακές ο-μάδες, κυρίως όμως έχουν μελετηθεί στο χώρο του σχολείου, όπου γίνεταιιδιαίτερα λόγος για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (school or
schoolyard or peer bullying) και θυματοποίησης (victimization) (Rigby,2002. Smith, Cowie, Olafsson, & Liefooghe, 2002). Όσον αφορά στον ορισμό καθώς και στις επιμέρους εκφάνσεις τουεκφοβισμού, έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Κυρίαρχη στη βιβλιο-γραφία είναι η εκδοχή του Olweus (2000), ο οποίος προτείνει τρία βασικάκριτήρια προκειμένου μια δράση να πάρει αυτό το χαρακτηρισμό: το πρώ-το αφορά στην ύπαρξη πρόθεσης για πρόκληση βλάβης από τη μεριά τουδράστη, ενώ τα άλλα δύο, βάσει κυρίως των οποίων ο εκφοβισμός διαχω-ρίζεται από την ευρύτερη έννοια της επιθετικότητας (Smith et al., 2002),
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αφορούν στο στοιχείο της επανάληψης και της ανισορροπίας της δύναμηςμεταξύ των εμπλεκόμενων. Δεν πρόκειται λοιπόν συνήθως για μεμονωμέ-να περιστατικά, ενώ ο δράστης επιλέγει ως στόχο ένα παιδί του οποίου μεκάποιο τρόπο υπερισχύει (σωματικά, κοινωνικά κ.τ.λ.), έτσι ώστε αυτό ναδυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ωστόσο, το εννοιολογικόπεριεχόμενο του όρου δε φαίνεται να παρουσιάζεται σταθερό ως προς τοεύρος και τις μορφές των αρνητικών συμπεριφορών που συμπεριλαμβά-νει. Παρά την αρχική έμφαση του Olweus στην άμεση φυσική (π.χ. χτυπή-ματα, κλωτσιές, απόσπαση χρημάτων κι αντικειμένων) ή λεκτική (κοροϊ-δία, παρατσούκλια) επίθεση, ο όρος έχει διευρυνθεί, τόσο από τον ίδιο όσοκαι από άλλους μελετητές, συμπεριλαμβάνοντας ποικίλες και μάλλον πε-ρισσότερο έμμεσες, συγκαλυμμένες μορφές αρνητικής συμπεριφοράς, ό-πως: κουτσομπολιό και διάδοση φημών, χειρονομίες, αισχρολογίες, απο-κλεισμός από την ομάδα, αγνόηση, «κράτημα μούτρων» κ.ά. (Bjorkqvist,Lagerspetz, & Kaukiainen, 1992. Olweus, 1993).Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος της διεθνούς βιβλιογραφίας για τοφαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού επιβεβαιώνει τη σοβαρότητά του. Τοερευνητικό ενδιαφέρον εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων και ζη-τημάτων. Επιχειρείται, για παράδειγμα, μια σκιαγράφηση του συνήθουςπροφίλ των βασικών εμπλεκόμενων στο φαινόμενο, δηλαδή του ατόμου ήμίας ομάδας που εκφοβίζει (bully), του αποδέκτη, δηλαδή του θύματος(victim) είτε του θύματος που μπορεί κάποιες φορές να έχει και το ρόλοτου θύτη (bully-victim) (Sekol & Farrington, 2010) καθώς και η μελέτη τωνατομικών, οικογενειακών και ευρύτερων κοινωνικών παραγόντων (σχο-λείο, κοινότητα) που συνδέονται με τους ρόλους αυτούς και την εμφάνισητου φαινομένου γενικότερα (Bacchini, Esposito & Affuso, 2008. Farrington,& Baldry, 2010.  Jolliffe & Farrington, 2011. Larochette, Murphy & Craig,2010. Nation, Vieno, Perkins & Santinello, 2008.  Raskauskas, Gregory, Har-vey, Rifshana & Evans, 2010. Sijtsema,Veenstra, Lindenberg, & Salmivalli,2009).Διερευνώνται, επίσης, οι συνέπειες του εκφοβισμού για τα εμπλεκόμε-να μέλη, που είναι τόσο βραχυπρόθεσμες και σχετικές με τη σχολική προ-σαρμογή, όσο και μακροπρόθεσμες, αν δεν υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση.Η πορεία των θυτών συνδέεται με αυξημένα ποσοστά σχολικής εγκατά-λειψης, αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ για τα θύμα-τα φαίνεται να είναι υψηλός ο κίνδυνος εμφάνισης διαταραχών εσωτερί-
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κευσης (π.χ. άγχος, κοινωνική απόσυρση, σχολική φοβία). Άλλες συνέπειες,όπως χρήση ουσιών και κατάθλιψη, φαίνεται να είναι πιθανές για όλες τιςομάδες. Το ευρύτερο σχολικό σύστημα επηρεάζεται επίσης, εφόσον καιμόνο η έκθεση σε φαινόμενα βίας δημιουργεί συναισθήματα ανασφάλειαςκαι φόβου, απειλώντας την ψυχική υγεία των υπόλοιπων παιδιών, ενώ ευ-νοεί και την αναπαραγωγή της εκδήλωσης επιθετικότητας (Bacchini,Esposito & Affuso, 2008. Dukes, Stein, & Zane, 2009. Elinoff, Chafouleas, &Sassu, 2004. Flannery, Wester, & Singer, 2004. Juvonen, Graham, &Schuster, 2003. Vanderbilt & Augustyn, 2010). Η σοβαρότητα των συνε-πειών αυτών φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την έκταση, τον ε-ντοπισμό και διερεύνηση των εκφοβιστικών συμπεριφορών (Crothers &Levinson, 2004), καθώς και την ανάγκη πρόληψης και παρέμβασης (βλ. ε-πισκόπηση Farrington & Ttofi, 2009).Η συχνότητα και οι μορφές εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμούδιαφοροποιούνται βάσει ορισμένων παραγόντων, όπως το φύλο και η ηλι-κία. Υποστηρίζεται ότι από τα αγόρια εκδηλώνεται κυρίως άμεση βία, ενώαπό τα κορίτσια, ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα, μορφές έμμεσου εκφοβισμού(Bjorkqvist et al., 1992. Elinoff et al., 2004. Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007).Εντονότερα φαίνεται να καταγράφονται τα φαινόμενα εκφοβισμού στηνπρωτοβάθμια απ’ ό,τι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Witney & Smith,1993). Η άποψη αυτή για τάση μείωσης του φαινομένου δεν υποστηρίζε-ται από ορισμένους μελετητές (Boulton et al., 2002), ενώ άλλοι εστιάζουνστη διαφοροποίηση των μορφών εκδήλωσής του με την πάροδο της ηλικί-ας: οι άμεσες σωματικές μορφές περιορίζονται και κυριαρχούν σταδιακάλεκτικές ή έμμεσες μορφές εκφοβισμού (Scheithauer, Hayer, Petermann, &Jugert, 2006). Γενικότερα, η ακριβής έκταση του φαινομένου είναι δύσκολονα προσδιορισθεί τόσο στη διεθνή όσο και την ελληνική βιβλιογραφία (Ί-σαρη, υπό έκδοση. Smith et al., 2002).Το στοιχείο αυτό συνδέεται με έναν γενικότερο προβληματισμό πουεγείρεται σε σχέση με την εκτίμηση και την κατανόηση εκφοβιστικών συ-μπεριφορών στο σχολείο. Οι υπάρχουσες διακυμάνσεις μπορεί να επηρεά-ζονται σε ένα βαθμό από τον τρόπο εξέτασης του φαινομένου και της συλ-λογής στοιχείων (Cook, Williams, Guerra, Kim, & Sadek, 2010). Υπογραμμί-ζεται, αφετέρου μια ενδεχόμενη σύγχυση ως προς τους όρους που χρησι-μοποιούνται για να αποδώσουν διάφορες μορφές εκφοβιστικής συμπερι-φοράς, όσο και το εννοιολογικό τους περιεχόμενο τόσο διαχρονικά όσο και
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διαγλωσσικά (Elinoff et al., 2004. Smith et al., 2002. Swearer, Espelage,Vaillancourt, & Hymel, 2010).Τέλος έχει επισημανθεί μια ενδεχόμενη διάσταση ανάμεσα στο πώςεννοούν την έννοια του σχολικού εκφοβισμού οι επιστήμονες-μελετητέςκαι στο πώς γίνεται αντιληπτή από την ευρύτερη κοινωνική ομάδα, επομέ-νως και τους συμμετέχοντες σε σχετικές έρευνες και κυρίως τους μαθητές(Arora, 1996. Smith et al., 2002). Έχει, για παράδειγμα παρατηρηθεί πως οαποκλεισμός από την ομάδα ή κάποιες μορφές άμεσης λεκτικής βίας (πα-ρατσούκλια, αισχρά ανέκδοτα εις βάρος κάποιου) δεν περιλαμβάνονταιπολλές φορές στον ορισμό που δίνουν οι μαθητές για τον εκφοβισμό(Boulton et al., 2002). Μια τέτοια απουσία σύγκλισης ενδέχεται να οδηγείσε ένα διαφορετικό τρόπο αποτύπωσης του φαινομένου και των διαστά-σεών του, αφού ορισμένες εκφάνσεις – βάσει ορισμού – του εκφοβισμούμπορεί να μην είναι ευρέως γνωστές ή αποδεκτές από τα παιδιά, ενώ, απότην άλλη ποικίλες μορφές γενικότερης βίας μπορεί να χαρακτηρίζονται ωςεκφοβισμός (Frisen, Holmqvist, & Oscarsson 2008. Frisen, Jonsson, & Pers-son, 2007).

Θέματα μεθοδολογίας της έρευνας σε παιδιάΟ παραπάνω προβληματισμός ενισχύει την άποψη πολλών μελετητώνπου υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα και οι ιδιαίτερες κοινωνικές σχέσειςπου διαμορφώνονται στον κόσμο των παιδιών αξίζει να μελετηθούν μέσααπό τις αντιλήψεις των ίδιων των παιδιών-υποκειμένων (Prout & James,1997). Δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να αφηγηθούν τις εμπειρίες καιτις απόψεις τους και να νοηματοδοτήσουν τις κοινωνικές διαδικασίες στιςοποίες εμπλέκονται, επιτυγχάνεται μία καλύτερη και πιο έγκυρη κατανόη-ση των υπό μελέτη φαινομένων (Mahon, Glendinning, Clarke, & Craig,1996).Ένα άλλο καίριο ζήτημα που αφορά στην έρευνα σε παιδιά συνδέεταιμε τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά και άλλα γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας,που προϋποθέτει πολλές φορές διαφοροποίηση από έρευνες που διεξάγο-νται με ενήλικες ως προς την επιλογή μεθόδων και εργαλείων συλλογήςκαι ανάλυσης των δεδομένων. Ένα βασικό ζητούμενο είναι το πώς θα με-γιστοποιήσουμε τόσο την προθυμία όσο και τη δυνατότητα των παιδιών
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να αλληλεπιδράσουν με τον ερευνητή και να εκφραστούν άνετα και ελεύ-θερα (Punch, 2002 a, b). Η βιβλιογραφία αναφέρει μια ευρεία γκάμα – κυ-ρίως ποιοτικών – μεθοδολογιών και τεχνικών που θεωρούνται φιλικές καιοικείες στα παιδιά, έτσι ώστε η χρήση τους να συντελεί στην εξασφάλισηπλούσιου σε πληροφορίες υλικού με την όσο δυνατόν αβίαστη συμμετοχήτων παιδιών-υποκειμένων. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: σχέδιο(drawing), σχέδιο μαζί με λόγο (draw and write technique), σενάρια (vi-
gnettes), δομημένες γραπτές δραστηριότητες (worksheets), αφηγήσεις(children’s narratives), ημερολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης (focus
groups), χρήση φωτογραφικού υλικού (photographs) κ.ά. (Backett-Miblurn& McKie, 1999. Hill, 1997. Punch 2002a,b).Λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες προβληματισμούς σχετι-κά με την έρευνα στην παιδική ηλικία, καθώς και την επισήμανση πως ηποιοτική μεθοδολογία δεν έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό σε ζητήματαεκφοβισμού (Bosacki, Marini & Dane, 2006), η παρούσα μελέτη αποσκοπείνα διερευνήσει την εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο μέσα από τηνοπτική των παιδιών, αξιοποιώντας σχετικές αφηγηματικές αναπαραστά-σεις των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για τη μαθητική νοη-ματοδότηση συμπεριφορών που αφορούν το παιδί που εκφοβίζει, το«νταή» και τους αποδέκτες της βίας και επιθετικότητας, τις στάσεις σχετι-κά με την εκφοβιστική συμπεριφορά, τις συνέπειες  και την έκβαση τέ-τοιων περιστατικών.Η επινόηση και αφήγηση ιστοριών από τα παιδιά (children’s narra-
tives) έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές Υποστηρίζεται ότι οιαφηγήσεις των παιδιών έχουν τη δική τους εγκυρότητα, εφόσον περιέχουντη δική τους οπτική και τις δικές τους αντιλήψεις για τον κόσμο (Punch,2002b).  Ως οικεία για τα παιδιά δραστηριότητα, η αφήγηση ως ελεύθερηδημιουργική γραφή (written essays) ή προφορική διήγηση έχει χρησιμο-ποιηθεί για την ανίχνευση αξιών (Denessen, Hornstra, & van den Bergh,2010. Wang & Leichtman, 2000), στάσεων, αντιλήψεων και αναπαραστά-σεων σχετικά με ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, όπως διαφυλικές σχέσεις,ρόλους και στερεότυπα (Burgess-Macey, 1999. Elliott & Morrow, 2007.Peirce & Edwards, 1988.Παρόλα αυτά – από όσο γνωρίζουμε – οι έρευνες που αξιοποιούν τηναφήγηση για τη μελέτη του εκφοβισμού με παιδιά είναι περιορισμένες α-ριθμητικά και συνήθως συνδυάζουν το σχέδιο με το λόγο. Τέτοιες ερευνη-
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τικές προσπάθειες αποτελούν η μελέτη των Bosacki και συνεργατών(2006) και για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα των Andreou & Bonoti(2010), στις οποίες επιχειρείται η ανάλυση σχεδίων παιδιών σχολικής ηλι-κίας και σχετικών διηγήσεων.

Μέθοδος
Δείγμα και ΔιαδικασίαΤο δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 28 μαθητές ηλικίας 11-12 ετών(21 αγόρια και 7 κορίτσια), που φοιτούν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη δημοτικούσχολείου της περιοχής της Αττικής. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα συν-δυάζει ένα αναπτυξιακό επίπεδο που επιτρέπει την επαρκή κατανόηση τουθέματος και μια ικανοποιητικά ανεπτυγμένη δεξιότητα παραγωγής ολο-κληρωμένου γραπτού κειμένου, ενώ η χρονικά εκτεταμένη φοίτηση στοσχολείο, εξασφαλίζει την ύπαρξη αρκετών εμπειριών σχολικής ζωής καιαλληλεπίδρασης με άλλα παιδιά.Η ερευνήτρια ζήτησε από τους μαθητές να συνθέσουν μια ιστορία – ό-πως όταν γράφουν μία έκθεση – στην οποία να παρουσιάζεται η περίπτω-ση κάποιου παιδιού που υφίσταται συστηματικά στο σχολείο ενόχληση ήβία από κάποιον «νταή». Δόθηκαν επίσης κάποιες κατευθυντήριες γραμμέςως προς τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναφερθούν: στοιχεία γιατους ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται,γιατί, πώς νιώθουν οι ήρωες, τι κάνουν οι υπόλοιποι στο σχολείο, πώς τε-λικά τελειώνει η ιστορία. Οι μαθητές ενημερώθηκαν  ότι δεν πρόκειται γιαεξέταση, ότι δε θα βαθμολογηθούν για το κείμενό τους, δεν χρειάζεται ναανησυχούν για ορθογραφικά λάθη, γραφικό χαρακτήρα κ.τ.λ.. Ενθαρρύν-θηκαν να επικεντρωθούν στο περιεχόμενο και να γράψουν ελεύθερα τις ι-δέες τους (σε 45 λεπτά περίπου), χωρίς να αναγράψουν στο χαρτί το όνο-μά τους παρά μόνο το φύλο τους.Το υλικό που προέκυψε μελετήθηκε προσεκτικά και σχηματίσθηκε έναπλαίσιο κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης των δεδομένων, το οποίο βα-σίστηκε τόσο στις  βασικές θεματικές που δόθηκαν στα παιδιά για να γρά-ψουν την ιστορία, όσο και σε θεματικές που αναδείχθηκαν μέσα από τα ίδιατα κείμενα των παιδιών (deductive/inductive analysis) (LeCompte & Preissle,
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1993). Στο σύνολό του το υλικό οργανώθηκε και αναλύθηκε συστηματικάσύμφωνα με τις αρχές της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης (ΕΦΑ),στόχος της οποίας είναι η ανάδειξη του νοήματος,  που οι ίδιοι οι συμμετέχο-ντες προσδίδουν στον προσωπικό και κοινωνικό τους κόσμο (π.χ. εμπειρίες,γεγονότα, καταστάσεις). Ωστόσο, στην προσέγγιση αυτή, σημαντική είναι καιη παραδοχή ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να κατανοήσει άμεσα τον κόσμο τωνσυμμετεχόντων και κάθε κατανόηση της εμπειρίας του άλλου περιλαμβάνεικαι την εμπειρία του ερευνητή (Smith & Osborn, 2003).

Ερευνητικά ΕυρήματαΟι γραπτές αφηγήσεις των παιδιών περιλαμβάνουν επτά βασικές θε-ματικές κατηγορίες:  1. απεικονίσεις παιδιών που εκφοβίζουν, 2. αναπα-ραστάσεις σχετικά με τον αποδέκτη της εκφοβιστικής/επιθετικής συμπε-ριφοράς, 3. μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς, 4. συνέπειες της θυματο-ποίησης, 5. τρόπους αντίδρασης, δράσης και αντιμετώπισης, 6. στάσειςδασκάλων, διευθυντών και γονέων και 7. τελική έκβαση-λύση του προ-βλήματος.
1. Ο «νταής»: ποικιλία απεικονίσεωνΤα παιδιά απεικονίζουν το «νταή» ως παιδί με σωματική ανάπτυξη,συνήθως «ψηλό», «σωματώδες», «γυμνασμένο», μεγαλύτερο σε ηλικία αλλάκαι σε δύναμη από το θύμα, ενώ ως προς το φύλο φαίνεται να είναι αγόρι.Δεν υπήρχε καμία αναφορά σε κορίτσι που εκφοβίζει. Ο τρόμος που προ-καλεί η εκφοβιστική συμπεριφορά ενισχύεται πολλές φορές και με στοι-χεία ένδυσης – παράξενα για τους μαθητές του δημοτικού – που μπορεί ναπροσδίδουν «φοβερή» όψη στο νταή. Σε μία από τις ιστορίες, ο «νταής»φορούσε αγορίστικο βραχιόλι με νεκροκεφαλή σε μία άλλη μαύρα ρούχα.

Κάθε φορά που πηγαίνω στο σχολείο, βλέπω στην πύλη δυο μαυροφο-
ρεμένους ανθρώπους που περιμένουν κάποια παιδιά για να τα τρομά-
ξουν. Αυτοί οι μαυροφορεμένοι άνθρωποι πάνε στην έκτη τάξη δημοτι-
κού και είναι 12 ετών. Τους αρέσουν τα παιδιά που τους φοβούνται και
κάνουν τα πάντα για να γλυτώσουν. Κάθε φορά που πιάνουν τα μικρά
παιδιά ζητάνε από αυτά λεφτά, και άλλα […] αλλά όταν δεν έχουν τα
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λεφτά, τους πλακώνουν στο ξύλο. Ενώ σε πολλές  αφηγήσεις ο «νταής» σκιαγραφείται ως παιδί που α-ρέσκεται να φοβίζει, να εκφοβίζει, να ασκεί έλεγχο, να προκαλεί πόνο καιβλάβη, να εκδικείται, να εκβιάζει, να κυριαρχεί και να επιδεικνύει τη δύνα-μη του σε πιο αδύναμους και μικρότερους ηλικιακά μαθητές,  άλλες ιστορί-ες μας δίνουν διαφορετικές εκδοχές.  Εδώ, ο «νταής» μπορεί να μην  προ-καλεί κατ’ εξοχήν τρόμο και φόβο, η συμπεριφορά του όμως είναι επιθετι-κή, ενοχλητική και μπορεί να απευθύνεται και σε συνομήλικα παιδιά.Μπορεί να  είναι το παιδί που «κάνει σε όλους το μάγκα»  και το δυνατό,  α-κόμη και  αν δεν είναι και επιλύει τις διαφορές του με βία και επιθετικότη-τα. Τα παιδιά τού προσδίδουν χαρακτηρισμούς όπως «σπαστικός», «ενο-

χλητικός», «αντιπαθητικός», «άτακτος», «ατίθασος», ενώ εμφανίζεται και μεελλείμματα σε κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. σπάνια μπορείς να συνεννοηθείς
μαζί του). Ως προς τη σχολική επίδοση, ορισμένοι «νταήδες» «δεν ξέρουν να
διαβάζουν, παρόλο που πηγαίνουν έκτη δημοτικού», άλλοι είναι «μάγκες»,
που «κάνουν πολλά σκονάκια και δεν κάνουν τις εργασίες τους». Ωστόσο, υ-πάρχουν «νταήδες» που είναι «έξυπνοι», «καλοί στα μαθήματα» και «σπά-
νια αδιάβαστοι».

2.  Αποδέκτες εκφοβιστικής/επιθετικής συμπεριφοράςΣύμφωνα με τις ιστορίες των παιδιών, ο «νταής» ή μία «συμμορία»παιδιών επιλέγει συνήθως ένα συγκεκριμένο παιδί (θύμα), ενώ σε κάποιεςπεριπτώσεις, ο ‘νταής’ μπορεί να παρενοχλεί  και να ασκεί βία και σε πε-ρισσότερα από ένα παιδιά της τάξης ή του σχολείου και να επιδεικνύει μίαγενικότερη επιθετικότητα. Όσον αφορά στο φύλο, τόσο τα αγόρια όσο καιτα κορίτσια εμφανίζονται ως αποδέκτες εκφοβισμού, μάλλον όμως υπερ-τερούν τα αγόρια. Ως προς την εξωτερική εμφάνιση, περιγράφονται ποικι-λοτρόπως (π.χ. άσχημη, όμορφος, μέτριο βάρος) και η προσωπικότητασκιαγραφείται με όρους θετικούς και με τόνο που εμπνέει συμπάθεια, ό-πως: «καλό παιδί», «δραστήριο κορίτσι», «πολύ συμπαθητικό», «πολύ ντρο-
παλή», «αδύναμος».

3. Μορφές και λόγοι εκφοβιστικής συμπεριφοράς

      Οι αφηγήσεις των παιδιών περιλαμβάνουν διάφορες εκφοβιστικές
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δράσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συχνά ως επαναλαμβανόμενες. Περισ-σότερες είναι οι αναφορές σε σωματική βία (π.χ. χτυπήματα, κλωτσιές,σπρωξίματα), που μάλιστα ορισμένες φορές είναι ιδιαίτερα σοβαρές (π.χ.
του έριχναν πέτρες, την είχε πιάσει από το λαιμό). Ωστόσο, συχνές είναι καιοι αναφορές σε φαινόμενα λεκτικής βίας, με χαρακτηριστικά παραδείγμα-τα τους εκβιασμούς και τις απειλές, τις βρισιές, προσβολές και τα ειρωνικάσχόλια (π.χ. τότε εκείνοι τον απειλούσαν ότι θα τον χτυπήσουν, τον κορόι-
δευαν, του έλεγαν άσχημες λέξεις).Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά σε περιπτώσεις απόσπασηςχρημάτων ή φαγητού:

Στο σχολείο, είναι ένα παιδί στην τάξη μας, ο Γ., που συνέχεια χάνει το
φαγητό του και τα χρήματά του από τον Κ. το «νταή» του σχολείου. Κά-
θε μέρα ο «νταής» πηγαίνει και τον εκβιάζει να του δώσει λεφτά ή φα-
γητό, αλλιώς, απειλεί ότι θα τον χτυπήσει.Βέβαια, το ρεπερτόριο της συμπεριφοράς του «νταή» φαίνεται να πε-ριλαμβάνει και άλλες μορφές, ίσως όχι πάντα τόσο σοβαρές αλλά παρόλααυτά ενοχλητικές για τα παιδιά, όπως πειράγματα, συνεχή ενόχληση, χει-ρονομίες, τα οποία γενικά δημιουργούν ένα κλίμα έντασης και εριστικότη-τας. Στις ιστορίες των μαθητών διαφαίνεται, επίσης, μία προσπάθεια νακατανοήσουν τους λόγους και τις αφορμές της επιθετικής συμπεριφοράς.Κάποια παιδιά αποδίδουν την αιτία είτε στην υπεροχή του «νταή» σε δύ-ναμη και ηλικία (π.χ. πιστεύω πως το κάνει αυτό γιατί είναι ο μεγαλύτερος

και δυνατότερος του σχολείου) είτε σε ψυχολογικά,  οικογενειακά προβλή-ματα ή την έλλειψη ενσυναίσθησης (π.χ. οι ίδιοι που έδερναν δεν το κατα-
λάβαιναν, αλλά εκείνος πονούσε και δεν μπορούσε να αντιδράσει). Άλλοιμαθητές θεωρούν ότι η ήπια προσωπικότητα και η αδυναμία μπορεί νακαθιστούν ευάλωτα κάποια παιδιά στη θυματοποίηση (π.χ. η αιτία ήταν ό-
τι αυτός ήταν αδύναμος και τους έδινε δικαιώματα). Το ίδιο φαίνεται να ι-σχύει και για κάποιον που είναι καινούργιος στο σχολείο ή από διαφορετι-κή εθνικότητα:

Ήταν ένα παιδί που τον έλεγαν Α., ήταν από ξένη χώρα, ήταν 7 χρονών.
Το κορόιδευαν πολύ συχνά και αισθανόταν πολύ άσχημα. Οι μεγαλύτε-
ροι τού έλεγαν λέξεις που δεν μπορώ να ονομάσω αλλά επειδή ήταν κα-
λό παιδί δεν το έλεγε σε κανένα ούτε στη δασκάλα ούτε στους γονείς
του.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 65
Σημαντική είναι επίσης η επισήμανση από τα παιδιά πως ο «νταής»δρα χωρίς να έχει κάποια πρόκληση τις περισσότερες φορές:
Ο Α. το έπαιζε μάγκας μπροστά στους άλλους και κανείς  δεν τον συ-
μπαθούσε. Μία μέρα θέλησε να πλακώσει ένα μικρότερο παιδάκι που ή-
ταν πολύ συμπαθητικό […]. Το παιδάκι δεν του είχε κάνει τίποτα.Υπάρχει όμως και η εκδοχή που το παιδί προκαλείται:
Ένα παιδί που τον λένε Σ. είναι 11 ετών […] και είναι πολύ σπασίκλας.
Όταν εμείς μιλάμε για αυτόν αυτός αρχίζει να μας κοροϊδεύει […] Όλοι
νιώθουν στενοχωρημένοι, διότι μας χαλάει διάφορα πράγματα που κά-
νουμε.

4. Συνέπειες της θυματοποίησης  στους μαθητέςΜέσα από τις ιστορίες των παιδιών αναδεικνύονται άμεσες ή και πε-ρισσότερο μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις,  γίνεταιαναφορά στο σωματικό πόνο και βλάβες λιγότερο ή περισσότερο σοβαρέςκαι επικίνδυνες. Πολύ περισσότερο όμως τα παιδιά εστιάζουν στο συναι-σθηματικό κόσμο και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή του θύματος. Τακυρίαρχα συναισθήματα ποικίλουν από την ενόχληση, τη στενοχώρια ωςτον έντονο φόβο (π.χ. φαινόταν τόσο ταραγμένη, αισθανόταν πολύ άσχημα)και τη γενικότερη ψυχική υγεία (π.χ. τους δημιουργούσε ψυχικά τραύματα),αφού, όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, τα θύματα φαίνεται να ζουν
«έναν εφιάλτη». Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των παιδιών, τέτοια βιώματαενδέχεται να παρεμποδίζουν την κοινωνική και σχολική προσαρμογή τωνμαθητών, εφόσον, προκειμένου να αποφύγουν τον εκφοβισμό, αποφεύ-γουν τη γενικότερη συναναστροφή με συνομηλίκους:

Άρχισε να κρύβεται και να μη βγαίνει στη γειτονιά να παίζει μπάλα με
τους φίλους του. Είχαν δημιουργήσει στο παιδί φόβο, είχε αρχίσει να
κλείνεται στον εαυτό της και να μη μας μιλάει.Η αρνητική τους ψυχολογική κατάσταση μπορεί επίσης να παρακω-λύει και την ενασχόληση με τα μαθήματα (π.χ. εκείνες τις μέρες δεν είχε κα-

λή επίδοση στο σχολείο). Οι συνέπειες της επιθετικότητας, σε μικρότεροβέβαια βαθμό, φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλους μαθητές της τάξης ήτου σχολείου, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο. Αναφέρονται για παρά-δειγμα «ο φόβος», «η αναστάτωση», «το σπάσιμο νεύρων».
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5. Τρόποι αντίδρασης, δράσης και αντιμετώπισης των παιδιώνΜέσα από τις αφηγήσεις, αναδεικνύονται ποικίλοι τρόποι αντίδρασηςκαι αντιμετώπισης των εκφοβιστικών συμπεριφορών τόσο από τα θύματαόσο και από τους συμμαθητές τους. Το θύμα μπορεί να εκδηλώνει διαφο-ρετικούς τρόπους, από την πλήρη αδυναμία αντίδρασης (π.χ. δεν μπορούσε
να αντιδράσει, κάθε φορά υποκύπτει στις απειλές της συμμορίας), μέχρι τηνενεργό δράση (π.χ. είχε φέρει φίλους και τους αντιμετώπισαν… έτσι η συμ-
μορία εγκατέλειψε το παιδί που τόσο είχε βασανίσει). Υπάρχει και η εκδοχήπου το θύμα ενδυναμώνεται για να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του:

Μόλις σχολάσαμε και πήγα σπίτι μου μελανιασμένος, είπα στη μητέρα
μου πως θέλω να πάω γυμναστήριο, για να μπορώ να αντιμετωπίσω
τον Γ.Άλλοι αποδέκτες της βίαιης συμπεριφοράς προσπαθούν να αποφύ-γουν να αντιμετωπίσουν τον «νταή» (π.χ. άρχισε να κρύβεται, έπεισαν τους

γονείς τους να μετακομίσουν). Ορισμένοι πάλι επιλέγουν να μην αποκαλύ-ψουν την αλήθεια,  καθώς  φοβούνται την εκδικητικότητα και τα αντίποι-να (π.χ. αναγκάζεται να λέει ψέματα, φοβάται να το πει στους γονείς του
γιατί θα τον ξαναχτυπήσει) ή αποκαλύπτουν τον εκφοβισμό μετά από πα-ρότρυνση φίλων και συμμαθητών.Ενδιαφέρουσες είναι οι εκδοχές ως προς τη στάση και τη δράση τωνσυνομηλίκων, που εμφανίζονται συνήθως ως ενεργοί υποστηρικτές τουθύματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησίακαι συμπάθεια, συσπειρώνονται, προκειμένου να βοηθήσουν. Αυτή η υπο-στήριξη μπορεί να παίρνει τη μορφή ευθείας αντιπαράθεσης με τον «ντα-ή», αναλαμβάνοντας το ρόλο του «ήρωα»:

Στο σχολείο υπάρχουν κάποια παιδιά (ήρωες) που βοηθάνε τα μικρά
παιδιά να γλυτώσουν από αυτό τον εφιάλτη. […] μερικοί που ήθελαν να
διώξουν αυτούς τους bully, έφτιαξαν μια μεγάλη ομάδα, τους έπιασαν
και τους πήγαν στο διευθυντή του σχολείου.Άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι να μην αφή-νουν το θύμα μόνο του (π.χ. από την επομένη μέρα … δεν την ξαναφήσαμε

μόνη της), καθώς και να αναφέρουν τα περιστατικά στους υπευθύνους(π.χ. οι φίλες της παίρνουν το θάρρος να το πουν στο δάσκαλο).Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου οι συνομήλικοι παρουσιάζονταιως αδιάφοροι και απαθείς θεατές: είτε δεν αντιδρούν από φόβο είτε το
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παίρνουν στην πλάκα ή ενθαρρύνουν με τη στάση τους τη σύγκρουση (π.χ.
αντί να μας χωρίσουν φωνάζουν λέγοντας «ξύλο, ξύλο»).
6.  Στάσεις δασκάλων, διευθυντών, γονέωνΣε αρκετές ιστορίες, τα περιστατικά του εκφοβισμού αποκαλύπτονταιστο διδακτικό προσωπικό ή το διευθυντή, από το ίδιο το θύμα ή κυρίως α-πό τους συμμαθητές και εφόσον έχουν πάρει ήδη μεγάλες διαστάσεις. Ησυνήθης στάση και οι αντιδράσεις που αποδίδονται στους εκπαιδευτικούςαφορούν στην τιμωρία του «νταή» με διάφορους τρόπους: από απλές επι-πλήξεις (π.χ. την άλλη μέρα του φώναξαν πολύ οι δάσκαλοι), στέρηση δια-λειμμάτων, γράψιμο της προπαίδειας, αποβολές μέχρι και μόνιμη απομά-κρυνση από το σχολικό περιβάλλον (π.χ. ο διευθυντής έδιωξε τα παιδιά αυ-
τά από το σχολείο).Χαρακτηριστικό είναι πως σε κάποιες ιστορίες, δάσκαλος και διευθυ-ντής παρουσιάστηκαν να δυσπιστούν στα λεγόμενα του θύματος ή να δη-λώνουν αδυναμία στο να δώσουν λύση:

Προσπάθησε να πείσει τους δασκάλους […] χωρίς αποτέλεσμα.
Η διευθύντρια λέει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι.Η δυσκολία διαχείρισης της βίας και επιθετικότητας φαίνεται να γίνε-ται κατανοητή από ορισμένα παιδιά (π.χ. τι να πρωτοκάνουν κι οι δάσκα-

λοι), ενώ εκτιμάται ο ρόλος της παρέμβασης των δασκάλων στην αντιμε-τώπισή τους, ειδικά όταν η παρέμβαση είναι άμεση (π.χ. μα χάρη στους δα-
σκάλους μειώθηκε η κακή συμπεριφορά!).Στις εξιστορήσεις των παιδιών, οι γονείς φαίνεται να ενημερώνονταισε μικρότερο βαθμό απ’ ότι το προσωπικό του σχολείου.  Έτσι και οι ανα-φορές στις αντιδράσεις των γονέων είναι και αυτές ολιγάριθμες. Μία πιθα-νή τακτική είναι η προσπάθεια ενημέρωσης και συνεργασίας με τη διεύ-θυνση του σχολείου (π.χ. οι γονείς που το έμαθαν πήγαν στο διευθυντή και
τα παιδιά αυτά  πήραν το μάθημά τους).  Σε άλλες περιπτώσεις, οι γονείςσυζητούν και ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τον «νταή» (π.χ.
οι γονείς είπαν στο Γ. να μείνει μακριά του), ή αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση(π.χ. την άλλη μέρα … του φώναξαν πολύ οι γονείς) είτε παίρνουν πιο α-κραία μέτρα αποφυγής, όπως αλλαγή γειτονιάς και σχολείου.
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7. Τελική έκβαση, επίλυση του προβλήματοςΤα παιδιά στις ιστορίες τους παρουσιάζουν μια ποικιλία εκβάσεων ό-σον αφορά τα περιστατικά εκφοβισμού. Η εξέλιξη και η λύση συνδέονταιμε  τις  δράσεις παιδιών και ενηλίκων όπως βοήθεια στο θύμα, αντεπίθεση,τιμωρία, απομάκρυνση του «νταή» κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις, η επίλυσηαποδίδεται στην ενδυνάμωση του θύματος ή απλώς στο πέρασμα του χρό-νου και την αποφοίτηση:

Πέρασαν χρόνια κι ήρθε η στιγμή που έφυγαν από το σχολείο.
Ο Ά. δεν ξαναενοχλήθηκε και όλα τελείωσαν.Ωστόσο, υπάρχουν φορές που το ζήτημα παρουσιάζεται ως ιδιαίτεραεπίμονο, με επανεμφάνιση των κρουσμάτων αργότερα (παρά την επιβολήποινής), ακόμη και σε άλλη βαθμίδα (π.χ. στο γυμνάσιο με έπιασε κι άρχισε

να με χτυπάει). Κάποιοι  μαθητές θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να σταμα-τήσουν τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν κρύβουν την απογοήτευση και απαι-σιοδοξία τους ως προς τη δυνατότητα εξάλειψή τους:
Αυτός όμως (παρά τις φωνές των γονιών και των δασκάλων) συνέχισε
να  χτυπάει τα παιδιά και να φέρεται απαίσια στους άλλους και δε συμ-
μορφώθηκε  ποτέ.Τέλος, στις αφηγήσεις διαφαίνεται και η επιθυμία των μαθητών γιασυμφιλίωση,   σαν να μη θέλουν  ο «νταής» να περιθωριοποιηθεί και να α-ποβληθεί από τη σχολική κοινότητα για πάντα. Έτσι, ο «νταής» απεικονί-ζεται σε  κάποιες ιστορίες να μετανιώνει,  ακόμα και να ζητάει συγγνώμη:
Κατάλαβε το λάθος του και δε με ξαναχτύπησε από τότε, και όλα κύλη-
σαν ωραία.
Ο Τ. (νταής) λυπήθηκε τόσο πολύ (βλέποντας τη βλάβη που είχε προκα-
λέσει), που του ζήτησε συγγνώμηή να τιμωρείται και μετά να επέρχεται η συμφιλίωση:
Του είπα ότι αν τον ξαναχτυπήσουν θα το έλεγα στο διευθυντή.
Την επομένη τον ξαναχτύπησαν και πήγα στο διευθυντή και του είπα τι
γινόταν τόσο καιρό. Τους κάλεσε στο γραφείο και τους τιμώρησε αυ-
στηρά.  Από τότε δεν τον ξαναενόχλησαν και έγιναν και φίλοι και αυτή η
συμμορία σταμάτησε.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 69ΣυζήτησηΗ ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα οι γραπτές αφηγήσειςσυνέβαλαν στο να αναδυθούν αυθόρμητα οι αναπαραστάσεις των ίδιωντων παιδιών,  γύρω από το πολυσυζητημένο αυτό ζήτημα που αφορά τηζωή τους και που έχει μελετηθεί, κυρίως, μέσα από ποσοτικές έρευνες πουβασίζονται σε εννοιολογικές «κατασκευές» ειδικών και ενηλίκων. Αναδεί-χτηκαν, λοιπόν, νέες πτυχές που μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε στη νοη-ματοδότηση του σχολικού εκφοβισμού και την αντιμετώπισή του, αλλάκαι στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα άλλων  ερευνών και τηςσχετικής με το θέμα θεωρίας ως προς το προφίλ, τα κίνητρα και συναι-σθήματα των εμπλεκομένων, τις συνέπειες, τους τρόπους αντίδρασης καιτη στάση των ενηλίκων (Bosacki et al., 2006. Farrington, & Baldry, 2010.Frisen et al., 2007, 2008. Sijtsema et al., 2009. Thornberg, 2010).Στις ιστορίες παρουσιάζεται ένας «νταής» (ή περισσότεροι, «συμμορί-
α») που εκδηλώνουν δράσεις εκφοβισμού, βίας ή επιθετικότητας. Σε πολ-λές περιπτώσεις, ο τρόπος δράσης του «νταή»  εμπίπτει στην ευρέως γνω-στή έννοια του εκφοβισμού, με βάση τα κύρια κριτήρια της διαφοράς ι-σχύος και ηλικίας, της πρόθεσης και της επανάληψης. Ωστόσο, περιγράφο-νται συχνά και περιστατικά επιθετικότητας με την πιο διευρυμένη έννοια ήκαι συστηματικής ενόχλησης. Ενδέχεται δηλαδή η βία/επιθετικότητα  ναλαμβάνει χώρα μεταξύ συνομηλίκων, χωρίς εμφανή διαφορά δύναμης, ναεκδηλώνεται αρκετά ανοιχτά και μάλιστα να έχει πολλούς αποδέκτες. Ταευρήματα αυτά ενισχύουν το γενικότερο προβληματισμό που εγείρεται σεσχέση με την εκτίμηση και την κατανόηση του εκφοβισμού και την ενδε-χόμενη διάσταση ανάμεσα στο πώς ορίζουν την έννοια οι επιστήμο-νες/μελετητές και στο πώς γίνεται  αντιληπτή  από την ευρύτερη κοινωνι-κή ομάδα και τους μαθητές ειδικότερα (Arora, 1996. Smith et al., 2002).Μέσα από αυτή την προοπτική, χαρακτηριστική είναι και η απουσία ανα-φορών σε περιπτώσεις αποκλεισμού από την ομάδα, γεγονός που συνάδειμε τα συμπεράσματα άλλων ερευνών (Boulton et al., 2002) που υποστηρί-ζουν πως η έμμεση αυτή μορφή, συχνά, δεν συγκαταλέγεται από τα παιδιάστην έννοια του σχολικού εκφοβισμού. Ωστόσο, αυτό το εύρημα καθώς τοότι στο ρόλο του «νταή» δεν παρουσιάζονται καθόλου κορίτσια, μπορεί νααποδοθεί, μερικώς, στη σύνθεση του δείγματος (στην πλειοψηφία αγόρια)και στον τρόπο που διατυπώθηκε στην έρευνά μας το θέμα για τη συγ-
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γραφή της ιστορίας.Ενδιαφέρον έχουν και οι ποικίλες απεικονίσεις του «νταή». Σκιαγρα-φείται ως παιδί που φοβίζει, εκβιάζει και προκαλεί βλάβη, αλλά μπορεί ναχαρακτηρίζεται και απλώς «ενοχλητικός», «αντιπαθητικός». Γενικότερα, τολεξιλόγιο που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις ιστορίες τους συμβαδίζει σεαρκετές περιπτώσεις με αυτό που αναφέρεται για την ελληνική γλώσσα,στη διαγλωσσική έρευνα των Smith και συνεργατών (2002) (π.χ. κάνω το
μάγκα, μειώνω, ταλαιπωρώ).Ο αποδέκτης της δράσης του «νταή» παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτεραστερεοτυπικό τρόπο, κυρίως όσον αφορά στην εμφάνιση, την ηλικία, ή τοφύλο, ενώ ο χαρακτήρας του σκιαγραφείται ως ήπιος, συμπαθής και μάλ-λον ευάλωτος. Όσον αφορά στις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της εκφοβι-στικής συμπεριφοράς, οι εξιστορήσεις των παιδιών συνάδουν σε σημαντι-κό βαθμό με τα συμπεράσματα άλλων ερευνών με κυρίαρχα μοτίβα το φό-βο, την αδυναμία αντίδρασης και δυσκολίες στην κοινωνική και σχολικήπροσαρμογή (Flanery et al., 2004. Olweus, 1993).  Το ίδιο ισχύει και για ο-ρισμένους από τους λόγους στους οποίους αποδίδεται η εκφοβιστική συ-μπεριφορά που αφορούν είτε στο «νταή» (π.χ. υπεροχή, ψυχολογικά, οικο-γενειακά προβλήματα, έλλειψη ενσυναίσθησης) είτε στο θύμα (π.χ. αδύνα-μος, ευάλωτος, διαφορετική εθνικότητα, νεόφερτος στο σχολείο) (Frisenet al., 2007. Joliffe & Farrington, 2011. Thornberg, 2010).

Πρόληψη-ΠαρέμβασηΣημαντική είναι και η στάση των συνομηλίκων, ο ρόλος των οποίωνκρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός στην πρόληψη και παρέμβαση. Υποστηρίζε-ται, άλλωστε πως ο εκφοβισμός αποτελεί ομαδική διαδικασία («groupprocess») (O’Connell, Pepler & Craig, 1999. Sutton & Smith, 1999), με τηνέννοια της συνυπευθυνότητας της ομάδας των ομηλίκων. Ενώ η βιβλιο-γραφία αναφέρει ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων των παιδιών-θεατών, μετέσσερις βασικούς τύπους: συνεργούς του θύτη, οπαδούς-υποστηρικτέςτου θύτη, απαθείς και υπερασπιστές των θυμάτων (Salmivalli, 2010), στιςσυγκεκριμένες αφηγήσεις των μαθητών κυριαρχεί η τέταρτη. Η συμπαρά-σταση στον αποδέκτη της βίας και η στήριξη του αδύνατου ή τουλάχιστονμια τέτοια πρόθεση παρά την αδυναμία των παιδιών πολλές φορές για α-
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ποτελεσματική δράση, αποτελεί ένα αισιόδοξο στοιχείο που αντιτίθεταιστη διάχυτη άποψη για επικράτηση της αδιαφορίας και του ατομικισμούκαι που μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί σε επίπεδο συμβουλευτι-κής στο πλαίσιο του σχολείου.Στο πλαίσιο πρόληψης και παρέμβασης  σε επίπεδο συστήματος, ση-μαντική φαίνεται να είναι και η συμβουλευτική με τα ενήλικα μέλη τηςσχολική κοινότητας, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς. Η ανα-φορά μέσα στις ιστορίες στο δικό τους ρόλο, αναδεικνύει μια αντιφατικήάποψη όσον αφορά στο βαθμό εμπιστοσύνης και ικανοποίησης από τοντρόπο διαχείρισης των περιστατικών κυρίως από τους υπευθύνους στοσχολείο. Τα προβλήματα αυτά άλλοτε φαίνεται να επιλύονται κι άλλοτε όχικαι η τιμωρία του «νταή» αναφέρεται σχεδόν ως τη μοναδική τακτική απότη μεριά του σχολείου.Ωστόσο, μέσα από τις αφηγήσεις των παιδιών, αναδεικνύονται δια-φορετικές εκδοχές όσον αφορά την αντιμετώπιση και την επίλυση τουπροβλήματος. Πέρα από την ενημέρωση των υπευθύνων και την επέμβα-ση, γενικά, τρίτων, άλλες συνήθεις τακτικές, που αναφέρονται και σε άλλεςέρευνες (Black, Weinles, & Washington, 2010. Thornberg, 2010), αφορούνστη δραστική αντιμετώπιση, απομάκρυνση, αποφυγή και αγνόηση από τημεριά του θύματος. Ιδιαίτερα όμως ενδιαφέρον εύρημα που προκύπτει καιαπό άλλες ποιοτικές μελέτες (Bosacki et al., 2006. Frisen et al., 2007, 2008),αποτελεί το γεγονός ότι η επίλυση του προβλήματος μπορεί να συνδέεταικαι με αλλαγές είτε του θύματος (εμφάνιση, ενδυνάμωση) είτε του «νταή»(ωρίμαση, μεταμέλεια) αλλά και της δυναμικής των διαπροσωπικών σχέ-σεων. Αναδεικνύεται αφενός ο ρόλος των συνομηλίκων (κοινωνική δικτύ-ωση του θύματος) και αφετέρου της συζήτησης ανάμεσα στους εμπλεκό-μενους, έτσι ώστε, μέσα από τις αναπαραστάσεις των παιδιών να υποδη-λώνεται μία διάθεση για μη περιθωριοποίηση του «νταή», και να παρου-σιάζεται εφικτή ακόμη και η συμφιλίωση.Συμπερασματικά, η μαθητική οπτική όπως αποτυπώθηκε στις αφη-γήσεις των παιδιών, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συζήτηση και τογενικότερο προβληματισμό που αφορά στις διάφορες μορφές εκφοβιστι-κής συμπεριφοράς στο σχολείο και την αντιμετώπισή τους. Όπως χαρα-κτηριστικά υποστηρίζει ο Rigby (2002), οι ιστορίες των ίδιων των παιδιώνμπορεί να κινήσουν ευκολότερα το ενδιαφέρον και να είναι πιο διαφωτι-στικές  για τα σχολικά δρώμενα, απ’ ότι οι πιο προσεκτικά συγκεντρωμέ-
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νες και τακτικά παρουσιασμένες στατιστικές. Σε επίπεδο σχολικής μονά-δας, και στο πλαίσιο της συμβουλευτικής, οι εκπαιδευτικοί θα είχαν πολλάνα επωφεληθούν γνωρίζοντας τι γράφουν και πώς αντιλαμβάνονται οιμαθητές τους τον εκφοβισμό.
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Ο ρόλος της σωματοποίησης στην κατανόησητων online σεξουαλικών συμπεριφορών (cybersex):Μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση
Γιώργος Αλεξιάς1,Άννα Παναγιωτίδου2

ΠερίληψηΤο άρθρο επιχειρεί την ανάδειξη της έννοιας της σωματοποίησης ωςτην κατάλληλη, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο συγκρό-τησης των online σεξουαλικών σχέσεων. Το cybersex, θεωρείται σχεδόν α-νεξάρτητο από τη φυσική παρουσία του σώματος. Η διαμόρφωση ευέλι-κτων σεξουαλικών ταυτοτήτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δυνητικώνσεξουαλικών κοινοτήτων και του κειμενικού sex, ουσιαστικά προτείνει ότιτο βιολογικό σώμα δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στη συγκρότηση τωνonline σεξουαλικών σχέσεων. Παρόλα αυτά έρευνες έχουν αναδείξει ότικαι οι ευέλικτες σεξουαλικές διαδικτυακές ταυτότητες ουσιαστικά αναπα-ράγουν τα βασικά στοιχεία δόμησης των πραγματικών ταυτοτήτων. Άρακαι το σώμα στις online σεξουαλικές σχέσεις αναπαράγει τη μορφή σωμα-τοποίησης που έχουμε στο φυσικό κόσμο, χρησιμοποιώντας τα κυρίαρχαπρότυπα ομορφιάς ή εμπορευματοποίησης. Η σωματοποίηση, η δυναμικήσχέση που διαμορφώνουμε με τα σώματά μας κατά τη διάρκεια εκδήλω-σης της κοινωνικής μας συμπεριφοράς, είναι επομένως το βασικό αναλυτι-κό εργαλείο για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνταιοι online σεξουαλικές σχέσεις.
Λέξεις - κλειδιά: Κυβερνοσέξ, σωματοποίηση, κοινωνιολογία σώματος
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ΑΛΕΞΙΑΣ Γ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Α.80 AbstractThe article intends to enhance the concept of embodiment as a keyconcept, which helps us comprehend the way that online sexual relation-ships are composed. Cybersex, is considered almost independent from thebody's physical presence. The formation of flexible sexual identities, espe-cially in the case of virtual sexual communities and textual sex, actuallysuggests that the biological body itself, plays no role in the constitution ofonline sexual relationships. However, research has revealed that (even the)flexible sexual online identities actually reproduce the basic constructiveelements of real identities and, consequently, our body in online sexual re-lationships reproduces the same form of embodiment existing in the natu-ral/real world, by using the prevailing standards of beauty or commerciali-zation. The embodiment, the dynamic relationship that we develop withour bodies during the expression of our social behavior, is, thus, the basicanalytical tool for the comprehension of the way that online relationshipsget shaped.
Key words: Cybersex, sociology of body

ΕισαγωγήΤο διαδίκτυο καθημερινά αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στοντρόπο διάθρωσης και διεξαγωγής των επικοινωνιών στις σύγχρονες δυτι-κές κοινωνίες. Μάλιστα, η επιρροή αυτή είναι τόσο σημαντική, ώστε μπο-ρούμε να αναφερόμαστε στη συγκρότηση νέων διαδικτυακών κοινωνικώνσχέσεων, οι οποίες φυσικά ορίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο απόό,τι οι παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις, υπερβαίνοντας, τις έννοιες τουχώρου και του χρόνου (Constant, Kiesler & Sproull, 1994. Becker, 1997).Το διαδίκτυο αποτελεί μορφή διαμεσολάβησης και έκφρασης τωνκοινωνικών σχέσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η επέκταση τουδιαδικτύου στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, διασκεδάζουμε, ενη-μερωνόμαστε, ψωνίζουμε, κάνουμε διακοπές και μια σειρά από άλλες δρα-στηριότητες και συμπεριφορές το μετατρέπει σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενομελέτης των κοινωνικών επιστημών. Οφείλουμε δηλαδή, ως κοινωνικοί ε-
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πιστήμονες, να μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται ηανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά στο διαδίκτυο, ο τρόπος δηλαδή συ-γκρότησης και λειτουργίας των διαδικτυακών κοινωνικών σχέσεων. Οικοινωνικές σχέσεις δυναμικά, όπως αλλάζουν οι κοινωνίες, τροποποιού-νται και αποκτούν νέα διάσταση και τρόπο έκφρασης και λειτουργίας.Σε αυτό το πλαίσιο και οι σεξουαλικές επαφές και σχέσεις, ως ιστορι-κές έννοιες επίσης σε συγκριμένα πλαίσια (διαδικτυακές), αποκτούν νέαδιάσταση και δυναμική διαμορφώνοντας αυτό που ονομάζουμε cybersex.Αντικείμενο του άρθρου είναι η καταγραφή του τρόπου, μέσω του οποίουοι διαδικτυακές σεξουαλικές σχέσεις δομούνται πάνω σε μια ιδιόμορφηχρήση-αναπαράσταση και εμπορευματοποίηση του σώματος (Feather-stone, 1991a, b).Σε αυτό το πλαίσιο, και προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος συγκρό-τησης των online σεξουαλικών σχέσεων, χρησιμοποιείται η έννοια της σω-ματοποίησης, η οποία μας προσφέρει τη δυνατότητα, όπως θα δούμε ανα-λυτικά, να κατανοήσουμε τον τρόπο εκδήλωσης της κοινωνικής συμπερι-φοράς. Η έκφραση της σεξουαλικής συμπεριφοράς συνδέεται άρρηκτα μετο σώμα και δεν μπορούμε να μελετήσουμε τις online σεξουαλικές σχέσεις,αν δεν μελετήσουμε το ρόλο που διαδραματίζει το σώμα (σαν παρουσία,αναπαράσταση ή απουσία) σε αυτές (Slater, 1998).Σεξ και σώμα είναι συνυφασμένες έννοιες, και δεν μπορεί να μελετηθείη online σεξουαλική (κοινωνική) συμπεριφορά, αν δεν γίνει αναφορά στησωματοποίηση των χρηστών του διαδικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο αντικεί-μενο μελέτης είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και χρησιμο-ποιούν το σώμα οι χρήστες στις σεξουαλικές κοινότητες (Ross, 2005). Ηπαραδοσιακή αντίληψη ήταν να θεωρούνται οι σχέσεις αυτές ως α-σώματες, ως σχέσεις δηλαδή στις οποίες το σώμα δεν διαδραματίζει κανέ-να ρόλο. Αντιθέτως, η δική μας πρόταση είναι ότι το σώμα, μέσω της σω-ματοποίησης, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση και κατανόηση(για τους κοινωνικούς επιστήμονες) των διαδικτυακών σεξουαλικών σχέ-σεων. Μόνο αν κατανοήσουμε το ρόλο που διαδραματίζει το σώμα (σανφυσική απουσία αλλά σαν παρούσα αναπαράσταση), μέσω της σωματο-ποίησης, μπορούμε να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε τις συμπεριφορέςαυτές.



ΑΛΕΞΙΑΣ Γ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Α.82 ΣωματοποίησηΗ μελέτη του σώματος αποτελούσε παραδοσιακά μονοπωλιακό αντι-κείμενο των θετικών επιστημών, με προεξέχουσα την ιατρική, με αποτέλε-σμα το σώμα να είναι για τις κοινωνικές επιστήμες μια «παρούσα απουσί-α» (Shilling, 1993, σελ.19). Οι κοινωνικές επιστήμες αναπαράγοντας τονΚαρτεσιανό δυισμό προσδιόρισαν ως αντικείμενό διαχείρισής τους την αν-θρώπινη συμπεριφορά, την πνευματική διάσταση του ανθρώπου, δηλαδή,αφήνοντας το σώμα ως «σάρκα» στην ιατρική. Το σώμα αρχικά αντιμετω-πίσθηκε από τις κοινωνικές επιστήμες (αρχικά από την κοινωνική ανθρω-πολογία) απλώς ως ένας χώρος εγγραφής κοινωνικών μηνυμάτων καινοημάτων. Στη συνέχεια όμως και κάτω από την ανάπτυξη της κοινωνιο-λογίας του σώματος, έγινε αντιληπτό ότι προκειμένου να κατανοηθεί πλη-ρέστερα η ανθρώπινη συμπεριφορά οφείλουμε να υπερβούμε τους περιο-ρισμούς που έθεσε ο Καρτεσιανός δυισμός και να συμπεριλάβουμε στην α-νάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και το σώμα, το οποίο θεωρήθηκεως πολύπλοκη βιολογικο-κοινωνική οντότητα, η οποία αποκτά την τελικήυπόστασή της και από τις επιρροές που δέχεται από την εκάστοτε ιστορι-κή κοινωνία. «Ενώ κάποιος μπορεί να αναφέρεται στο αντικειμενικό σώμα,
ως κοινωνιολόγοι θα πρέπει να εστιάσουμε στη… σωματοποίηση (bodiment)
ως μορφή βίωσης (experientiality) του σώματος. Το σώμα θα πρέπει να
προσδιοριστεί τόσο ως αισθητήριο (sensory) όσο και ως σαρκική ύπαρξη»(Turner, 1995, σελ. 236).Κάθε κοινωνία παράγει τη δική της αντίληψη για το σώμα και παράλ-ληλα μορφοποιεί κοινωνικά τα σώματα των μελών της. Τα ντύνει ή ταγδύνει με συγκεκριμένο τρόπο, παράγει μια ιδιαίτερη αντίληψη για την ο-μορφιά, την ασθένεια, κλπ. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, κάτω από τηδιευρυμένη δυνατότητα που μας προσφέρουν οι σύγχρονες ιατρικές τε-χνολογίες (εγχειρήσεις αλλαγής φύλου, πλαστική χειρουργική, μεταμο-σχεύσεις, αποκωδικοποίηση DNA κλπ.), θεωρείται ότι το σώμα αποτελείπροσδιοριστικό στοιχείο της ατομικότητας.Με άλλα λόγια, αναδείχθηκε πως δεν «έχουμε» απλώς σώματα αλλά«είμαστε σώματα». Η σχέση με το σώμα μας είναι δυναμική και παράγεικάθε στιγμή την ίδια την ιδιαιτερότητά μας και την κοινωνική μας συμπε-ριφορά. Δεν μπορούμε επομένως να κατανοήσουμε την κοινωνική δράσηκαι συμπεριφορά, αν δεν μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους ιστο-
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ρικά χρησιμοποιούμε ή καλύτερα μορφοποιούμε σύμφωνα με τις κυρίαρ-χες κοινωνικές αντιλήψεις τα σώματά μας. Είμαστε δηλαδή κοινωνικά σω-ματοποιημένα υποκείμενα.Το σώμα πλέον αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα τόσο ως δυναμικό ενερ-γό συστατικό της κοινωνίας, όσο και ως η υποκειμενική βίωση της συμμε-τοχής στην κοινωνία, η οποία αναδεικνύεται μέσω της φαινομενολογίαςδιαμορφώνοντας μία σωματοποιημένη κοινωνιολογία (embodied ή corpo-real sociology) (Williams & Bendelow, 1998. Burkitt, 1999. Crossley, 1995).«Σημαντική για την κοινωνιολογία του σώματος είναι η ιδέα της σωματο-
ποίησης ως διαδικασίας. Δεν έχουμε σώματα, μάλλον σωματοποιούμαστε
(become embodied) ως συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων. Η σωματοποίηση
μας είναι μία ιστορική κατασκευή» (Turner, 1995, σελ. 235). Η φράση τουTurner αναδεικνύει τον ενεργητικό ρόλο του σώματος στη μορφοποίησητου κοινωνικού και τη σχέση αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ σωμα-τοποίησης και κοινωνίας. Επιπλέον, το σώμα δεν μπορεί να θεωρηθεί στα-τικό, καθώς η σωματοποίηση είναι δυναμική διαδικασία ανακατασκευήςτου σώματος (νέος-γέρος, υγιής-ασθενής κλπ.). Το σώμα είναι ζωντανό καιμεταβλητό όσο και η κοινωνία που συνεχώς διαμορφώνεται και εξελίσσε-ται. Οι επιλογές σωματοποίησης και ο έλεγχος του σώματος και των δρα-στηριοτήτων του, είναι βασικό στοιχείο στην κοινωνικοποίηση του ατόμου(Kelly & Field, 1996). Η κοινωνική ταυτότητα του ατόμου, επηρεάζεται τό-σο από τη φυσική του εμφάνιση (φύλο, χρώμα, σωματότυπος κ.λπ.) όσοκαι από τις επιλογές που κάνει στην ιδιαίτερη σωματοποίησή του (π.χ.πλαστική χειρουργική).Συμπερασματικά, το θεωρητικό πλαίσιο της σωματοποίησης, προτεί-νει πως το σώμα αναδεικνύεται στις δυτικές κοινωνίες πέρα από ένα σύ-νολο βιολογικών προδιαγραφών (άνδρας-γυναίκα, δυνατός-αδύναμος,χονδρός-αδύνατος κλπ.) επάνω στις οποίες εγγράφονται οι εκάστοτε ι-στορικές κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες και αρχές σε ενεργητικό, πρω-ταρχικό συστατικό της ατομικής ταυτότητας και της εκδήλωσης της κοι-νωνικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, οι τρόποι με τους οποίους τα άτομαδυναμικά μορφοποιούν τα σώματά τους (σωματοποιούν τις κοινωνικές ε-πιταγές) προσδιορίζονται βέβαια από τις ευρύτερες κοινωνικές δομές (πχ.ιδεολογία, σύστημα εξουσίας, ταξικό σύστημα κλπ.), αλλά διατηρούν τηδυνατότητα να έρθουν σε αντιπαράθεση με αυτά και να τα τροποποιή-σουν. Με άλλα λόγια, η σωματοποίηση μάς προσφέρει τη δυνατότητα να
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καταλάβουμε τόσο την κοινωνική δράση όσο και τη σχέση της με την κοι-νωνική δομή (Turner, 1995). Είναι αδύνατο συνεπώς να κατανοήσουμετην ανθρώπινη συμπεριφορά, αν δεν προσδιορίσουμε το άτομο ως πρωτί-στως σωματοποιημένο υποκείμενο.

Η Σωματοποίηση της ΣεξουαλικότηταςΗ σεξουαλική επαφή είναι βιολογική λειτουργία, με σκοπό την αναπα-ραγωγή του είδους (παρότι δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή). Με το πέρα-σμα των αιώνων έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αισθανόμαστε σεξουαλική
επιθυμία και να βιώνουμε τον οργασμό ως μία ιδιαίτερα έντονη μορφή φυ-
σικής και συναισθηματικής ηδονής. Το σεξ έχει αναχθεί σε σεξουαλικότητα∙
ή μάλλον σε «πολλές μορφές» σεξουαλικότητας (McNair, 2005, σελ. 14). Με-λετώντας την ιστορία της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, διαπιστώνουμεότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανθρώπινης σεξουαλικότητας(Foucault, 1981). Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, παρατηρού-νται διαφορετικές δομές σεξουαλικότητας και το άτομο αντιλαμβάνεται τησεξουαλικότητα του επηρεασμένο από την κουλτούρα της εποχής του, τακοινωνικά πρότυπα και την προσωπική του επιθυμία (McNair, 2005. Binik,2001. Young, 2002).Παράλληλα, παρατηρούμε ότι τα σεξουαλικά συναισθήματα εξατομι-κεύονται με τρόπο που κάθε άτομο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα,βιώνοντας με μοναδικό τρόπο τη σεξουαλικότητα του (Weeks, 2003). Η
σεξουαλικότητα δεν είχε διακριτή ύπαρξη όσο η σεξουαλική συμπεριφορά
ήταν συνδεμένη με την αναπαραγωγή και με τις γενεές (Giddens, 1991, σελ.227). Σήμερα, η σεξουαλικότητα αποτελεί ιδιότητα του εαυτού μέσα σε ένα
αναστοχαστικό και αυτοαναφορικό σχέδιο ζωής. (Giddens, 2005, σελ.15).Αναπτύσσουμε και επινοούμε ποικίλες μορφές σεξουαλικών ταυτοτήτων,απελευθερωμένες από την αναπαραγωγική μας ικανότητα, συγκροτώνταςέτσι την ιδιαίτερη ατομική ταυτότητά μας.Παρότι ο φεμινισμός και η σεξουαλική επανάσταση έδωσαν κοινωνικήυπόσταση σε ομάδες όπως οι γυναίκες και οι ομοφυλόφιλοι, οι σεξουαλι-κές τους συμπεριφορές συνδυάστηκαν με την ανάπτυξη καταναλωτικώντάσεων, εμπορευματοποιώντας τις φαντασιώσεις, την ηδονή και την από-λαυση (Turner, 2008). Το σεξ πουλάει, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μία
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τεράστια βιομηχανία (McNair, 2005. Turner, 2008). Το γυμνό και το πορνόέχουν εισχωρήσει στο λεγόμενο life style, αποτελώντας μία νέα τάση σε-ξουαλικότητας και σωματοποίησης. Περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές, βι-ντεοκλίπ, ταινίες κ.λπ. διαχειρίζονται τη σεξουαλικότητα του ατόμου, κα-τασκευάζοντας νέα πρότυπα αισθητικής. Η σωματοποίηση της σεξουαλι-κότητας ξεκινάει από το ντύσιμο του σώματος ως τις κινήσεις, τη σεξουα-λική κουλτούρα και τους κοινωνικοπολιτικούς περιορισμούς. Το άτομο σωματοποιείται με γνώμονα τα κοινωνικά πρότυπα πουλαμβάνει, σε συνάρτηση με τις προσωπικές του επιθυμίες και επιλογές. Σεαυτό το πλαίσιο, πρωταγωνιστικό ρόλο στις ημέρες μας παίζει η εικόνατου σεξουαλικού σώματος στην οθόνη του υπολογιστή, στην τηλεόραση,στις αφίσες, στις τέχνες, στα έντυπα, στον καθρέφτη, η εικόνα που παρου-σιάζουμε ως σωματοποιημένα άτομα στα μάτια των άλλων. Στις σύγχρο-νες δυτικές κοινωνίες σταδιακά ξεπεράσαμε την ανηθικότητα του πορνό,που κυριαρχούσε μέχρι πριν δύο δεκαετίες, ενώ παράλληλα αναπροσδιο-ρίσαμε το πορνό με βάση τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής (εμπορευματο-ποίηση, εμφάνιση διαδικτύου κλπ.). Εξαιτίας της διάδοσης του διαδικτύουκαι της ευκολίας πρόσβασης σε αυτό η κυρίαρχη εικόνα του σεξ είναι αυτήπου συναντάμε σήμερα σε ιστοχώρους (εικόνες, βίντεο) και σε βίντεο κο-ριτσιών τα οποία κάνουν στριπτίζ μπροστά σε μία web camera. Το διαδί-κτυο, ως νέο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης, αποτελείπηγή έκφρασης των νέων σεξουαλικών τάσεων. Η δυνατότητα της χρήσηςτης ψευδωνυμίας δίνει την ελευθερία στους χρήστες να εκφράσουν τη σε-ξουαλικότητα τους, μέσα σε δυνητικές κοινότητες στις οποίες οι ίδιοι έ-χουν επιλέξει να είναι μέλη.

Κυβερνοχώρος και ΣώμαΗ δημιουργία του κυβερνοχώρου προσφέρει τη δυνατότητα εγκαθί-δρυσης μίας νέας ποιότητας κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες χαρακτηρίζο-νται από την αποπροσωποποίηση των κοινωνικών επαφών και την ιδιό-μορφη μορφή συνύπαρξης και επικοινωνίας, η οποία λειτουργεί σε έναπαγκόσμιο επίπεδο, υπερβαίνοντας τους παραδοσιακούς περιορισμούςτου χώρου και του χρόνου (Giddens, 1992). Η δυνατότητα παραγωγήςπολλαπλών ευέλικτων ταυτοτήτων, απομακρύνει το άτομο από την κοι-
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νωνική ταυτότητα (offline) που έχει κατασκευάσει με βάση την ιστορία,την παράδοση, τον πολιτισμό και τα χαρακτηριστικά του βιολογικού τουσώματος (όπως φύλο, χρώμα και σωματική διάπλαση). Το διαδίκτυο έχειτη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτόμας, την ταυτότητά μας και τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους(Turkle, 1996).Η επαφή στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους, σεπραγματικό χρόνο, καθώς τα πολυμέσα δίνουν τη δυνατότητα οπτικοα-κουστικής επικοινωνίας (κάμερα, μικρόφωνο, οθόνη, κίνηση, ήχος κ.λπ.).Στην επαφή των χρηστών δεν δίνεται βαρύτητα στην ηλικία, το φύλο καιτα υπόλοιπα σωματικά χαρακτηριστικά του ατόμου, παρά είναι αρκετή ηεπιθυμία συμμετοχής στην κοινότητα με τη δυνητική ταυτότητα που ο κά-θε χρήστης έχει κατασκευάσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστεςδεν έχουν δει ποτέ τα άτομα (τα σώματά τους) με τα οποία επικοινωνούν(Gwinnell, 1998). Οι νέες τεχνολογίες μορφοποιούν το υποκείμενο σε νέαβάση. «Το αποτέλεσμα είναι ένα υποκείμενο το οποίο έχει μορφοποιηθείκαι συνεχίζει να επανα-μορφοποιεί νέες σχέσεις με την τεχνολογία, η οποίαέχει γίνει προσδιοριστική για την ανάπτυξή του» (Worthington, 2002, σελ.193). Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, εμφανίζονται νέες μορφές σωμα-τοποίησης, όπως τα μετα-σώματα3, τα avatars4 και τα δυνητικά σώματα,
                                                3 Τα μετα-σώματα (posthuman), είναι ανθρώπινα σώματα που έχουν δεχτεί τεχνολογικήπαρέμβαση (Rutsky, 1999). Ο σκοπός των επεμβάσεων δεν αφορά μόνο τη βελτίωση της υ-γείας ή την παράταση του θανάτου και της γήρανσης, αλλά και την επιλογή του ανθρώπουνα επεμβαίνει στο σώμα και να το ελέγχει (π.χ. μέθοδοι αναπαραγωγής, κλωνοποίηση κλπ.).Μετα-σώματα, είναι και οι κυβερνο-οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούν  εμφύτευση τεχνητώνστοιχείων στο ανθρώπινο σώμα (Biocca, 1997). Χαρακτηριστικό παράδειγμα επέμβασηςπάνω στη βιολογική δομή του σώματος είναι ο Stelarc (Engström &  Selinger, 2007). Τα με-τα-σώματα, θεωρούνται ως νέα μελλοντική μορφή σωματοποίησης, που θα επηρεάσει τηλειτουργία και τη δομή του βιολογικού σώματος, καθώς και τη σχέση του ανθρώπου με τηφύση (Bostrom, 2005).4 Το avatar είναι η δυνητική αναπαράσταση του χρήστη, η οποία εκφράζει το πώς θέλει τοάτομο να είναι το σώμα του, αναδεικνύοντας και πτυχές της ταυτότητας του. Η προέλευσητης λέξης avatar, είναι από την σανσκριτική λέξη Avatāra, που σημαίνει ενσάρκωση(Wikipedia – Avatar (computing), http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_%28icon%29). Εν-σαρκώνει δηλαδή το άτομο, το φυσικό του σώμα σε ένα δυνητικό περιβάλλον και αλληλε-πιδρά με τα υπόλοιπα avatars, με συμπεριφορά επηρεασμένη από τις πρόσωπο με πρόσω-πο σχέσεις (Becker & Mark, 1999.  Kirkpatrick, 2007). Κατά την Barbara Becker (1997), μέ-σω του avatar, το άτομο εκφράζει και αναδεικνύει την επιθυμία του να ελέγχει το σώματου.
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τα οποία προσφέρουν μια νέα αναπαράσταση του «εγώ» του χρήστη (Yee,Bailenson, & Ducheneaut, 2009), η οποία λαμβάνει χώρο στις δυνητικέςκοινότητες, δίνοντας του την αίσθηση ότι έχει μία «φυσική» παρουσία(Casanueva & Blake, 2000). Το δυνητικό σώμα, δεν είναι απαραίτητα η α-ναπαράσταση του φυσικού σώματος. Το άτομο, μέσα στο δυνητικό περι-βάλλον, αποκτάει πολυδιάστατη μορφή και η σωματοποίηση του απελευ-θερώνεται από το μονοδιάστατο βιολογικό του σώμα. Αυτό δεν σημαίνειότι παύει να είναι ιδιαίτερο και μοναδικό ως ύπαρξη. Κατά κάποιο τρόποδημιουργεί πολλές μοναδικότητες του «εαυτού» του, στα πλαίσια των δια-δικτυακών σχέσεων και των προτύπων που τους διακατέχουν, ενώ πα-ράλληλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιολογική του υπόσταση. Ανα-καλύπτει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης του εαυτού του εντός των δυ-νητικών κοινοτήτων, με τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών (Levy,1999). Η δυνατότητα επανεφεύρεσης και διαμόρφωσης της δυνητικήςταυτότητας του ατόμου, του δίνει, για πρώτη φορά, την αίσθηση ότι μπο-ρεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το βιολογικό του σώμα, το οποίο δεντο έχει επιλέξει. Η αίσθηση της μη οριοθετημένης και ατομικά ελεγχόμενηςυπόστασης και η ελευθερία επιλογής, δίνουν στο άτομο τη δυνατότητασυμμετοχής σε δυνητικές κοινότητες με την υιοθέτηση πολλαπλών ταυτο-τήτων.Η online αναπαράσταση του φυσικού σώματος, μπορεί να πραγματο-ποιηθεί με τη χρήση avatar, η δομή του οποίου εξαρτάται άμεσα από τιςδυνατότητες που παρέχει το εκάστοτε δυνητικό περιβάλλον (από ανδρεί-κελο, μέχρι μία εικόνα μερικών εκατοστών), με το ψευδώνυμο που μπορείνα αποδίδει κάποια φανταστικά ή μη χαρακτηριστικά του βιολογικού σώ-ματος (ψευδώνυμα όπως: σωματαράς, κουκλίτσα, τίγρης κ.α.), ή ακόμη μετην αυτοπαρουσίαση του ατόμου παραθέτοντας στο προφίλ του κάποιαστοιχεία της φυσικής του υπόστασης (π.χ. ύψος, φύλο, ηλικία, κ.α.). Σε κά-θε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να δώσει χαρακτηριστικά του σώματοςπου θέλει να γνωρίσουν τα μέλη της κοινότητας στην οποία συμμετέχει. Τακίνητρα του, για την παρουσίαση της δυνητικής του υπόστασης, οι επιλο-γές του και οι πεποιθήσεις του σχετίζονται με τις ευκαιρίες (δυνατότητες)που του παρέχει το εκάστοτε δυνητικό περιβάλλον και ο σκοπός συμμετο-χής στη δυνητική κοινότητα, και είναι ανεξάρτητα από τα βιολογικά χαρα-κτηριστικά του. Τα μέλη των δυνητικών κοινοτήτων μπορούν να είναι απολύτως α-
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νώνυμα και να γνωρίζονται μόνο μέσα από τα ψευδώνυμά τους, βιώνονταςόμως το συναίσθημα της ύπαρξης οικειότητας και δεσμού. Η επικοινωνίαμέσω γραπτού κειμένου, η απουσία κοινωνικού διαχωρισμού και η ευκαι-ρία του να κατασκευάζεις ή να κρύβεις στοιχεία της προσωπικότητας σου,είναι χαρακτηριστικά που συναντάμε στις δυνητικές κοινότητες (Suler,1996, 2005). Οι σχέσεις όμως που δημιουργούνται μέσα σε αυτές, προσο-μοιάζουν χαρακτηριστικά των διαπροσωπικών σχέσεων της φυσικής ζω-ής. Οι διαδικτυακές σχέσεις, χαρακτηρίζονται από συχνότητα, συντροφι-κότητα, εθελοντισμό, αμοιβαιότητα, οικειότητα και διάρκεια στο χρόνο
(Duck, 1983. Perlman & Fehr, 1987. Blumstein & Kollock, 1988. Feld,1982). άτομα που ήδη γνωρίζονται, επικοινωνούν διαδικτυακά, και άτομαπου γνωρίζονται μέσα από τη συμμετοχή τους σε δυνητικές κοινότητες,συναντιούνται σε πραγματικές συνθήκες (Wellman & Tindall, 1993).

Cybersex5

Η ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο το μετατρέπει στο βασικότεροχώρο αναζήτησης σεξουαλικού περιεχομένου (Cronin & Davenport, 2001.Joinson, 2003. Whitty, 2003b). Το Cybersex έχει χαρακτηριστεί ως σεξουα-λική επανάσταση με περισσότερα από 100.000 sites να προσφέρουν σε-ξουαλικά προϊόντα (Carnes, 2001. Cooper, Boies, Maheu, & Greenfield,2001). Παρόλα αυτά ο όρος  cybersex δεν έχει οριστεί απόλυτα. Ένας αρχι-κός ορισμός μπορεί να είναι ότι αποτελεί κάθε μορφή σεξουαλικής εμπει-ρίας που πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή ή μέσω διαδικτύου, προσδί-δοντας όμως μια γενική και ασαφή εικόνα καθώς χάνεται η έννοια της αλ-ληλεπίδρασης. Η McRae (1996), ορίζει το cybersex ή το δυνητικό σεξ ως«ένα γενικό όρο για την ερωτική αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων τωνοποίων τα σώματα δεν μπορούν ποτέ να έρθουν σε επαφή» (σελ. 243). Οιonline σεξουαλικές δραστηριότητες, περιέχουν όλο το εύρος των σεξουα-λικών δραστηριοτήτων, που μπορεί να αφορούν την ενημέρωση, το εμπό-ριο, την υποστήριξη κ.α. καθώς και την εύρεση ερωτικού συντρόφου σε έ-να ευρύ φάσμα των online υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. websites,online chat rooms, forums) (Döring, 2009). Το cybersex, συμπληρωματικά
                                                5 Για μια παρουσίαση της βιβλιογραφίας βλέπε, Griffin-Shelley, E. (2003).
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προσδιορίζεται ως η συμμετοχή σε σεξουαλικής ικανοποίησης δραστηριό-τητες, που πραγματοποιούνται με τη χρήση του διαδικτύου. Για παράδειγ-μα, είναι η παρακολούθηση ερωτικών βίντεο, εικόνων, η ανταλλαγή σε-ξουαλικών φωτογραφιών, η συμμετοχή σε σεξουαλικούς διαλόγους, όπουγια παράδειγμα οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν φαντασιώσεις σχετικές μετη μεταξύ τους ερωτική συνεύρεση, και άλλα, που μπορεί όλα αυτά νασυνδυάζονται με αυνανισμό.Σε γενικές γραμμές, το cybersex συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο καισυμμετέχουν (στην περίπτωση του κειμενικού σεξ) δύο άτομα που πλη-κτρολογούν μηνύματα ο ένας στον άλλο, χρησιμοποιώντας chat υπηρεσίες,όπως το Microsoft Messenger (msn) και το ICQ. Μπορεί επίσης, να πραγ-ματοποιηθεί σε chat rooms που φιλοξενούν διάφορες δυνητικές κοινότη-τες, όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα ιδιωτικό chatroom, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ίδιοι και τα άτομα που θα προσκα-λέσουν. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μπορεί να εμπλουτί-ζεται με την ανταλλαγή δεδομένων με ερωτικό περιεχόμενο (φωτογραφί-ες, βίντεο, εικόνες κ.α. είτε προσωπικά, είτε από το διαδίκτυο) (Daneback,Cooper, & Mensson, 2005. Waskul, 2002).Οι online σεξουαλικές δραστηριότητες, όπως υποστηρίζει η Döring(2009), δεν θα πρέπει να περιγράφονται ως μία μορφή «εικονικής ψευδο-σεξουαλικότητας» ως μία ελλιπής αναπλήρωση του «πραγματικού σεξ»,αλλά μια εναλλακτική μορφή σεξουαλικής έκφρασης. Το cybersex, «γεννή-θηκε» μέσα από την αλληλεπίδραση των χρηστών του διαδικτύου και δενπρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι αφύσικο ή ανήθικο (Carvalheira &Gomes, 2003. Döring, 2000. Ross, Rosser, & Stanton, 2004).Συνήθως, τα άτομα που κάνουν cybersex είναι άγνωστα μεταξύ τουςκαι γνωρίζονται πρώτη φορά στον κυβερνοχώρο. Οι μεταξύ τους συζητή-σεις ποικίλλουν και το εύρος τους είναι από φλερτ μέχρι «βρώμικες» συνο-μιλίες, δίνοντας πολύ λεπτομερειακές περιγραφές για την πράξη της συ-νουσίας. Αυτός ο τρόπος του «δυνητικού» σεξ, επιτρέπει στα άτομα να εξε-ρευνήσουν τη σεξουαλικότητα τους, να δοκιμάσουν πράγματα που δεν έ-χουν δοκιμάσει ή σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν την πρόθεση να δοκιμά-σουν εκτός διαδικτύου (Daneback, Cooper & Månsson, 2005). Το cybersex,πέρα από τη συνεύρεση άγνωστων μεταξύ τους ατόμων, μπορεί να πραγ-ματοποιηθεί στο πλαίσιο μίας ήδη υπαρκτής σχέσης (πχ. ζευγάρια πουζουν σε διαφορετική τοποθεσία). Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
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ως ένας ασφαλής τρόπος σεξουαλικού πειραματισμού ή και ως ένας εναλ-λακτικός τρόπος συνεύρεσης περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων(π.χ. ομοφυλόφιλοι). Επίσης, το cybersex μπορεί να είναι αυτοσκοπός ή νααποτελέσει ένα πρώτο βήμα για μία πραγματική γνωριμία πρόσωπο μεπρόσωπο (Barak & Fisher, 2002).Για τη λειτουργία του online σεξ, απαραίτητη είναι η κατασκευή τουδυνητικού προφίλ, όπου ο χρήστης επιλέγει τα χαρακτηριστικά που θαπαρουσιάσει στους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αναζητήσει τοάτομο που επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί του, με βάση τα χαρακτηριστικάπου τον ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές πιθανότητες ναγνωρίζονται άτομα που ταιριάζουν μεταξύ τους (Whitty, 2007, 2008. Pi-azza & Bering, 2009). Μέσω της ανωνυμίας-ψευδωνυμίας το άτομο αισθά-νεται απελευθερωμένο από τα κοινωνικά πρότυπα της σεξουαλικότηταςκαι μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις σεξουαλικές του τάσεις, που ενδεχο-μένως έκρυβε (McKenna, Green, & Smith, 2001). Η ελευθερία της αυτό-παρουσίασης, μετατρέπει το άτομο σε κυρίαρχο του δυνητικού του σώμα-τος. Βιώνει αρχικά την αποσωματοποίηση και στη συνέχεια περνάει στοστάδιο της διαμόρφωσης του δυνητικού εγώ (εκ νέου σωματοποίηση). Ω-στόσο, το cybersex δεν είναι αποσωματοποίηση εφόσον η σεξουαλικήπροσομοίωση βιώνεται σε σωματικό επίπεδο και φυσικά γνωρίσματα καισωματικές αντιδράσεις απεικονίζονται μέσω των κειμενικών μηνυμάτων.Το cybersex, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τους εαυ-τούς τους με μία πιο ελκυστική όψη. Οι χρήστες του διαδικτύου είναι πιοάνετοι στο να φανερώσουν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους(Rosen, Cheever, Cummings & Felt, 2008). Εξαιτίας της ανωνυμίας και τηςαπομακρυσμένης επικοινωνίας, τα άτομα αισθάνονται ασφαλή να εκφρα-στούν, «κρυμμένοι» πίσω από μια οθόνη (Walther, 1993, 1996). Η αντίλη-ψη της εμπιστοσύνης, της οικειότητας και της αποδοχής έχουν τη δυνατό-τητα να ενθαρρύνουν τους online χρήστες να χρησιμοποιούν αυτές τιςσχέσεις ως μία βασική πηγή συντροφικότητας και συνεύρεσης (Lawson &Leck, 2006). Κατά τον Walther (1996) και την Turkle (1996) αρκετοί χρή-στες αισθάνονται πιο άνετα με τα άτομα που επικοινωνούν μέσω διαδι-κτύου, παρά με τα άτομα που είναι μαζί στην πραγματική τους ζωή6.
                                                6 Το cybersex εμπεριέχει και κινδύνους όπως η πιθανότητα εκδήλωσης συμπτωμάτων εθι-σμού «cybersex εξάρτηση», κυρίως στους άνδρες (Schwartz & Southern, 2000) και η υπερ-
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Κατά την Döring (2009), «η διαδικτυακή σεξουαλικότητα μπορεί να έ-χει επιδράσεις σε σεξουαλικές συμπεριφορές και ταυτότητες» (σελ. 1090),σε γενικότερο επίπεδο (σεξουαλική κοινωνικοποίηση), τροποποιώντας καιτις offline σεξουαλικές συμπεριφορές. Οι πιο διαδεδομένες μορφέςcybersex κατά την Döring (2000) είναι: το virtual reality-based cybersex (ηθεωρητική προς το παρόν αλληλεπίδραση σωμάτων εξ αποστάσεως, με τηχρήση ειδικής στολής και κράνους, με τη χρήση τρισδιάστατων, οπτικοα-κουστικών και απτικών μέσων (Blair, 1998)), το video-based cybersex (ό-που οι συμμετέχοντες επικοινωνούν -λεκτικά και σωματικά- με τη χρήσηweb camera σε πραγματικό χρόνο) και το text-based cybersex (η πιο διαδε-δομένη μορφή cybersex που στηρίζεται στο διάλογο που αναπτύσσεται σεπραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο chat room, όπου άτομα με ψευδώνυμα πε-ριγράφουν τις επιθυμίες τους και κάνουν δυνητικό σεξ). Πέρα από αυτέςτις τρεις θα προσθέσουμε ακόμα μία, το cybersex σε παιχνίδια διάδρασης,τα MMOG -Massively Multiplayer Online Games (τρισδιάστατα δυνητικάπεριβάλλοντα στα οποία οι παίκτες-χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,αναπτύσσοντας και ερωτικές σχέσεις, όπως  το Red Light Center (http://www.redlightcenter.com/), όπου οι παίκτες-χρήστες έχουν ως βασικόσκοπό το cybersex βιώνοντας μία δυνητική σεξουαλική επαφή.Στο κειμενικό (chat) cybersex, φαίνεται πως η σημασία του σώματοςπεριορίζεται: «η ομορφιά του εικονικού μέσου είναι ότι το φλερτ βασίζεταιστα λόγια, στη γοητεία και στην αποπλάνηση, όχι στη φυσική έλξη και έν-δειξη» (Levine 2000, σελ. 565). Παρόλα αυτά στην έρευνα της Whitty(2007), οι χρήστες θεωρούσαν ότι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό απόόσα παρουσίαζαν, ήταν η εξωτερική εμφάνιση τους. Στον κυβερνοχώροφαίνεται το σώμα να αναδημιουργείται (ως αναπαράσταση, ως ανακατα-σκευή). Στις κειμενικές συνομιλίες οι χρήστες περιγράφουν πώς μοιάζει τοσώμα τους και πώς αισθάνονται. Ως εκ τούτου, αν και το φυσικό σώμα δενείναι παρών, δεν παύει να παίζει το ρόλο του (Whitty, 2003a. Whitty,2003b. Whitty, 2005). Για να εμφανιστεί το σώμα στον κυβερνοχώρο πρέ-πει να παρουσιαστεί μέσω του κειμένου. Στις κειμενικές cybersex επαφές,εφόσον οι φυσικές ενδείξεις του σώματος (όπως η επικοινωνία με τα μά-

                                                                                                                       βολική κατανάλωση σεξουαλικού περιεχομένου (Daneback, Ross & Månsson, 2006.Griffiths, 2001). Ο εθισμός στο cybersex φαίνεται να αφορά εξίσου και τα δύο φύλα (Ferree,2003). Άλλη μία αρνητική διάσταση είναι η λεγόμενη online απιστία  (cyberinfidelity)(Hertlein & Piercy, 2006. Mileham, 2007. Young, 2006).
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τια, το χαμόγελο, το άγγιγμα) είναι  απούσες, αλλά σημαντικές για την έ-ναρξη μίας σεξουαλικής επαφής, αναπτύσσονται νέοι μέθοδοι παρουσία-σης των σωματικών ενδείξεων (νέες μορφές σωματοποίησης). Η πιο δια-δεδομένη μέθοδος, είναι η περιγραφή της εμφάνισης του σώματος ή τωνκινήσεων, μέσω του κειμένου, συχνά με την προσθήκη κάποιων emoticons(emotion+icons) (Whitty, 2003a, 2005). Τα emoticons είναι σχέδια που γί-νονται από γραμματικά σύμβολα και αποτελούν μια εναλλακτική μορφήέκφρασης (χαμόγελο ☺, κλείσιμο του ματιού ;), φιλί :* κ.α.), ως υποκατά-στατα της γλώσσας του σώματος (Piazza & Bering, 2009. Whitty, 2003b).Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να αναπαρασταθούν όλες οι εκφράσεις τουσώματος και έτσι οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν κώδικες επικοι-νωνίας, όπως ο η/φ/τ (ηλικία/φύλο/τοποθεσία) κώδικας (Greenfield &Subrahmanyam, 2003), για να μοιραστούν πληροφορίες της ταυτότηταςτους, επιταχύνοντας και τη μεταξύ τους γνωριμία.Ο χρήστης δημιουργεί το προσωπικό του προφίλ χρησιμοποιώντας ωςβασικό στοιχείο της αυτό-παρουσίασης του, τη δημιουργία ψευδωνύμου ήαλλιώς όνομα χρήστη (Subrahmanyam, Greenfield, & Tynes, 2004). Το ό-νομα χρήστη (nickname), ως ελεύθερη ατομική επιλογή, εξυπηρετεί τηνκαθιέρωση της online ταυτότητας αναγνώρισής του χρήστη, «την επέκτα-ση του εαυτού του» (Barnes, 2003)7. Οι χρήστες, δίνουν μεγάλη έμφασηστη σημασία του ονόματος κάποιου χρήστη (Wallace, 2001). Η αυτο-παρουσίαση περιλαμβάνει την περιγραφή των επιλογών του ατόμου, σχε-τικά με το ποιές πληροφορίες θα παρουσιάσει, τι θα αποκρύψει και κατάπόσο θα μπει στη διαδικασία της εξαπάτησης (Schlenker, 2002.  Schlenker& Pontari, 2000. DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 2003. Gibbs,Ellison & Heino, 2006. Whitty, 2007). Μπορεί ένα άτομο κατά τη διάρκειατης αυτο-παρουσίασης του, επιδιώκοντας να εμφανιστεί συμπαθές στουςυπόλοιπους, να παραλλάξει κάποια στοιχεία-χαρακτηριστικά του, ώστε νααυξήσει τις πιθανότητες να προσελκύσει τους δυνητικούς συνομιλητέςτου8 (Feldman, Forrest, & Happ, 2002). Με τον τρόπο αυτό, τους δίνεται
                                                7 Σε μια έρευνα 260 ονομάτων, η Barnes (2003) διαπίστωσε ότι σχεδόν τα μισά κωδικο-ποιήθηκαν ως «ονόματα σχετικά με τον εαυτό», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν συνειδητήαντανάκλαση του εαυτού.8 Έρευνες υποστηρίζουν ότι η εξαπάτηση στα on-line ραντεβού, ισχύει μόνο εν μέρει. Σε έ-ρευνα της Whitty (2007), τα μισά άτομα του δείγματος (51%) παραποιούν τα χαρακτηρι-στικά τους, καθώς υπερβάλλουν για κάποια στοιχεία τους, δίχως να χρησιμοποιούν κατά-
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και η ελευθερία να εξερευνήσουν νέους «δυνητικούς εαυτούς», τους οποί-ους δεν θα μπορούσαν εκφράσουν και να στηρίξουν με την ίδια άνεση στηνκαθημερινότητα τους, εξαιτίας των κοινωνικών προτύπων και περιορι-σμών (Bargh, Fitzsimons, & McKenna, 2003). Κατά συνέπεια, οι χρήστεςτου διαδικτύου, έχουν τη δυνατότητα της επιλεκτικής αυτό-παρουσίασης(Bargh, McKenna & Fitzsimons, 2002. McKenna, Green & Gleason, 2002.Walther, Slovacek & Tidwell, 2001). Οι on-line συμμετέχοντες, μπορούν νακατοικήσουν σε οποιοδήποτε σώμα επιθυμούν, νεανικό, ελκυστικό ή ακό-μα και σώμα του αντίθετου φύλου. Επομένως, ενώ το σώμα δεν είναι φυ-σικά παρών, κατά τη διάρκεια των on-line αλληλεπιδράσεων, ασκεί επιρ-ροή στις online επαφές (Wack & Tantleff-Dunn, 2008). Ελλείψει της άμεσηςφυσικής επαφής μεταξύ των συνομιλητών, τα χαρακτηριστικά όπως το ύ-ψος, το βάρος και η ηλικία μπορούν να παραποιηθούν εύκολα, οι φωτο-γραφίες να μονταριστούν και η κοινωνική θέση και το εισόδημα να πα-
                                                                                                                       φορα ψεύδη. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν τηνίδια τακτική στην κατασκευή του προφίλ τους. Σε έρευνα των Toma, Hancock & Ellison(2008) το 81% των συμμετεχόντων είπαν ψέματα τουλάχιστον για ένα από τα χαρακτηρι-στικά τους. Το βάρος ήταν πολύ συχνά αναληθές, ακολουθώντας το ύψος, και λιγότερο η η-λικία. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, ότι πολλές από αυτές τις ψευδής πληροφορίες θα ήτανδύσκολο να γίνουν αντιληπτές και σε μία πρόσωπο με πρόσωπο επαφή (Toma, Hancock &Ellison, 2008). Οι συμμετέχοντες επίσης επέλεγαν και ανέβαζαν τροποποιημένες ή έστω λι-γότερο αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τους εικόνας φωτογραφίες. Στην έρευνα τηςWhitty (2007), οι γυναίκες επέλεγαν «glamour» φωτογραφίες (χρησιμοποιώντας ακόμα καιπαλιότερες φωτογραφίες τους). Αυτό θεωρεί ότι στηρίζεται στο γεγονός, ότι οι άντρες ε-γείρονται σεξουαλικά από εικονικά ερεθίσματα (βλ. Ellis & Symons, 1990. Townsend, 1993.Townsend, & Wasserman, 1997). Από τη στιγμή που οι άντρες, φαίνεται να προτιμούν νέεςκαι ελκυστικές γυναίκες (Buss, 1994. Lance, 1998. Woll & Cozby, 1987), οι γυναίκες, έχουντην τάση να δίνουν βαρύτητα στα χαρακτηριστικά της εξωτερικής τους εμφάνισης. Απότην άλλη, στην έρευνα της Toma και των συνεργατών της (2008), οι άντρες παράλλαξανστοιχεία που αφορούσαν την κοινωνική τους θέση, προφανώς για να είναι πιο επιθυμητοίαπό τις γυναίκες. Εάν το άτομο έχει φωτογραφία του στο προφίλ του, η φωτογραφία θα α-ποτελέσει το αμέσως επόμενο χαρακτηριστικό του στοιχείο, για την αναγνώριση του απότα υπόλοιπα μέλη (Toma, Hancock & Ellison, 2008). Η φωτογραφία του θα συνδέεται άμε-σα με την πραγματική του φυσιογνωμία και έτσι θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παρά-γοντας για το ίδιο, να χρησιμοποιήσει ψευδή στοιχεία στο προφίλ του (Donath & Boyd,2004). Ένα σημαντικό στοιχείο που δηλώνουν τα άτομα στην CMC, είναι το κοινωνικό τουςφύλο, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εξακριβωθεί (Rollman, Krug, &Parente, 2000). Σε έρευνα που πραγματοποίησαν ο Cooper και οι συνεργάτες του (1999),μόνο το 1% των ατόμων αλλάζουν το κοινωνικό τους φύλο όταν μπαίνουν στο διαδίκτυογια cybersex,



ΑΛΕΞΙΑΣ Γ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Α.94
ρουσιαστούν με αναληθή στοιχεία (Madden & Lenhart, 2006)9.Σε έρευνες, καταγράφεται ότι οι γυναίκες κάνουν περισσότερο cyber-sex από ότι οι άντρες (Cooper, Scherer, Boies & Gordon, 1999. Daneback,Cooper & Månsson, 2005). Ωστόσο, σε άλλη έρευνα (Boies, 2002), τα απο-τελέσματα του δείγματος (με μέσο όρο ηλικίας τα 20 χρόνια) έδειξαν ότι οιάντρες, στο cybersex, ήταν περισσότεροι. Επίσης, το cybersex είναι ιδιαί-τερα δημοφιλές μεταξύ των ομοφυλόφιλων και των bisexual αντρών(Ross, Rosser & Stanton, 2004. Ross, Rosser, McCurdy & Feldman 2007.Træen, Nilsen & Stigum, 2006). Μεταξύ των υποθέσεων που κατέγραψανοι Piazza και Bering (2009, σελ. 1260), είναι ότι οι άντρες, κυρίως, θαμπουν σε chat rooms με σκοπό τη σεξουαλική τους ικανοποίηση, ενώ οιγυναίκες, κυρίως, θα μπουν σε chat rooms για να φλερτάρουν. Επίσης,στον τομέα της σεξουαλικότητας στο διαδίκτυο, η Döring (2009) υπο-γραμμίζει ότι υπάρχει ελλιπές επιστημονικό υλικό. Οι περισσότερες επι-στημονικές έρευνες εστιάζουν σε μεμονωμένες ομάδες χρηστών, όπωςτους έφηβους (Boies, Knudson, & Young, 2004), ή σε μεμονωμένα φαινό-μενα, όπως η απιστία στο διαδίκτυο (Hertlein & Piercy, 2006), η σεξουαλι-κή παρενόχληση online (Barak, 2005), η αποτροπή του HIV με τη χρήσητου διαδικτύου (Rietmeijer & Shamos, 2007), η επιρροή της διαδικτυακήςπορνογραφίας στο γάμο και στην οικογένεια (Manning, 2006), κ.α..

ΣυμπέρασμαΣε γενικές γραμμές, το σώμα «υπάρχει» στο διαδίκτυο. Η ανάγκη τωνχρηστών να βιώσουν την ύπαρξη του σώματος ακόμα και σε ένα «χώρο»που δεν έχει υλική υπόσταση, ευνοεί την ευρηματικότητα του ατόμου ναδημιουργεί νέες μεθόδους ανάπλασης του σώματος, ανάλογα πάντα με ταμέσα που έχει στη διάθεση του. Το απελευθερωμένο δυνητικό σώμα όμως,φαίνεται να μην είναι απόλυτα ελεύθερο, καθώς οι καθημερινές επιρροέςπου επιδέχεται από τα κοινωνικά πρότυπα των ελκυστικών σωμάτων, ε-
                                                9 Σε έρευνα των Gibbs, Ellison & Heino (2006), αναφέρεται ότι το 86% των ατόμων πουσυμμετείχαν σε μία δυνητική κοινότητα συνεύρεσης ατόμων, θεωρούν ότι πολλοί συμμετέ-χοντες παραποιούν τη φυσική τους εμφάνιση. Επιπλέον, αρκετά άτομα θεωρούν την εξα-πάτηση ως το μεγαλύτερο μειονέκτημα των on-line συναντήσεων (Madden & Lenhart,2006).
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πηρεάζουν ακόμα και τη δυνητική του υπόσταση. Έτσι, παρότι το άτομο έ-χει τη δυνατότητα να πλάσει το πρότυπο που το ίδιο θα ήθελε να έχει, τοπρότυπο αυτό συνήθως ταυτίζεται με το κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο, μεβάση τις προσδοκίες του αντίθετου φύλου. Οι αλλαγές όμως που πραγμα-τοποιεί το άτομο στο δυνητικοποιημένο του σώμα, σε σύγκριση με τοπραγματικό, δεν είναι συνήθως ακραίες. Πιθανόν το άτομο ακόμα και στιςπεριπτώσεις που γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει σε μία πρό-σωπο με πρόσωπο συνάντηση, με το άτομο που συνομιλεί, παρόλα αυτά οκορμός της παρουσίασης του εαυτού του στηρίζεται στα πραγματικά τουχαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, λειτουργεί πάντα με γνώμονα το φυσικότου σώμα. Επιπλέον, από τη στιγμή που τα άτομα που συμμετέχουν σε δυ-νητικές κοινότητες, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση, συνειδητοποιούν ό-τι πολλοί συνομιλητές τους παραποιούν τα χαρακτηριστικά τους, εν γνώ-σει τους συνομιλούν με άτομα, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν ένα φα-νταστικό εαυτό, που δεν θα έχει, ίσως, καμία σχέση με τον πραγματικό ε-αυτό. Πολύ πιθανό να μην τους ενδιαφέρει πώς πραγματικά είναι η εμφά-νιση του ατόμου με το οποίο συνομιλούν, παρά αρκούνται στη φανταστι-κή-κατασκευασμένη εικόνα που τους προσφέρεται.Με βάση τις έρευνες που αναφέρθηκαν, γεννιούνται ποικίλα ερωτή-ματα, σε σχέση με τη δυνητική σωματοποίηση του ατόμου και της σεξουα-λικότητα του. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα διεξαγωγήςκοινωνιολογικών εμπειρικών ερευνών, τόσο ποσοτικών, με online ερωτη-ματολόγια, όσο και ποιοτικών με συμμετοχική παρατήρηση και συνεντεύ-ξεις βάθους προκειμένου να κατανοηθεί η κοινωνική διαδικασία που ακο-λουθεί το άτομο στην κατασκευή της αυτοπαρουσίασης του, το βαθμό εκ-μετάλλευσης της ψευδωνυμίας και της νέας του ταυτότητας, σε συνάρτη-ση πάντα με το σώμα του, πραγματικό και δυνητικό. Επίσης θα πρέπει ναμελετηθεί κατά πόσο το υποκείμενο θεωρεί ότι οι συνομιλητές του παρου-σιάζουν ένα διαφορετικό εαυτό από τον πραγματικό τους και κατά πόσοαυτό επηρεάζει την cybersex εμπειρία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετα-σθεί η αξία των σχέσεων, εάν υπάρχει διάθεση για συνέχιση της συνομιλί-ας σε άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας (που μπορεί να παρέχει περισσότερεςδυνατότητες ή μεγαλύτερη διάρκεια στην επαφή) και πρόθεση για πρό-σωπο με πρόσωπο επαφή των συνομιλητών. Συμπληρωματικά, θα πρέπειναν καταγραφεί η άποψη που έχουν οι συμμετέχοντες για το σώμα κατάτη διάρκεια του cybersex. Πιο συγκεκριμένα, πώς βιώνουν το δικό τους
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σώμα, το σώμα του συνομιλητή τους καθώς και τη διαδικασία του cyber-sex. Τέλος, θα πρέπει να μελετηθεί κατά πόσο τα υποκείμενα θεωρούν ότιη εξωτερική εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική τους ζωήoffline και online.Όλα αυτά τα ερωτήματα στο πλαίσιο της σωματοποίησης θα μαςπροσφέρουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συ-γκροτούνται οι σεξουαλικές διαδικτυακές σχέσεις και το ρόλο που διαδρα-ματίζει το σώμα σαν φυσική απουσία στη συγκρότησή τους, οδηγώντας ε-ντέλει σε νέες μορφές σωματοποίησης ή πολλαπλής σωματοποίησης.
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Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσηςτης συναισθηματικής νοημοσύνης
Ευδοξία Tσιρογιαννίδου1Μαρία Πλατσίδου2

ΠερίληψηΗ παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει αν και κατά πόσο ησυμμετοχή στο θεσμό των Σχολών Γονέων επιφέρει βελτίωση στη συναι-σθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση των γονέων που τις παρακο-λουθούν. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές περιόδους,κατά την έναρξη και κατά τη λήξη του προγράμματος, στο ίδιο δείγμαπληθυσμού με σκοπό να δημιουργηθούν εξαρτημένα ή συσχετιζόμενα κατάζεύγη δείγματα (paired-samples). Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν η σύ-ντομη εκδοχή του Trait Emotional Intelligence Test (TEI-Que-SF) τωνPetrides και Furnham (2006) και η διάσταση «ανάληψη της προοπτικήςτου άλλου» της Κλίμακας Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης του Davis (1980).Τα αποτελέσματα φανέρωσαν βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνηςκαι της ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων ως αποτέλεσμα της παρακο-λούθησης του προγράμματος στις Σχολές Γονέων. Ενδιαφέρον προκαλεί τοότι δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στα έτη παρακολούθησης του θεσμούκαι τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τέλος, η παρούσα έρευνα συμφωνεί μετο συμπέρασμα των Schutte et al. (2001) περί θετικής συσχέτισης ανάμεσαστη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση.
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ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥ. – ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Μ.106 AbstractThe aim of the present study is to explore if parents’ participation inthe program “School of Parents” can enhance their level of emotional intel-ligence and empathy. Measures were taken twice, first at the beginning andthen at the end of the program, in the same sample of population, so thatpaired-samples are formed. The research tools used were (a) the shortform of Petrides and Furnham’s (2006) Trait Emotional Intelligence Ques-tionnaire (TEI-Que-SF) and (b) the part of Davis’s (1980) Interpersonal Re-activity Index addressed to “perspective taking”. According to the results,the parents who attended the School of Parents show improved levels ofemotional intelligence and empathy. No correlation was found betweenemotional intelligence and the years of attendance in the School of Parents,a finding which is particularly interesting. Finally, the results about the cor-relation between emotional intelligence and empathy are consistent withwhat was found in the Schutte et al. (2001) research.
Key words: emotional intelligence, empathy, intervention, School of Par-ents

Εισαγωγή
Συναισθηματική ΝοημοσύνηΗ συναιαθηματική νοημοσύνη έχει αναδειχτεί τα τελευταία περίπου20 χρόνια σε ένα πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος τόσο για τον επιστημο-νικό κόσμο, όσο και για το ευρύ κοινό. Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον ο-φείλεται, κατά κύριο λόγο, στην έκδοση των βιβλίων του Daniel Goleman(1995, 1998). Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται (Πλατσίδου, 2004), οι ρίζες τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να εντοπιστούν σε παλιότερες θε-ωρητικές απόψεις, όπως η κοινωνική νοημοσύνη του Thorndike (1920),αλλά και η διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη του μοντέλουτου Gardner (1983) για την πολλαπλή νοημοσύνη. Οι Mayer και Salovey(1993, σ. 433) ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «μια μορφή κοι-νωνικής νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί
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κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων ανθρώπων,να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα, και ναχρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως τιςσκέψεις και τις πράξεις του».Σήμερα μπορεί να βρει κανείς στη βιβλιογραφία πολλά θεωρητικά μο-ντέλα που έχουν ως στόχο να περιγράψουν αλλά και να μετρήσουν τη συ-ναισθηματική νοημοσύνη. Οι Mayer, Salovey και Caruso (2000a) κατηγο-ριοποιούν τα διάφορα αυτά μοντέλα σε δύο ομάδες: τα μοντέλα ικανότη-τας και τα μικτά μοντέλα. Τα μοντέλα ικανότητας ερμηνεύουν τη συναι-σθηματική νοημοσύνη ως μια ικανότητα του νου που έχει αντιστοιχίες μετα άλλα είδη νοημοσύνης, τα οποία αναφέρονται στις γνωστικές ικανότη-τες. Οι Mayer, Salovey και Caruso (2000a) εντάσσουν το δικό τους μοντέλοσε αυτή την κατηγορία. Από την άλλη, τα μικτά μοντέλα ορίζουν τη συναι-σθηματική νοημοσύνη ως ένα συνδυασμό των ικανοτήτων προσαρμογήςτου ατόμου και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. Στα μικτάμοντέλα ανήκουν τα μοντέλα του Bar-On (1997), του Goleman (1995,1998) και των Petrides & Furnham (2001). Οι Mayer, Salovey και Caruso(2008) τα ονόμασαν μικτά γιατί, όπως υποστηρίζουν, δεν περιλαμβάνουνμόνο ιδιότητες σχετικές με τα συναισθήματα, όπως η συναισθηματική αυ-τοενημερότητα και η ενσυναίσθηση, αλλά και άλλες μη άμεσα σχετικές ι-κανότητες, όπως η αυτοεκτίμηση, η προσαρμοστικότητα και οι κοινωνικέςδεξιότητες.Σε κάθε περίπτωση, οι θεωρητικοί των μοντέλων συναισθηματικήςνοημοσύνης ενδιαφέρθηκαν, πέρα από την περιγραφή της δομής της, καιγια τη μέτρηση της, κατασκευάζοντας σχετικές κλίμακες και ερωτηματο-λόγια. Έτσι, οι υποστηρικτές των μικτών μοντέλων κατασκεύασαν ερωτη-ματολόγια αυτοαναφορών, τα οποία περιέχουν μια σειρά προτάσεων-δηλώσεων που εξετάζουν ικανότητες, προδιαθέσεις και χαρακτηριστικάκαι για τις οποίες το άτομο πρέπει να εκφράσει το βαθμό συμφωνίας ήδιαφωνίας του ως προς το τι ισχύει για τον/την ίδιο/α. Από την άλλη, η α-
ντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων χρησιμοποιείται ως τρόπος μέτρησης τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης από τα μοντέλα ικανότητας. Πρόκειται γιατεστ που περιέχουν προβλήματα και ερωτήσεις, τα οποία όμως έχουν μόνομία σωστή λύση ή απάντηση. Το άτομο βαθμολογείται σε αυτή την περί-πτωση κατά αναλογία των τεστ που μετράνε γνωστικές ικανότητες, δηλα-δή με βάση αντικειμενικά, προκαθορισμένα κριτήρια (βλ. Πλατσίδου,
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2010).Πέρα από τους θεωρητικούς διαξιφισμούς γύρω από τη δομή και τημέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, τα τελευταία χρόνια συνεχώςαυξάνονται τα διάφορα προγράμματα παρέμβασης, τα οποία επιδιώκουννα αναπτύξουν στους συμμετέχοντες διάφορες πλευρές της συναισθημα-τικής νοημοσύνης. Οι λόγοι για αυτό το φαινόμενο είναι κατά βάση δύο.Κατά πρώτον, σύμφωνα με μελέτες, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ε-ξελίξιμη τουλάχιστον μέχρι την πέμπτη δεκαετία της ζωής (Bar-On, 2000.Mayer, Salovey & Caruso, 2000a). Αυτό σημαίνει ότι η συναισθηματικήνοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί είτε λόγω νέων εμπειριών, είτε μέσω εκ-παίδευσης (Goleman, 1998. Zeidner, Matthews, Roberts & MacCann, 2003).Κατά δεύτερον, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η υψηλή συναισθημα-τική νοημοσύνη έχει βρεθεί ότι σχετίζεται θετικά με παράγοντες όπως οικαλές διαπροσωπικές σχέσεις, η καλή σωματική και ψυχική υγεία (Austin,Saklofske & Egan, 2005), η επιτυχία στην εργασία (Elfenbein, Foo, White,Tan & Aik, 2007. Lopes, Côté, Grewal, Kadis, Gall και Salovey, 2006) και ηεπιτυχία στην εκπαίδευση (Song, Huang, Peng, Law, Wongd & Chen, 2010),αλλά και η ενσυνάισθηση. Μεγάλο ενδαφέρον, ειδικά για τις ανάγκες τηςπαρούσας εργασίας, παρουσιάζει η έρευνα των Schutte, Malouff, Bobik,Coston, Greeson, Jedlicka, Rhodes & Wendorf (2001) για το ρόλο της συ-ναισθηματικής νοημοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με ταευρήματά τους, τα άτομα που έχουν υψηλή αντιλαμβανόμενη συναισθη-ματική νοημοσύνη επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυτοπαρακολούθηση στιςδιαπροσωπικές τους σχέσεις και μεγαλύτερη γνωστική ενσυναίσθηση(perspective taking), σύμφωνα με το μοντέλο ενσυναίσθησης του Davis(1980). Η γνωστική ενσυναίσθηση, ή αλλιώς «ανάληψη της προοπτικήςτου άλλου», ορίζεται ως η γνωστική ικανότητα που έχει το άτομο να βλέ-πει τα πράγματα από την άποψη των άλλων χωρίς απαραιτήτως να έχειοποιαδήποτε συναισθηματική συμμετοχή. Οι Schutte et al. (2001) βρήκανότι οι συμμετέχοντες που είχαν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη βαθμο-λογήθηκαν  υψηλά, μόνο στην κλίμακα της γνωστικής ενσυναίσθησης (r=,35, n=23, p< ,045) από τις τέσσερις διαστάσεις της ενσυναίσθησης που ε-ξετάστηκαν.Είναι γεγονός πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η συναισθηματικήνοημοσύνη, από τη μια, μπορεί να διδαχτεί και, από την άλλη, σχετίζεται μεεπιτυχίες στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, παρά τις αντιρρήσεις
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που κάποιοι διατυπώνουν (βλ. Πλατσίδου, 2010). Οι ισχυρισμοί αυτοί έ-χουν συντελέσει στη δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων με στόχο τηβελτίωσή της, ώστε οι συμμετέχοντες σε αυτά να καρπωθούν τα οφέλητης. Τα προγράμματα αυτά συνήθως πραγματοποιούνται σε εργασιακούςχώρους και στην εκπαίδευση, τυπική και άτυπη. Ένα παράδειγμα προ-γράμματος για τη βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης στα πλαίσιατης άτυπης εκπαίδευσης είναι οι Σχολές Γονέων.
Σχολές ΓονέωνΣτη Σχολή Γονέων διενεργείται στην ουσία ομαδική συμβουλευτικήγονέων με στόχο κυρίως την πρόληψη, την ενημέρωση των γονέων και τηνπροετοιμασία τους για δια βίου ανάπτυξη και αυτογνωσία (Μπεχράκη,2002). Στόχος των Σχολών Γονέων είναι η συστηματική ενημέρωση καιεκπαίδευση των γονέων σε θέματα που αφορούν: (α) στη βελτίωση της ε-πικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και της επικοινωνίας τωνγονέων με το σχολείο, (β) στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικάμε τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σεκάθε στάδιο ανάπτυξής τους, (γ) στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιο-τήτων των γονέων, όπως αυτές της ενσυναίσθησης, με σκοπό την καλύτε-ρη επικοινωνία γονέα-παιδιού και την αντιμετώπιση δύσκολων καταστά-σεων και συμπεριφορών των παιδιών και, τέλος, (δ) στη βελτίωση τωνγνώσεων των γονέων ως προς κάποια ειδικά θέματα (π.χ., μαθησιακές δυ-σκολίες, σεξουαλική διαπαιδαγώγιση, εξαρτησιογόνες ουσίες, διαζύγιο).Στον ελλαδικό χώρο, οι Σχολές Γονέων είναι ένας όρος που χρησιμο-ποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Μαρία Χουρδάκη το 1962 σε μια διάλεξητης στη XEN Αθηνών (Χουρδάκη, 1995). Σήμερα, και μετά την θέσπιση τουσχετικού νόμου 2621/21/6/1998, έχει δοθεί η έγκριση σε δήμους, συλλό-γους, σωματεία και γενικότερα φορείς που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτη-ση σε αντίστοιχες επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την οργάνωση καιτην προώθηση των Σχολών Γονέων και έτσι να αρχίσει η λειτουργία τους.Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αξίζει α-ναφοράς γιατί είναι ο φορέας που οργανώνει σε πανελλήνια κλίμακα Σχο-λές Γονέων.Όσον αφορά στη λειτουργία των Σχολών Γονέων, η κάθε ομάδα απο-
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τελείται συνήθως από 10-15 γονείς, οι οποίοι συγκεντρώνονται σε συμ-φωνημένο από την αρχή χρόνο και προκαθορισμένο χώρο, με συχνότηταμία συνάντηση ανά εβδομάδα για 1 ώρα και 30 λεπτά ή 2 ώρες (Μπεχράκη,2002). Ο αριθμός των συναντήσεων ποικίλει από 8 ως 25, ανάλογα με τηδομή που διοργανώνει κάθε φορά τη Σχολή Γονέων. Τον συντονισμό τωνΣχολών Γονέων αναλαμβάνουν κυρίως ψυχολόγοι, αλλά και κοινωνικοίλειτουργοί ή κοινωνιολόγοι. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις ΣχολέςΓονέων είναι η βιωματική μέθοδος. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η οποίαβασίζεται στο έργο του Dewey (1938) και αργότερα του Kolb (1984), η με-τάδοση της γνώσης γίνεται με την ενεργητική εμπλοκή του συμμετέχονταστη μαθησιακή διαδικασία. Στις βιωματικές τεχνικές και ασκήσεις περι-λαμβάνονται τα παιχνίδια ρόλων, οι μελέτες περίπτωσης, οι συζητήσεις σεδυάδες, σε μικρές ομάδες ή σε ολόκληρη την ομάδα, η δραματοποίηση, ο ε-λεύθερος συνειρμός και διάφορες άλλες ασκήσεις προσομοίωσης της οικο-γένειας και των μορφών επικοινωνίας και διαπαιδαγώγισης.Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι αν και κατά πόσο οι ΣχολέςΓονέων επιτυγχάνουν τους στόχους τους και πιο συγκεκριμένα αν υπάρχειβελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των γονέων που συμμετέχουνσε αυτές. Η αναζήτηση ερευνών αξιολόγησης του έργου που συντελείταιστις Σχολές Γονέων κατέληξε σε μόνο δύο έρευνες. Η πρώτη πραγματο-ποιήθηκε στις Σχολές Γονέων του Δήμου Περάματος στον Πειραιά. Οι γο-νείς που τις παρακολούθησαν, απαντώντας σε ερωτηματολόγια αυτοανα-φορών, εντόπισαν διαφοροποιήσεις στους εαυτούς τους από τη συμμετο-χή τους στις Σχολές Γονέων σε επίπεδο ατομικό, συντροφικό και γονεϊκό(Μπεχράκη, 2002). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκανείναι φανερή η βελτίωση της συναισθηματικής τους νοημοσύνης και συ-γκεκριμένα σε διαστάσεις όπως η διαχείριση του άγχους, η αισιοδοξία, ηαυτοεκτίμηση, η προσαρμοστικότητα, η ενσυναίσθηση, η συναισθηματικήέκφραση και η διαχείριση του συναισθήματος. Η δεύτερη σχετική έρευνα(Γιούργη & Παππά, 2007) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Πανελλή-νιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, οιΣχολές Γονέων συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του τύπου τουγονέα ως συναισθηματικού μέντορα κατά το μοντέλο του Gottman και τωνσυνεργατών του (1997) για τους τρόπους διαπαιδαγώγησης. Η υιοθέτησηαυτού του τύπου διαπαιδαγώγησης καθιστά τον γονέα περισσότερο απο-τελεσματικό, τόσο για τη δημιουργία καλύτερης επικοινωνίας με το παιδί
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του, όσο και γενικότερα για την καλλιέργεια καλύτερων οικογενειακώνσχέσεων.Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να εμπλουτίσει το πεδίο της μελέτης τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης και να ενισχύσει την έρευνα για την αξιολό-γηση του έργου των Σχολών Γονέων. Ειδικότερα, στόχος της είναι η αξιο-λόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης των γο-νέων στην αρχή και το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρα-κολουθούν στα πλαίσια των Σχολών Γονέων. Τα ερευνητικά ερωτήματα έ-χουν ως εξής: (α) Υπάρχει βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης τωνγονέων λόγω της συμμετοχής τους στις Σχολές Γονέων; (β) Υπάρχουν ατο-μικές διαφορές ως προς τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναί-σθηση; (γ) Επιβεβαιώνεται η θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθημα-τική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση που βρέθηκε στην έρευνα τωνSchutte και των συνεργάτες του (2001).

Μέθοδος
Σχεδιασμός και συμμετέχοντεςΟ σχεδιασμός αφορούσε στην πραγματοποίηση δύο ερευνών (Έρευνα1 και Έρευνα 2), οι οποίες ήταν ωστόσο άρρηκτα συνδεδεμένες. Πιο συ-γκεκριμένα, το ερευνητικό σχέδιο περιελάμβανε μετρήσεις σε δύο χρονικέςστιγμές (Χρόνος Ι: με την έναρξη των Σχολών Γονέων => Έρευνα 1, καιΧρόνος ΙΙ: με τη λήξη των Σχολών Γονέων => Έρευνα 2) στο ίδιο δείγματου πληθυσμού, γονείς που συμμετέχουν στις Σχολές Γονέων του ΔήμουΚαλαμαριάς. Στην Έρευνα 1 σκοπός ήταν να γίνουν οι μετρήσεις της συ-ναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης. Στην Έρευνα 2 σκοπόςήταν να δημιουργηθούν εξαρτημένα ή συσχετιζόμενα κατά ζεύγη δείγματα(paired-samples) για να μετρηθεί η επίδραση που θα είχε το πρόγραμματων Σχολών Γονέων στις παραπάνω μετρήσεις. Με άλλα λόγια το μοντέλοσχεδιασμού που ακολουθήθηκε ήταν το εξής: μέτρηση πριν- παρέμβαση:Σχολή Γονέων- μέτρηση μετά.Στην Έρευνα 1, συμμετείχαν 97 άτομα (93 γυναίκες), ηλικίας από 30έως 63 ετών (M.Ο.= 44,12 , Τ.Α.= 5,951). Τα 97 άτομα είχαν από 1 έως 4παιδιά (Μ.Ο.= 1,95, Τ.Α.=,705) και ήταν κατά 86,6% έγγαμοι, 11,3% άγαμοι



ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥ. – ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Μ.112
ή μόνοι (84 και 11 άτομα αντίστοιχα). Από άποψη μορφωτικού επιπέδου,τα 43 άτομα (44,3%) έχουν ολοκληρώσει βασικές σπουδές στην εκπαίδευ-ση (γυμνάσιο/τεχνική σχολή ή γενικό ενιαίο λύκειο/επαγγελματικό λύ-κειο) και τα υπόλοιπα 54 άτομα (55,7%) έχουν προχωρήσει σε μεταλυ-κειακές σπουδές (ΙΕΚ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Από τα 97 ά-τομα, οι  43 (44,3%) παρακολουθούν για πρώτη χρονιά το θεσμό των Σχο-λών Γονέων και οι υπόλοιποι 54 (55,7%) έχουν παρακολουθήσει και στοπαρελθόν Σχολές Γονέων (το 96,3% από αυτούς στο Δήμο Καλαμαριάς). Οιτελευταίοι αναφερόμενοι παρακολουθούν τις Σχολές Γονέων του ΔήμουΚαλαμαριάς από 1 έως 10 χρόνια (M.Ο.= 3,65, Τ.Α.= 2,836).Στην Έρευνα 2, από τα 97 αρχικά άτομα, 45 άτομα (42 γυναίκες) συ-μπλήρωσαν για δεύτερη φορά το ίδιο ερωτηματολόγιο, πάντα σε εθελο-ντική βάση. Η ηλικία των 45 ατόμων κατά το Χρόνο ΙΙ κυμαινόνταν από 30έως 54 έτη (M.Ο.= 43,56 , Τ.Α.= 5,388).  Τα 45 αυτά άτομα είχαν από 1 έως4 παιδιά (M.Ο.= 2,02 , Τ.Α.= ,812) και ήταν κατά 93,3% έγγαμοι, 6,6% άγα-μοι ή μόνοι (42 και 3 άτομα αντίστοιχα). Από άποψη μορφωτικού επιπέ-δου, τα 20 άτομα (44,4 %) έχουν ολοκληρώσει βασικές σπουδές στην εκ-παίδευση (γυμνάσιο/ τεχνική σχολή ή γενικό ενιαίο λύκειο/ επαγγελματι-κό λύκειο) και τα υπόλοιπα 25 άτομα (55,6%) έχουν προχωρήσει σε μετα-λυκειακές σπουδές (ΙΕΚ, ΑΕΙ/ ΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Από τα 45άτομα του Χρόνου ΙΙ, οι 19 (42,2%) παρακολουθούν για πρώτη χρονιά τοθεσμό των Σχολών Γονέων και οι υπόλοιποι 26 (57,8%) έχουν παρακο-λουθήσει και στο παρελθόν Σχολές Γονέων (το 96,3% από αυτούς στο Δή-μο Καλαμαριάς). Οι τελευταίοι αναφερόμενοι παρακολουθούν τις ΣχολέςΓονέων του Δήμου Καλαμαριάς από 1 έως 10 χρόνια (M.Ο.= 4,08 , Τ.Α.=2,813).
ΜετρήσειςΣτην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών,το οποίο περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις (α) για τημέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και (β) τη μέτρηση της ενσυ-ναίσθησης.

Μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνηςΤο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της συναι-
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σθηματικής νοημοσύνης είναι το Trait Emotional Intelligence Question-naire - Short Form (TEI-Que-SF). Πρόκειται για τη σύντομη μορφή του ε-ρωτηματολογίου που κατασκεύασαν οι Petrides και Furnham (2003) γιανα μετρήσουν την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη. Αποτε-λείται από 30 προτάσεις αυτοαναφορών, οι οποίες βαθμολογούνται σεκλίμακα Likert 7 σημείων (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συμφωνώ απόλυτα).Στα ελληνικά το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί από τους Petrides, Pitaκαι Kokkinaki (2007).

Μέτρηση της ενσυναίσθησηςΓια τη μέτρηση της γνωστικής ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκε μίααπό τις τέσσερις διαστάσεις που περιλαμβάνει η Κλίμακα ΔιαπροσωπικήςΑνταπόκρισης (Interpersonal Reactivity Index) του Davis (1980), η «ανά-ληψη της προοπτικής του άλλου» (perspective taking). Η μέτρηση έγινε μεέξι προτάσεις που βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα Likert 7 σημείων(1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συμφωνώ απόλυτα). Η διάσταση αυτή επιλέχτη-κε για να διερευνηθεί αν ισχύει η διαπίστωση του Schutte και των συνερ-γατών του (2001) για την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην ανά-ληψη της προοπτικής του άλλου και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Στονελληνικό πληθυσμό η παραπάνω κλίμακα έχει προσαρμοστεί και έχεισταθμιστεί από τους Τσίτσα και Μαλικιώση-Λοϊζου (χ.χ.).
ΔιαδικασίαΟι Σχολές Γονέων του Δήμου Καλαμαριάς πραγματοποιούνται από ταμέσα Οκτωβρίου ως τις αρχές Ιουνίου, με διαστήματα διακοπών κατά τιςεβδομάδες των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η συλλογή των δεδομένωνγια την παρούσα έρευνα έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν κατά τον μήναΔεκέμβριο (Χρόνος Ι), ενώ η δεύτερη το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίουέως 15 Μαΐου (Χρόνος ΙΙ). Και στους δύο χρόνους χρησιμοποιήθηκε το ίδιοερευνητικό εργαλείο. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν ανώνυμεςκαι η σύζευξη των δειγμάτων του Χρόνου Ι και του Χρόνου ΙΙ έγινε χάρηστη χρήση κωδικών από τους συμμετέχοντες.
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Έρευνα 1Στόχος της Έρευνας 1, στην οποία συμμετείχαν 97 άτομα, ήταν να διε-ρευνηθεί η αξιοπιστία και η εσωτερική δομή των ερευνητικών εργαλείωνπου χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον στόχος της πρώτης έρευνας ήταν να με-λετηθεί η επίδραση ατομικών διαφορών καθώς και η ύπαρξη πιθανής συ-σχέτισης ανάμεσα στις κλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης και τηςενσυναίσθησης.Η αξιοπιστία του TEI-Que-SF βρέθηκε να είναι ικανοποιητική (α=0,784). Η ανάλυση παραγόντων που έγινε στις 30 προτάσεις έδειξε ότι τοερωτηματολόγιο έχει μονοπαραγοντική δομή. Η αξιοπιστία της κλίμακαςγια την ενσυναίσθηση κρίνεται ικανοποιητική (α= 0,698), αν λάβουμε υ-πόψη το μικρό αριθμό των προτάσεων της κλίμακας που ήταν μόνο έξι. Ηανάλυση παραγόντων ανέδειξε μια μονοπαραγοντική δομή και σε αυτήντην κλίμακα.Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από αναλύσεις διακύμαν-σης μονής φοράς με σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση των δημογραφικώνπαραγόντων στα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυ-ναίσθησης, ενώ για τις συνεχείς μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν αναλύ-σεις συσχέτισης. Οι μεταβλητές των οποίων η επίδραση (ή η συσχέτιση)διερευνήθηκε ήταν η ηλικία των συμμετεχόντων, ο αριθμός των παιδιώνπου έχουν, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το αν είναιη πρώτη φορά που παρακολουθούν Σχολές Γονέων και, τέλος, ο αριθμόςτων ετών που συμμετέχουν σε αυτές. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, σεκαμία από τις παραπάνω μεταβλητές δεν παρουσιάστηκε στατιστικώς ση-μαντική διαφορά ή σχέση.
Έρευνα 2Η Έρευνα 2 διεξήχθη κατά το Χρόνο ΙΙ, κατά τον οποίο προέκυψαν 45συζευγμένα δείγματα. Βασικός σκοπός της ήταν να μελετηθεί αν η παρέμ-βαση στις Σχολές Γονέων επέφερε βελτίωση στη συναισθηματική νοημο-σύνη των γονέων που συμμετείχαν και στην ενσυναίσθησή τους. Για αυτότο λόγο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος μέσων τιμών (t-test) για τις αντί-
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στοιχες κλίμακες στο σύνολό τους και ο έλεγχος μέσων τιμών ξεχωριστάγια κάθε πρόταση αυτών των κλιμάκων. Επιπλέον στόχος της Έρευνας 2ήταν να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις κλίμακες που χρη-σιμοποιήθηκαν, οπότε υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson.Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των μέσων τιμών του TEI-Que-SFφανερώνουν αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης από το Χρόνο Ι(M.Ο.= 4,03, Τ.Α.= ,46) στο Χρόνο ΙΙ (M.Ο.= 4,80, Τ.Α.= ,79), t (34) = - 4,43, p< 0,0005. Ο έλεγχος μέσων τιμών για καθεμιά ξεχωριστά από τις 30 προ-τάσεις του ερωτηματολογίου φανέρωσε πως 14 από αυτές, οι οποίες πα-ρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1, έχουν ιδιαίτερο στατιστικό εν-διαφέρον. Στατιστικά σημαντική βελτίωση υπήρξε και στην ενσυναίσθησητων γονέων, σύμφωνα με τον σχετικό έλεγχο μέσων τιμών στη διάστασητης κλίμακας του Davis (1980, 1983), από το Χρόνο Ι (M.Ο.= 4,45, Τ.Α.=,63) στο Χρόνο ΙΙ (M.Ο.= 5,10, Τ.Α.= ,93), t (41) = - 4,42, p < 0,0005. Η πραγ-ματοποίηση επιμέρους t-test για καθεμιά από τις έξι προτάσεις του ερωτη-ματολογίου ενέδειξε τρεις με στατιστικό ενδιαφέρον, οι οποίες παρουσιά-ζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.Με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson φάνηκε ότιστο Χρόνο Ι υπάρχει μέτρια προς υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ των κλι-μάκων της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης (r = 0,49,p = 0,003). Το στοιχείο αυτό σημαίνει ότι υψηλά επίπεδα συναισθηματικήςνοημοσύνης συνδέονται με υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης. Αντιθέτως, στοΧρόνο ΙΙ η συσχέτιση ανάμεσα στις κλίμακες δεν βρέθηκε στατιστικά ση-μαντική.

ΣυζήτησηΤο κυριότερο εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι οι Σχολές Γονέ-ων επιφέρουν βελτίωση στη συνολική συναισθηματική νοημοσύνη και τηνενσυναίσθηση των συμμετεχόντων σε αυτές, όπως προκύπτει από τον έ-λεγχο των μέσων όρων πριν και μετά την παρακολούθηση του προγράμ-ματος εντός του ίδιου σχολικού έτους. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντεςστο θεσμό έχουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης καιενσυναίσθησης αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε σχέση με όταν τοξεκίνησαν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι Σχολές Γονέων πετυχαίνουν το
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στόχο τους. Αυτό το εύρημα συμφωνεί και με τα αποτελέσματα άλλων ε-ρευνών για τις Σχολές Γονέων, όπως αυτή της Μπεχράκη (2002) και τωνΓιούργη & Παππά (2007).Ωστόσο, από τη μελέτη των επιμέρους προτάσεων της κλίμακας τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης, προκύπτουν κάποια αντιφατικά συμπερά-σματα. Συγκεκριμένα, στο τέλος των Σχολών Γονέων, δηλαδή κατά τη μέ-τρηση στο Χρόνο ΙΙ, οι συμμετέχοντες σημειώνουν ότι από τη μια υπάρχειβελτίωση στη διάσταση «κατανόηση των συναισθημάτων που νιώθω» καιταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει βελτίωση, με σχετικές αυξήσεις και μειώσειςστο σκορ δύο προτάσεων της κλίμακας (ΣΝ 8 και ΣΝ 23) που φαίνεται ναμετράνε το ίδιο πράγμα αλλά με αντίστροφο τρόπο. Ίδια αντίφαση συμ-βαίνει και με τη διάσταση «επηρεάζω τα συναισθήματα των άλλων» μετους συμμετέχοντες να σημειώνουν ταυτόχρονα βελτίωση της (ΣΝ26) καιεπιδείνωση της (ΣΝ11) από τον Χρόνο Ι στο Χρόνο ΙΙ. Οι αντιφάσεις αυτέςδεν είναι εύκολο να εξηγηθούν και μάλλον χρειάζονται επιπλέον διερεύνη-ση. Ίσως η πιο απλή υπόθεση είναι ότι οι συμμετέχοντες μπερδεύτηκαν α-πό τον αντεστραμμένο τρόπο διατύπωσης των προτάσεων. Επιπλέον, μεί-ωση της τιμής υπάρχει και στην πρόταση «Συνήθως μου είναι δύσκολο ναελέγξω τα συναισθήματά μου -ΣΝ4». Ίσως οι συμμετέχοντες μετά την πα-ρακολούθηση των Σχολών Γονέων αποκτούν καλύτερη αυτοαντίληψη καικατανοούν ότι ο έλεγχος των συναισθημάτων τους είναι δύσκολη υπόθε-ση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο συγκρατημένοι στις εκτιμήσειςπου δίνουν στο Χρόνο ΙΙ, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.Η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις ατομικές διαφο-ρές προκαλεί εντύπωση, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία στατιστικά ση-μαντική ατομική διαφορά. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο έγκειται στο γεγο-νός ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ετών παρακολούθησης του θε-σμού και του επιπέδου της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναί-σθησης. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι τα περισσότερα του ενός χρόνια πουμπορεί κάποιος γονιός να παρακολουθεί τις Σχολές Γονέων δεν συμβάλ-λουν στην περαιτέρω βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης ή τηςενσυναίσθησης.Ωστόσο, το εύρημα αυτό μπορεί να έχει και μια δεύτερη ερμηνεία. Ί-σως, τελικά να υπάρχει βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης καιτης ενσυναίσθησης με κάθε έτος παρακολούθησης των Σχολών Γονέων, ηοποία όμως να μη μπορεί να μετρηθεί επαρκώς με τα ερωτηματολόγια αυ-
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τοαναφορών. Με το πέρασμα των ετών, ίσως οι συμμετέχοντες στις ΣχολέςΓονέων αναπτύσσουν, παράλληλα με τις δεξιότητες της συναισθηματικήςνοημοσύνης και της ενσυναίσθησης, και το επίπεδο της αυτογνωσίας τους.Αυτό έχει άμεση επίπτωση στις μετρήσεις με τη μέθοδο των αυτοαναφο-ρών, αφού οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν περισσότερα χρόνια τιςΣχολές Γονέων κρίνουν τον εαυτό τους πιο αυστηρά και με μετριοπάθεια,σε σχέση με όσους μόλις έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα και διακατέχονταιαπό ενθουσιασμό. Άλλωστε, το ποσοστό όσων συνεχίζουν για πάνω από έ-να έτος στις Σχολές Γονέων είναι εντυπωσιακά υψηλό (55,7%), στοιχείοπου πιθανόν να δηλώνει ότι οι γονείς έχουν οφέλη από τη συμμετοχή τουςκαι για αυτό το λόγο δεν εγκαταλείπουν μετά τον πρώτο χρόνο.Όσον αφορά στη συσχέτιση ανάμεσα στις κλίμακες της συναισθημα-τικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης, τα αποτελέσματα χρήζουν ιδιαί-τερης προσοχής. Η στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση που βρέθηκεκατά την πρώτη μέτρηση είναι σύμφωνη με τα ευρήματα των Schutte καιτων συνεργατών του (2001). Και στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντεςμε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη βαθμολογούσαν υψηλά τον εαυτότους και ως προς την ενσυναίσθηση τους και αντιστρόφως. Μετά την ολο-κλήρωση όμως του προγράμματος δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συ-σχέτιση ανάμεσα στις δύο κλίμακες. Ο πιο πιθανός λόγος είναι ότι ο μικρόςαριθμός των συμμετεχόντων (45) αλλοίωσε την εικόνα και την οποιαδή-ποτε υπαρκτή συσχέτιση.Πέρα από τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που εξαρχήςδιατυπώθηκαν, από την παρούσα έρευνα προέκυψαν και κάποιες επιπλέονενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Έτσι, από τα πρώτα στοιχεία που προσέχεικανείς είναι η υπερεκπροσώπηση των γυναικών που παρακολουθούν τιςΣχολές Γονέων, σε αντίθεση με τον εξαιρετικά χαμηλό αριθμό των αντρών.Φαίνεται πως οι μητέρες σε σχέση με τους πατέρες ενδιαφέρονται περισ-σότερο για τη συμμετοχή τους σε έναν τέτοιο θεσμό που αφορά στη βελ-τίωση της σχέσης και της επικοινωνίας με το παιδί τους. Δεδομένου ότισήμερα η μητέρα δεν έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα της ανατροφήςτου παιδιού αλλά, καθώς εργάζεται, μοιράζεται με το σύζυγό της πολλέςαπό τις δουλειές και τις υποχρεώσεις της οικογένειας, θα περίμενε κανείςοι πατέρες να παρακολουθούν Σχολές Γονέων σε μεγαλύτερο βαθμό. Τοστοιχείο πάντως της χαμηλής αντιπροσώπευσης των αντρών στις ΣχολέςΓονέων θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο δεδομένο για όσους οργανώ-
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νουν αυτό το θεσμό. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τηνπληροφορία για να προβούν σε κατάλληλες δράσεις ώστε να ενθαρρύνουνκαι να παρακινήσουν και τους άντρες να συμμετέχουν στις Σχολές Γονέων.Ακόμα, θα μπορούσαν να σχεδιάσουν κατάλληλα προγράμματα με θεματο-λογία που να ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των αντρών συμμετε-χόντων.Ενδιαφέρον έχουν και κάποιες περισσότερο τεχνικές παρατηρήσειςγια το TEI-Que-SF. Συγκεκριμένα, το εύρημα για τη καλή αξιοπιστία τηςσυγκεκριμένης κλίμακας που προέκυψε σε αυτή την έρευνα συμβάλει στηνυπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία (Cooper & Petrides, 2010). Επίσης, η μο-νοπαραγοντική δομή του ερωτηματολογίου που βρέθηκε στην παρούσα έ-ρευνα είναι σύμφωνη με τον αρχικό σχεδιασμό της κλίμακας (Petrides &Furnham, 2003).

Περιορισμοί της παρούσας έρευναςΚλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, αν και τα παραπάνω συ-μπεράσματα είναι χρήσιμα, η παρούσα έρευνα διέπεται από ορισμένουςπεριορισμούς. Ο βασικότερος της περιορισμός αφορά στον μικρό αριθμότων συμμετεχόντων. Η απώλεια του δείγματος από την πρώτη ως τη δεύ-τερη μέτρηση ήταν πάνω από 50% καθώς, από τα 97 άτομα που συμμετεί-χαν στην Έρευνα 1, μόνο τα 45 συνέχισαν και στην Έρευνα 2 που έγινε πέ-ντε μήνες αργότερα. Η μείωση αυτή του δείγματος ίσως είχε ευρύτερες συ-νέπειες στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα. Τομειονέκτημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί σε μια μελλοντική έρευνα, αν το ε-ρωτηματολόγιο χορηγηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού, στις ΣχολέςΓονέων κι άλλων δήμων για παράδειγμα, οπότε η πιθανή απώλεια συμμε-τεχόντων δεν θα μειώσει δραματικά τον τελικό αριθμό των συζευγμένωνδειγμάτων.Ένας επιπλέον περιορισμός της παρούσας έρευνας αφορά και στη με-θοδολογία που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα, ο τρόπος προσέγγισης πουεπιλέχτηκε για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εν-συναίσθησης ήταν μονάχα τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, με αποτέ-λεσμα να μελετήθούν μόνο οι προσωπικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων.Για μια πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση της βελτίωσης της συναισθηματι-
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κής νοημοσύνης, προτείνεται σε μελλοντική έρευνα να χρησιμοποιηθείσυνδυασμός της μεθόδου αυτοαναφορών και της αντικειμενικής μέτρησηςτης συναισθηματικής νοημοσύνης με τη χρήση, για παράδειγμα, τουMayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (Mayer, Salovey, &Caruso, 2002). Μια τέτοια προσέγγιση ίσως να φώτιζε και το αξιοπερίεργοεύρημα που προέκυψε σχετικά με την έλλειψη συσχέτισης μεταξύ τωνχρόνων παρακολούθησης του θεσμού και του επιπέδου της συναισθηματι-κής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 123ΠαράρτημαΠίνακας 1: Έλεγχος μέσων τιμών σε συζευγμένα δείγματα για την κλίμακαμέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης
Στατιστικά στοιχεία

των συσχετιζόμενων κατά ζεύγη
δειγμάτων

t-test

Προτάσεις του TEI-Que-SF Μ.Ο. Ι Τ.Α. Ι Μ.Ο. II Τ.Α. II
Διαφορά
Μ.Ο.

t df p

Συχνά το βρίσκω δύσκολο ναδω τα πράγματα από την ο-πτική γωνία των άλλων.(ΣΝ2) 3,50 1,75 4,66 1,45 -1,159 -2,971 43 ,005
Συνήθως μου είναι δύσκολονα ελέγξω τα συναισθήματάμου. (ΣΝ4) 4,44 1,78 3,62 1,68 ,822 2,124 44 ,039Γενικά δε βρίσκω τη ζωήδιασκεδαστική. (ΣΝ5) 3,22 1,99 4,83 1,75 -1,610 -3,269 40 ,002Έχω την τάση να αλλάζωγνώμη συχνά. (ΣΝ7) 3,30 1,77 4,47 1,69 -1,465 -3,260 42 ,002Γενικά δυσκολεύομαι να κα-τανοήσω τι ακριβώς νιώθω.(ΣΝ 8) 3,04 2,03 4,76 1,84 -1,711 -3,650 44 ,001Συνήθως μπορώ να επηρεά-σω τα συναισθήματα τωνάλλων ανθρώπων. (ΣΝ11) 4,41 1,23 3,68 ,86 ,727 3,709 43 ,001Γενικά είμαι απαισιόδοξοςάνθρωπος. (ΣΝ12) 2,80 1,88 5,11 1,68 -2,311 -4,745 44 ,000Οι κοντινοί μου άνθρωποιπαραπονιούνται ότι δεν τουςσυμπεριφέρομαι σωστά.(ΣΝ13) 2,96 1,73 5,04 1,67 -2,089 -5,215 44 ,000
Συνήθως δυσκολεύομαι ναπροσαρμόζω τη ζωή μου α-νάλογα με τις περιστά-σεις.(ΣΝ14) 3,24 1,68 4,76 1,68 -1,511 -3,927 44 ,000
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Συχνά δυσκολεύομαι να δεί-χνω στοργή στους κοντινούςμου ανθρώπους. (ΣΝ16) 1,93 1,44 5,76 1,65 -3,822 -10,920 44 ,000Δεν έχω αρκετά κίνητρα στηζωή μου. (ΣΝ18) 2,64 1,66 5,20 1,76 -2,568 -5,680 43 ,000Γενικά, έχω επίγνωση τωνσυναισθημάτων που νιώθω.(ΣΝ23) 6,00 ,93 5,65 1,11 ,349 2,479 42 ,017Πιστεύω πως δεν έχω καθό-λου επιρροή στα συναισθή-ματα των άλλων. (ΣΝ26) 3,04 1,52 4,53 1,63 -1,489 -3,780 44 ,000Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύακόμη και με όσους βρίσκο-νται πολύ κοντά μου.(ΣΝ28) 2,42 1,82 5,51 1,75 -3,089 -6,616 44 ,000
Πίνακας 2: Έλεγχος μέσων τιμών σε συζευγμένα δείγματα για την κλίμακαμέτρησης της ενσυναίσθησης

Στατιστικά στοιχεία
των συσχετιζόμενων κατά ζεύγη δειγ-

μάτων
t-test

Προτάσεις της Κλίμακας
Διαπροσωπικής Ανταπό-

κρισης
Μ.Ο. Ι Τ.Α. Ι Μ.Ο. II Τ.Α. II

Διαφορά
Μ.Ο.

t df p

Πριν κριτικάρω κάποιονπροσπαθώ να φανταστώπως θα αισθανόμουν εγώστη θέση του. (Ε31) 4,88 1,42 5,43 1,31 -,548 -2,125 41 ,040
Εάν είμαι βέβαιος/η ότι έχωδίκιο σε κάτι, δε χάνω τοχρόνο μου ακούγοντας τα ε-πιχειρήματα των άλλων.(Ε32)

3,13 1,80 4,78 1,48 -1,644 -4,371 44 ,000
Μερικές φορές δυσκολεύο-μαι να δω τα πράγματα απότην πλευρά του άλλου. (Ε34) 3,07 1,42 4,98 1,55 -1,911 -5,382 44 ,000



Οι σχέσεις εξουσιοδότησης, επαγγελματικήςικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης,στο πεδίο των εκπαιδευτικών της ελληνικήςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δημήτριος Παπαδόπουλος1Σπυρίδων Δημητριάδης2Ιωάννης Βαλσαμίδης3

ΠερίληψηΣκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέ-σεων μεταξύ της εξουσιοδότησης, της επαγγελματικής ικανοποίησης καιτης επαγγελματικής εξουθένωσης. Το ερευνητικό δείγμα (Ν=293) αποτέ-λεσαν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, 161 γυ-ναίκες και 132 άνδρες. Η μέση τιμή της ηλικίας του δείγματος έφτανε πε-ρίπου τα 47 έτη (Μ=47,16, Τυπική απόκλιση= 7,24). Τα αποτελέσματα έ-δειξαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να αποτρέψει την επαγ-γελματική εξουθένωση. Η εξουσιοδότηση, σε κάποιο βαθμό, αυξάνει την ε-παγγελματική ικανοποίηση και μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση.Ως ο πλέον θετικά επιδραστικός παράγων της εξουσιοδότησης προσδιορί-ζεται η Σημασία της εργασίας για τον εργαζόμενο.
Λέξεις - κλειδιά: Εξουσιοδότηση, επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελ-ματική εξουθένωση, εκπαιδευτικοί.

                                                1 Επίκουρος καθηγητής, ΤΕΙ Καβάλας, e-mail: dimpap@teikav.edu.gr2 MSc., Εκπαιδευτικός ΕΑΠ3 Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠ. – ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩ.126 AbstractThe aim of this study was to research the relationships amongempowerment, job satisfaction and job burnout. The sample is constitutedby 293 teachers in the secondary Greek education (N=293). The mean ofage was about 47 years (Μ=47.16, S.D.= 7.24). The results show that the jobsatisfaction can prevent burnout. The empowerment influence positively,to a considerable degree, the job satisfaction and prevent the burnout too.As the most influensive factor of empowerment defined the “Meaning”.
Key words: Empowerment, job satisfaction, burnout, educators.

1. ΕισαγωγήΟ όρος εξουσιοδότηση (ή ενδυνάμωση όπως επίσης αναφέρεται στηνελληνική βιβλιογραφία) αν και δεν είναι νέος (Sparrowe, 1994), εντούτοιςαπασχολεί ερευνητικά την επιστήμη της διοίκησης στην Ελλάδα, μόλις τατελευταία χρόνια. Οι Thomas και Velthouse (1990) θεωρούν την εξουσιο-δότηση ως τις αλλαγές στις γνωστικές μεταβλητές που καθορίζουν τηνπαρακίνηση. Οι ίδιοι ερευνητές περιγράφουν την εξουσιοδότηση ως μιααυξημένη εσωτερική και προσανατολισμένη στο έργο παρακίνηση. Ο Tan-nenbaum (1997) υποστηρίζει ότι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τείνουννα αισθάνονται περισσότερο ευτυχισμένοι με την εργασία τους και αντα-ποκρίνονται στα καθήκοντά τους σε εκτενέστερο βαθμό, ενώ αποτρέπεταιη εμφάνιση σφαλμάτων (Sparks, Bradley, & Callan, 1997). Σύμφωνα μετους Heck και Brandon (1995), η αυξανόμενη ανησυχία για τον ανασχημα-τισμό της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης, έχει καταστήσειτην εξουσιοδότηση μια σημαντική έννοια  για την αναμόρφωση του σχο-λείου.Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικεί-μενο πολλών μελετών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να ορίσουν το πε-ριεχόμενο, τις διαστάσεις αλλά και τις επιδράσεις του φαινόμενου σε διά-φορα επαγγέλματα. Ο Δημητρόπουλος (1998) αναφέρει ότι η μελέτη τουθέματος της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αποκτάνέες διαστάσεις, που αφορούν τη συνολική εκπαιδευτική πραγματικότητα
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και τη γενικότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι εξ ορισμού επιφορτισμένο, μεπολλούς στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν το άγχος. Παρά τογεγονός ότι ένα μέτριο επίπεδο άγχους αποτελεί πολύτιμη πηγή κινήτρων,το άγχος υψηλού επιπέδου συνήθως οδηγεί σε μειωμένες επιδόσεις και σεαδυναμία του ατόμου να ανταπεξέλθει οργανικά ή ψυχολογικά στις απαι-τήσεις του περιβάλλοντος (Fontana, 1996). Σύμφωνα με τους Heinrich καιSpielberger (1982) το άγχος στην ακραία του μορφή μπορεί να οδηγήσειστην κατάθλιψη, στη χαμηλή αυτοεκτίμηση και κυρίως στην επαγγελματι-κή εξουθένωση. Ο McGuire (1979) παρατήρησε ότι οι εκπαιδευτικοί βιώ-νουν την επαγγελματική εξουθένωση σε μεγάλο βαθμό και είναι πιο ευά-λωτοι σε προβλήματα ψυχικής υγείας, από ότι οι εργαζόμενοι σε άλλουςεργασιακούς χώρους.Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύτης εξουσιοδότησης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελ-ματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκ-παίδευσης.
1.1. Εξουσιοδότηση (Empowerment)Η εξουσιοδότηση θεωρείται ως μια διαδικασία μεταβίβασης ή αποκέ-ντρωσης της εξουσίας λήψης αποφάσεων  (Conger & Kanungo, 1988). Στηβιβλιογραφία αναδύονται δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις τηςεξουσιοδότησης, μια δομική (σχεσιακή εξουσιοδότηση-relational empo-werment) και μια παρακινητική (ψυχολογική εξουσιοδότηση-psycho-logical empowerment). Σύμφωνα με τη Spreitzer (1995), η εξουσιοδότηση,ως μια ψυχολογική κατάσταση, αποτελεί ένα ενεργητικό εργασιακό προ-σανατολισμό, κατά τον οποίο ο εργαζόμενος επιθυμεί και αισθάνεται ικα-νός να διαμορφώσει το ρόλο και το πλαίσιο της εργασίας του. Η εξουσιο-δότηση των υπαλλήλων στους χώρους της εργασίας έχει ως αποτέλεσματην αύξηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, στο πεδίο της διαχεί-ρισης των ανθρώπινων πόρων (Siegall & Gardner, 2000). Ο Bolin (1989)καθορίζει την εξουσιοδότηση των δασκάλων ως την απόδοση του δικαιώ-ματος της συμμετοχής στον καθορισμό των στόχων και της πολιτικής τουσχολείου και στην εφαρμογή της επαγγελματικής τους κρίσης, σχετικά μετο πώς θα διδάξουν. Αρκετά ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι μεταξύ άλ-
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λων παραμέτρων, η εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών επιδρά έμμεσα στααποτελέσματα των μαθητών (Heck, 1993; Leithwood, 1994; Leithwood et
al., 1994).
1.2. Επαγγελματική ικανοποίηση (Job satisfaction)Η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως η συναισθηματική αντα-πόκριση ενός ατόμου προς τα καθήκοντά του και προς τις συνθήκες εργα-σίας του (Wood et al., 1998). Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευ-τικών καθορίζεται από τη Lester (1982), ως ο βαθμός κατά τον οποίο οεκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται ή αποτιμά διάφορους παράγοντες, όπως ηαξιολόγηση, η συλλογικότητα, η υπευθυνότητα και η αναγνώριση.Υπάρχουν διάφοροι σημαντικοί λόγοι που καθιστούν την επαγγελμα-τική ικανοποίηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Από οργανωσιακής άποψης ηυψηλή επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με θετικές εργασιακές συ-μπεριφορές, όπως με την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά (Αποστό-λου, 1980), με χαμηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία (Balzer et al.,1990) και με χαμηλούς δείκτες κινητικότητας και παραίτησης εργαζομέ-νων (Hatton et al., 1999). Η αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση θεωρεί-ται ως η αιτία θετικών εργασιακών συμπεριφορών, όπως της συνεργασίας(Balzer et al., 1990). Προγενέστερα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουντην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ως βασικό παράγο-ντα της αποτελεσματικότητας των σχολείων (Zigarreli, 1996).
1.3. Επαγγελματική εξουθένωση (Burnout)Ο Miller (1995) περιγράφει την επαγγελματική εξουθένωση ως το τε-λικό στάδιο μιας χρόνιας διαδικασίας ματαίωσης και φθοράς του εργαζό-μενου, που εκτίθεται σε συνεχόμενο στρες στο χώρο της εργασίας του. ΟιMaslach & Jackson (1981) όρισαν την επαγγελματική εξουθένωση των εκ-παιδευτικών ως ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξουθένωσης, αποπρο-σωποποίησης και μείωσης της αυτοεκτίμησης. Οι εκπαιδευτικοί θεωρείταιότι είναι επαγγελματικά εξουθενωμένοι όταν εμφανίζουν στοιχεία συναι-σθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης των μαθητών τους και χα-μηλά επίπεδα επίτευξης στην εργασία τους (Maslach et al., 1996; Freed-man, 1993). Η συναισθηματική εξουθένωση προκύπτει όταν οι εκπαιδευ-
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τικοί δε μπορούν, σωματικά ή συναισθηματικά, να προσφέρουν όσα χρειά-ζονται οι μαθητές, λόγω αισθημάτων κούρασης, μεγάλης έντασης και άγ-χους. Η αποπροσωποποίηση περιλαμβάνει κυνικές συμπεριφορές προςτους μαθητές, τους γονείς και το εργασιακό περιβάλλον. Η μείωση της αυ-τοεκτίμησης συναντάται όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι δε συνει-σφέρουν στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Η επαγγελματική ε-ξουθένωση των εκπαιδευτικών βρέθηκε να σχετίζεται με αρνητική αυτοα-ναφερόμενη υγεία και χαμηλή ικανότητα για εργασία, έχει δε συνδεθεί μεπροθέσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος (Hall, Pearson, & Carroll,1992)και πρόωρης συνταξιοδότησης (Cano-Garcia, Padilla-Munoz, & Carrasco-Ortiz, 2005; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006).
1.4. Ερευνητικές υποθέσειςΟι Freedman και Philips (1990) υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις γιατην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των στρεσογόνων παρα-γόντων έχει βρεθεί ότι βελτιώνει μεταξύ άλλων την εργασιακή ικανοποίη-ση. Ο Boles et al. (2000) υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις της επαγγελματικήςεξουθένωσης σχετίζονται ισχυρά με την επαγγελματική ικανοποίηση τωνεκπαιδευτικών. Αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν ότι η εμπειρία της επαγ-γελματικής εξουθένωσης από τους εκπαιδευτικούς βρέθηκε να μειώνει τηνεπαγγελματική τους ικανοποίηση (Cano-Garcia, Padilla-Munoz, &Carrasco-Ortiz, 2005; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006). Υποτίθεται ε-πομένως ότι:

Η1 Η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελ-
ματική εξουθένωση.Αρκετά ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα ε-λέγχου ενός εργαζόμενου πάνω στην λήψη των αποφάσεων, σχετίζονταιμε υψηλά επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης (Parker & Price, 1994). ΟNoorliza και Hasni (2006) υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των υπαλ-λήλων αυξάνει σημαντικά, μεταξύ των άλλων, την εργασιακή τους ικανο-ποίηση και την ικανοποίηση από την καριέρα τους.  Θετική σύνδεση της ε-ξουσιοδότησης με την επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρουν και αρκετοίάλλοι ερευνητές (Lee, Cayer, και Lan, 2006; Park και Rainey, 2007). Μπορείεπομένως να υποτεθεί ότι:

Η2. Η εξουσιοδότηση σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανο-
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ποίηση.Οι Pearson και Moomaw (2005) υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότησητων εκπαιδευτικών, μέσω της αυτονομίας που εμπεριέχει, επηρεάζει τηνεπαγγελματική τους εξουθένωση. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η έλλειψη ε-λέγχου στην εργασία και η αίσθηση του εκπαιδευτικού ότι είναι ανίσχυρος,οδηγούν στην ένταση, τη ματαίωση και το άγχος (Dworkin, Haney,Dworkin, & Telschow, 1990; Evers, 1987; Natale, 1993; Yee, 1991). Έτσι,μπορεί να υποτεθεί ότι:

Η3. Η εξουσιοδότηση σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική εξου-
θένωση.

2. ΜέθοδοςΓια την επίτευξη των ερευνητικών στόχων πραγματοποιήθηκε μιαποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Η έρευνα με ερωτη-ματολόγιο είναι μια από τις πλέον συνηθισμένες ερευνητικές τεχνικές, πουχρησιμοποιούνται στους χώρους της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης καιτης διοίκησης. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, ώστε να διασφαλίζεταιη εμπιστευτικότητα των απαντήσεων. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τονJaveau (1996), ενισχύει την αξιοπιστία των απαντήσεων.
2.1. ΔείγμαΣτο δείγμα της παρούσας εργασίας συμμετείχαν 293 εκπαιδευτικοίτης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καβάλας (Ν=293). Από τουςσυμμετέχοντες οι 132 ήταν άνδρες (45,1%), ενώ οι 161 ήταν γυναίκες(54,9%). Ο μέσος όρος της ηλικίας του δείγματος έφτανε περίπου τα 47 έ-τη (Μ= 47,16, Τ.Α.= 7,24). Οι 133 υπηρετούσαν σε Γυμνάσιο (45,4%), ενώοι 160 σε Λύκειο (54,6%). Οι πολυπληθέστερες ειδικότητες ήταν: 79 Φιλό-λογοι (27%), 38 Μαθηματικοί (13%), 26 καθηγητές Ξένων γλωσσών(8,2%) και 21 Φυσικοί (7,2%). Όσον αφορά τη θέση στην ιεραρχία τουσχολείου, οι 268 ήταν απλοί καθηγητές (91,5%), οι 19 ήταν Υποδιευθυντές(6,5%) και οι 6 ήταν Διευθυντές (2%).
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2.2. Όργανο μέτρησηςΤο όργανο μέτρησης – ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τις ακό-λουθες 4 θεματικές ενότητες:

1. Ενότητα ψυχολογικής εξουσιοδότησης.Η ψυχολογική εξουσιοδότηση μετρήθηκε με τη 12-θεματική κλίμακατης Spreitzer (1992). Η κλίμακα αποδίδει 4 παράγοντες που ονομάζονται:α) Σημασία εργασίας (Meaning), β) Ικανότητα (Competence), γ) Αυτοκα-θορισμός (Self-determination) και δ)  Επίδραση (Impact).
2. Ενότητα εργασιακής ικανοποίησης.Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με τη μονο-παραγοντική κλίμακα που προτείνει ο Cammann, et al., (1983) και που α-ποτελείται από 3 θέματα.
3. Ενότητα επαγγελματικής εξουθένωσης.Η επαγγελματική εξουθένωση μετρήθηκε με την κλίμακα των Maslach

et al. (1996), η οποία αποτελείται από 22 θέματα. Η κλίμακα αποδίδει 3παράγοντες που ονομάζονται: α) Συναισθηματική εξάντληση (EmotionalExhaustion), β) Αποπροσωποποίηση (Depersonalization), και γ) Προσωπι-κή επίτευξη (Personal accomplishment).
4. Ενότητα δημογραφικών παραγόντων.Στις δύο πρώτες ενότητες, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δίνοντανπάνω σε μια 7/βάθμια κλίμακα τύπου Likert, το σημείο 1 της οποίας αντα-νακλούσε το «Διαφωνώ απόλυτα», ενώ το σημείο 7 το «Συμφωνώ απόλυ-τα». Στην τρίτη ενότητα χρησιμοποιήθηκε και πάλι μια 7/βάθμια κλίμακα,το σημείο 1 της οποίας αντανακλούσε το «Ποτέ», ενώ το σημείο 7 το «Κάθεμέρα».

2.3. Έλεγχος οργάνου μέτρησηςΓια τον έλεγχο του οργάνου μέτρησης εφαρμόστηκε μια διερευνητικήπαραγοντική ανάλυση, μεταξύ των δηλώσεων των τριών πρώτων ενοτή-των. Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος της Ανά-λυσης Βασικών Συνιστωσών (Principal Component Analysis), με Ορθογώ-νια Περιστροφή των αξόνων με τη μέθοδο Varimax. Για τον έλεγχο τηςΣυνολικής Δειγματικής Καταλληλότητας χρησιμοποιήθηκε το μέτροK.M.O. (Kaiser- Mayer- Olkin), ενώ για περαιτέρω και πληρέστερη εξέταση



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠ. – ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩ.132
της καταλληλότητας των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση, έγινε ο έ-λεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity). Ακόμη,πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις αξιοπιστίας (Reliability Analysis), μεταξύτων μεταβλητών που αποτελούσαν τον κάθε παράγοντα.Μετά από την εξαίρεση 3 μεταβλητών, από την ενότητα της Επαγγελ-ματικής εξουθένωσης τα αποτελέσματα του K.M.O. και Bartlett's Test, τουTotal Variance Explained, αλλά και της ανάλυσης αξιοπιστίας του κάθε πα-ράγοντα ξεχωριστά, που παρουσιάζεται με το δείκτη Cronbach 's Alpha, υ-ποστηρίζουν τη δημιουργία 8 έγκυρων και αξιόπιστων παραγόντων, επι-βεβαιώνοντας παράλληλα την παραγοντική δομή των τριών κλιμάκων,που συνιστούσαν το όργανο μέτρησης (Πίνακας 1). Ως τιμές των παραγό-ντων ελήφθησαν οι μέσοι των μέσων τιμών των μεταβλητών από τις οποί-ες αποτελούνταν οι παράγοντες. Οι παράγοντες ονομάσθηκαν: 1) Επαγ-γελματική Ικανοποίηση, 2) Συναισθηματική Εξάντληση, 3) Αποπροσωπο-ποίηση, 4) Προσωπική Επίτευξη, 5)  Σημασία εργασίας, 6) Ικανότητα, 7)Αυτοκαθορισμός, 8) Επίδραση.

3. Αποτελέσματα
3.1. Διερεύνηση 1ης Ερευνητικής ΥπόθεσηςΠροκειμένου να διερευνηθεί η σχέση της Επαγγελματικής ικανοποίη-σης με την Επαγγελματική εξουθένωση πραγματοποιήθηκαν τρεις αναλύ-σεις Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (Linear Regression Analysis). Ως ε-ξαρτημένες μεταβλητές, σε κάθε μια από τις 3 αναλύσεις, ελήφθη ένας απότους 3 παράγοντας της Επαγγελματικής εξουθένωσης. Ως ανεξάρτητη με-ταβλητή και στις 3 αναλύσεις, ελήφθη ο παράγων Επαγγελματική ικανο-ποίηση.Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, υποδεικνύουνότι η «Επαγγελματική ικανοποίηση» επηρεάζει αρνητικά, τόσο τη «Συναι-σθηματική εξάντληση», όσο και την «Αποπροσωποποίηση», σε επίπεδοσημαντικότητας 1% (β<0, Sig. t<0,01). Δηλαδή, όσο αυξάνει η «Επαγγελ-ματική ικανοποίηση», τόσο μειώνονται η «Συναισθηματική εξάντληση» καιη «Αποπροσωποποίηση». Αντίθετα,  η «Επαγγελματική ικανοποίηση»προσδιορίστηκε ότι επηρεάζει θετικά, στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας,
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την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig. t<0,01). Επομένως η 1η ερευνητικήυπόθεση γίνεται αποδεκτή.
3.2. Διερεύνηση 2ης Ερευνητικής ΥπόθεσηςΓια να διερευνηθεί η σχέση της Εξουσιοδότησης με την Επαγγελματι-κή ικανοποίηση πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμη-σης (Multiple Regression Analysis), με χρήση της μεθόδου Enter. Ως εξαρ-τημένη μεταβλητή ελήφθη η Επαγγελματική Ικανοποίηση και ως ανεξάρ-τητες οι 4 παράγοντες της Εξουσιοδότησης.Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, που πα-ρουσιάζονται στον Πίνακα 3, η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερητου 0,01 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουντις μεταβολές της εξαρτημένης, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Οι παρά-γοντες της Εξουσιοδότησης  «Σημασία εργασίας» (β>0, Sig. t<0,01) και «Ι-κανότητα» (β>0, Sig. t<0,03) επηρεάζουν θετικά, σε στατιστικά σημαντικόβαθμό, την «Επαγγελματική Ικανοποίηση». Αντίθετα, ο «Αυτοκαθορισμός»και η «Επίδραση» δεν επηρεάζουν την «Επαγγελματική Ικανοποίηση» (Sig.
t>0,05). Επομένως η 2η ερευνητική υπόθεση γίνεται μερικώς αποδεκτή.
3.3. Διερεύνηση 3ης Ερευνητικής ΥπόθεσηςΜε στόχο να διερευνηθεί η σχέση της Εξουσιοδότησης με την Επαγ-γελματική εξουθένωση, πραγματοποιήθηκαν 3 αναλύσεις Πολλαπλής Πα-λινδρόμησης (Multiple Regression Analysis), με χρήση της μεθόδου Enter.Σε κάθε μία από τις  αναλύσεις ως εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη ένας απότους 3 παράγοντες της Επαγγελματικής εξουθένωσης. Ως ανεξάρτητες με-ταβλητές και στις 3 αναλύσεις, ελήφθησαν οι 4 παράγοντες της Εξουσιο-δότησης.Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα και των 3 παλινδρομήσεων,που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4 και στις 3 παλινδρομήσειςη τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,01 και συνεπώς οι ανε-ξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της εξαρτη-μένης, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Η «Σημασία της εργασίας» επηρεά-ζει αρνητικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τη «Συναισθηματική εξά-ντληση» (β<0, Sig. t<0,03) και την «Αποπροσωποποίηση» (β<0, Sig.
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t<0,03), ενώ επηρεάζει θετικά την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig.
t<0,01). Ο «Αυτοκαθορισμός» επηρεάζει αρνητικά την «Αποπροσωποποίη-ση» (β<0, Sig. t<0,01) και θετικά την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig.
t<0,01). Η «Επίδραση» επηρεάζει αρνητικά την «Αποπροσωποποίηση»(β<0, Sig. t<0,01) και θετικά την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig. t<0,01).Τέλος, η «Ικανότητα» επηρεάζει θετικά μόνο την «Προσωπική επίτευξη»(β>0, Sig. t<0,01). Ωστόσο, στις 2 πρώτες παλινδρομήσεις, η τιμή του δεί-κτη R2 δείχνει ότι μόνο ένα χαμηλό ποσοστό (7% και 8,2% αντίστοιχα), τηςδιασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής αποδίδεται στη διασπορά τηςπαλινδρόμησης. Επομένως, η 3η ερευνητική υπόθεση γίνεται μερικώς απο-δεκτή.

4.  Συζήτηση – ΣυμπεράσματαΣκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύτης εξουσιοδότησης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελ-ματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας δημόσιαςεκπαίδευσης. Η επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίστηκε ότι μπορεί ναμειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Πιοσυγκεκριμένα, η υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση μειώνει τη συναισθη-ματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, ισχυροποιώντας ταυτό-χρονα την αίσθηση της προσωπικής επίτευξης, έννοιας πολύ σχετικής, τό-σο με την αυτοαποτελεσματικότητα, όσο  και την αυτοεκτίμηση. Το απο-τέλεσμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως αναμενόμενο, αφού αρ-κετοί ερευνητές προηγουμένως είχαν προσδιορίσει τη συσχέτιση επαγγελ-ματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης (Boles et al.,2000; Cano-Garcia, Padilla-Munoz, & Carrasco-Ortiz, 2005; Hakanen,Bakker, & Schaufeli, 2006).Η εξουσιοδότηση προσδιορίστηκε ότι σχετίζεται με την επαγγελματι-κή ικανοποίηση, αλλά όχι σε υψηλό βαθμό, αφού μόνο οι παράγοντές της«Σημασία της εργασίας» και «Ικανότητα» βρέθηκαν να επηρεάζουν θετικάτην επαγγελματική ικανοποίηση. Προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα υ-ποστηρίζουν ότι η «Σημασία της εργασίας» αποτελεί το σημαντικότεροπροβλεπτικό παράγοντα της Επαγγελματικής ικανοποίησης (Liden, Wayne& Sparrowe, 2000; Spreitzer, et al., 1997; Thomas & Tymon, 1994). Αντίθε-
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τα, ο «Αυτοκαθορισμός» και η «Επίδραση» δε βρέθηκαν να σχετίζονται μετην επαγγελματική ικανοποίηση. Το τελευταίο εύρημα βρίσκεται σε αντί-θεση με την άποψη των Deci και Ryan (1985, 2000), που υποστηρίζουν ότιη αυτονομία αποτελεί μια από τις πανανθρώπινες ψυχολογικές ανάγκες.Διίσταται ακόμη και με την άποψη του McClelland et al. (1953), που υπο-γραμμίζει ότι η εξουσία συγκαταλέγεται μεταξύ των επίκτητων ανθρώπι-νων αναγκών και αποτελεί σημαντικό κίνητρο για εργασία. Μια ερμηνείατου ευρήματος ίσως δίνουν οι Pearson και Moomaw (2005), οι οποίοι υπο-στηρίζουν ότι η αντίληψη της αυτονομίας ίσως διαφέρει, αφού κάποιοιεκπαιδευτικοί μπορεί να είναι αυτόνομοι στην τάξη τους, αλλά να μην  χαί-ρουν αυτονομίας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του σχολείου.Μια δεύτερη  ερμηνεία πάλι, ίσως προέρχεται από τις απόψεις τουHofstede (1980), σύμφωνα με τις οποίες η μετακίνηση προς μορφές ηγεσί-ας περισσότερο συμμετοχικές, ίσως δεν είναι επιθυμητή σε ορισμένουςκουλτούρες, συνηθισμένες στην απόσταση των απλών πολιτών από τηνκάθε μορφής εξουσία και προσανατολισμένες στην επιδίωξη αποφυγήςτης αβεβαιότητας, της ανάληψης ρίσκου και ευθυνών. Ο ίδιος (1984)προσδιορίζει ότι η Ελλάδα θεωρείται ως μια χώρα που χαρακτηρίζεται τό-σο από την απόσταση από την εξουσία, όσο και από την αποφυγή της αβε-βαιότητας.Η εξουσιοδότηση προσδιορίστηκε ότι μπορεί να αποτρέψει σε κάποιοβαθμό την επαγγελματική εξουθένωση. Καθοριστικός παράγων στην επί-δραση αυτή αναδεικνύεται η «Σημασία της εργασίας», που επηρεάζει καιτους 3 παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Δηλαδή, όταν η ερ-γασία καθεαυτή είναι σημαντική για τον εκπαιδευτικό, τότε η συναισθη-ματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση απομακρύνονται, ενώ ισχυ-ροποιείται η αίσθηση της προσωπικής επίτευξης. Το εύρημα αναδεικνύειπόσο σπουδαίο είναι να ασκείται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού απόανθρώπους που τους αρέσει και που αντλούν από αυτό περηφάνια, ικανο-ποίηση και αυτοεκτίμηση. Ο «Αυτοκαθορισμός» του εκπαιδευτικού και η«Επίδραση», δηλαδή η αυτονομία που του παρέχεται και η δυνατότητά τουνα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του, συντελούν στη μείωση των πιθα-νοτήτων να «αποπροσωποιήσει τους μαθητές του» και στην αύξηση τηςαίσθησης της «Προσωπικής επίτευξης». Σε κάποιο βαθμό τα ερευνητικάευρήματα συμφωνούν με τα αντίστοιχα των Pearson και Moomaw (2005),που υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών, μέσω της αυ-
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τονομίας που εμπεριέχει, επηρεάζει την επαγγελματική τους εξουθένωση.Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εξουσιοδότηση τωνεκπαιδευτικών, σε κάποιο βαθμό, επηρεάζει θετικά την επαγγελματικήτους ικανοποίηση, ενώ ελαττώνει τις πιθανότητες να εμφανίσουν επαγ-γελματική εξουθένωση. Παρά το ότι η εξουσιοδότηση δε βρέθηκε να σχετί-ζεται καθολικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματικήεξουθένωση, δε θα πρέπει να θεωρείται ως αμελητέος παράγων στο χώροτης εκπαίδευσης. Αντίθετα, θα πρέπει να παρέχεται από όλα τα ανώτερακλιμάκια της διοίκησης προς τα κατώτερα, αφού βρέθηκε να συμβάλλει,μεταξύ άλλων, έμμεσα και  στα αποτελέσματα των μαθητών (Heck, 1993;Leithwood, 1994; Leithwood et al., 1994).Η εργασία αυτή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, κυρίως λόγωτου ότι το δείγμα της συλλέχθηκε μόνο από ένα ελληνικό νομό. Μελλοντι-κές εργασίες προτείνεται να διερευνήσουν τη σχέση της εξουσιοδότησης,της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσηςμεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της ελληνικής εκπαίδευ-σης.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 141ΠαράρτημαΠίνακας 1: Τα αποτελέσματα της Διερευνητική Παραγοντικής Ανάλυσηςκαι των Αναλύσεων Αξιοπιστίας
α/α Παράγοντες και Μεταβλητές Φορτίσεις

Ι. Επαγγελματική ικανοποίηση (α=,844, Μ = 5,917, Τ.Α.= ,894)1 Συνολικά είμαι ικανοποιημένος ,772 Σε γενικές γραμμές μου αρέσειη δουλειά μου ,73
3 Γενικά μου αρέσει να δουλεύωεδώ ,80

ΙΙ. Συναισθηματική εξάντληση (α=,818, Μ = 1,940, Τ.Α.= ,806)1 Αισθάνομαι συναισθηματικά ε-ξαντλημένος ,68
2 Αισθάνομαι καταπόνηση ότανξυπνώ το πρωί ,73
3 Είναι πραγματικά πιεστικό ναδουλεύω με ανθρώπους ,79
4 Αισθάνομαι εξουθενωμένος ,705 Αισθάνομαι απογοητευμένοςαπό την εργασία μου ,75
6 Το να δουλεύω με ανθρώπουςμε γεμίζει στρες ,75
7 Αισθάνομαι να βρίσκομαι στοχείλος της αβύσσου ,71

ΙΙΙ. Αποπροσωποποίηση (α=,791, Μ = 1,807, Τ.Α.= ,998)1 Αισθάνομαι να μεταχειρίζομαιμαθητές σαν απρόσωπα αντι-κείμενα
,71

2 Έχω γίνει πιο σκληρός με τουςανθρώπους ,80
3 Φοβάμαι ότι αυτή η δουλειά μεκάνει συναισθηματικά σκληρό-τερο

,76
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4 Πραγματικά δεν με νοιάζει τισυμβαίνει στους μαθητές μου ,62
5 Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μεκατηγορούν για δικά τους προ-βλήματα

,72
ΙV. Προσωπική Επίτευξη (α=,909, Μ = 5,278, Τ.Α.= 1,138)1 Μπορώ εύκολα να καταλάβωτα συναισθήματα των μαθητών ,74

2 Ανταποκρίνομαι αποτελεσμα-τικά στα προβλήματα των μα-θητών
,81

3 Αισθάνομαι ότι μπορώ να επη-ρεάσω θετικά την ζωή άλλωνανθρώπων
,76

4 Αισθάνομαι γεμάτος ενέργεια ,655 Μπορώ άνετα να δημιουργώμια άνετη ατμόσφαιρα για τουςμαθητές
,72

6 Όταν εργάζομαι με μαθητές αι-σθάνομαι αναζωογονημένος ,67
7 Στο πλαίσιο της εργασίας μουαντιμετωπίζω με πολύ ηρεμίατα προβλήματα

,59
V. Σημασία εργασίας (α=,872, Μ = 6,041, Τ.Α.= 1,033)1 Η εργασία που κάνω έχει νόημα ,562 Η εργασία που κάνω είναι πολύσημαντική για μένα ,65

3 Οι δραστηριότητες της εργασί-ας μου έχουν νόημα για μέναπροσωπικά
,58

VI. Ικανότητα (α=,949, Μ = 6,219, Τ.Α.= ,883)1 Έχω εμπιστοσύνη στις ικανό-τητες μου ,83
2 Είμαι βέβαιος ότι έχω τις δεξιό-τητες να κάνω αυτή τη δουλειά ,88
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3 Κατέχω τις δεξιότητες που α-παιτούνται από τη δουλειά μου ,86

VII. Αυτοκαθορισμός (α=,939, Μ = 5,256, Τ.Α.= 1,358)1 Έχω σημαντική ελευθερία στοπως θα κάνω την δουλειά μου ,84
2 Μπορώ να αποφασίζω μόνοςμου πως θα ρυθμίζω την δου-λειά μου

,81
3 Μου δίνονται αξιόλογες ευκαι-ρίες για ανεξαρτησία και ελευ-θερία

,78
VIIΙ. Επίδραση (α=,951, Μ = 3,968, Τ.Α.= 1,468)1 Η επίδραση μου στο ότι συμ-βαίνει στο σχολείο μου είναιμεγάλη

,86
2 Έχω τη δυνατότητα ελέγχουστο ότι συμβαίνει στο σχολείομου

,87
3 Έχω σημαντική επιρροή σε ότισυμβαίνει στο σχολείο μου ,90

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0,888Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square(561) =7216,53,  Sig. = 0,0Total Variance Explained = 72,46%Πίνακας 2 : Τα αποτελέσματα της συσχέτισης της επαγγελματικής ικανο-ποίησης με την επαγγελματική εξουθένωση.
Εξαρτημένη μεταβλητή

Ανεξάρτητη μεταβλητή

β t Sig. tΣυναισθηματική εξάντληση
R2 = ,156,  F = 53,633 ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση -,394 -7,323 ,000Αποπροσωποποίηση
R2 = ,101,  F = 32,870, ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση -,319 -5,733 ,002Προσωπική επίτευξη
R2 = ,294,  F = 99,058 ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση ,504 9,953 ,000
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Πίνακας 3 : Τα αποτελέσματα της συσχέτισης της Εξουσιοδότησης με τηνΕπαγγελματική ικανοποίηση.
Εξαρτημένη μεταβλητή

Ανεξάρτητη μεταβλητή

β t Sig. tΣημασία εργασίας ,362 5,201 ,000Ικανότητα ,163 2,458 ,015Αυτοκαθορισμός ,002 ,036 ,972
ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση

Επίδραση -,012 -,200 ,842
R2 = ,228,  F = 21,221,  Sig. F = ,000.Πίνακας 4 : Τα αποτελέσματα της συσχέτισης της Εξουσιοδότησης με τηνεπαγγελματική εξουθένωση.
Εξαρτημένη μεταβλητή

Ανεξάρτητη μεταβλητή

β t Sig. tΣημασία εργασίας -,169 -2,207 ,028Ικανότητα -,089 -1,225 ,222Αυτοκαθορισμός -,046 -,640 ,523
Συναισθηματική εξάντληση
R2 = ,070,
F = 5,423,
Sig. F = ,000. Επίδραση -,016 -,231 ,817Σημασία εργασίας -,178 -2,343 ,020Ικανότητα -,036 -,498 ,619Αυτοκαθορισμός -,190 -2,654 ,008
Αποπροσωποποίηση
R2 = ,082,
F = 6,470,
Sig. F = ,002. Επίδραση ,172 2,537 ,012Σημασία εργασίας ,418 7,707 ,000Ικανότητα ,242 4,687 ,000Αυτοκαθορισμός ,107 2,087 ,038
Προσωπική επίτευξη
R2 = ,531,
F = 81,497,
Sig. F = ,000. Επίδραση ,158 3,263 ,001



To κοινωνικό κεφάλαιο των μεταναστών μαθητώνπου φοιτούν στα δημοτικά σχολείατης πόλης του Ηρακλείου
Εμμανουήλ Προκοπάκης1Κλειώ  Κούτρα2Κατερίνα Οικονόμου3

ΠερίληψηΗ ποιότητα του κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα αποστολής και υπο-δοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της μετανάστευσης.Η δημιουργία δικτύων, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών, καθώς και ηανάπτυξη του αισθήματος της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας φαίνεταινα διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων της μετανάστευσης.Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας με-λέτης που αφορά την περιγραφή του κοινωνικού κεφαλαίου των μετανα-στών μαθητών των δημοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου. Η με-λέτη του κοινωνικού κεφαλαίου της δεύτερης γενιάς μεταναστών και, ει-δικότερα, των μαθητών δημοτικού σχολείου είναι σημαντική, καθώς τοκοινωνικό κεφάλαιο καθορίζει την κοινωνική και πολιτισμική συνοχή τηςκοινωνίας και, κατ’ επέκταση, το βαθμό ένταξής τους στο σχολείο, τη γει-τονιά και, γενικότερα, στην τοπική κοινωνία της πόλης.
Λέξεις - κλειδιά: κοινωνικό κεφάλαιο, μαθητές, δεύτερη γενιά μετανα-στών, κοινωνική ένταξη
                                                1 Δρ. Κοινωνιολογίας, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης2 Υποψ. Δρ. Κοινωνικής ιατρικής, Μάστερ δημόσιας υγείας (Mph), Κοινωνική λειτουργός,εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης3 Υποψ. Δρ. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Μάστερ «Σπουδές στην εκπαίδευση»,Κοινωνική λειτουργός, εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙΚρήτης



ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ-ΜΑΛΛΙΔΗ Ν.146 AbstractThe quality of the social capital in the receiving country as well as inthe country of origin plays an important role as concerns the success of theimmigration. On one hand, the creation of networks of economic and socialbonds and on the other, the feeling of trust and security seems that facili-tates the accomplishment of the immigrations’ aims.In this article the results of a study for describing the social capital ofimmigrant pupils in primary schools in the city of Heraklion are presented.The study of social capital in the second generation of immigrants,particularly primary school students, is important as social capitaldetermines the social and cultural cohesion of society and, by extension,the degree of integration into the school, neighborhood and general in thelocal community of the city.
Key words: social capital, students, second generation immigrants, integ-ration

ΕισαγωγήΗ θετική ή αρνητική επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου εξαρτάταιαπό το πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται, καθώς είναι πολιτικά κατασκευα-σμένο ανάλογα με την απειλή που αισθάνεται η κυρίαρχη ομάδα από το«ξένο» (Cheong et al., 2007). Η ποιότητα του κοινωνικού κεφαλαίου στηχώρα αποστολής και υποδοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυ-χία της μετανάστευσης. Αυτό καθιστά το κοινωνικό κεφάλαιο σημαντικόπαράγοντα για όλους τους κρίκους της μεταναστευτικής αλυσίδας. Μέσααπό τη δημιουργία δικτύων, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών και τηνανάπτυξη του αισθήματος της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας διευκολύ-νεται η επίτευξη των στόχων της μετανάστευσης. Είναι γεγονός ότι στιςχώρες προέλευσης των μεταναστών η πληροφόρηση σχετικά με τα εργα-σιακά ζητήματα και διαβίωσης στο εξωτερικό μεταδίδεται μέσω των προ-σωπικών δικτύων, τα οποία συνίστανται σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπαπου βρίσκονται ήδη στις χώρες υποδοχής. Χαρακτηριστικά, οι μετανα-στευτικές κοινότητες συχνά βοηθούν τους ομοεθνείς τους να εγκαταστα-
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θούν, να βρουν εργασία, να προσαρμοστούν στο νέο κοινωνικό περιβάλλονκαι γενικά να διαμορφώσουν ένα επικοινωνιακό δίκτυο.Η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει να περιγράψει το κοινωνικό κεφα-λαίο των μεταναστών μαθητών των δημοτικών σχολείων της πόλης τουΗρακλείου.

Μετανάστευση, κοινωνικό κεφάλαιο και κοινωνικά δίκτυαΣύμφωνα με έρευνα του Massey (2005) στη Λατινική Αμερική, ο μετα-νάστης αποφασίζει να μεταναστεύσει εκτός από οικονομικούς λόγους καιβάσει κριτήριων που αφορούν στο κοινωνικό κεφάλαιο τόσο στη χώρακαταγωγής όσο και στη χώρα προορισμού (Καραμάνου, 2006). Οι μετανά-στες επιλέγουν να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου υπάρ-χει σύστημα κοινωνικής υποστήριξης ή η δυνατότητα δημιουργίας υπο-στηρικτικού δικτύου για την υποδοχή μεταναστών και τη μείωση του κό-στους εγκατάστασης (εξεύρεση κατοικίας, έκδοση πιστοποιητικών κ.τ.λ.).Αυτές οι πιέσεις για σχέσεις δεσμών (bonding)4 ανάμεσα σε παλιούς καινεοεισερχομένους μετανάστες μπορεί να αποτρέψουν την κοινωνική συμ-μετοχή, η οποία είναι κρίσιμη για τη μορφοποίηση των δεσμών (bonding)και των γεφυρών επικοινωνίας με τον ντόπιο πληθυσμό (bridging)5. Μετην πάροδο του χρόνου η επέκταση των δικτύων αυτοτροφοδοτείται καιδημιουργείται μία κοινωνική δομή, η οποία λειτουργεί ενθαρρυντικά γιατην προσέλκυση και άλλων μεταναστών συνήθως από την ίδια χώρα. Έτσι,οι μετανάστες εγκαθίστανται σε περιοχές στις οποίες μπορούν να δη-μιουργήσουν κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και συναισθηματι-κούς δεσμούς.Ο Putman (1997) υποστήριξε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η θερα-
                                                4 To bonding αναφέρεται στους οριζόντιους στενούς δεσμούς ανάμεσα σε άτομα ή ομάδεςπου μοιράζονται παρόμοια κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο τύπος έχει τηντάση να ενδυναμώνει αποκλειστικές ταυτότητες και ομογενείς ομάδες, είναι συχνά μη ανε-κτικός στη διαφορετικότητα και δεν δουλεύει ιδιαίτερα στο να παράγει ευρύτερα οφέλησυνεργασίας και εμπιστοσύνης στην κοινωνία.5 Το bridging είναι πιο εξωτερικευμένο και συμπεριλαμβάνει οριζόντιες σχέσεις με άτομαδιαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Αφορά εθελοντικές οργανώσεις και οριζόντιες σχέσειςπου βασίζονται σε κοινά ενδιαφέροντα που υπερβαίνουν τις ανομοιογενείς διαφορές της ε-θνικότητας, θρησκείας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.
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πεία για την ανισότητα, την έλλειψη κοινωνικής συνοχής και εμπιστοσύ-νης για την εθνική διαφοροποίηση και επισημαίνει το διαφορετικό ρόλοτων γεφυρών (bridging) και των δεσμών (bonding) του κοινωνικού κεφα-λαίου. Το γεφυροποιό (bridging) κοινωνικό κεφάλαιο θεωρείται περισσό-τερο σημαντικό για την κοινωνική συνοχή διαφορετικών κοινωνικών ομά-δων, αφού υπάρχει ο φόβος ότι οι μειονοτικές εθνικές ομάδες μπορεί ναδεθούν μεταξύ τους και να αδιαφορήσουν για την ενσωμάτωσή τους στηνευρύτερη κοινωνία (Cheong et al., 2007).Οι κάθετες σχέσεις κοινωνικού κεφαλαίου με την εξουσία (linking)6 σεσχέση με τη μετανάστευση συνεπάγεται την ανάγκη για κρατικές παρεμ-βάσεις με στόχο την εφαρμογή πολιτικών και αναγνώριση δικαιωμάτωνστους νεοεισερχόμενους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις επίσημεςπηγές του κράτους, όπως υπηρεσίες πρόνοιας, εργασίας, εκπαίδευσης κλπ(Woolcock, 2003).Η κυρίαρχη ομάδα συνδέει τη μετανάστευση με την εθνική διαφορο-ποίηση των μεταναστών και τη βλέπει ως αιτία διάσπασης των κοινωνι-κών αξιών της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, το κοινωνικό κεφάλαιο που οι-κοδομείται μέσα από επίσημους φορείς ή ανεπίσημους μηχανισμούς είναιθετικό, όταν ανακουφίζει το αποτέλεσμα της διάσπασης που βιώνει η κυ-ρίαρχη ομάδα της χώρας υποδοχής. Από την πλευρά της κυρίαρχης ομάδαςη κοινωνική συνοχή βρίσκεται μέσα στο κοινωνικό κεφάλαιο και εκφράζε-ται με το «γεφυροποιό» (bridging) κοινωνικό κεφάλαιο που θεωρείται θε-τική πηγή ενώ, αντίθετα, το «δεσμευτικό» κοινωνικό κεφάλαιο (bonding)που ενισχύει τη συνοχή μέσα στη μειονοτική ομάδα θεωρείται λιγότερο ε-πιθυμητό. Οπότε, θρησκευτικές, εθνικές, πολιτισμικές ομάδες που κάποτεθεωρούνται θετικές να συνεισφέρουν στην ενότητα, τώρα θεωρούνται α-πειλή (Cheong et al., 2007).Επιπρόσθετα, ο ρατσισμός, η απειλή και ο φόβος είναι δυνατόν ναπαίξουν αρνητικό ρόλο στις γεφυροποιίες σχέσεις μεταξύ των διαφορετι-κών ομάδων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την οικοδόμηση του συ-νεκτικού ιστού μιας κοινωνίας. Εναλλακτικά, οι «κάθετες σχέσεις» κοινω-νικού κεφαλαίου (linking) προσφέρουν στην κυρίαρχη ομάδα μία πρόκλη-
                                                6 Το linking αναφέρεται σε κάθετες σχέσεις, οι οποίες βοηθούν τα άτομα να κερδίσουνπρόσβαση σε διαφορετικές και ευρύτερες πηγές και δομές δύναμης προκειμένου να επιτύ-χουν κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
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ση για την κοινωνική συνοχή.

Μετανάστευση και κοινωνικά δίκτυαΤο κοινωνικό δίκτυο νοείται ως ένα σύνολο σταθερών και επαναλαμ-βανόμενων διαδικασιών ανταλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ των μελώντου (Wilkinson et al., 1998). Η δημιουργία κοινωνικών δικτύων από τουςμετανάστες δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Στο πλαίσιο του έθνους-κράτους,τα κοινωνικά δίκτυα των μεταναστών που σχηματίζονται επιχειρούν νασυνδέσουν -άτυπα τις περισσότερες φορές- τα άτομα με την αγορά, τηνοικονομία, την εργασία, αλλά και με πολιτισμικές παραδόσεις και κοινωνι-κές πρακτικές. Οι μετανάστες έχουν ανάγκη την παραδοσιακή κοινωνικήομάδα στην οποία ανήκαν στη χώρα καταγωγής, από την οποία αντλού-σαν ασφάλεια και ψυχολογική ικανοποίηση ώστε να κινηθούν με αυτοπε-ποίθηση προς την ένταξη στην ευρύτερη κοινωνία. Η μεταναστευτική κοι-νότητα είναι η βάση από την οποία αντλούν δύναμη (Drukker et al., 2003).Σύμφωνα με τον Weinberg, οι κύριες ομάδες που είναι σημαντικές για τουςμετανάστες είναι οι φίλοι και οι συγγενείς (Waterson  et al., 2004).Μέσα στην ομάδα οι μετανάστες αισθάνονται ότι μπορούν να προ-στατευθούν από τις διακρίσεις. Για τη δεύτερη γενιά μεταναστών, η εθνικήομάδα μπορεί να είναι το μέσο επίτευξης οικονομικής και ηθικής στήριξης.Η εθνική κοινότητα παρέχει συγκεκριμένες υλικές και κοινωνικές πηγέςστις οποίες η δεύτερη γενιά μπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση.Άλλωστε, μεγαλύτερες και μακροχρόνια καθιερωμένες ομάδες αναπτύσ-σουν διακριτούς δεσμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους παρέχουν στήριξη καιοικονομικές ευκαιρίες σε νέους μετανάστες.Υλικές και κοινωνικές πηγές εμπεριέχονται μέσα στο κοινωνικό κεφά-λαιο, εμπεδώνονται στις κοινωνικές σχέσεις της κοινότητας και ορίζονταιως το κοινωνικό κεφάλαιο της εθνικής κοινότητας, το οποίο ερμηνεύειγιατί η δεύτερη γενιά τα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά από ό,τι οι προη-γούμενες (Portes and Zhou, 1993). Με άλλα λόγια «δημιουργώντας πηγές
για τον εαυτό τους, μερικές μεταναστευτικές ομάδες, καταφέρνουν να α-
παλλαγούν από τις διακρίσεις που υφίστανται από τους έξω (γηγενείς) και
από την απειλή να εξαφανιστούν τα μέσα της εξελικτικής κινητικότητας
τους» (Portes and Zhou, 1993). Αυτή η ικανότητα της ομάδας εξαρτάται α-
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πό μία σειρά παραγόντων όπως η ιστορία, το προφίλ και οι πηγές της. Ε-δώ, η συλλογική ταυτότητα θεωρείται σημαντική πηγή στη διαδικασία έ-νταξης. «Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκα μορφώματα που διοχετεύ-
ουν και φιλτράρουν πληροφορίες, παρέχουν την αίσθηση της ταυτότητας,
προσδιορίζουν τις πηγές, μορφοποιούν συμπεριφορές. Οι ατομικές επιλογές
εξαρτώνται, όχι μόνο από τη διαθεσιμότητα σε υλικά και μη αγαθά στην ευ-
ρύτερη κοινωνία αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη των διαπροσω-
πικών δικτύων ερμηνεύουν τις πληροφορίες και σχετίζονται με τις δομές»(Fernandez and Schauffer, 1994).Επιπλέον, το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστών πα-ρέχει σε αυτούς και τα παιδιά τους προστασία από τη διάκριση που υφί-στανται από τη χώρα υποδοχής (Portes 1995 in Giorgas, 2000). Στη συ-γκεκριμένη περίπτωση, το αίσθημα αλληλεγγύης αντιπροσωπεύει, αφενόςμία στρατηγική ηθικής στήριξης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και α-φετέρου αναζήτηση οικονομικής επιβίωσης (Portes 1995 in Giorgas,2000). Συνεπώς, αντί για αντίδραση που οδηγεί σε καταπίεση, η αλληλεγ-γύη παρέχει ευκαιρίες για υπεράσπιση αξιών και ηθών, συντελώντας στηνοικονομική εξέλιξη, καθώς παρέχει και άλλες σημαντικές πηγές, όπως ευ-καιρίες απασχόλησης. Επίσης, προσφέρει αξίες στη δεύτερη γενιά για τηναπόκτηση θετικών εφοδίων, για παραμονή στο σχολείο που είναι σημαντι-κός παράγοντας οικονομικής εξέλιξης. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεταιμέσω κοινωνικού ελέγχου και το αποτέλεσμα συνδέεται θετικά με το βαθ-μό της κοινωνικής συνοχής (Portes 1995 in Giorgas, 2000).Πέρα από την ποσότητα και την ποιότητα αυτών των πηγών και τηδιαθεσιμότητά τους στη δεύτερη γενιά, ο Portes (1995 in Giorgas, 2000) ε-πισημαίνει, επίσης, ότι η κινητικότητά τους εξαρτάται από το κοινωνικόκεφάλαιο. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι αποτελεσματικό μόνο όπου υπάρ-χει αίσθημα συλλογικού στόχου. Τα μέλη της δεύτερης γενιάς είναι ωστόσοπιο πιθανό να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές προσδοκίες των γονέωντους, όταν παρέχονται με κίνητρα (Giorgas, 2000).Σύμφωνα με τον Zhou και Bankston (1994) η έννοια του κοινωνικούκεφαλαίου που προτείνει ο Coleman συνδέεται στενά με τη θεωρία τουDurkheim για την κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτή υποστηρίζει ότι η συμπε-ριφορά του ατόμου είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του μέσα στηνκοινωνική του ομάδα. Επομένως, τα μέλη της δεύτερης γενιάς που είναιενσωματωμένα μέσα στην εθνική τους ομάδα είναι πιο πιθανό να διατη-
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ρήσουν συμπεριφορά σύμφωνη με τις αξίες της ομάδας τους.Σύμφωνα με τον Jones (1967) «..συστηματικές διαφορές ανάμεσα…
στις ομάδες…εκφράζουν διαφορές στην κουλτούρα και κοινωνική απόσταση
από τη χώρα υποδοχής και, επομένως, στο βαθμό της αφομοίωσης της ομά-
δας από την ευρύτερη κοινότητα». Μέσα από αυτή τη δήλωση αναδεικνύε-ται η σχετικότητα της κοινωνικής απόστασης. Αυτή η απόσταση αυξάνει ήμειώνει την κοινωνική αλληλεπίδραση, γιατί τα άτομα που μοιάζουν είναιπιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν. Εν προκειμένω, η κοινωνική απόστασηείναι και τα δύο, αιτία και αποτέλεσμα εθνικής συγκέντρωσης και ανάπτυ-ξης κοινότητας. Η κοινωνική απόσταση αποτελεί δείκτη «κλειστού» κοι-νωνικού δικτύου της εθνικής ομάδας και της έκτασης της οποίας το κοι-νωνικό κεφάλαιο μπορεί επιτυχώς να χρησιμοποιηθεί στη διευκόλυνσητης δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της διατήρησης των αξιώντης ομάδας (Giorgas, 2000).Συνοπτικά, το κοινωνικό κεφάλαιο και η κοινωνική απόσταση είναισημαντικοί παράγοντες για την ερμηνεία των διαφορών σε κοινωνικά καιοικονομικά αποτελέσματα. Για όλες τις ομάδες η κοινοτική δομή παρέχειαίσθημα ασφάλειας και οικειότητας με το νέο περιβάλλον και ειδικά στουςμετανάστες παρέχει προστασία από τη διάκριση. Ο βαθμός διαφοροποίη-σης των οικονομικών αποτελεσμάτων στη δεύτερη γενιά οφείλεται στην ι-κανότητα της πρώτης να δημιουργήσει κοινωνικά δίκτυα αφενός με τηνκοινότητα υποδοχής και αφετέρου με τη δομή της εθνικής κοινότητας(Giorgas, 2000).Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή του κοινωνικού κε-φαλαίου των μεταναστών μαθητών των δημοτικών σχολείων της πόληςτου Ηρακλείου. Ο σκοπός της έρευνας καθορίστηκε από τη βασική παρα-δοχή ότι η μελέτη του κοινωνικού κεφαλαίου της δεύτερης γενιάς μετανα-στών και, ειδικότερα, των μαθητών δημοτικού σχολείου είναι σημαντική,καθώς το κοινωνικό κεφάλαιο καθορίζει την κοινωνική και πολιτισμικήσυνοχή της κοινωνίας και, κατ’ επέκταση, το βαθμό ένταξής τους στο σχο-λείο, τη γειτονιά και, γενικότερα, στην τοπική κοινωνία της πόλης.Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο σκοπό της έρευνας, προσδιορί-στηκαν οι επιμέρους στόχοι της, οι οποίοι είναι οι παρακάτω:1. Η διερεύνηση των κοινωνικών τους σχέσεων και ο βαθμός συμμετο-χής τους στις κοινοτικές δραστηριότητες.2. Τα κοινωνικά τους δίκτυα.
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3. Η διερεύνηση του βαθμού εμπιστοσύνης και ασφάλειας που νοιώ-θουν.4. Αξίες που έχουν και ο βαθμός ανοχής τους στη διαφορετικότητα.5. Η διερεύνηση του αισθήματος τού ανήκειν και της ιδιότητας μέλουςτης κοινότητας.6. Το συναίσθημα επιρροής.7. Το συναισθηματικό δέσιμο με τον τόπο.

Μεθοδολογία
Εννοιολογικός προσδιορισμός της ομάδας-στόχουΟ ακριβής προσδιορισμός του ερευνώμενου πληθυσμού τίθεται ωςβασική προϋπόθεση για κάθε δειγματοληπτική μέθοδο. Στην περίπτωσητης παρούσας μελέτης η ομάδα-στόχος της έρευνας είναι οι μετανάστεςμαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου. Όμως, η σύν-θεση που φαίνεται να έχει η μετανάστευση, καθώς και η έλλειψη ομοφω-νίας σχετικά με το ποιοι από τους νεοεισερχόμενους θα πρέπει να συμπε-ριληφθούν στην κατηγορία αυτή (Πετρινιώτη, 1993), καθιστούν αναγκαίοτον ακριβή εννοιολογικό προσδιορισμό της ομάδας στόχου.Στην παρούσα έρευνα προσδιορίστηκε ότι η ομάδα-στόχος είναι ταπαιδιά που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, οιγονείς των οποίων είναι επίσημοι ή ανεπίσημοι οικονομικοί μετανάστες,που ζουν και εργάζονται στο Ηράκλειο. Από αυτή την ομάδα-στόχο εξαι-ρέθηκαν τα παιδιά των ομογενών μεταναστών, καθώς και τα παιδιά τωνπολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεν πρώτοι τυγχάνουν προνομια-κής μεταχείρισης, σύμφωνα με πολιτικές αποφάσεις του Ελληνικού κρά-τους, διαφοροποιώντας τους από τους άλλους μετανάστες (Αμίτσης, Λα-ζαρίδη, 2001). Οι δε δεύτεροι έχουν κατοχυρωμένα νομικά και πολιτικάδικαιώματα εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν δια-φοροποιούνται από αυτά του ντόπιου πληθυσμού. Θεωρήθηκε ότι τοδιαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό status που έχουν αυτές οι δύο κατη-γορίες επηρεάζει άμεσα και διαφοροποιεί τα παιδιά τους από την εξετα-ζόμενη κατηγορία.
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Στατιστικά δεδομένα και ποσοτικές εκτιμήσεις της ομάδας-στόχουΟ ποσοτικός προσδιορισμός της ομάδας στόχου υπήρξε αρκετά δυ-σχερής, καθώς υπάρχουν σημαντικά κενά που παρουσιάζουν τα διαθέσιμαστατιστικά στοιχεία. Η όσο το δυνατόν πληρέστερη αριθμητική αποτύπω-ση του ερευνώμενου πληθυσμού στηρίχθηκε στα στοιχεία της Δ/νσηςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου. Η πρώτη αποτύπωση τουμεταναστευτικού μαθητικού πληθυσμού που διατίθεται αφορά τα ακαδη-μαϊκά έτη 1998-99 και 1999-007. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ακαδη-μαϊκών ετών ο αριθμός των μεταναστών μαθητών των δημοτικών σχο-λείων του Δήμου Ηρακλείου ανερχόταν σε 356 και 410 άτομα αντίστοιχα.Αντιπροσώπευε δηλαδή το 4,7% και το 4,9% του συνολικού μαθητικούπληθυσμού του Δήμου.Το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, ο αριθμός των μεταναστών μαθητώνανερχόταν σε 384 άτομα και κατανήμετο σε 33 δημοτικά σχολεία της πό-λης8. Εκτός του συνολικού αριθμού των μεταναστών μαθητών που φοι-τούσε σε κάθε σχολείο, ήταν δυστυχώς αδύνατον να συλλεχθεί οποιαδή-ποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το φύλο την εθνικότητα, την κατανομήανά σχολική τάξη κ.τ.λ.Συγκρίνοντας τις δύο χρονικές περιόδους, εκτιμάται ότι ο μαθητικόςμεταναστευτικός πληθυσμός που φοιτά στα δημοτικά σχολεία της πόληςείναι γύρω στα 400 άτομα.
ΕρωτηματολόγιοΓια τις ανάγκες της έρευνας διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο με20 ερωτήσεις, από τις οποίες οι εννέα αφορούσαν, κυρίως, δημογραφικάστοιχεία του μαθητή και των γονιών του και ακολουθούσαν έντεκα ερω-τήσεις υπό μορφή κλίμακας (4βαθμη κλίμακα Likert). Οι επτά πρώτες α-ντιστοιχούσαν στο κοινωνικό κεφάλαιο του μαθητή (Onyx & Bullen, 1997)και οι τέσσερις διερευνούσαν το αίσθημα τού ανήκειν στην κοινότητα(Chipuer & Pretty, 1999).
                                                7 Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που λήφθησαν ως βάση δεδομένων έγινε απότους φακέλους της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου που διαθέτει ηΠεριφέρεια Κρήτης.8 Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου.
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ΔειγματοληψίαΔεδομένων των δυσκολιών που έχουν ήδη αναφερθεί ως προς την α-ξιόπιστη καταγραφή του ερευνώμενου πληθυσμού, παρουσιάστηκαν δυ-σκολίες ως προς την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Η διαμόρφω-ση του δειγματοληπτικού πλαισίου δεν έγινε με βάση κάποιον κατάλογο, οοποίος θα περιλάμβανε το σύνολο των ατόμων του υπό μελέτη μαθητικούμεταναστευτικού πληθυσμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δειγματο-ληπτικό πλαίσιο ορίσθηκε «γεωγραφικά με βάση τα φυσικά όρια του πλη-θυσμού» (Κυριαζή, 1999), δηλαδή τα δημοτικά σχολεία της πόλης. Με τημέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμασυνοικιών της πόλης. Τα σχολεία αυτών των συνοικιών επιλέχθηκαν γιατην έρευνα. Από τα επιλεγμένα σχολεία, ως ερευνώμενος πληθυσμός, είχεοριστεί εκ των προτέρων το σύνολο του μεταναστών μαθητών της Δʹ, ΕʹκαιΣΤʹ τάξης του κάθε σχολείου. Ο αποκλεισμός των μαθητών των τριώνπρώτων τάξεων έγινε, διότι είχε εκτιμηθεί ότι το επίπεδο δυσκολίας του ε-ρωτηματολογίου δεν ανταποκρινόταν στο ηλικιακό τους επίπεδο. Επίσης,επιδιώχθηκε το μέγεθος του δείγματος να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτε-ρο, έτσι ώστε το επίπεδο εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα να είναι αυξη-μένο.Με την παραπάνω μέθοδο επιτεύχθηκε ο στόχος της αντιπροσωπευ-τικότητας, καθώς το δείγμα που πήρε μέρος στην έρευνα δεν ήταν συστη-ματικά προκατειλημμένο (biased) (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη, 2001). Τε-λικά, απαντήθηκαν 162 ερωτηματολόγια τα οποία αντιστοιχούν, σύμφωναμε τα στατιστικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, περίπου στο 40% τουσυνολικού μαθητικού μεταναστευτικού πληθυσμού της πόλης. Προέρχο-νται από δέκα συνοικίες στις οποίες αντιστοιχούν 14 δημοτικά σχολεία. Οισυνοικίες είναι οι εξής: πρώτη η Αγ. Τριάδα (35,8%) και στη δεύτερη θέσηο Αγ. Κωνσταντίνος και η Ανάληψη με ισόποσο ποσοστό (11,1%). Ακολου-θούν η περιοχή της Θερίσου (8,6%), οι περιοχές των Δειλινών και των Κα-μινίων (7,4%), οι περιοχές του Πόρου και του Τάλως (5,6%) και, τέλος, τοΑτσαλένιο και η Γιόφυρος (3,7%).Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος φοιτούν στο 1ο ΔημοτικόΣχολείο (29%). Ακολουθούν τα σχολεία: το 30ο Δ.Σ. (8,6%), το 26ο και 33οΔ.Σ. (7,4%), το 2ο Δ.Σ. (6,8%), το 10ο και 31ο Δ.Σ. (6,2%), το 14ο Δ.Σ. (5,6%),το 16ο και 24ο Δ.Σ. (4,9%), το 34ο, 41ο και το 50ο Δ.Σ. (3,7%) και, τέλος, το 4ο
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Δ.Σ. (1,9%).Τέλος, η κατανομή των μαθητών των τριών τάξεων του δείγματος έχειως εξής: Η Δ΄ τάξη συγκεντρώνει το 27,2%, η Ε΄ το 38,3% και η Στ΄ τάξητου Δημοτικού το 34,6%.
Συλλογή στοιχείωνΑπό τις μεθόδους συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου η πρόσωπο μεπρόσωπο συνέντευξη θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη, καθώς δόθηκε ηδυνατότητα στους ερευνητές να έλθουν σε άμεση επαφή με τους μαθητές,να δοθούν όποιες απαντήσεις ή διευκρινήσεις ζητήθηκαν από τους ερω-τώμενους είτε για το σκοπό της έρευνας είτε για την ουσία των ερωτήσε-ων.  Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από την ερευνητική ομάδα τοχρονικό διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2008. Για τη συμπλήρωση του ερω-τηματολογίου επιδιώχθηκε η κατάλληλη επιλογή του χώρου για την απρό-σκοπτη διεξαγωγή της έρευνας. Η χρήση μιας κενής αίθουσας σε κάθε σχο-λείο θεωρήθηκε η πλέον σωστή λύση.
Στατιστική ανάλυσηΤα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο βασίζονταιστη χρήση των μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, όπου δημιουργή-θηκαν πίνακες συχνοτήτων. Έπειτα, για το σύνολο των συσχετίσεων τωνμεταβλητών πραγματοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία του χ2 για τη συ-σχέτιση ποιοτικών μεταβλητών. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε στο5%. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS.

Αποτελέσματα
Περιγραφικά δεδομένα

Δημογραφικά στοιχείαΌπως ήδη έχει αναφερθεί, ο συνολικός αριθμός του δείγματος είναι162 μαθητές από τους οποίους το 52,5% είναι αγόρια και το 47,5% κορί-
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τσια. Επίσης, αντιπροσωπεύονται 11 διαφορετικές εθνικότητες. Η πλειο-ψηφία των ερωτώμενων είναι Αλβανοί (77,8%). Τα ποσοστά των υπολοί-πων εθνικοτήτων είναι κάτω του 10% με πρώτη τη Βουλγάρικη (7,4%) καιακολουθούν η Γεωργιανή (3,7%), η Ουκρανική (3,1%) και η Ρουμάνικη(2,5%). Οι υπόλοιπες εθνικότητες έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά. Θαπρέπει επίσης να ειπωθεί ότι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα καιτην εθνικότητα δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Οι περισσότεροι μαθητέςτου δείγματος είναι 11 (36,4%) και 12 ετών (30,9%). Το 22,8% είναι στηνηλικία των 10 και το 9,9% είναι 13 ετών. Τρία από τα τέσσερα παιδιά έ-χουν γεννηθεί στη χώρα προέλευσης. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στηνΕλλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μικρότερο ποσοστό 24,1% (πιν. 1).Σε σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση των γονιών τους στηνπόλη του Ηρακλείου παρατηρείται ότι η απόλυτη πλειοψηφία και στα δύοφύλα ασκεί ένα κατώτερο επάγγελμα κατά βάση χειρωνακτικό. Ο μεγαλύ-τερος αριθμός των μεταναστών πατέρων απασχολείται ως εργά-της/τεχνίτης (78,8%) και λιγότεροι στην παροχή υπηρεσιών (7,7%), στουςυπαλλήλους γραφείου (5,1%) και στα ελεύθερα επαγγέλματα (3,8%).Από την άλλη, όσον αφορά στο επάγγελμα των μεταναστριών μητέ-ρων, οι περισσότερες από τις μισές απασχολούνται στην παροχή υπηρε-σιών (65,8%), δηλ. ως καθαρίστριες και οικιακές βοηθοί και λιγότερες ωςεργάτριες/τεχνίτριες (5,6%) και υπάλληλοι γραφείου (4,3%). Τέλος, σημα-ντικό ποσοστό (21,7%) κατέχουν οι μετανάστριες που ασχολούνται με ταοικιακά.
Κοινωνικό κεφάλαιοΤο κοινωνικό κεφάλαιο μετρήθηκε με τους επτά δείκτες που αναφέ-ρονται παρακάτω:1. Συμμετοχή στις κοινωνικές δραστηριότητες: αν και οι μισοί απότους μαθητές συμμετέχουν σε κάποια ομάδα, «αρκετά έως πολύ» (53,1%),σημαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που δεν συμμετέχουν «καθόλου ήποτέ» (46,9%).2. Δίκτυα γειτονιάς: Παρόλο που οι μισοί περίπου μαθητές του δείγ-ματος επισκέπτονται «συχνά έως πολύ συχνά» τους γείτονές τους(51,20%), υπάρχει και ένα ανάλογο ποσοστό (48,8%) που «ποτέ έως λίγο»επισκέπτονται τους γείτονές τους.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 157
3. Δίκτυα οικογένειας και φίλων: Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τωνμαθητών διατηρούν «αρκετά έως πολύ» στενές σχέσεις με φίλους και συγ-γενείς (63%), υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (37,%) από «λίγο έωςποτέ».4. Μελλοντική ενεργοποίηση: Ένα ελάχιστο ποσοστό των μαθητών θαδιαφωνούσαν «λίγο έως ποτέ» με τους φίλους τους (13,6%), ενώ σχεδόντο σύνολο αυτών θα διαφωνούσαν «αρκετά έως πάρα πολύ» μαζί τους(86,4%).5. Εμπιστοσύνη: Αν και αρκετοί μαθητές εμπιστεύονται από «αρκετάέως πολύ» τους άλλους ανθρώπους (40,1%), παραπάνω από τους μισούςδείχνουν «λίγο έως καθόλου» εμπιστοσύνη (59,9%).6. Ασφάλεια: Σχεδόν το σύνολο του δείγματος αισθάνεται ασφάλειααπό «αρκετά έως πολύ» στη γειτονιά τους (78,4%). Αντίθετα το 21,6% αι-σθάνεται ασφαλές από «λίγο έως καθόλου».7. Ανοχή στη διαφορετικότητα: Στην πλειοψηφία τους αρέσει να συ-ναναστρέφονται με ανθρώπους διαφορετικούς από αυτούς (π.χ. από άλληχώρα) (78,4%), ενώ το 21,6% δείχνουν ανοχή στη διαφορετικότητα από«λίγο έως καθόλου» (πίν. 2).

Αίσθημα τού ανήκειν στην κοινότηταΤο αίσθημα τού ανήκειν στην κοινότητα μετρήθηκε με τους τέσσεριςπαρακάτω δείκτες:1. Ενδυνάμωση του αισθήματος τού ανήκειν: Σχεδόν όλοι οι μαθητέςαναφέρουν ότι τους αρέσει από «πολύ έως πάρα πολύ» που μένουν εδώ(95,7%).2. Αίσθηση της ιδιότητας του μέλους: Παρόλο που υπάρχει ένα μικρόποσοστό μαθητών που πιστεύει ότι πολλοί γείτονές του το γνωρίζουν από«λίγο έως καθόλου» (16,7%), οι περισσότεροι θεωρούν τους εαυτούς τουςαπό «αρκετά έως πάρα πολύ» μέλη της γειτονιάς τους (83,3%).3. Συναίσθημα επιρροής: Σχεδόν οι μισοί μαθητές αναφέρουν ότι τουςενδιαφέρει «λίγο έως καθόλου» τι σκέφτονται οι γείτονες γι’ αυτούς(58,6%), ενώ οι υπόλοιποι νοιάζονται από «αρκετά έως πάρα πολύ» για τηγνώμη της γειτονιάς (41,4%).4. Συναισθηματικοί δεσμοί: Η πλειοψηφία των μαθητών θα ήθελε από«αρκετά έως πάρα πολύ» να ζήσει εδώ (88,3%), σε αντίθεση με ένα ελάχι-
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στο ποσοστό που θα το επιθυμούσε από «λίγο έως καθόλου» (11,7%) (πίν.3). Συσχετίσεις με τις εξαρτημένες μεταβλητέςΤο σύνολο των επτά δεικτών του κοινωνικού κεφαλαίου συσχετίστη-κε με μια σειρά μεταβλητών, όπως φύλο, ηλικία, εθνικότητα, τάξη, χώραπροέλευσης, επάγγελμα γονιών. Από αυτές τις συσχετίσεις στατιστικά ση-μαντικές είναι η ασφάλεια με το φύλο (πίν.4). Το 87,1% των αγοριών ανέ-φερε ότι αισθάνεται «πολύ έως πάρα πολύ» ασφαλές στη γειτονιά τους, σεαντίθεση με τα κορίτσια που αισθάνονται λιγότερο ασφαλή (68,9%). Αυτόενισχύεται και από το 31,2% των κοριτσιών που αισθάνονται, σε μεγαλύ-τερο ποσοστό από αυτό των αγοριών (13%), «καθόλου έως λίγο» ασφά-λεια (p=0,018)(x2 = 10,127α).Το σύνολο των τεσσάρων δεικτών του αισθήματος τού ανήκειν συ-σχετίστηκε με μια σειρά μεταβλητών, όπως φύλο, ηλικία, εθνικότητα, τάξη,χώρα προέλευσης, επάγγελμα γονιών. Από αυτές τις συσχετίσεις στατιστι-κά σημαντικές είναι το συναίσθημα της επιρροής με τη σχολική τάξη και οσυναισθηματικός δεσμός με τη χώρα γέννησης.To συναίσθημα επιρροής σχετίζεται θετικά με την τάξη φοίτησης(πίν.5). Όσο αυξάνει το επίπεδο φοίτησης, τόσο περισσότερο οι μαθητέςενδιαφέρονται για το τι σκέφτονται οι γείτονές τους γι’ αυτούς. «Πολύ έωςπάρα πολύ» ενδιαφέρονται για τη γνώμη των γειτόνων τους, οι μαθητέςτης Στ΄ τάξης (41,1%), ενώ οι μαθητές της Ε΄ τάξης ενδιαφέρονται λιγότε-ρο (31,8%). Αντίστοιχα, «καθόλου έως λίγο» ενδιαφέρονται στην πλειο-ψηφία οι μαθητές της Δ΄ τάξης (68,2%) (p=0,011) (x2 = 16,583α).Ο συναισθηματικός δεσμός των μαθητών σχετίζεται στατιστικά ση-μαντικά με τη χώρα γέννησης. Το 14,6% των μαθητών που έχουν γεννηθείστη χώρα καταγωγής τους θέλουν «καθόλου έως λίγο» να ζήσουν στην Ελ-λάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 2,6% για τους μαθητές πουέχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία τωνμαθητών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα εξακολουθεί να θέλει να ζει«πολύ έως πάρα πολύ» σε αυτήν (97,4%) (p=0,025) (x2 = 9,360α) (πίν. 6).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 159ΣυμπεράσματαΌσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, παρατηρείταιότι η πλειοψηφία του κατάγεται από την Αλβανία και κατοικεί στη συνοι-κία της Αγ. Τριάδας. Πρόκειται για μία συνοικία που παρουσιάζει σημαντι-κά στοιχεία υποβάθμισης. Χαρακτηρίζεται από το χαμηλό κοινωνικοοικο-νομικό και μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της, με μεγάλο ποσοστό α-ναλφάβητων και ανθρώπων που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτικήεκπαίδευση. Οι στεγαστικές συνθήκες του πληθυσμού ακολουθούν αυτήτη γενική εικόνα υποβάθμισης (Κατριβέσης & Προκοπάκης, 2008). Δεν εί-ναι τυχαίο ότι σε αυτή την περιοχή παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση όχιμόνο μεταναστών, αλλά και άλλων κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομά-δων, όπως πρόσφυγες, τσιγγάνοι, κ.τ.λ. (Δαφέρμος, 2006).Σύμφωνα και με άλλες έρευνες, όπως των Cheong και συν (2007),μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη συνοικία επιλέγεται απότους μετανάστες καθώς εκεί υπάρχει σύστημα κοινωνικής υποστήριξης α-πό τους ήδη εγκατεστημένους συμπατριώτες τους, οι οποίοι, εκτός του ότιτους βοηθούν στην εύρεση φτηνής κατοικίας και απασχόλησης τους παρέ-χουν, παράλληλα, και το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.Σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, και ειδικότερα στιςτρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, παρατηρείται ότι δεν συμβαδίζει ηηλικία τους με την τάξη φοίτησης. Ενώ δηλαδή οι περισσότεροι μαθητέςείναι στην ηλικία των 11 έως 13 ετών, παρακολουθούν τα μαθήματα τηςΔ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης σε ισόποσα περίπου ποσοστά. Αυτό είναι αναμενόμενο,αφού τα περισσότερα μεταναστόπουλα έχουν γεννηθεί στη χώρα κατα-γωγής. Σύμφωνα με την Κασιμάτη (1944), η γλωσσική ανεπάρκεια τηςχώρας υποδοχής έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο την πρόκληση σύγχυσηςστην εσωτερική τους ισορροπία αλλά και τη δυσκολία σχολικής ένταξηςκαι εμφάνιση χαμηλής σχολικής επίδοσης.Αρχικά, από τη συμμετοχή των μαθητών στις κοινωνικές δραστηριό-τητες, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει μια σαφή τάση με το ποσοστό να μοι-ράζεται ισόποσα. Βέβαια, παρόλο που οι περισσότεροι μαθητές συμμετέ-χουν σε δραστηριότητες, αυτό που αξίζει να προβληματίσει είναι ότι σχε-δόν οι μισοί από αυτούς για κάποιους λόγους απέχουν. Αυτό μπορεί να ερ-μηνευθεί από το ότι οι συνθήκες πίεσης για σχέσεις bonding ανάμεσα σεπαλιούς και νεοεισερχομένους μετανάστες μπορεί να αποτρέψουν την κοι-
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νωνική συμμετοχή σε κοινές, εκτός της ομάδας προέλευσης, δραστηριότη-τες, μιας και οι μειονοτικές εθνικές ομάδες πιέζουν προκειμένου να δεθούνμεταξύ τους και αδιαφορούν για την ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερηκοινωνία (Cheong et al., 2007).Βέβαια, η μη συμμετοχή μεγάλου ποσοστού του δείγματος από τιςκοινωνικές δραστηριότητες χρήζει περαιτέρω διερεύνησης προκειμένου ναδιατυπωθούν οι ακριβείς λόγοι που συμβαίνει αυτό. Διότι, αν λάβει κανείςυπόψη ότι σε κοινότητες με υψηλή κοινωνική συμμετοχή οι δάσκαλοι α-ναφέρουν υψηλό επίπεδο συμμετοχής και χαμηλά επίπεδα παραβατικήςσυμπεριφοράς (απουσίες, καβγάδες, όπλα, απάθεια στην τάξη) (Putman,2003), μπορεί κανείς να αντιληφθεί την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησηςκαι ενεργοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση.Στα ανεπίσημα δίκτυα υποστήριξης που αφορούν τη γειτονιά, την οι-κογένεια και τους φίλους, παρατηρείται ότι οι μαθητές που ζουν στην ίδιαγειτονιά με συγγενείς και φίλους διατηρούν σαφώς στενότερες σχέσειςμαζί τους από ό,τι αυτοί που ζουν σε περιοχές που διαμένουν ντόπιοι ή απόάλλες εθνικότητες. Το ποσοστό των παιδιών που δεν επισκέπτονται τηγειτονιά από «ποτέ έως λίγο» φθάνει στο 49%, ποσοστό πολύ σημαντικό,αν αναλογιστούμε τα οφέλη που απορρέουν από το ό,τι η ισχυρή ποιοτικήστήριξη από τη γειτονιά συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με χαμηλά επί-πεδα νεανικής παραβατικότητας (Putman, 2000), με χαμηλά επίπεδα φυ-σικής και ψυχικής υγείας (Morrow, 2000), με χαμηλό αριθμό παραμονήςστην τάξη (Partington, 2005) και, τέλος, με χαμηλά επίπεδα συλλογικήςδράσης (Ferguson, 2006). Έρευνα των Drukker και συν (2003) αναδεικνύ-ουν ότι, συνήθως, σε γειτονιές με υψηλά επίπεδα κοινωνικοοικονομικής α-ποστέρησης, συνεπάγεται χαμηλά επίπεδα κοινωνικού ελέγχου, κοινωνι-κής συνοχής και εμπιστοσύνης τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.Επιπλέον, το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστών πα-ρέχει σε αυτούς και στα παιδιά τους προστασία από τη διάκριση που υφί-στανται από τη χώρα υποδοχής (Portes 1995 in Giorgas, 2000). Εδώ, τοαίσθημα αλληλεγγύης αντιπροσωπεύει μία στρατηγική ηθικής στήριξης σεένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και αναζήτησης οικονομικής επιβίωσης(Portes 1995 in Giorgas, 2000).Συνεπώς, αντί για αντίδραση που οδηγεί σε καταπίεση, η αλληλεγγύηπαρέχει ευκαιρίες για υπεράσπιση αξιών και ηθών, συντελώντας στην οι-κονομική εξέλιξη, καθώς και σε άλλες σημαντικές πηγές, όπως ευκαιρίες α-
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πασχόλησης. Επίσης, παρέχει αξίες στη δεύτερη γενιά, για την απόκτησηθετικών εφοδίων για παραμονή στο σχολείο. Αυτή η διαδικασία επιτυγχά-νεται μέσω του κοινωνικού ελέγχου και το αποτέλεσμα συνδέεται θετικάμε το βαθμό της κοινωνικής συνοχής (Portes 1995 in Giorgas 2000).Η κοινωνική εμπιστοσύνη που βιώνουν είναι σε χαμηλά επίπεδα, γε-γονός που δρα ανασταλτικά στην προσδοκία που γεννάται στο πλαίσιο μί-ας οργάνωσης για κανονική, έντιμη και συντροφική συμπεριφορά από ταάλλα μέλη της οργάνωσης στη βάση κοινών κανόνων. Στο επίπεδο της ο-μάδας συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η κοινωνική συναίνεση (δηλαδή, μεγαλύ-τερη εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών), τόσο μεγαλύτερη η πρόοδος και ηλειτουργικότητά της. Χωρίς αυτή την αλληλεπίδραση, η εμπιστοσύνηφθείρεται και κάποια στιγμή η φθορά αρχίζει να εκδηλώνεται με τη μορφήσοβαρών κοινωνικών προβλημάτων (Uslaner, 2002).Παρόλα αυτά η πλειονότητα του δείγματος αισθάνεται ασφάλεια στηγειτονιά του, γεγονός που συμβαδίζει με την εκφρασμένη θετική θέση τουςγια τα ανεπίσημα δίκτυα -οικογένεια, γειτονιά, φίλοι- στην περίπτωση ε-κείνων που συμβιώνουν με ομοεθνείς τους. Προσοχή απαιτεί το 22% τουδείγματος που δηλώνει καθόλου ασφαλές. Υποθέτουμε, χωρίς αυτό ναμπορεί να διαπιστωθεί με σαφήνεια, ότι είναι εκείνοι που δεν διαμένουνκοντά στη μεταναστευτική κοινότητα που είναι η βάση από την οποία α-ντλούν δύναμη, ασφάλεια, ψυχολογική ικανοποίηση, ώστε να κινηθούν μεαυτοπεποίθηση προς την ένταξη στην ευρύτερη κοινωνία (Waterson et al.,2003).Σχεδόν το σύνολο των μαθητών αναφέρουν ότι τους αρέσει πάρα πο-λύ που μένουν στην Ελλάδα, και γι’ αυτό θα ήθελαν να εξακολουθούν ναδιαμένουν εδώ. Επίσης, έχουν υψηλή συνείδηση μέλους της γειτονιάς. Είναιάτομα που προέρχονται από το ίδιο μέρος ή τους εντοπίζεις στην ίδια πε-ριοχή, μιλούν την ίδια γλώσσα και, συνήθως, έχουν την ίδια θρησκεία. Έ-χουν την τάση να μένουν μαζί, να βοηθούν και να υποστηρίζουν, να πι-στεύουν ο ένας τον άλλο (Fitzpatrick, 1966). Τα μέλη είναι σημαντικά το έ-να για το άλλο και για το σύνολο της ομάδας και έχουν την κοινή πίστη ότιοι ανάγκες των μελών θα ικανοποιηθούν από αυτή τη δέσμευση τού να εί-ναι μαζί (Millan & Chavis, 1986).Από το σύνολο των συσχετίσεων των μεταβλητών του κοινωνικούκεφαλαίου με μία σειρά παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότη-τα, η τάξη, η χώρα προέλευσης και το επάγγελμα γονιών, δεν βρέθηκαν
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σημαντικά στατιστικές σχέσεις εκτός από το φύλο. Τα αγόρια συγκριτικάμε τα κορίτσια δηλώνουν μεγαλύτερη ασφάλεια, γεγονός που επιβεβαιώ-νεται και από την έρευνα των Onyx και συν (2005).Από το σύνολο των συσχετίσεων των τεσσάρων δεικτών του αισθή-ματος τού ανήκειν με μία σειρά παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η ε-θνικότητα, η τάξη, η χώρα προέλευσης και το επάγγελμα γονιών, σημαντι-κά στατιστικές σχέσεις βρέθηκαν με το συναίσθημα της επιρροής από τησχολική τάξη και ο συναισθηματικός δεσμός με τη χώρα γέννησης.Σχετικά με τη συσχέτιση του συναισθήματος της επιρροής από τησχολική τάξη, διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνει το επίπεδο φοίτησης, τόσοπερισσότερο οι μαθητές ενδιαφέρονται για το τι σκέφτονται οι γείτονέςτους γι’ αυτούς. Αυτό είναι δυνατό να συμβαίνει, γιατί οι μαθητές μπορείνα είναι τα μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας αλλά και, ταυτόχρονα,της κοινωνίας εγκατάστασης. Όσο οι μαθητές μεγαλώνουν, μπορεί να βιώ-νουν την πίεση από το σχολικό σύστημα για ένταξη και μέσα από την κοι-νοτική δομή σε επίπεδο γειτονιάς να τους παρέχεται το αίσθημα ασφά-λειας και οικειότητας (Giorgas, 2000).Αφενός η κυρίαρχη ομάδα ακολουθεί μία σειρά από στρατηγικές γιατην ένταξη ή όχι των μελών των μεταναστών και αφετέρου η ίδια η ομάδαπροέλευσης θεσπίζει και αναπαράγει κανόνες, προκειμένου να προστα-τεύσει τη μεταναστευτική κουλτούρα από τις εξωτερικές πιέσεις που δέ-χεται από την κυρίαρχη ομάδα (Κούτρα, 2007). Όσον αφορά στο ότι η συ-ντριπτική πλειοψηφία των μαθητών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θέ-λει να εξακολουθεί να ζει πολύ έως πάρα πολύ σε αυτήν, ενώ, αντίθετα, οιμαθητές που θέλουν καθόλου ή λίγο να ζήσουν στην Ελλάδα έχουν γεννηθείστη χώρα προέλευσης, αυτό μπορεί να οφείλεται στην πολιτισμική σύ-γκρουση που βιώνουν τα παιδιά των μεταναστών στην κοινωνία υποδο-χής, η οποία αντιμετωπίζοντάς τα ως ξένα, τα κάνει να αισθάνονται μειο-νεκτικά ως κοινωνική ομάδα.Όλες αυτές οι δυσκολίες πηγάζουν από το γεγονός ότι η δεύτερη γενιάμεταναστών έχει εγκατασταθεί στη χώρα υποδοχής χωρίς προετοιμασία(Ομάδα δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών,2007). Αυτό ενισχύεται από το ότι όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται α-πότομα και βίαια από το παραδοσιακό πολιτισμικό τους περιβάλλον καιμετεγκατασταθούν σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον ως ξένοι, ο κίνδυ-νος για κοινωνική αποδιοργάνωση είναι μεγάλος (Drukker et al., 2003).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 163ΠροτάσειςΟι υπάρχουσες μελέτες τείνουν προς μια από επάνω προς τα κάτω κα-τεύθυνση των επιδράσεων που τα κοινωνικά πλαίσια ασκούν στα παιδιά,αγνοώντας ότι τα παιδιά, ως ανεξάρτητοι κοινωνικοί δράστες, μπορούν ε-νεργά να παραγάγουν και να κινητοποιήσουν το δικό τους κοινωνικό κε-φάλαιο, τροποποιώντας κατά συνέπεια τα αποτελέσματά του στην ψυχο-κοινωνική προσαρμογή τους. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ή αγνοείταιότι, για τα παιδιά που έχουν μεταναστεύσει, η αλλαγή στο κοινωνικό κε-φάλαιο συνδέεται με την ίδια τη διαδικασία της μετανάστευσης πριν καιμετά την εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής και μπορεί να έχει σημαντικήεπίδραση στην προσαρμογή τους.Αυτή η μελέτη προωθεί την πρόταση ενός εννοιολογικού πλαισίου ι-διαίτερα εφαρμόσιμου για τα παιδιά που έχουν μεταναστεύσει, επισημαί-νει την ανάγκη για μελλοντική έρευνα, υπονοώντας ότι το κοινωνικό κε-φάλαιο ως καινοτόμος προσέγγιση στην πρακτική της Κοινωνική Εργασί-ας είναι δυνατόν να προωθήσει τη ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παι-διών που έχουν μεταναστεύσει, κατανοώντας βαθύτερα τη μοναδική ε-μπειρία τους σε σχέση με τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία κινούνται.
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματοςΣυχνότητα Ποσοστό %
ΦύλοΑγόρια 85 52,5Κορίτσια 77 47,5
ΕθνικότηταΑλβανική 126 77,8Βουλγαρική 12 7,4Γεωργιανή 6 3,7Μολδαβική 3 1,9Ουκρανική 5 3,1Ρουμάνικη 4 2,5Αρμένικη 1 0,6Ρώσικη 1 0,6Σερβική 1 0,6Συριακή 1 0,6Φιλιπινέζικη 2 1,2
Ηλικία10 χρονών 37 22,811χρονών 59 36,412 χρονών 50 30,913 χρονών 16 9,9
Τόπος γέννησηςΣτη χώρα καταγωγής 123 75,9Στην Ελλάδα 39 24,1
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Πινάκας 2. Δείκτες μέτρησης κοινωνικού κεφαλαίου KAΘΟΛΟΥ / ΟΧΙΔΕΝ Υ-ΠΑΡΧΕΙΠΕΡΙ-ΠΤΩΣΗ/ΠΟΤΕ

ΜΕΡΙΚΕΣΦΟΡΕΣ/ΛΙΓΟ/ΜΑΛΛΟΝΟΧΙ
ΑΡΚΕΤΕΣΦΟΡΕΣ/ΑΡΚΕΤΑ/ΜΑΛΛΟΝΝΑΙ/ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑ/ΝΑΙ Ο-ΠΩΣΔΗ-ΠΟΤΕ/ΠΑΡΑΠΟΛΥ1 Συμμετοχή στις κοινωνικές

δραστηριότητες 30,2 16,7 24,7 28,4
2 Δίκτυα γειτονιάς 13,0 35,8 25,3 25,93 Δίκτυα οικογένειας και φίλων 2,5 34,5 34,6 28,44 Proactivity (Ικανότητες που

αποκτάς για μελλοντική ε-

νεργοποίηση) σε ένα κοινω-

νικό πλαίσιο

4,3 9,3 32,7 53,7

5 Εμπιστοσύνη 11,7 48,1 28,4 11,76 Ασφάλεια 3,1 18,5 40,1 38,37 Ανοχή στην διαφορετικότητα 4,9 16,7 38,9 39,5

Πίνακας 3. Μέτρηση του αισθήματος του ανήκειν στην κοινότηταKAΘΟΛΟΥ / ΟΧΙΔΕΝ Υ-ΠΑΡΧΕΙΠΕΡΙ-ΠΤΩΣΗ/ΠΟΤΕ

ΜΕΡΙ-ΚΕΣΦΟΡΕΣ/ΛΙΓΟ/ΜΑΛ-ΛΟΝ ΟΧΙ

ΑΡΚΕΤΕΣΦΟΡΕΣ/ΑΡΚΕΤΑ/ΜΑΛΛΟΝΝΑΙ/ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑ/ΝΑΙ Ο-ΠΩΣΔΗ-ΠΟΤΕ/ΠΑΡΑΠΟΛΥ
Ενδυνάμωση του αισθήματος του

ανήκειν
0,0 4,3 29,0 66,7

Αίσθηση της ιδιότητας μέλους 3,7 13,0 40,7 42,6
Συναίσθημα επιρροής 30,2 28,4 24,7 16,7
Συναισθηματικοί δεσμοί 0,6 11,1 38,9 49,4
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Πίνακας 4. Συσχέτιση ασφάλειας με το φύλο

ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΥΝΟΛΟ

Ασφάλεια: Πόσο ασφαλής αισθά-νεσαι στη γειτονιά σου; N % N % N %KAΘΟΛΟΥ 1 1,2 4 5,2 5 3,1ΛΙΓΟ 10 11,8 20 26,0 30 18,5ΠΟΛΥ 34 40,0 31 40,3 65 40,1ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 40 47,1 22 28,6 62 38,3ΣΥΝΟΛΟ 85 100,0 77 100,0 162 100,0            Χ2=10,127α           d=3       P=0,018
Πίνακας 5. Συσχέτιση συναισθήματος επιρροής με την τάξη σχο-
λείου

4η τάξη 5η τάξη 6η τάξη ΣΥΝΟΛΟ

Συναίσθημα επιρροής:Σε ενδιαφέρει τι σκέφτο-νταιοι γείτονες σου για σένα;
Ν % Ν % Ν % Ν %

KAΘΟΛΟΥ 12 27,3 20 32,3 17 30,4 49 30,2ΛΙΓΟ 18 40,9 12 19,4 16 28,6 46 28,4ΠΟΛΥ 7 15,9 24 38,7 9 16,1 40 24,7ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 15,9 6 9,7 14 25,0 27 16,7ΣΥΝΟΛΟ 44 100,0 62 100,0 56 100,0 162 100,0
Χ2= 16,583α        d=6        P=0,01
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Πίνακας 6. Συσχέτιση συναισθηματικού δεσμού με τη χώρα γέν-
νησης

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΝΗΜΕ-

ΝΟΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Συναισθηματικοί δεσμοί: Θα ήθε-λες να ζήσεις εδώ για πολύ καιρό; Ν % Ν % Ν %KAΘΟΛΟΥ 0 0,0 1 2,6 1 0,6ΛΙΓΟ 18 14,6 0 0,0 18 11,1ΠΟΛΥ 46 37,4 17 43,6 63 38,9ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 59 48,0 21 53,8 80 49,4ΣΥΝΟΛΟ 123 100,0 39 100,0 162 100,0    Χ2= 9,360α               d=3        P=0,025



Παγκοσμιοποίηση και τηλεοπτική γλώσσα:Ο ρόλος της εκπαίδευσης απέναντιστις «πολιτισμικά αβοήθητες μάζες
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη1

ΠερίληψηΤο υπάρχον παγκοσμιοποιημένο σύστημα με την ελεύθερη διακίνησητου υπερεθνικού κεφαλαίου, την τεχνολογική και επιστημονική επανά-σταση δημιουργεί αναμφίβολα νέα δεδομένα στο χώρο των ΜΜΕ. Η εμπο-ρευματοποίηση των ειδήσεων και η συγκρότηση επιχειρηματικών ολιγο-πωλίων που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, επιφέρουν δραστικές αλλαγέςκαι στη γλώσσα που αυτά μεταδίδουν, με κυρίαρχη ασφαλώς τη δημοσιο-γραφική.Η λαϊκίστικη μορφή σε συνδυασμό με την επιλογή μίας λαϊκής θεμα-τολογίας στοχεύει άλλοτε στην εύκολη και γρήγορη προώθηση του τηλεο-πτικού προϊόντος και άλλοτε στην ιδεολογική ποδηγέτηση του κοινού πουπαρακολουθεί. Τα παραπάνω επιβάλλουν την ενθάρρυνση και κινητοποί-ηση των αποδεκτών του λόγου της τηλεοπτικής εξουσίας προς την κατεύ-θυνση όχι μόνον της ανάπτυξης μίας κριτικής σκέψης απέναντι στη γλώσ-σα των media, αλλά και της ενεργητικής παρουσίας τους στο επίπεδο τηςδιαμόρφωσής της. Τέτοιου είδους επιδιώξεις συνιστούν σημαντικά προ-τάγματα της εποχής, για όσο μάλιστα οι τάσεις της παγκοσμιοποίησης συ-γκλίνουν στην ομοιογενοποίηση των φωνών.
Λέξεις - κλειδιά: εμπορευματοποίηση, χειραγώγηση, κριτικός αναγνώ-στης, ενεργός επιτελεστής
                                                1 Λέκτορας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (υπό τοποθέτηση)  - Δημοσιογράφος



ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ-ΜΑΛΛΙΔΗ Ν.172 SummaryToday’s globalized system with its free flow of supranational capital,technological and scientific revolution, undoubtedly brings new facts in thearea of mass media. News commercialization and the emergence of busi-ness oligopolies, that penetrate mass media, bring about drastic changes inthe language that they broadcast, with the journalist’s language being thedominant.The populistic form, combined with the selection of presenting popu-lar issues, sometimes aims at easily and rapidly selling the tv product andsometimes at ideologically manipulating the audience watching. Thus, theabove mentioned necessitate that the recipients of the tv power speech areencouraged and motivated towards developing a critical thought regardingmedia language and they are actively present at the level of its shaping.Such aspirations constitute important dictates of our era and for as long asthe trends of globalization aim at homogenizing voices.
Key words: commercialization, manipulation, critical reader, performer

ΕισαγωγήΗ παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στιςραγδαίες τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, που δημιουρ-γούνται από την     παγκοσμιοποίηση, και τον δημοσιογραφικό λόγο, ο ο-ποίος μεταδίδεται από τα τηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.Ειδικότερα, εστιάζει στις επιδράσεις τις οποίες δέχεται η δημοσιο-γραφική γλώσσα από δεδομένα, όπως είναι αυτά της εμπορευματοποίησηςκαι της ιδεολογικής χειραγώγησης που συνδέονται, αφενός με τη δημιουρ-γία ολιγοπωλιακών καθεστώτων στο χώρο του τύπου, και αφετέρου με τημετεξέλιξη του λόγου των ΜΜΕ σε εμπορευματικό αγαθό. Σε ένα τέτοιοπλαίσιο, αναλύονται οι συνθήκες της ανάπτυξης ενός «ρεπερτορίου» προϊ-όντων από τις σύγχρονες πολιτισμικές βιομηχανίες, στο οποίο συμπερι-λαμβάνεται το υψηλού κοινωνικού κύρους αγαθό των ειδήσεων.Η εργασία, τέλος, αναφέρεται στο ρόλο των αποδεκτών του σύγχρο-νου δημοσιογραφικού λόγου και την αναγκαιότητα αυτοί να λειτουργούν
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κριτικά απέναντί του, αντιστεκόμενοι στην επιβαλλόμενη ομοιομορφία ηοποία εξυπηρετεί συγκεκριμένους λόγους και σκοπιμότητες. Επιπροσθέ-τως, υπογραμμίζεται η ανάγκη εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών αλλάκαι μιας επικοινωνιακής εκπαίδευσης, η οποία ανατρέπει μεμψίμοιρες α-ντιλήψεις περί «πολιτισμικά αβοήθητων μαζών» και παθητικοποιημένωνπολιτών.

Ο δημοσιογραφικός λόγος στη «Νέα Τάξη»Τα σημερινά οικουμενικά συστήματα εξουσιών και προνομίων με τηναπεριόριστη και ενίοτε ανεξέλεγκτη διακίνηση του υπερεθνικού πλούτουκαι την τεχνικοεπιστημονική επανάσταση, δημιουργούν αναπόδραστα νέ-ες συνθήκες και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, η ε-πιδίωξη των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης για τον σχηματισμό και τηστερεοποίηση ενός πολυπολιτισμικού κόσμου εγείρει σοβαρές απορίες α-ναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και επηρεάζει μία τέτοιακατάσταση τον τομέα των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνί-ας. Η ισχύς και η ένταση των δεδομένων της παγκοσμιοποίησης και τωννέων τεχνολογιών συνδέεται κατά την άποψή μας και σε ό,τι αφορά τηδιαμόρφωση και την παραγωγή του δημοσιογραφικού λόγου, με τα ακό-λουθα κρίσιμα ζητήματα:α) την ύπαρξη ολιγοπωλιακών ή και μονοπωλιακών καθεστώτωνστον τομέα της ενημέρωσης τα οποία νομοτελειακά παραπέμπουν σε μίαιδεολογική επιβάρυνση των media, που ελέγχονται είτε από συγκεκριμέ-νους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε από κρατικές ιδιοκτησίες,β) τη γενικότερη αντιμετώπιση των ειδήσεων όχι ως ένα δημοκρατικόαγαθό αλλά ως ένα αγαθό προς πώληση, στόχος που για να επιτευχθείπροϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου κάθε φορά κοινού, με κατάλληλομέγεθος και σύνθεση.Από την άλλη πλευρά είναι επιβεβλημένη η διαρκής μελέτη των ριζο-σπαστικών εξελίξεων που σηματοδοτούνται από την έξαρση της εναλλα-κτικής και συμμετοχικής δημοσιογραφίας, έτσι όπως αυτή σχηματοποιεί-ται μέσα από τα ποικίλα blogs και τις διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δι-κτύωσης. Κι αυτό, διότι τα άλλοτε απολύτως κυρίαρχα ΜΜΕ δεν μπορούν
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να αγνοούν τις νέες πηγές εναλλακτικής ενημέρωσης του κοινού και τη δυ-νατότητα της «μάζας» να εκπέμπει το δικό της πληροφοριακό ή και κα-ταγγελτικό υλικό, προνόμιο που μέχρι σήμερα διέθεταν μόνον οι επιχειρη-ματικές και πολιτικές «ελίτ» και οι εντεταλμένοι από αυτές σχεδιαστές καιπαραγωγοί του λόγου.Ωστόσο, στην παρούσα εργασία και για λόγους οικονομίας θα περιο-ριστούμε στη μελέτη της τηλεοπτικής γλώσσας η οποία μεταδίδεται απότα παραδοσιακά ΜΜΕ, δεδομένου ότι και αυτή γνωρίζει διαρκείς επιδρά-σεις και μεταβολές σε ένα τοπίο που μεταλλάσσεται και αναμορφώνεταιμε ραγδαίο ρυθμό.

Η διάταξη των ειδησεογραφικών οργανισμώνκαι η οπτική της κυρίαρχης ομάδαςΣτο διεθνή περίγυρο η επιλογή και η ιεράρχηση των ειδήσεων επηρεά-ζεται και δρομολογείται από μία σειρά πολιτικών και οικονομικών αφετη-ριών και έχει την αναφορά της σε συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνικέςαξιολογήσεις. Λόγου χάρη, είναι κοινός τόπος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείεςτης Αμερικής δεσπόζουν εδώ και πολλές δεκαετίες στην παραγωγή καιδιακίνηση της πληροφορίας, καθώς η έμφαση την οποία δίδουν κάθε φοράοι αμερικανικές ειδήσεις για συγκεκριμένα θέματα καθορίζει και την ενα-σχόληση της πλειονοψηφίας των διεθνών ΜΜΕ με αυτά. Ως επιγέννημα καιπαρακολούθημα της υπάρχουσας διάταξης των ειδησεογραφικών οργανι-σμών ένα υπολογίσιμο μέρος της διεθνούς πληροφόρησης παράγεται καιδιακινείται από τα ισχυρά οικονομικά και πολιτισμικά κράτη. Κατά κανόνατη μιντιακή μετάδοση και περιγραφή των σημαντικών πολιτικοοικονομι-κών γεγονότων που συμβαίνουν στον πλανήτη από τους διάφορους εθνι-κούς τηλεοπτικούς σταθμούς συνοδεύει σταθερά η άποψη και η θέση/σχολιασμός τους από τους εκπροσώπους της εκάστοτε ηγεσίας των Ηνω-μένων Πολιτειών. Ασφαλώς, μια τέτοια «ομοδοξία» απηχεί την υπεροχήτων ΗΠΑ στο πολιτικοοικονομικό επίπεδο και κατά συνέπεια τη διάχυσήτης στη δημοσιογραφική σφαίρα.Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αυτού του είδους της δημοσιο-γραφικής προσέγγισης αποτελούν οι βίαιες αναταραχές και πολύνεκρεςδιαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του Ιανουαρίου του 2011 στην Αίγυ-
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πτο με την εξέγερση των πολιτών κατά του καθεστώτος του Χόσνι Μου-μπάρακ. Σε εθνικό επίπεδο, αφού μεταδόθηκε η είδηση στην Ελλάδα απότους μεγάλους εγχώριους τηλεοπτικούς σταθμούς, σχεδόν αμέσως μετάζητήθηκε η καταγραφή «της αντίδρασης του Λευκού Οίκου» που αποτέλε-σε τελικά και αναπόσπαστο μέρος της είδησης. Φερ’ ειπείν στις 31/1/11και στην ενημερωτική εκπομπή του MEGA «Κοινωνία ώρα MEGA» οι πα-ρουσιαστές της εκπομπής, Γ. Οικονομέας και Δ. Καμπουράκης συνδέθηκανμε την Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή του καναλιού Μιχάλη Ιγνατίου,για να παρακολουθήσουν και να μεταδώσουν τη θέση του Λευκού Οίκουγια τα γεγονότα στην Αίγυπτο. Αντίστοιχη ήταν και η προσέγγιση του έ-ντυπου τύπου αλλά και στις ηλεκτρονικές εφημερίδες των εφημερίδων. Ε-πί παραδείγματι, την ίδια ημέρα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδαςΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ on line, η είδηση από τις πρώτες κιόλας σειρές τηςπεριλάμβανε την οπτική των δυτικών χωρών για όσα συνέβαιναν στο Κάι-ρο: «Δεκάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει και σήμερα
το κέντρο της πρωτεύουσας της Αιγύπτου ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις
στο καθεστώς Μουμπάρακ, την ώρα που η Δύση ζητάει ομαλή μετάβαση
προς τη δημοκρατία» (ανακτήθηκε από το www.tovima.gr στις 31/1/11).Για τη σύγχρονη «αρχιτεκτονική» των διεθνών και εθνικών κοινοπρα-ξιών και εταιρειών αλλά και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς αναπτύσσε-ται κατά καιρούς  ένας έντονος σκεπτικισμός, λόγω της θεαματικής επιβο-λής που πλέον επιτυγχάνουν απέναντι στις μάζες, ως κυρίαρχα πλέγματαενημέρωσης και προπαγάνδας (Mc Chesney, 2008).Άλλωστε, οι ειδήσεις αποτελούν ένα ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό πα-ράδειγμα της διαμορφωμένης οπτικής ενός ειδησεογραφικού οργανισμούαπέναντι στην πραγματικότητα. Κατά μία φιλελεύθερη ανάλυση μάλιστα,αυτό το οποίο μεταδίδεται για οτιδήποτε συμβαίνει δεν είναι παρά η ανα-φορά και η ανάλυση που κάνει στα γεγονότα η εκάστοτε κορυφή της ιε-ραρχίας. Με άλλα λόγια, η κυρίαρχη ομάδα διαθέτει τη δύναμη να επιβάλ-λει την εν γένει άποψή της απέναντι στις εξελίξεις από το δικό της πρίσμασυμφερόντων και τη δική της σκοπιά των συμφεροντολογικών αντιλήψε-ων. Κατά συνέπεια, η γνώση και η ενημέρωση των πολιτών και αποδε-κτών του δημοσιογραφικού λόγου για τους πολιτικοοικονομικούς συσχε-τισμούς και το ιδιοκτησιακό status των πολυειδών τηλεοπτικών επιχειρή-σεων, κρατικών ή και ιδιωτικών, αποτελεί καίρια προϋπόθεση για τη δια-
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μόρφωση μιας κατά το δυνατόν πλήρους εικόνας σχετικά με το περιεχόμε-νο και τη μορφή των εκπεμπόμενων μηνυμάτων.

Υπερσυγκέντρωση και δημοκρατίαΟ σκεπτικισμός για τις σημερινές διαστάσεις και τις μελλοντικές συ-νέπειες της διόγκωσης των μέσων ενημέρωσης, σε σχέση και με το ιδιο-κτησιακό καθεστώς μιας υπολογίσιμης μερίδας εξ αυτών, παραμένει σήμε-ρα έντονος. Το συγκεκριμένο θέμα κερδίζει συνεχώς έδαφος και στο πεδίοτης βιβλιογραφίας (Mc Chesney, 2008. Fairclough, 2006).Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η υπερ-συγκεντροποίηση των μέσων σταχέρια ολίγων που τους καθιστά «γίγαντες επικοινωνίας», οι οποίοι και«καταπίνουν» τα κανάλια και τους φορείς διανομής της ειδησεογραφίαςτον ένα μετά τον άλλον, έχει πυροδοτήσει την τελευταία δεκαετία – σε με-ρικές των περιπτώσεων και νωρίτερα - έναν σοβαρό προβληματισμό μετα-ξύ μερίδας των διανοουμένων σε σχέση με την ελευθερία της δημοσιογρα-φικής έκφρασης και τη συγκάλυψη γεγονότων που αφορούν στα ποικίλασυστήματα πολιτικοοικονομικών ωφελημάτων .Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις και παρατηρήσεις οι οποίεςδημοσιεύθηκαν στο τεύχος Φεβρουαρίου του 2003 του περιοδικού «Le
Monde Diplοmatique». Με φράσεις όπως «ο παλιός φόβος είχε γίνει πραγ-
ματικότητα, ορισμένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ βρίσκονται πλέον στα χέρια
εμπόρων κανονιών», περιγράφεται η ανησυχητική ιδιαιτερότητα της ανά-πτυξης αλυσίδας από  media γύρω από εταιρείες με δραστηριότητες, πουαφορούν ακόμη και σε οπλικά συστήματα (Κύρτσος, 2003, σελ. 242).Σε εθνικό επίπεδο, ανάλογος προβληματισμός έχει κατά καιρούς ανα-πτυχθεί και από τον δίαυλο της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης (Κουβα-ράς, 2005). Επιπροσθέτως, αξιοσημείωτες είναι οι διάφορες δημοσιογρα-φικές μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες και στη χώρα μας κατά καιρούς α-ναδύθηκαν «μεγάλες εφημερίδες που προέκυψαν από παρθενογένεση»(Λιαρέλλης, 2005).Αδρομερώς, ακόμη κι αν πρόκειται για ακραία παραδείγματα ανησυ-χίας και φόβου, το σίγουρο είναι ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕεξελίσσεται σε αρκετά κράτη του δυτικού κόσμου ως ολιγοπωλιακό ή καιμονοπωλιακό. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει στα media τεράστια πληρο-
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φοριακή και πολιτική δύναμη, αλλά και έντονη ιδεολογική επιβάρυνση, ωςαπόρροια της πρόσδεσής τους σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες(Πολίτης, 2001, σελ. 114-5). Πάντως, αξίζει να προστεθεί ότι οι ανησυχίεςκαι οι ενστάσεις για τον ειδησεογραφικό πληθωρισμό και τις καταστάσειςμονοπώλησης που επιβαρύνουν, δεσμεύουν και κατευθύνουν την πληρο-φόρηση είχαν εκφρασθεί πολύ έγκαιρα στη χώρα μας (Μπασαντής – Στρά-τος, 1991, σελ. 64).

Η εγκατάσταση της εμπορευματικής λειτουργίαςΈνα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τις επιλογές και τους προσανατο-λισμούς του σημερινού παγκοσμιοποιημένου συστήματος αφορά στην α-ντιμετώπιση της ενημέρωσης και της πληροφόρησης της «μάζας» με οικο-νομικά κριτήρια. Όσο κυνική θεωρείται η τσομσκική διαπίστωση, ότι «ει-
δήσεις είναι αυτό που τυπώνεται πίσω από τις διαφημίσεις», άλλο τόσο ρε-αλιστική χαρακτηρίζεται (Chomsky, 2006).Η έντονη επίδραση την οποία υφίσταται ο τηλεοπτικός δημοσιογρα-φικός λόγος από τον διαφημιστικό παράγοντα στη σύγχρονη τηλεοπτικήαγορά, και ιδιαίτερα στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης, ομολογείταισήμερα τόσο από επιφανείς φορείς του (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006,σελ.185- 205), όσο και στο πλαίσιο θεωρητικών προσεγγίσεων (Chomsky,2006, σελ: 177- 178. Schultz, 2000, σελ. 20. Mc Chesney, 2008). Η συγκε-κριμένη παραδοχή αξιώνει τη διερεύνηση των επιδράσεων που επιφέρει ηεμπορευματοποίηση του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου στα ποικί-λα και διαχρονικά καθορισμένα συστατικά χαρακτηριστικά και λειτουργί-ες του. Λόγω της εύρυνσης του φαινομένου ανακύπτει η ανάγκη της απο-κάλυψης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εγκαθίσταται μία «νέα λει-τουργία» στα είδη εκείνα του δημοσιογραφικού λόγου τα οποία προσανα-τολίζονται προς την αγορά. Η συγκεκριμένη λειτουργία ορίζεται ως «εμπο-ρευματική» και είναι δυνατός ο ιστορικός προσδιορισμός της.Καταρχάς, ως εμπορευματική λειτουργία του δημοσιογραφικού λόγουορίζεται η σχέση που  προκύπτει μεταξύ του «επικοινωνητή» ή ‘πομπού’ ε-νός μέσου ενημέρωσης (‘communicator’) και των πολλών «ληπτών» ή τη-λεθεατών (‘recipients’, ‘communicants’) (Πεπονής, 1974, σελ. 15), όπως αυ-τή αφορμάται και εξικνείται στη σταδιακή μεταβολή του δημοσιογραφι-
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κού λόγου από κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό σε ένα προς πώλησηπροϊόν. Η σχέση συγκροτείται ως «λειτουργία» από τη στιγμή κατά την ο-ποία αναπτύσσεται μεταξύ δύο μεταβλητών, που είναι αφενός ο παραγω-γός του δημοσιογραφικού λόγου και το μέσο ενημέρωσης κατ’ επέκταση,και αφετέρου, ο αποδέκτης της μορφής και του περιεχομένου αυτού τουλόγου, δηλαδή, η κοινή γνώμη, ο «λαός».Η διακίνηση του δημοσιογραφικού προϊόντος γίνεται με βάση τουςκανόνες της υλικής οικονομίας και διευκολύνεται μέσω λαϊκίστικων μορ-φικών στοιχείων και προσεγγίσεων. Ο πομπός και ο αποδέκτης του δημο-σιογραφικού λόγου, συνειδητά ή ασύνειδα κατά περίπτωση, επηρεάζονταιαπό τον παράγοντα του κέρδους ο οποίος παρεισδύει και ετεροκαθορίζειτο σύστημα της μεταξύ τους επικοινωνίας. Ο παραγωγός των μηνυμάτωνεξαρτάται από τη διαμεσολάβηση του λόγου του στο επίπεδο της κατανά-λωσης, και όχι μόνον της ιδεολογίας. Από την άλλη, ο παραλήπτης αντιμε-τωπίζεται ως «καταναλωτής» που επιδιώκεται να πεισθεί ότι συμμετέχειστην «αλήθεια» την οποία παράγει το μέσο, ακόμη κι όταν η διαμόρφωσημίας τέτοιας «πεποίθησης» παραπέμπει στην ψευδαίσθηση μίας εικονικήςκαι περιστασιακής παντοδυναμίας.Ιστορικά, η εμπορευματική λειτουργία του τηλεοπτικού δημοσιογρα-φικού λόγου εντός των ελληνικών συνόρων προσδιορίζεται στα τέλη τηςδεκαετίας του 1980, όταν και εισβάλλει στη χώρα μας η ιδιωτική τηλεόρα-ση, βάσει του νομικού πλαισίου που επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών τηλε-οπτικών σταθμών (Ν.1866/ 1989). Στη συνέχεια, κατακτώνται εξελικτικάοι διάφορες διαδικασίες συστηματικής συσσώρευσης γνώσεων, μεθόδωνκαι τεχνικών που αφορούν στην παραγωγή, τον έλεγχο, τη διανομή και τηνπώληση του δημοσιογραφικού λόγου ως πολιτισμικού εμπορευματικού α-γαθού.  Από την ελληνική βιβλιογραφία αντλούνται σημαντικές πληροφο-ρίες για τη γενικότερη στρατηγική εκείνων των επιχειρήσεων του τύπουστην Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες λειτούργησαν ως τμήμα ευρύτε-ρων οικονομικών συνόλων (Λέανδρος, χ.χ., σελ.: 176-186). Ωστόσο, το υ-πάρχον υλικό δεν εμβαθύνει σε περιεργασία και επιστάμενη ανάλυση τωνστοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώςτων τηλεοπτικών σταθμών και τη χειραφέτηση από τα ιδιωτικά ολιγοπώ-λια ή και μονοπώλια. Η βιβλιογραφική ένδεια και το ερευνητικό έλλειμμααποτελούν κατά την άποψή μας απόρροια της σύγχυσης που κατά κανόναδιακρίνει το καθεστώς της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,
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αλλά και της επικρατούσας ημιδιαφάνειας σε σχέση με την ταυτότητα τωνπροσώπων που κατέχουν τα «πλειοψηφικά πακέτα» των μετοχών τους.Εκτός συνόρων, η εμπορευματική λειτουργία καταγράφεται ως τάσητης βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ (Blumler και Kavanagh,1999). O Chomsky (2006, σελ. 177-178) συνδέει την ένταση της εμπορευ-ματικής λειτουργίας του τηλεοπτικού λόγου με τους ιδιωτικούς τηλεοπτι-κούς σταθμούς, καθώς, αναφερόμενος στην έγκριση λειτουργίας της κρα-τικής τηλεόρασης στις Η.Π.Α. στη δεκαετία του 1960 υποστηρίζει ότι αυτόσυνέβη επειδή η μέχρι τότε ενασχόληση με θέματα κοινής ωφελείας, κατ’εντολή του Κογκρέσου, «ήταν αγγαρεία για τα ιδιωτικά κανάλια». Έτσι, οερχομός της κρατικής τηλεόρασης κατενθουσίασε τους επιτελείς τους: «Ε-
κείνη θα ασχοληθεί με θέματα κοινού ενδιαφέροντος κι εμείς με θέματα που
μπορούν να πουληθούν σε διαφημιστές!». Στην πορεία όμως, η αμερικανικήκρατική τηλεόραση δεν αντιστάθηκε στο φαινόμενο της εμπορευματοποί-ησης, για να φθάσουμε στο σημείο σήμερα κάθε εκπομπή να αρχίζει με τηνεκφώνηση: «Έχουμε για σπόνσορα την τάδε ή τη δείνα επιχείρηση».Στην εμπορευματική αξία του δημοσιογραφικού λόγου παραπέμπεικαι ο Fiske (2000, σελ. 413- 414). Σε ότι αφορά τις βραδινές ειδήσεις, επι-σημαίνει ότι είναι κατά τέτοιο τρόπο μελετημένες (θεματολόγιο, παρουσί-αση), με στόχο να συγκεντρώνουν μπροστά στη μικρή οθόνη ολόκληρο τοοικογενειακό κοινό, προκειμένου αυτό σύσσωμο να παρακολουθεί στη συ-νέχεια το υψηλού κέρδους νυχτερινό διαφημιστικό πρόγραμμα που προ-βάλλεται σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (“prime time”), και στο οποίο για τιςεπόμενες δύο ή τρεις ώρες οι διάφορες εκπομπές μπαίνουν απλά ως «σφή-να». Παρόλο που οι εξακολουθητικά μεταβαλλόμενες φάσεις που επιθετικάδιαμορφώνονται στο ρευστό παγκοσμιοποιημένο τοπίο είναι δεσμευτικές,εν τούτοις τα μέσα ενημέρωσης καλούνται ή και είναι πειθαναγκασμένα ναανταποκρίνονται όχι μόνο στα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους ή τωνδιαφημιστών, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των αποδεκτών/ κα-ταναλωτών.Εφόσον μάλιστα είναι αποδεκτή η θέση ότι ο δημοσιογραφικός λόγοςκαι ειδικά ο λόγος των δελτίων ειδήσεων ανήκει στα προϊόντα υψηλού κύ-ρους και μεγάλης κοινωνικής ευθύνης, τότε αντιλαμβάνεται κανείς τουςλόγους εκείνους για τους οποίους οι παραγωγοί και φορείς των media επι-διώκουν να εμφανίζονται ως στενά συνδεδεμένοι με το «λαό», τις αναμο-
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νές και τις προσδοκίες του.Εν κατακλείδι, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μεταβολή του τηλε-οπτικού δημοσιογραφικού λόγου από πολιτισμικό αγαθό σε αντικείμενοεμπορικής συναλλαγής εγκαθιστά στις υπάρχουσες λειτουργίες του μία α-κόμη, την εμπορευματική. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιδρά με επίτασητόσο στις πρωτογενείς λειτουργίες του δημοσιογραφικού λόγου, όσο καιστις ιδεολογικές. Η πίεση που ασκεί η εμπορευματοποίηση του δημοσιο-γραφικού λόγου δυναστεύει τους παραγωγούς του και απειλεί με σύγχυσητους αποδέκτες του. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κίνητρα των ι-διοκτητών των μέσων ενημέρωσης είναι ιδιοτελή, τα περιθώρια αντίδρα-σης των δύο συντελεστών της επικοινωνίας είναι περιορισμένα. Εδώ ακρι-βώς, οι πρωταγωνιστές της επικοινωνίας καλούνται να αναλαμβάνουν τοδικό τους μερίδιο κοινωνικής ευθύνης: Οι δημοσιογράφοι να αντιστέκο-νται στο ρόλο του παθητικού εντολοδόχου των διαφημιστών και οι τηλε-θεατές να αποποιούνται την απαξιωτική έγκληση των «αβοήθητων κατα-ναλωτών».

Η στάση εικονικής ευμένειαςΣε παγκόσμιο επίπεδο, και ειδικότερα στις κοινωνίες δυτικού τύπου,όπου τα μέσα ενημέρωσης γνωρίζουν μία τρομακτική ανάπτυξη και απή-χηση, ο «λαός» δεν αντιμετωπίζεται ως μία σταθερή και ενοποιημένη έν-νοια, αλλά ως μία έννοια της οποίας οι όροι υπόκεινται διαρκώς σε ανα-σχηματισμό σε μία διαλεκτική σχέση με τις κυρίαρχες τάξεις. Ο όρος «λα-ός» αναφέρεται σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες στερούνταισχετικώς την εξουσία, αλλά διαθέτουν τις δικές τους πολιτισμικές μορφέςκαι συμφέροντα τα οποία μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά τωνπαραγωγών πολιτισμικών εμπορευματικών αγαθών.Προκειμένου όμως να έχει απήχηση ένα πολιτισμικό εμπορευματικόαγαθό, σημαντικό είδος του οποίου είναι ο δημοσιογραφικός λόγος, θαπρέπει να εξυπηρετεί όχι μόνον τα συμφέροντα των παραγωγών και τωνδιανομέων του, αλλά και των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται.Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πολιτισμικές βιομηχανίες προχωρούνστην παραγωγή ενός «ρεπερτορίου» προϊόντων (Garnharn, 1987, σελ. 23-37), έτσι ώστε, ακόμη κι αν δεν είναι σε θέση να μαντεύουν ποιο από τα ε-
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μπορευματικά αγαθά θα έχει απήχηση στους αποδέκτες, να καταφέρνουνορισμένα από αυτά τα αγαθά να εξασφαλίζουν υπολογίσιμα ποσοστά επι-τυχίας.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί η ανάπτυξη της «στάσης υψη-
λής εικονικής ευμένειας» ή «απατηλής οικειότητας» από την πλευρά των
φορέων του δημοσιογραφικού λόγου. Πρόκειται για την προσπάθεια να εμ-
φανίζονται οι φορείς της δημοσιογραφικής εξουσίας οικείοι, προσηνείς και
φιλικοί προς το τηλεοπτικό κοινό, με στόχο την ευχερέστερη ιδεολογική χει-
ραγώγηση του ακροατηρίου, αλλά και τη μετεξέλιξη του παραγόμενου λόγου
σε ένα «ευπώλητο» προϊόν (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006).

Αυτή η στάση αποτυπώνεται στη χρησιμοποιούμενη δημοσιογραφική
γλώσσα με μία σειρά τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση των γεω-
γραφικών και κοινωνικών ποικιλιών, η υιοθέτηση λαϊκών και λαϊκότροπων
φράσεων και λέξεων, η επιλογή μίας λαϊκής θεματολογίας, η κυριαρχία του
συναισθήματος στον λόγο και η έκφραση μίας γενικής ιδεολογικής συμπα-
ράταξης και σύμπλευσης του δημοσιογράφου με τα αιτήματα του τηλεοπτι-
κού κοινού (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011).

Πιο αναλυτικά: Η χρήση συγκεκριμένων ειδών λόγου στον τηλεοπτικό
δημοσιογραφικό λόγο, όπως ο ιδιωτικός, καθώς και η επιστράτευση των χα-
μηλών ποικιλιών συγκροτούν μια «στάση υψηλής εικονικής και απατηλήςοικειότητας», ή, εν συντομία, μια «στάση εικονικής ευμένειας » (“attitude ofvirtual sympathy”) (Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2008). Η στάση αυτή συνίστα-
ται στην προσπάθεια να εμφανίζεται ο δημοσιογραφικός λόγος ολοένα και
περισσότερο λαϊκός, φιλικός και ευμενώς διακείμενος απέναντι στους απο-
δέκτες του με σκοπό:Α. Να φαίνεται ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανθρώπων του«λαού», εκείνων δηλαδή των κοινωνικών ομάδων οι οποίες έχουν τις δικέςτους πολιτισμικές μορφές και συμφέροντα που ορισμένες φορές μπορεί ναέρχονται σε αντίθεση με αυτά των παραγωγών και των διανομέων πολιτι-σμικών εμπορευματικών αγαθών.Β. Παράλληλα με τη λειτουργία της πληροφόρησης να διευκολύνεται ηπροπαγανδιστική λειτουργία (Χατζησαββίδης, 2000, σελ. 35-42) αλλά καιη κατασκευή της συναίνεσης στην κοινή γνώμη (Chomsky, 1987).Γ. Να διευρύνεται και να συγκρατείται ένα κοινό κατάλληλου μεγέ-θους και σύνθεσης, ώστε να έχει εμπορική απήχηση ο δημοσιογραφικόςλόγος (Fiske, 2000, σελ. 454).
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Όπως καταδεικνύεται από την ανάλυση των δειγμάτων λόγου από ταδελτία ειδήσεων, η «στάση εικονικής ευμένειας» αποτυπώνεται γλωσσικάστον δημοσιογραφικό λόγο μέσα από τις ακόλουθες πρακτικές:– Με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων, αλλά και γεωγραφικώνκαι κοινωνικών ποικιλιών στο πλαίσιο μιας «κατώτερης σύγκλισης» (“down

convergence”), που επιχειρεί ένα μέσο υψηλότερου κύρους προς «υποδεέ-στερα», «λαϊκά» κοινωνικά στρώματα (Coupland & Giles, 1988). Μολονότιέχουμε να κάνουμε με δημόσιες συζητήσεις, υιοθετείται ένα λαϊκό συνομι-λιακό ύφος, καθώς ο λόγος διαφοροποιείται προς λαϊκότερα στάνταρντ
(“popspeak”) (Βαλιούλη, 2001, σελ. 10-17).– Με την αναγωγή και την αναβάθμιση του ιδιωτικού στοιχείου στοδημόσιο επίπεδο και την απόπειρα κατάργησης των αποστάσεων μεταξύιδιωτικού-προσωπικού και δημόσιου-απρόσωπου (Scannell, 1991.Livingstone & Lunt, 1994).– Με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης καιτην έκφραση μιας γενικής ιδεολογικής συμπαράταξης του φορέα του δη-μοσιογραφικού λόγου με το κοινό και τα συμφέροντά του.– Με την κυριαρχία του συναισθήματος πάνω στη λογική.– Με την προβολή της λαϊκής θεματολογίας.Ειδικότερα και σε σχέση με τη γλώσσα διαπιστώνεται ευρεία χρήσηλαϊκών και λαϊκότροπων φράσεων και λέξεων οι οποίες κινούνται σε ποι-κίλα επίπεδα ύφους, όπως το λαϊκό, το λαϊκότροπο, το οικείο, το προφορι-κό, ακόμη και το θεωρούμενο ως χυδαίο. Μια τέτοια χρήση εξυπηρετεί τηνκαλλιέργεια των δυνατοτήτων της γλωσσικής δημιουργικότητας αλλά καιτων φυσικών ικανοτήτων πρόσληψης λανθανόντων μηνυμάτων από τηνπλευρά των αποδεκτών του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού. Σε σχέση μετη θεματολογία καταγράφεται μια αρέσκεια σε λαϊκά κοινωνικά θέματα,όπως είναι το μνημόνιο, η οικονομική κρίση, η ακρίβεια στην αγορά, το α-σφαλιστικό και η ανεργία. Πρόκειται για θέματα τα οποία ενδιαφέρουνκυρίως τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα που αποτε-λούν και την πλειονότητα των τηλεθεατών. Εξάλλου, η έμφαση στα προ-βλήματα των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων (όπως είναι η λειτουρ-γία του ΙΚΑ, η χορήγηση των συντάξεων, οι δωρεάν διακοπές με κουπόνιακ.ά.) αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτοί αποτελούν το βασικό κορμό της τη-λεθέασης, όπως, άλλωστε προκύπτει από τις διάφορες μετρήσεις θεαματι-κότητας.
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Περιληπτικά, μπορούμε να πούμε ότι το μέσο ενημέρωσης εμφανίζε-ται ως κατασκεύασμα του λαού και ταυτόχρονα φορέας αναφερόμενοςπρος αυτόν. Ο δε δημοσιογραφικός λόγος που μεταδίδεται από αυτό πα-ρουσιάζεται ως ενός είδους «διακονητής» των λαϊκών συμφερόντων καιεπιθυμιών (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011). Η ανάπτυξη της «στάσης υψη-λής εικονικής ευμένειας» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μία προσπάθειααπόσπασης της παραγωγής του δημοσιογραφικού λόγου από τους κεφα-λαιοκράτες – ιδιοκτήτες των media και σύνδεσής της με τα συμφέροντακαι τις επιδιώξεις των καταναλωτών, ακόμα και σε ένα καθαρά επιφα-νειακό επίπεδο. Το στοιχείο της οικειότητας της γλώσσας που χρησιμο-ποιεί ο δημοσιογράφος εντάσσεται στο διεθνές φαινόμενο της επιδίωξηςάσκησης γοητείας στην κοινή γνώμη και κυρίως τα λαϊκά στρώματα πουσυνήθως δεν εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους εκείνους οι οποίοι μετον λόγο τους και το εν γένει παρουσιαστικό τους δημιουργούν απόσταση.Πρώτα διδάξαντα είναι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πολιτισμικά υποτελείς ή ενεργοί παίκτες της επικοινωνίας;Στη συνέχεια, εξετάζεται ο επικοινωνιακός ρόλος τον οποίο αναλαμ-βάνει ή καλείται να αναλαμβάνει το κοινό που παρακολουθεί τον λόγο τηςτηλεοπτικής δημοσιογραφικής εξουσίας. Καταρχάς, εντοπίζονται οι δυ-σκολίες του ακριβούς προσδιορισμού των ειδικών χαρακτηριστικών τωνδιαφόρων ακροατηρίων τα οποία μπορεί να είναι πολυσχιδή ή ακόμη καιμη μετρήσιμα. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένεςενθαρρυντικές απόψεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχειρηματολο-γίας υπέρ μίας αισιόδοξης άποψης για τον «κόσμο» στις σύγχρονες καπι-ταλιστικές κοινωνίες (Fiske, 2000, σελ. 453).Σύμφωνα με αυτές αναιρείται η θέση ότι ο «κόσμος» είναι μία «πολι-τισμικά υποτελής», παθητική και αβοήθητη μάζα που βρίσκεται στο έλεοςτων βαρόνων της βιομηχανίας. Απεναντίας, υποστηρίζεται ότι όσο και εάνη κυρίαρχη ιδεολογία επιδιώκει την ομοιογένεια, εν τούτοις στον καπιτα-λισμό οι υποτελείς ομάδες καταφέρνουν και διατηρούν αξιοσημείωτεςδιαφοροποιήσεις, αναγκάζοντας το σύστημα να ανέχεται μία ποικιλομορ-φία φωνών. Η δε διαφοροποίηση των καπιταλιστικών φωνών εκλαμβάνε-ται ως μίας μορφής απόδειξη της συγκριτικά ασυμβίβαστης στάσης των
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υποτελών.Κατά συνέπεια, για να εξασφαλίζει τη λαϊκή απήχηση ένα πολιτισμικόεμπορευματικό αγαθό, θα πρέπει να ικανοποιεί όχι μόνον τις αναμονές τωνπαραγωγών του, αλλά και των ανθρώπων στους επιδιώκεται να έχει απή-χηση. Οι τελευταίοι θα πρέπει να καθρεφτίζουν και να προβάλλουν τασυμφέροντα και τις επιδιώξεις τους μέσα στο προς διανομή προϊόν προ-κειμένου αυτό να έχει πιθανότητες επιτυχίας.Ενδιαφέρουσα, τέλος, είναι η άποψη ότι η τηλεόραση δεν θα πρέπει ναλειτουργεί ως φορέας της ιδεολογίας των κυρίαρχων τάξεων, αλλά ως «η
βασική έδρα, όπου οι κυρίαρχοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν την επισφαλή
θέση της εξουσίας τους και να ενθαρρύνουν τις πολιτισμικές διαφορές με ό-
λον τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται για τη δική τους θέση» (ό.π, σελ.478).Κατά λογική ακολουθία, η δυναμική της σύγχρονης τηλεοπτικής ειδη-σεογραφίας με δεδομένη την κυριαρχία της τηλεόρασης δεν μπορεί παράνα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευθύνη. Θεωρούμε, πά-ντως, ότι σήμερα υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί, μέχρι την πι-θανή ανάληψη από την πλευρά των ΜΜΕ της διακινδύνευσης για τον εκ-δημοκρατισμό της σχέσης με το τηλεοπτικό κοινό. Προς μία τέτοια κατεύ-θυνση, ωστόσο, τις δικές τους ευθύνες καλούνται να αναλαμβάνουν και οιίδιοι οι καταναλωτές, συνειδητοποιώντας ότι ένα μέρος της «δικαιοδοσί-ας» για τη διαμόρφωση των τηλεοπτικών προϊόντων τους ανήκει (Tsitsa-noudis – Mallidis, 2010).

Επιμύθιες διαπιστώσειςΟι σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες συνθήκες επηρεάζουν σε σημαντι-κό βαθμό τον λόγο που μεταδίδουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ι-διαιτέρως τα τηλεοπτικά τα οποία σήμερα διακρίνονται για την προνομια-κή τους ισχύ και διείσδυση στις κοινωνίες. Ο προσανατολισμός στο λόγοκαι τη θεματολογία τους βρίσκεται σε συνάρτηση με νέα δεδομένα, με κυ-ρίαρχο αυτό της εμπορευματοποίησης και της υπερσυγκέντρωσης πολλώνμέσων μαζικής επικοινωνίας γύρω από στεγανοποιημένες ιδιοκτησίες. Ωςφυσική συνέπεια της συνάρμοσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας με συ-γκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα καταγράφεται η ιδεολογική υ-
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περφόρτωσή, αλλά και η οικειοποίηση τακτικών και στρατηγικών πουυιοθετούν διαφημιστικούς στόχους και σκοπιμότητες.Αυτού του είδους οι συνθήκες οι οποίες προκύπτουν από τις εξελισ-σόμενες  διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, επιβάλλουν την κινητοποίη-ση των αποδεκτών του λόγου της τηλεοπτικής εξουσίας. Οι τηλεθεατέςκαλούνται να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος και της δικής τους πολιτισμι-κής ισχύος που προκύπτει από το γεγονός ότι ο δημοσιογραφικός λόγοςδιαμεσολαβείται ως ένα προϊόν που διεκδικεί τη λαϊκή απήχηση, η οποίασε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί και ταυτίζεται με την εμπορική απήχη-ση. Εις επίμετρον και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διεθνώς ενός κινή-ματος επικοινωνιακής αγωγής, προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη και δια-κύβευμα της εποχής η «ανύψωση» του παραλήπτη του δημόσιου λόγου α-πό τη θέση του ηθικού αποδέκτη στο ρόλο του κριτικού αναγνώστη καιτελικά του ενεργού επιτελεστή της επικοινωνίας. Πρόκειται για μία μετά-βαση που συνιστά προσωπική υπόθεση του κάθε πολίτη της σημερινήςπολυσύνθετης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.
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Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων: θεσμόςπρόληψης της ψυχικής υγείας των παιδιών
Μίνα Μπρούμου 1Βασιλική Παππά2

ΠερίληψηΗ ψυχική υγεία αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεμελιώνεταιολόκληρη η πορεία του ατόμου. Στην Ελλάδα, οι ομάδες εκπαίδευσης καισυμβουλευτικής γονέων, οι Σχολές Γονέων, λειτουργούν από το 1962 ωςθεσμός πρωτογενούς πρόληψης, ενώ βασικοί σκοποί τους είναι: α) η στή-ριξη του θεσμού της οικογένειας, β) η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας τουπαιδιού και όλων των μελών της οικογένειας και γ) η εκπαίδευση των γο-νέων σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί τους(Χουρδάκη, 2001. Παππά, 2008). Για την πραγματοποίηση αυτών τωνσκοπών οι Σχολές Γονέων έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους γονείς: α)ενημέρωση (information) για σημαντικά θέματα της εξέλιξης του παιδιούτους και β) διαμόρφωση-διαφοροποίηση (formation) της στάσης και τηςσυμπεριφοράς τους ως προς το παιδί και κατά συνέπεια, όλων των μελώντης οικογένειας. Στόχος της παρουσίασης είναι να εξετάσει τη συμβολή τηςεκπαίδευσης και της συμβουλευτικής γονέων, στα πλαίσια των ΣχολώνΓονέων, στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παι-διών, καθώς και τη σημαντική συνεισφορά τους στην ενδυνάμωση του γο-νικού ρόλου.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση-Συμβουλευτική Γονέων, Πρόληψη, Ψυχική Υ-γεία
                                                1 Ψυχολόγος, M.Sc.,Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων2 Ψυχολόγος, M.Sc., Mh.D., Πρόεδρος & Επιστημονικά Υπεύθυνη του Πανελλήνιου Συνδέ-σμου Σχολών Γονέων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθή-νας



ΜΠΡΟΥΜΟΥ Μ. – ΠΑΠΠΑ Β.190 AbstractMental health is the foundation upon which the whole course of an in-dividual is built. In Greece, parent education and counseling groups, ParentSchools, operate as an institution of primary prevention since 1962 andtheir basic objectives are: a) to support the institution of the family, b) topreserve the mental health of children and all family members and c) toeducate parents on methods of effective communication with their child(Hourdakis, 2001. Pappa, 2008). To achieve these goals the Parent Schoolsare designed to offer parents: a) information on major development issuesof children and b) the setting-differentiation (formation) of their attitudesand behavior towards their children and, therefore, all family members.The current presentation aims at examining the contribution of parents’education and counseling, in the context of Parent Education and Counsel-ing Groups, in the prevention and promotion of the mental health of chil-dren, as well as their significant involvement in the strengthening of theparental role.
Keywords: Education, Mental Health, Parent Counseling, Prevention

ΕισαγωγήΗ γονικότητα (η απόκτηση του πρώτου παιδιού) θεωρείται σημαντι-κός αναπτυξιακός σταθμός στη ζωή τόσο των ανδρών όσο και των γυναι-κών, συμβολίζοντας, συχνά, την είσοδο στην ενήλικη ζωή. Η γονικότητα, ε-πίσης, προϋποθέτει μία κάποια σταθερότητα, ωριμότητα και προθυμία α-νάληψης ρόλων και ευθυνών ενηλίκου (Burns, 2002). Η μετάβαση στο γο-νικό ρόλο, συνδέεται συχνά με θετικά συναισθήματα, ιδιαίτερα όταν απο-τελεί συνειδητή κι υπεύθυνη επιλογή των συζύγων και επιφέρει πολλά θε-τικά αποτελέσματα, όπως: α) η εκπλήρωση των ισχυρών βιολογικών ανα-γκών για αναπαραγωγή, β) η εκπλήρωση των κοινωνικών προσδοκιών, γ)μια αίσθηση επιτεύγματος, δ) η συνέχεια του ονόματος της οικογένειας, ε)η διασκέδαση, η αγάπη και η συντροφικότητα και, στ) θεωρείται συχνά ωςένα σύμβολο αγάπης και σταθερότητας στη σχέση (Feeney, Hohaus, Noller,& Alexander, 2001). Εντούτοις, η μετάβαση στη γονικότητα, η οποία αφο-
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ρά κυρίως την περίοδο από την εγκυμοσύνη έως και το πρώτο έτος τηςζωής του παιδιού, είναι πάντοτε μια περίοδος στρες και αλλαγών καθώς οιγονείς και το βρέφος αλληλοπροσαρμόζονται και δεν παύει και σήμερα ναθεωρείται ότι αποτελεί κρίσιμη καμπή στη ζωή του ζεύγους, καθώς απαι-τεί νέες αλλαγές σε όλους τους τομείς, όπως: 1) οι αλλαγές ως προς τηνταυτότητα, και 2) η αλλαγή των ρόλων μέσα στο γάμο (π.χ. παραδοσιακήκατανομή εργασιών, η φύση της επικοινωνίας αλλάζει και εστιάζεται στοβρέφος, αλλάζει η σχέση μεταξύ των συντρόφων κ.ά.) (Cowan & Cowan,2000). Για να προσαρμοστεί κανείς στην εγκυμοσύνη, τη γέννηση και τηναπόκτηση παιδιού απαιτούνται σωματικές και διαπροσωπικές αλλαγές,καθώς και αλλαγές στις σχέσεις.Ουσιαστικά, η γονικότητα απαιτεί τη σωματική και ψυχολογική φρο-ντίδα ενός παιδιού, με στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας του, της ανά-πτυξης και της εξέλιξής του από τη βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωση.Συνεπάγεται τον προσδιορισμό κριτηρίων συμπεριφοράς για το παιδί καιτην παροχή ενός περιβάλλοντος με τις αξίες της οικογένειας και της κοινω-νίας (Burns, 2002).Σύμφωνα με την Galinsky (1987) οι γονείς, επίσης, περνούν από κά-ποια στάδια ανάπτυξης. Σε συνεντεύξεις της με πάνω από 200 γονείς, ηGalinsky διαπίστωσε ότι οι γονείς έχουν σχηματίσει "εικόνες" (οπτικέςπροσδοκίες) σχετικά με το πώς τα πράγματα θα έπρεπε να εξελιχθούν καιο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι και τα παιδιά τους θα έπρεπε να ενεργούν.Συνήθως, οι γονείς δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυτές τις προσδοκίες ή ότικρίνουν τη συμπεριφορά τους και τη συμπεριφορά του παιδιού τους απόαυτές τις εικόνες. Αλλά ακόμα και όταν οι εικόνες αυτές είναι ασυνείδητες,τις χρησιμοποιούν για να μετρήσουν τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες τους ωςγονείς. Εάν η συμπεριφορά τους ή η συμπεριφορά του παιδιού τους δενταιριάζει με την εικόνα που έχουν σχηματίσει τότε μπορούν αυτό να το α-ντιμετωπίσουν ως μια απώλεια και αισθάνονται θυμό και κατάθλιψη. Αν ηεικόνα που έχουν σχηματίσει και η συμπεριφορά που τα παιδιά εμφανί-ζουν ταυτίζονται, τότε αισθάνονται χαρά και επιτυχία.Αυτά τα στάδια γονικότητας συμβαίνουν όταν οι γονείς τροποποιούνή αλλάζουν μια εικόνα για να είναι πιο κοντά στην πραγματική συμπερι-φορά, ή αλλάζουν τη συμπεριφορά για να ταιριάζει περισσότερο με την ει-κόνα. Το ταξίδι της γονικότητας είναι μια προσωπική ιστορία "εικόνωνπου έχουν αποτύχει και εικόνων που έχουν επιτευχθεί." Τα στάδια είναι
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χρόνοι όταν καταναλώνουν ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους για νακατασκευάσουν τις εικόνες τους σχετικά με το τι θεωρούν ότι θα έπρεπενα συμβεί και τι συμβαίνει πραγματικά. Τα έξι στάδια της γονικότητας,σύμφωνα με την Galinsky είναι πιο αναλυτικά τα εξής:
• Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της διαμόρφωσης εικόνας και εμφα-νίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι η στιγμή που οι γο-νείς αρχίζουν να σκέφτονται και να συνθέτουν εικόνες για το τι πρό-κειται να συμβεί στο μέλλον, για τη γέννηση και τη γονικότητα. Οιμελλοντικοί γονείς φαντάζονται το παιδί που περιμένουν και τους ί-διους στο ρόλο των γονέων, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για μιααλλαγή στον ίδιο τους τον εαυτό, καθώς και σε άλλες σημαντικές ενή-λικες σχέσεις τους.
• Το δεύτερο στάδιο, το στάδιο της φροντίδας, διαρκεί από τη γέννησηέως ότου μάθει το παιδί να λέει «όχι», κάπου περίπου ανάμεσα στουςδεκαοκτώ μήνες έως τα δύο χρόνια. Σε αυτό το στάδιο, οι γονείς συ-γκρίνουν τις εικόνες που είχαν σχηματίσει για τη γέννηση, για το παιδίτους, και για τον ίδιο τους τον εαυτό ως γονείς με την πραγματική ε-μπειρία που βίωσαν. Εδραιώνεται ο δεσμός τους με το παιδί και γίνε-ται ο συμβιβασμός του πραγματικού με το φανταστικό παιδί. Οι αντι-λήψεις των γονιών για τον εαυτό τους αλλάζουν, ενώ συχνά οδηγού-νται σε ερωτήματα ταυτότητας: ποιές είναι οι προτεραιότητές μου;Πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώνω στο παιδί και πόσο στις άλλεςπτυχές της ζωής μου;
• Το στάδιο της εξουσίας, ξεκινά περίπου στο δεύτερο έτος της ηλικίαςτου παιδιού και διαρκεί έως ότου το παιδί γίνει 4 ή 5 ετών. Στο στάδιοτης εξουσίας το παιδί διευρύνει το περιβάλλον του και οι πρωταρχικέςευθύνες των γονιών είναι να φροντίζουν το παιδί να μην εκτίθεται σεκίνδυνο ενώ του αφήνουν συγχρόνως αρκετή ελευθερία και ανεξαρ-τησία να εξερευνά τον κόσμο. Ένα σημαντικό θέμα για τους γονείς εί-ναι πώς να θέσουν όρια και να χειρισθούν τις συγκρούσεις με το παιδί,να αποφύγουν τις διαμάχες που απορρέουν από την επιθυμία να επι-βάλει ο καθένας τη θέλησή του και να προσαρμοστούν στις αλλαγέςτου παιδιού. Σε αυτό το στάδιο, οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν πό-σο αυστηροί ή επιτρεπτικοί πρέπει να είναι, τι είδους κανόνες χρειά-ζονται και πώς να τους θέσουν και τι να κάνουν όταν παραβιαστούν οι
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κανόνες.

• Το ερμηνευτικό στάδιο αρχίζει τη στιγμή που το παιδί εισέρχεται στηνπροσχολική ή σχολική ηλικία και τελειώνει με την έναρξη της εφηβεί-ας – περίπου στην ηλικία των 11 ή 12. Η είσοδος του παιδιού στηνπροσχολική ή σχολική ηλικία οδηγεί συνήθως τους γονείς στο να επα-νεξετάσουν τις εικόνες που είχαν σχηματίσει για τη γονικότητα και νααναρωτηθούν πόσο ρεαλιστές υπήρξαν. Το έργο σε αυτό το στάδιο εί-ναι έργο διερμηνείας, δηλαδή οι γονείς πρέπει να εξηγούν στο παιδί τοπολιτισμικό πλαίσιο και τον φυσικό κόσμο έτσι ώστε να αφομοιώνειτις απόψεις των γονιών του για την κοινωνία και για τον κόσμο. Έναπρόσθετο έργο των γονιών είναι να πορεύονται ανάλογα με τη φυσι-κή, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Οι γονείς, επί-σης, μπορεί να ανησυχούν σχετικά με τον τρόπο που επιλέγουν να ερ-μηνεύσουν την πραγματικότητα, με τον τρόπο που επιλέγουν να απα-ντήσουν στις ερωτήσεις των παιδιών τους, καθώς και τι είδους γνώ-σεις, δεξιότητες και αξίες να προωθήσουν.
• Το στάδιο της αλληλεξάρτησης αρχίζει λίγο πριν από την ήβη και γιατους γονείς συνεπάγεται τον συμβιβασμό δύο εικόνων: της εικόναςτου εαυτού τους ως γονιών ενός παιδιού που ωριμάζει και την εικόνατου παιδιού τους, σε αντιδιαστολή με την εικόνα που έχει το ίδιο τοπαιδί για τον εαυτό του. Στη διάρκεια αυτού του σταδίου, η τιμωρίακαι η επικοινωνία πρέπει να προσαρμοστούν στην αυξημένη αυτονο-μία και ωριμότητα του παιδιού. Τα θέματα που κυριάρχησαν στο στά-διο της εξουσίας έρχονται ξανά στο προσκήνιο, απαιτώντας συχνά νέ-ες απαντήσεις. Οι γονείς έχουν τις ίδιες ερωτήσεις σχετικά με τους κα-νόνες, την αυστηρότητα και την ανεκτικότητα, αλλά τώρα χρειάζονταιδιαφορετικές απαντήσεις. Καθώς το παιδί τους οδεύει προς την ενηλι-κίωση, οι γονείς πρέπει να αρχίσουν να σχηματίζουν ένα διαφορετικόείδος σχέσης μαζί του.
• Το στάδιο της αποχώρησης σηματοδοτείται από την αποχώρηση τουπαιδιού από το σπίτι και από την ανάληψη προσωπικής ευθύνης γιατη ζωή του, ενώ η υποχρέωση των γονιών είναι να το αφήσουν να φύ-γει και να δεχθούν την αποχώρηση και την ατομικοποίηση του παι-διού. Αυτό είναι ένα στάδιο αξιολόγησης και, συχνά, απώλειας γιατους γονείς. Οι γονείς κρίνουν πόσο καλά τα έχουν πάει και πώς η ει-κόνα του παιδιού τους ταιριάζει με την πραγματικότητα. Επιπλέον, α-
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ξιολογούν τις εικόνες που είχαν σχηματίσει για την αποχώρηση, δηλα-δή πότε και πόσο μακριά σκέφτηκαν ότι το παιδί τους θα μπορούσενα φτάσει. Επίσης, αξιολογούν κατά πόσο έχουν επιτύχει τη σχέση γο-νιού / ώριμου παιδιού που επιθυμούσαν και κάνουν τον απολογισμότων συνολικών επιτυχιών και αποτυχιών τους. Τέλος, οι γονείς πρέπεινα αλλάξουν τη ζωή τους για να αφήσουν το παιδί τους να φύγει, νααφήσουν το παιδί τους να γίνει ένας άλλος ενήλικας.Η ανάπτυξη μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτεστάδιο, κάθε φορά που ένας γονέας επιλύει τη σύγκρουση μεταξύ μιας ει-κόνας που είχε σχηματίσει και της πραγματικότητας. Αν και προφανώςκάποιοι γονείς αντιστέκονται ή αποφεύγουν την ανάπτυξη / την ωριμότη-τα - αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ένα παιδί, ή που αντιμετωπίζουν μεθυμό ή με ανησυχία το πώς θα εξηγήσουν τον κόσμο σε ένα παιδί -οι άν-θρωποι αλλάζουν. Η γονικότητα είναι από μόνη της μια εμπειρία αλλαγής.Η κρίση που συνοδεύει τη μετάβαση στη γονική ιδιότητα αποτελεί μιαδοκιμασία για την ψυχική υγεία, απ’ όπου ο μελλοντικός γονέας μπορεί ναβγει, σύμφωνα με τις συνθήκες, είτε ενδυναμωμένος, ή αντίθετα, αποδυ-ναμωμένος, καθώς θέτει νέα θέματα διαπραγμάτευσης και δημιουργεί νέ-ες σημαντικές απαιτήσεις και προκλήσεις (Δραγώνα, 1995).

Προαγωγή ψυχικής υγείαςΤι σημαίνει όμως ο όρος «Ψυχική Υγεία»; Η ψυχική υγεία αποτελεί τουπόβαθρο πάνω στο οποίο θεμελιώνεται ολόκληρη η πορεία του ατόμου.Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την παγκόσμια ιατρικήκοινότητα ώστε να ορισθεί τί είναι ακριβώς η ψυχική υγεία. Σύμφωνα μετον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν μπορεί να υπάρξει υγεία χωρίς ψυχι-κή υγεία και, από την ίδρυσή του, συμπεριέλαβε την ψυχική ευημερία στονορισμό της υγείας:  «... είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικήςκαι κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία  ασθένειας ή αναπηρί-ας» (WHO, 2001 a.c in Herrman, Saxena, Moodie, & Walker, 2005). Τρεις ι-δέες κεντρικής σημασίας για την βελτίωση της υγείας προκύπτουν από τονορισμό αυτό: η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο τμήμα της υγείας, η ψυχι-κή υγεία είναι κάτι περισσότερο από την απουσία της ψυχικής ασθένειας,και η ψυχική υγεία είναι στενά συνδεδεμένη με τη σωματική υγεία και τη
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συμπεριφορά. Αναφορικά με την ψυχική υγεία, ο Παγκόσμιος ΟργανισμόςΥγείας έδωσε τελευταία τον εξής ορισμό: «...είναι μια κατάσταση ευημερί-ας, κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, είναι σεθέση να αντιμετωπίσει τα συνηθισμένα άγχη της ζωής, μπορεί να εργάζε-ται παραγωγικά και αποτελεσματικά, και είναι ικανό να προσφέρει στοκοινωνικό του περιβάλλον» (WHO, 2001 a.c in Herrman, Saxena, Moodie, &Walker, 2005) .Ένα ακόμη ερώτημα που προκύπτει αφορά την «Προαγωγή της Ψυχι-κής Υγείας». Η «Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας» αποτελεί, σύμφωνα με τηΒασιλειάδου (2007), νέο ιατρικό αντικείμενο που αναπτύχθηκε τα τελευ-ταία χρόνια με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των υγιών στοι-χείων της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και την εξασφάλιση υπο-στηρικτικών κοινωνικών δομών, προκειμένου να προαχθεί και να βελτιω-θεί η ψυχική και η σωματική υγεία σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο δη-μόσιας υγείας. Η εκπαίδευση αποτελεί την βασικότερη μέθοδο την οποίαχρησιμοποιεί η ΠΨΥ για την επίτευξη των στόχων της (π.χ. η ανάπτυξη δε-ξιοτήτων που ενδυναμώνουν και διαφυλάσσουν την ψυχική υγεία, η ανά-πτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και του άγ-χους, ο καθορισμός «προτύπων υγείας»). Τέλος, οι βασικές δεξιότητες τιςοποίες μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος προκειμένου να ενισχύσει τηνψυχική του υγεία είναι οι παρακάτω:α) Δεξιότητες για παραγωγική διαχείριση των δυσκολιών της ζωής.β) Δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του στρες.γ) Δεξιότητες για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και ταυτότητας.δ) Δεξιότητες για την ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης.ε) Δεξιότητες για την ανάπτυξη των υγιών στοιχείων της προσωπικότητας.στ) Δεξιότητες για την μεταβολή δυσλειτουργικών αντιλήψεων και στά-σεων.ζ) Δεξιότητες για την απόκτηση δημιουργικής αυτονομίας.η) Δεξιότητες για την παροχή και απόκτηση κοινωνικής στήριξης (Βασι-λειάδου,  2007).

Οικογένεια και ψυχική υγείαΤο θέμα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας ενός νέου αν-
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θρώπου προέρχεται από όλα τα στοιχεία που τον περιβάλλουν δηλαδή τό-σο από το οικογενειακό όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. την οι-κογένεια, την κοινότητα, τη γειτονιά, το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-ρωσης, τις ομάδες των φίλων).Σε ό, τι αφορά την πρόληψη, η ίδια η πραγματικότητα αλλά και τα ε-πιστημονικά δεδομένα, φέρνουν την οικογένεια σε πρώτο επίπεδο σημα-σίας για ένα βασικό λόγο: είναι το πρώτο και το σημαντικότερο περιβάλ-λον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί και από αυτό δέχεται τους πρώ-τους ερεθισμούς των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων (Χουρδάκη,2000α).Τις απόψεις αυτές για τη σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντοςέρχονται να ενισχύσουν διεθνή συνέδρια και οι δημοσιεύσεις της «Διε-θνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων» (International Fed-eration for Parent Education-FIEP). Πιο συγκεκριμένα:
• Η Ουνέσκο έχει χαρακτηρίσει τους γονείς «αναντικατάστατους παι-δαγωγούς».
• Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρεται στην ανάγκη «εκπαίδευσηςτων γονέων» και επιμένει ότι όλα τα προγράμματα πρόληψης και εκ-παίδευσης πρέπει να επεκτείνονται στους γονείς.
•  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί την εκπαίδευση των γο-νέων στις βασικές στρατηγικές πρόληψης επισημαίνοντας ότι μπορείνα βελτιώσει τη λειτουργία της οικογένειας σε πολλούς τομείς, όπωςβελτίωση της επικοινωνίας των συζύγων, αλλά και συζύγων-παιδιών,απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα στάδια ανάπτυξηςτων παιδιών για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν προβλημάτων (WHO,2003).
• Η Εισηγητική έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για ταναρκωτικά, διατυπώνει την άποψη πως η οικογένεια θεωρείται οπρώτος βασικός πυρήνας της  ανάπτυξης της προσωπικότητας τουπαιδιού και στη συνέχεια έρχεται το σχολείο.Εκτός από τα παραπάνω, και οι ίδιοι οι νέοι τα  τελευταία χρόνια δί-νουν μεγάλη σημασία στη διατήρηση της οικογένειας, δεν  αμφισβητούντην αξία της, επιζητούν όμως την ανανέωσή της και τον επαναπροσδιορι-σμό της, ζητώντας διάλογο με τους γονείς, δικαίωμα στο λόγο, άρνηση κα-ταπιεστικής εξουσίας (Georgas, 1989, 1999. Χουρδάκη, 2000α).Πολλοί μιλούν για το «επάγγελμα γονιός». Η Χουρδάκη (2000α), κάνο-
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ντας αναφορά στο Γάλλο ψυχίατρο André Berge, αναφέρει ότι στο βιβλίοτου «Το επάγγελμα των γονέων» (1976), γράφει τα εξής: «Ενώ ο σύγχρονοςάνθρωπος θεωρεί υποχρέωσή του να προετοιμάζεται για όλα τα επαγγέλ-ματα, δεν προετοιμάζεται για τα δύο σπουδαιότερα: του γονιού και τουπολιτικού. Ο καθένας αισθάνεται έτοιμος να τα ασκήσει από τη μια στιγμήστην άλλη». Στη συνέχεια η Νίλσεν (2002) συμπληρώνει: «Η μόνη εκπαί-δευση που έχουν οι νέοι άνθρωπο όταν γίνονται γονείς είναι αυτή πουτους έχουν χαρίσει, μέσα από τον τρόπο που τους μεγάλωσαν, οι δικοίτους γονείς».Οι γονείς πίστευαν και πιστεύουν μέχρι σήμερα ότι επειδή διαθέτουνένστικτο και αγάπη, έχουν εξασφαλισμένη τη σωστή αγωγή του παιδιούτους. Όμως για την προαγωγή της ψυχικής και της σωματικής υγείας τουπαιδιού και τη διαμόρφωση σωστής προσωπικότητας, οι γονείς χρειάζο-νται περισσότερα εφόδια από εκείνα που τους προσφέρει η αγάπη και τοένστικτο τους. Ειδικότερα, χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες, συνεχή ε-νημέρωση, διαρκή προβληματισμό και αναζήτηση, επαγρύπνηση και αφύ-πνιση, η οποία θα οδηγήσει τους γονείς στην αυτοσυνειδησία, στη γνωρι-μία με τον εαυτό τους, στην αυτό-αποδοχή και τελικά στην αποδοχή τωνάλλων, και κυρίως των παιδιών τους (Παππά, 2006). Αυτό το «κενό» έρχο-νται να καλύψουν οι Σχολές Γονέων.

Η συμβολή της συμβουλευτικής γονέων στην πρόληψητης ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβωνΜετά την αναγνώριση που έχει η επίδραση της οικογενειακής ζωήςστην παιδική ηλικία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ψυ-χικής υγείας (Χουρδάκη, 2000β, 2001), οι μελετητές της οικογένειας καιτων συζυγικών σχέσεων προτείνουν τη συμμετοχή των συζύγων σε ομά-δες γονέων, όπου οι γονείς μπορούν να βρουν την απαραίτητη υποστήριξηκαι συμβουλευτική για μία πιο ομαλή μετάβαση στο γονικό τους ρόλο(Cowan & Cowan, 2000).Στην Ελλάδα, η προετοιμασία των γονέων για τη μετάβαση στο νέοτους ρόλο γίνεται κυρίως με τη συμμετοχή τους στις ομάδες Σχολών Γονέ-ων που εισήχθησαν στον ελληνικό χώρο το 1962, με πρωτοβουλία της Μα-ρίας Χουρδάκη και μέχρι σήμερα, έχουν επιτελέσει και επιτελούν εξαιρετι-
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κά σημαντικό έργο στο χώρο της πρωτογενούς πρόληψης. Οι βασικοί σκο-ποί λειτουργίας τους είναι: α) η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οι-κογένειας, β) η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικήςεξέλιξης του παιδιού και όλων των μελών της οικογενειακής ομάδας, και γ)η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίαςμε το παιδί του (Χουρδάκη, 2001. Παππά, 2006, 2008). Η δυσκολία στην ε-πικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών φαίνεται να παίρνει ανησυχητικέςδιαστάσεις, αφού πρόσφατα βρέθηκε ότι το 40% περίπου των μαθητών α-ντιμετωπίζουν προβλήματα με τους γονείς τους και μάλιστα επιλέγουν ναμην τα συζητούν με κανένα (Μπρούμου, 2005, 2008). Για την πραγματο-ποίηση αυτών των σκοπών οι Σχολές Γονέων, σύμφωνα με το «ΕξελικτικόΣύστημα» της Μαρίας Χουρδάκη (το οποίο βασίζεται στις αρχές της «Διε-θνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων») στοχεύουν: α) στην
ενημέρωση-πληροφόρηση (information) των γονέων σχετικά με τα σύγ-χρονα δεδομένα της Εξελικτικής και της Οικογενειακής Ψυχολογίας και β)στη διαμόρφωση - διαφοροποίηση (formation) της στάσης και της συμπε-ριφοράς του γονέα, αλλά και όλων των μελών της οικογένειας και διαφο-ροποιούνται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών σε: α) ΟμάδαΣχολής Γονέων με παιδιά Βρεφικής–Νηπιακής-Προσχολικής ηλικίας, β) Ο-μάδα Σχολής Γονέων με παιδιά Σχολικής ηλικίας και γ) Ομάδα Σχολής Γο-νέων με παιδιά Εφηβικής ηλικίας (Χουρδάκη, 2000β).Σε μικρές ομάδες των 12-15 ατόμων, τις οποίες συντονίζει ειδικός ψυ-χικής υγείας και μέσα από τη γνωστή εργασία με ομάδες (group work) πουακολουθείται, οι γονείς οδηγούνται προς τη συνειδητοποίηση του ρόλουτους και σταδιακά και προοδευτικά προς τη διαφοροποίησή τους. Οι συ-ναντήσεις γίνονται με εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συχνότητα και διαρ-κούν 1:30'. Κάθε συνάντηση έχει ένα συγκεκριμένο θέμα που απασχολείτους γονείς και για το οποίο οι ίδιοι οι γονείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.Οι υποψήφιοι ή οι νέοι γονείς διαμορφώνουν το γονικό τους τύπο καισύμφωνα με έναν άλλον παράγοντα: την αυτογνωσία. Η διαδικασία τηςαυτογνωσίας αποτελεί τον πιο πολύτιμο βοηθό του μελλοντικού ή του νέ-ου γονέα, στο δύσκολο έργο που πρόκειται να αναλάβει. Αν ο γονέας έχειδώσει απαντήσεις στα ερωτήματα: «Ποιος είμαι;» «ποια στοιχεία συγκρο-τούν την προσωπικότητά μου;», «ποια βιώματα της παιδικής μου ηλικίαςπαραμένουν εκκρεμή;», «πώς αισθάνομαι τη συμβίωση με το άλλο φύλο;»,«ποια είναι τα βαθύτερά μου κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας και
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την απόκτηση παιδιών;» (Χουρδάκη, 1989, 2000α), τότε θα συνειδητο-ποιήσει τις απόψεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις του, θα διαμορφώσει συνει-δητά ένα γονικό τύπο, ο οποίος θα αντανακλά τις ιδέες του σχετικά με τηνανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού του. Η δύσκολη και επίπο-νη διαδικασία της απόκτησης αυτογνωσίας μπορεί να διευκολυνθεί σε με-γάλο βαθμό στα πλαίσια μιας Σχολής Γονέων. Οι Σχολές Γονέων:
• Παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση στους γονείς.
• Διαμορφώνουν πρότυπα γονικού ρόλου.
• Προωθούν τις ικανότητες των γονέων.
• Εστιάζουν στα θετικά στοιχεία και τις δυνάμεις (και όχι τις αδυναμίες)των γονέων.
• Συντελούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.
• Τους βοηθούν να ενδυναμώσουν την αυτοεκτίμησή τους.
• Συντελούν στη βελτίωση της σχέσης των συζύγων.
• Τους παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τις ανα-πτυξιακές ανάγκες των παιδιών.
• Βοηθούν τους γονείς να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα πραγματικό-τητα, αποφεύγοντας τη «γονική εξουθένωση» (parent burn-out)(Cowan & Cowan, 1998, 2000).
• Τους βοηθούν να κατανοήσουν ότι δεν είναι αυτές καθαυτές οι αλλα-γές που συμβαίνουν στη ζωή που δημιουργούν πρακτικές ή οι ψυχο-λογικές δυσκολίες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι ενήλικες διαχειρίζο-νται συναισθηματικά τις διάφορες συνθήκες, καθώς και άλλα πρακτι-κά (π.χ. ανεπαρκές υποστηρικτικό δίκτυο, περισσότερες ευθύνες) ήψυχολογικά ζητήματα (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια γονέ-ων) που προκύπτουν (Amato, 2000. Block, Block & Gjerde, 1986.Μπρούμου, 2010. Παππά, 2006).

ΣυμπεράσματαΟι ομάδες Σχολών Γονέων συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή προ-σαρμογή των συζύγων στη νέα πραγματικότητα που σηματοδοτείται απότον ερχομό του νέου μέλους. Προετοιμάζουν τους γονείς ψυχολογικά καισυναισθηματικά για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη ζωή τους και τουςθωρακίζουν ως προς τους πιθανούς κραδασμούς που τυχόν θα αντιμετω-
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πίσουν. Επιπλέον, τους παρέχουν γνώσεις σχετικά με την εξέλιξη του παι-διού και δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο μο-ναδικής και πρωτόγνωρης εμπειρίας. Τέλος, παρέχουν στους μέλλοντεςγονείς ένα πλαίσιο κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης, η οποίαπαρέχεται τόσο από τον ειδικό ο οποίος συντονίζει την ομάδα, όσο και απότους υπόλοιπους γονείς που συμμετέχουν σε αυτήν. Οι Σχολές Μελλοντι-κών Γονέων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο πρόληψης που προω-θεί την ψυχική υγεία όχι μόνο των γονέων, αλλά και των νέων επερχόμε-νων μελών της οικογενειακής ομάδας (Παππά, 2006).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 201ΒιβλιογραφίαAmato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children.
Journal of Marriage and the Family, 62, 1269-1287.Βασιλειάδου, Μ. (2007). Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Αρχές, Μέθοδοι, Στόχοι.Διαθέσιμο: http://www.mentalhealthpromotion.co.uk/. Ανασύρ-θηκε: 15/10/2010.Block, J. Η., Block, Ι., & Gjerde, Ρ. (1986). The personality of children prior todivorce: Α prospective study. Child Development, 57, 827-840.Burns, L. H. (2002). Γονεικότητα μετά την υπογονιμότητα. Στο L. H. Burns& S. N. Covington (Eds), Υπογονιμότητα: Συμβουλευτική. Τόμος Β΄,σ. 250-251 (Ζ. Παπαληγούρα Επιστ. Επιμ.., & Μ. Σόλμαν, Μετάφ.).Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.Γεώργας, Δ. (1999). Ψυχολογικές διαστάσεις της σύγχρονης οικογένειας.
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98-99, σ. 21-47.Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (1998). New families: Modern couples as newpioneers, In Mason, Μ. Α., Skdnik, A. & Sugarman, S. (eds.), The
evolving America family. New policies for new families, Oxford Uni-versity Press.Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (2000). When Partners Become Parents: The Big
Life Change for Couples. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Δραγώνα, Θ., & Ναζίρη, Δ. (1995). Οδεύοντας προς την πατρότητα. Αθήνα:Εξάντας.Feeney, J. A., Hohaus, L., Noller, P., & Alexander, R. P. (2001). Becoming par-
ents: Exploring the bonds between mothers, fathers, and their in-
fants. New York: Cambridge University.Galinsky. E. (1987). The Six Stages of Parenthood. A Merloyd LawrenceBook, Da Capo Press.Georgas, J. (1989). Changing family values in Greece, from collectivist to in-dividualist. Journal of Cross-Cultural Psychology, 20, 80-91.Herrman, H., Saxena,S., Moodie, R., & Walker, L. (2005).Introduction: Pro-moting Mental Health as a Public Health Priority. In H. Herrman, S.Saxena, & R. Moodie (Eds), Promoting mental health: concepts,
emerging evidence, practice, pp.2-17. Geneva, World Health Or-ganization.Μπρούμου, Μ., & Μπρούζος, Α. (2005, Δεκέμβρης). Προβλήματα συμπερι-



ΜΠΡΟΥΜΟΥ Μ. – ΠΑΠΠΑ Β.202
φοράς παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Εκτίμηση, Κατα-
γραφή. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριοτης Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Ιωάννινα.Μπρούμου, Μ. (2008). Ανάγκες Συμβουλευτικής Παιδιών Σχολικής και Ε-φηβικής Ηλικίας με Προβλήματα Συμπεριφοράς. Επιθεώρηση
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 84-85, 158-172.Μπρούμου, Μ. (2010, Μάιος). Αλλαγές στον τύπο της οικογένειας και συνέ-
πειες που προκύπτουν: Η συμβολή της εκπαίδευσης και της συμ-
βουλευτικής γονέων. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο ΠανελλήνιοΣυνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη.Νίλσεν, Μ. (2002). Η τέχνη να είσαι γονιός. Αθήνα: Καστανιώτη.Παππά, Β. (2006). Επάγγελμα Γονέας. Αθήνα: Καστανιώτη.Παππά, Β. (2008). Γονείς, Παιδιά και ΜΜΕ. Αθήνα: Καστανιώτης.WHO (2003). Investing in mental health. Geneva, World Health Organiza-tion.Χουρδάκη, Μ. (2000α). Οικογενειακή Ψυχολογία. Αθήνα: Leader Books.Χουρδάκη, Μ. (2000β). Σχολές Γονέων (1962-2000). Αθήνα: Σχολές Γονέων.Χουρδάκη, Μ. (2001). Οι αναντικατάστατοι Παιδαγωγοί. Η εκπαίδευση τηςΟικογένειας.Σχολές Γονέων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 118, 33-39.



Ψυχογλωσσική θεώρηση των δυσκολιών στηνεπεξεργασία της γραπτής και προφορικής γλώσσας
Δημήτρης Γ. Βούλγαρης1

ΠερίληψηΟι αναγνωστικές δυσκολίες αναγνωρίζονται, κατά βάση,  ως γλωσσι-κού τύπου διαταραχές. Ενδέχεται να εμφανίζονται με πλήθος ελλειμμάτωνστο περιεχόμενο, στη μορφή και στη χρήση της γλώσσας, άλλοτε με εξειδι-κευμένο και άλλοτε με γενικευμένο χαρακτήρα. Επίσης, μπορεί να αφο-ρούν σε χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα της γλώσσας ή ακόμα και σταδύο, προκαλώντας διαφορετικές εκφάνσεις αναγνωστικών ή γενικότεραγλωσσικών προβλημάτων. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια μελέτη τωνδιαταραχών, που αφορούν στις ικανότητες λειτουργίας των διαφοροποιη-μένων τύπων επεξεργασίας στις διάφορες γλωσσικές διεργασίες πουπραγματώνονται με τη χρήση φωνολογικών πληροφοριών.
Λέξεις - κλειδιά: Αναγνωστικές δυσκολίες, φωνολογική επεξεργασία

AbstractThe reading difficulties are recognized, primarily, as linguistic typedisorders. Probably they are presented with a multitude of deficits in thecontent, in the form and in the use of language, either in a specialised or ageneralised character. They can, also, concern lower or higher levels of lan-guage or even both, causing different expressions of reading or general lin-guistic problems. In this study, we attempt to investigate disorders thatconcern the operational capabilities  of differentiated types of processing,in the various linguistic activities that are realized with the use of
                                                1 ΔιδάκτωρΕιδικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
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phonological information.
Key words: Reading disabilities, phonological processing

ΕισαγωγήΕίναι αποδεδειγμένο διεθνώς, ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες (δηλ.δυσκολίες αναγνώρισης και κατανόησης) είναι το σημαντικότερο πρόβλη-μα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (Lyon, 1985). Κατά συνέπεια,πολλές ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται στη διερεύνηση των γνωστι-κών διεργασιών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στην εκμάθηση της α-νάγνωσης (Reid & Hresko, 1981), ιδιαίτερα στις διαδικασίες αναγνώρισηςτων λέξεων, που "είναι το θεμέλιο της διαδικασίας της ανάγνωσης"(Gough, 1984, pp. 225).Οι μειωμένες επιδόσεις των ατόμων στην ανάγνωση παρεμποδίζουνσοβαρά τη δυνατότητά τους για την πλήρη πρόσκτηση των πληροφοριώναπό το γραπτό κείμενο. "Πουθενά δε γίνεται η μειονεξία τους πιο εμφανήςαπ’ ότι στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου η ανάγνωση είναι το σημαντικότερομέσον για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων" (Daneman, 1991, pp.512). Όπως επισημαίνει το U.S. Department of Education (ΑμερικανικόΤμήμα Εκπαίδευσης), "η ανάγνωση είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει ουσια-στικά όλη τη μάθηση" (U.S. Department of Education, 1999).Τα άτομα με χαμηλές αναγνωστικές ικανότητες έχουν χαμηλότερη α-καδημαϊκή επίδοση και είναι συχνή η διαπίστωση ότι η ικανότητα ανα-γνωστικής κατανόησης συσχετίζεται άμεσα με τη σχολική επίδοση (Dane-man, 1991).Η ανάγνωση κατ’ αρχήν είναι μια γλωσσική δραστηριότητα, μιαγλωσσική συμπεριφορά και, εξαρτάται, επομένως, από την επαρκή γλωσ-σική ανάπτυξη-εξέλιξη. Στηρίζεται, δηλαδή, κατά ένα μεγάλο μέρος στηγνώση των φωνολογικών, σημασιολογικών, συντακτικών και πραγματο-λογικών επιπέδων της γλώσσας. Υπ’ αυτήν την έννοια, οι εμφανιζόμενες α-νεπάρκειες σε ένα ή περισσότερα από τα επίπεδα της γλώσσας, θα μπο-ρούσαν να διαταράξουν την αναγνωστική ικανότητα. Η άποψη αυτή δενείναι ένας θεωρητικός απολογισμός της γλωσσικής βάσης των αναγνωστι-κών δυσκολιών, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσιπε-
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νταετίας έχουν συσσωρευτεί αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που την υπο-στηρίζουν (Catts, & Kamhi, 1999).Παραμένει, ωστόσο, ακόμα ασαφές το πώς οι διάφορες εγκεφαλικέςδυσλειτουργίες συσχετίζονται με τις αναγνωστικές δυσκολίες και με τιςγνωστικές-αντιληπτικές δυνατότητες (π.χ., γλωσσική ή οπτική επεξεργα-σία) που συνδέονται μ’ αυτές. Η ερμηνεία αυτής της σχέσης κινείται ακόμασε αρκετά θεωρητικό επίπεδο (Heilman, Voeller & Alexander, 1996). Η κυ-ρίαρχη άποψη θεωρεί ότι οι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες συνδέονται αι-τιωδώς με τις αναγνωστικές δυσκολίες. Ανάλογα με την περιοχή του εγκε-φάλου που εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες από τους διάφορους ερευνητές,προτείνονται και τα αντίστοιχα ελλείμματα ως αιτιώδεις παράγοντες. Έ-τσι, άλλοι προτείνουν ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες προκαλούνται απόελλείμματα στην οπτική και άλλοι στη γλωσσική επεξεργασία.Ο Kamhi (1989) προκειμένου να ενισχύσει την άποψη ότι οι αναγνω-στικές δυσκολίες είναι κατά βάση γλωσσικές διαταραχές, αναφέρει: "Οιγλωσσικής βάσης αναγνωστικές διαταραχές θα αφορούσαν σε όλα τα παι-διά που έχουν ελλείμματα φωνολογικής επεξεργασίας, ελλείμματα σε υψη-λότερα επίπεδα της γλώσσας, και ελλείμματα λεξιλογίου. Οι διαταραχέςμη-γλωσσικής βάσης θα αφορούσαν σε παιδιά των οποίων το πρόβλημαστην ανάγνωση θα μπορούσε να αποδοθεί απλώς στα οπτικά ελλείμματα,στην προσοχή ή στα κίνητρα, και ίσως σε ορισμένες γνωστικές και μετα-γνωστικές ανεπάρκειες. Ένα πρόβλημα με αυτές τις διακρίσεις (γλωσσικήςή μη-γλωσσικής βάσης ελλείμματα), είναι ότι αγνοούν τις αμοιβαίες αλλη-λεπιδράσεις που εμφανίζονται μεταξύ των αποκαλούμενων γλωσσικώνκαι μη-γλωσσικών παραγόντων. Ακόμα κι αν η αρχική αιτία της αποτυχίαςστην ανάγνωση μπορεί να αποδοθεί απλώς σε έναν μη-γλωσσικό παράγο-ντα, όπως ένα οπτικό-αντιληπτικό έλλειμμα, η επακολουθούσα αποτυχίαστην ανάγνωση θα επηρεάσει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης,το λεξιλόγιο, την κατανόηση της προφορικής γλώσσας, τη μνημονική επί-δοση, και ούτω καθεξής" (Kamhi, 1989, pp. 91). Υπάρχουν διάφορες μελέτες που προτείνουν ότι τα ελλείμματα εντο-πίζονται περισσότερο στη φωνολογική παρά στην οπτικο-αντιληπτική ε-πεξεργασία (Stanovich et al., 1997). Ωστόσο, άλλοι έχουν προτείνει ότι ταελλείμματα στην οπτικο-αντιληπτική επεξεργασία ενδέχεται να υπάρχουνσε μικρότερο ποσοστό, επηρεάζουν όμως την αναγνωστική ικανότητα(Stanovich, et al., 1997).
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Τα περισσότερα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες εμφανίζουν πλή-θος ελλειμμάτων στο περιεχόμενο, στη μορφή και στη χρήση της γλώσσας(Gillon & Dodd, 1993. Kamhi et al., 1988). Επομένως, οι γλωσσικές δυσκο-λίες μπορεί να εμφανίζονται σε πολλά επίπεδα, άλλοτε με εξειδικευμένοκαι άλλοτε με γενικευμένο χαρακτήρα. Είναι πιθανόν, δηλαδή, τα γλωσσι-κά ελλείμματα να αφορούν σε χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα τηςγλώσσας ή και στα δύο, προκαλώντας διαφορετικές εκφάνσεις αναγνω-στικών ή γενικότερα γλωσσικών προβλημάτων. Επίσης, ενδέχεται να υ-πάρχουν αποκλίσεις οι οποίες εμφανίζονται στο ενδιάμεσο του φάσματοςμεταξύ των επιπέδων. Πιθανότατα αυτές οι αποκλίσεις να κρύβονται πίσωαπό τους διαφοροποιημένους τύπους επεξεργασίας, οι οποίες ομαδο-ποιούνται ως "phonological processes" (φωνολογικές διαδικασίες ή φωνο-λογική επεξεργασία). Μερικά παιδιά μπορεί να επικοινωνούν προφορικάμε επιτυχία, ενδέχεται, όμως, να παρουσιάζουν ελλείμματα στη φωνολογι-κή επεξεργασία η οποία να μην είναι εμφανή, μέχρι τη στιγμή που θα απαι-τηθούν οι στοιχειώδεις διεργασίες ανάγνωσης και γραφής.Τα ελλείμματα αυτά, μπορεί να αφορούν μόνο στις ικανότητες φωνο-λογικής επεξεργασίας ή σε συνδυασμό με πιο υψηλού επιπέδου σημασιο-λογικά και συντακτικά γλωσσικά ελλείμματα.Παραμένει ακόμα ασαφές, εάν τα ελλείμματα στη φωνολογική επε-ξεργασία είναι σύμφυτα ή όχι με τα πιο σοβαρά σημασιολογικά και συντα-κτικά γλωσσικά ελλείμματα. Εάν συμβαίνει να συνυπάρχουν, υποστηρίζε-ται η υπόθεση του φωνολογικού περιορισμού, που δέχεται ότι τα ελλείμ-ματα στον προφορικό λόγο προκύπτουν εξαιτίας των ελλειμμάτων επε-ξεργασίας στο φωνολογικό επίπεδο (Shankweiler et al., 1992). Αρκετές με-λέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες τείνουν να έ-χουν συχνά και γλωσσικές δυσκολίες, οι οποίες περιλαμβάνουν σημασιο-λογικές, συντακτικές και μορφολογικές δεξιότητες (Gillon& Dodd, 1993.Wiig & Fleischmann, 1980. Wiig et al., 1983. Gillon & Dodd, 1994). Συνε-πώς, ενισχύονται οι θεωρίες που προβάλλουν ένα σύστημα ιεραρχημένωνγλωσσικών δεξιοτήτων, τοποθετώντας τη φωνολογία στο χαμηλότερο ε-πίπεδο, πριν από τη σύνταξη και τη σημασιολογία (Aram & Nation, 1975.Shankweiler et al., 1992).Αυτά τα ζητήματα επιβάλλουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνησητης αλληλεξάρτησης των ικανοτήτων της φωνολογικής επεξεργασίας, τωνσημασιολογικών, συντακτικών γλωσσικών δεξιοτήτων και της αναγνω-
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στικής ικανότητας.Σχετικές έρευνες, με αντικείμενο τις γλωσσικές διαταραχές, έχουν κα-ταδείξει ότι τα γλωσσικά ελλείμματα συνδέονται στενά με τις αναγνωστι-κές δυσκολίες. Σε πολλές περιπτώσεις προηγούνται και συνδέονται αιτιω-δώς με τις αναγνωστικές δυσκολίες. Πολλά παιδιά με αναγνωστικές δυ-σκολίες έχουν διαταραχές της γλωσσικής ανάπτυξης, που εκδηλώνονταικυρίως ως προβλήματα ανάγνωσης με την είσοδό τους στο σχολείο. Ενώτα γλωσσικά προβλήματα διαδραματίζουν συχνά έναν αιτιώδη ρόλο στιςαναγνωστικές δυσκολίες, είναι πιθανόν, ωστόσο, να είναι μια συνέπειατων δυσκολιών στην ανάγνωση. Τα παιδιά που παρουσιάζουν χαμηλές ε-πιδόσεις στην ανάγνωση, ως αποτέλεσμα των αναγνωστικών τους δυσκο-λιών, αποφεύγουν συστηματικά την ανάγνωση και κατά συνέπεια απο-κτούν περιορισμένη γλωσσική εμπειρία, δεδομένου ότι, η ανάγνωση απο-τελεί μια βασική πηγή εμπλουτισμού του λεξιλογίου και της ανάπτυξης τηςγραμματικής. Αυτή η περιορισμένη γλωσσική εμπειρία, με τη σειρά τηςσταδιακά, μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς στη γλωσσική ανάπτυξητων παιδιών (Stothard et al., 1996). Επομένως, "ως αποτέλεσμα της περιο-ρισμένης αναγνωστικής εμπειρίας, οι αδύνατοι αναγνώστες οι οποίοι δενέχουν απαραίτητα μια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή σύντομα θα εμ-φανίσουν γλωσσικά προβλήματα" (Catts & Kamhi, 1999, pp. 99).Τα ευρήματα πολλών ερευνητικών προσπαθειών υποστηρίζουν ότιπίσω από τις δυσκολίες που παρατηρούνται στην ανάπτυξη και χρήση τουπροφορικού και γραπτού λόγου, ελλοχεύουν προβλήματα στη φωνολογικήεπεξεργασία, δυσκολίες, δηλαδή, στις γλωσσικές λειτουργίες που χρησιμο-ποιούν φωνολογικές πληροφορίες (Stanovich  et al., 1997. Catts, 1989.Rack et al., 1994. Wagner et al., 1997. Wagner  et al., 1994. Wagner,Torgesen, 1987. Jorm & Share, 1983).Τελευταία, υπάρχει η συναίνεση ότι "ένα έλλειμμα σε κάποια τομέατης φωνολογικής επεξεργασίας είναι η αιτία των περιπτώσεων των μαθη-σιακών δυσκολιών" (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999).

Ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίαςΗ σημασία της φωνολογικής επεξεργασίας δεν περιορίζεται μόνο στηνκατανόηση της προφορικής γλώσσας, αλλά διαδραματίζει έναν καθοριστι-
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κό ρόλο στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας,ιδιαίτερα στα αλφαβητικά συστήματα γραφής ((Bradley & Bryant, 1983.Kamhi & Carts, 1986. Wagner & Torgesen, 1987. Katz, 1986. Stanovich,1988. Shankweiler et al., 1992. Wagner et al., 1993. Snowling, 1995. Stone& Brady, 1995. Badian, 1996).Ο όρος "φωνολογική επεξεργασία" (phonological Processing) αναφέ-ρεται στις διάφορες γλωσσικές διεργασίες οι οποίες χρησιμοποιούν τιςφωνολογικές πληροφορίες, ειδικότερα τη φωνητική δομή της γλώσσας,κατά την επεξεργασία λεκτικών πληροφοριών σε γραπτή (ανάγνωση,γραφή) ή προφορική μορφή (ακρόαση, ομιλία), στη βραχυπρόθεσμη καιμακροπρόθεσμη μνήμη (Jorm & Share, 1983).Η δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των γλωσσικών διεργασιών εμφανί-ζεται κάπως ανεξάρτητη από τη γενική γνωστική ικανότητα, αλλά ιδιαίτε-ρα σχετική με την ανάπτυξη της ανάγνωσης (Stanovich, 1986b). Υποστηρί-ζεται ότι, πίσω από τις δυσκολίες στην ανάπτυξη και χρήση της γραπτήςγλώσσας (αναγνώριση λέξης στην ανάγνωση, κατανόηση ανάγνωσης), ε-νυπάρχουν ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία (Jorm & Share, 1983.Frith, 1981. Liberman & Shankweiler, 1985. Stanovich, 1986a. Wagner &Torgesen, 1987. Catts, 1989). Οι επιδόσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε δοκιμασίες φωνο-λογικής επεξεργασίας είναι εντυπωσιακά προγνωστική για τις μετέπειτααναγνωστικές τους δεξιότητες (Adams, 1990. Gough et al., 1992. Goswami& Bryant, 1990). Αυτές οι ικανότητες φαίνεται να σχετίζονται έντονα με τηδυνατότητα ανάγνωσης και στα παιδιά σχολικής ηλικίας αλλά και στους ε-νήλικες (Felton  et al., 1990. Pennington et al., 1990. Pratt & Brady, 1988).Αρκετές διαχρονικές μελέτες εκπαίδευσης - άσκησης σε αρχάριους α-ναγνώστες, έχουν αναδείξει την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων μεταξύ της α-νάπτυξης των ικανοτήτων φωνολογικής επεξεργασίας και της απόκτησηςτων ικανοτήτων ανάγνωσης σε επίπεδο λέξης. Μερικές ικανότητες φωνο-λογικής επεξεργασίας ασκούν μια ουσιαστική αιτιώδη επίδραση στην με-τέπειτα ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάγνωσης σε επίπεδο λέξης, ενώ, α-ντίθετα, η γνώση των γραμμάτων, ασκεί μια μικρότερη αιτιώδη επίδρασηστη μετέπειτα ανάπτυξη των ικανοτήτων της φωνολογικής επεξεργασίας(Ball & Blachman, 1988. Bradley & Bryant, 1985. Ehri, 1987. Lundberg etal., 1988. Perfetti et al., 1987. Wagner et al., 1994. Wagner et al., 1997). Ανκαι ένα έλλειμμα σε κάποια διάσταση της φωνολογικής επεξεργασίας ε-
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κτιμάται ως η αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών (Bruck, 1990. Bruck&Treiman, 1990. Felton & Wood, 1990. Olson et al., 1990. Shankweiler &Liberman, 1989. Stanovich & Siegel, 1994), το σημαντικότερο σημείο, ω-στόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των αναγνωστικών δυσκο-λιών, είναι στο επίπεδο αποκωδικοποίησης (decoding) των λέξεων και τωνσυστατικών τους. Η ικανότητα, δηλαδή, μετασχηματισμού των γραφημά-των ή των ομάδων τους σε φθόγγους, προκειμένου να καταστεί δυνατή ηπρόσβαση στους φωνολογικούς κώδικες της λέξης για να προφερθεί σω-στά.Υποστηρίζεται ότι τα ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία ευθύ-νονται για τις διαφορές στην αντίληψη, στην κωδικοποίηση και χρήση,καθώς και στην ανάκτηση (recall) λεκτικών πληροφοριών ανάμεσα στουςκαλούς αναγνώστες και σ΄ αυτούς που, ενώ έχουν κανονικό δείκτη νοημο-σύνης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση (Liberman &Shankweiler, 1985. Mann & Brady, 1988. Rack et al., 1992. Stanovich, 1986.Stanovich, 1985. Stanovich, 1988. Vellutino & Scanlon, 1987a. Wagner,1988). Οι παραπάνω έρευνες αφορούσαν μαθητές με δυσκολίες ειδικάστην ανάγνωση, οι οποίες δεν ήταν αποτέλεσμα μιας γενικότερης χαμηλήςεπίδοσης ή περιορισμένης γνωστικής ικανότητας. Αντίθετα, ελάχιστες έ-ρευνες έχουν γίνει σε αναγνώστες με αναγνωστικές δυσκολίες, κανονικήνοημοσύνη, αλλά γενικά χαμηλότερη γνωστική ικανότητα (Hurford  et al.,1993. Stanovich, 1988).Οι Wagner & Torgesen (1987) προσπάθησαν να εξετάσουν αν η φω-νολογική επεξεργασία είναι μια γενική ικανότητα ή μια μεταγλωσσικήσυνδυαστική ικανότητα ανεξάρτητων ικανοτήτων. Με βάση τη μελέτητους σε διαχρονικές και σε πειραματικές έρευνες, πρότειναν ότι "σε κάποιοβαθμό είναι γενική (ικανότητα) διαμέσου των δραστηριοτήτων" (pp. 207),λόγω της σημαντικής αλληλοσυσχέτισης των δοκιμασιών που αξιολογούντα διάφορα είδη της. Πρότειναν ως μια εμπειρική βάση για τη διάκρισητων μερών -της επίγνωσης και της κωδικοποίησης-, τις δοκιμασίες που με-τρούν καθένα από τα δυο είδη της φωνολογικής επεξεργασίας και εξηγούνπολύ καλά τις διαφορές στις μειωμένες αναγνωστικές ικανότητες. Επιπλέ-ον έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη αυτών των δύο ευρύτερων διαστά-σεων της φωνολογικής επεξεργασίας, με πολλαπλές διαστάσεις η καθεμιά,οι οποίες εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα συσχετιζόμενες με την ικανότητατης γραπτής γλώσσας (Hurford  et al., 1993. Liberman & Shankweiler,
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1985. Mann & Brady, 1988. Wagner & Torgesen, 1987. Wagner et al., 1993).Αναφέρονται δυο διαστάσεις της κωδικοποίησης: η φωνολογική ανα-κωδικοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση (phonological recoding in lexicalaccess) και η φωνολογική ανακωδικοποίηση στην ενεργό μνήμη (phoneticrecoding in working memory) (Liberman & Shankweiler, 1985. Wagner &Torgesen, 1987. Vellutino & Scanlon, 1987a). Και οι δυο διαστάσεις εμπε-ριέχουν πολλαπλές διαδικασίες που απαιτούν μνήμη και κωδικοποίηση α-πό τη μια μορφή αναπαράστασης (απεικόνισης) σε μια άλλη (π.χ. γραπτάσύμβολα ανακωδικοποιούνται για να αναπαρασταθούν σε ένα φωνητικάβασισμένο σύστημα). Διάφορες μελέτες επιχειρούν να εξετάσουν τις σχέ-σεις αυτών των ικανοτήτων της φωνολογικής επεξεργασίας και της ανα-γνωστικής ικανότητας (Wagner et al., 1993. Stone & Brady, 1995. Vellutinoet al., 1994).Οι Gottardo et al., (1996) αναφέρουν ότι η βιβλιογραφία παρέχει στα-θερά ερείσματα για την αποδοχή της σχέσης των ικανοτήτων φωνολογι-κής επεξεργασίας και της αναγνωστικής ικανότητας και πρότειναν ότι ταμελλοντικά διερευνητικά ερωτήματα θα πρέπει να στοχεύουν στην ανί-χνευση της συσχέτισης μεταξύ αυτών των ικανοτήτων και σε πιο σύνθεταεπίπεδα της γλώσσας, της μνήμης και των γνωστικών διεργασιών.Τα ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση, στη φωνολογική ανακωδι-κοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση και στη φωνητική ανακωδικοποίησηστην ενεργό μνήμη, εμφανίζονται να είναι και η αιτία πολλών δυσκολιώναποκωδικοποίησης και ο κοινός παρονομαστής σε παιδιά που αντιμετωπί-ζουν αναγνωστικές δυσκολίες.Η φωνολογική επίγνωση είναι μια μεταγλωσσική ικανότητα (Liber-man & Shankweiler, 1985) με την οποία το άτομο υπερβαίνει πλέον την ε-πικοινωνιακή πρόθεση της γλώσσας και κατανοεί την εσωτερική της δομή(Chaney, 1992). Είναι η συνειδητή ικανότητα πρόσβασης στη φωνητικήδομή της γλώσσας, του να αντιλαμβάνεται, να εντοπίζει και να χειρίζεταιμε επιδεξιότητα τα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου. Η γνώση αυτή,μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκμάθηση της γραπτής μορφής της γλώσ-σας (Goswami, 1986. Goswami, 1988. Liberman et al., 1985). Περιλαμβάνειικανότητες, όπως αυτές της αναγνώρισης, απομόνωσης, ταύτισης, ανάλυ-σης, σύνθεσης, προσθήκης, διαγραφής, αντικατάστασης φωνημάτων, γιατην παραγωγή νέων λέξεων ή ψευδολέξεων (Jorm & Share, 1983. Liberman& Shankweiler, 1985. Wagner & Torgesen, 1987. Blachman, 1994. Ball,
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1993. Stanovich, 1988. Torgesen, 1996).Δεν υπάρχει, ωστόσο, απόλυτη ταύτιση των απόψεων για το αν αυτέςοι ικανότητες αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις μιας βασικής ικανότη-τας ή μια συνάθροιση ξεχωριστών αλλά συσχετιζόμενων ικανοτήτων. Στηνανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, υποστηρίζεται σε κάποιο βαθμόότι η φωνολογική επίγνωση είναι μια γενική ικανότητα με πολλαπλές δια-στάσεις μεταβαλλόμενης πολυπλοκότητας (Lenchner et al., 1990. Spector,1995. Vellutino & Scanlon, 1987. Wagner, 1986. Wagner & Torgesen, 1987.Yopp, 1988). Απ’ αυτές, η ανάλυση (segmenting), η σύνθεση (blending) καιο εντοπισμός (Detection) παρουσιάζουν υψηλό συσχετισμό (Lenchner etal., 1990. Wagner, 1988), σε αντίθεση με την ομοιοκαταληξία (rhyme) πουη σχέση της με τις άλλες δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης εμφανί-ζεται λιγότερο ισχυρή (Yopp, 1988).Η σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και των ικανοτήτων α-νάγνωσης και ορθογραφίας, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, έχει καταδειχθείισχυρή από ένα μεγάλο αριθμό ερευνών (Blachman, 1983. Blachman &James, 1985. Bradley & Bryant, 1983. Juel et al., 1986. Lundberg et al., 1980.Mann & Liberman, 1984. Share et al.,  1984. Ehri, 1991. Juel, 1991. Sulzdy &Teale, 1991. Yopp, 1988. Wagner & Torgesen, 1987. Williams, 1984.Williams, 1986).Μια πηγή δυσκολίας, που μερικά παιδιά αντιμετωπίζουν στην εκμά-θηση της ανάγνωσης, "είναι η σύνθετη σχέση μεταξύ γραφήματος, φθόγ-γου και λέξης, που χαρακτηρίζει τα αλφαβητικά συστήματα γραφής"(Lewkowicz, 1980, pp. 690). Αυτή η σχέση αναφέρεται ως αλφαβητική κα-τανόηση (alphabetic understanding). Πλήθος ερευνών έχουν εξετάσει τορόλο και τη σχέση της φωνολογικής επίγνωσης με την αλφαβητική κατα-νόηση (Ball & Blachman, 1991. Byrne & Fielding-Barnsley, 1989. Spector,1995. Stanovich, 1985. Vellutino & Scanlon, 1987a). Η αλφαβητική κατα-νόηση αναφέρεται στη γνώση ότι τα γράμματα αντιπροσωπεύουν φθόγ-γους και ότι όλες οι λέξεις, ως σύνολα γραφημάτων, ενσωματώνουν μιαφωνητική δομή ξεχωριστών φθόγγων. Προκειμένου να "μαθευτεί" η αντι-στοιχία φθόγγου - γραφήματος, τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν, αφενόςμεν ότι οι προφορικές λέξεις μπορούν να χωριστούν σε συλλαβικές καιφωνημικές μονάδες (ανάλυση), αφετέρου δε ότι οι λέξεις (προφορικές) εί-ναι σύνολα διαφορετικών φθόγγων (σύνθεση) (Chaney, 1992). ΟιLindamood et al. (1992), θεωρούν ότι "η επίγνωση της εσωτερικής φωνο-
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λογικής δομής των λέξεων, είναι ένας αιτιώδης παράγοντας μαζί με τηναλφαβητική κατανόηση για την επιτυχία στην αναγνώριση της λέξης" (pp.242), δεδομένου ότι η πρόσβαση στο εσωτερικό λεξικό είναι ανεπιτυχής,χωρίς την επιτυχή αποκωδικοποίηση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ικανό-τητες καθιστούν ικανό τον αναγνώστη να μεταφράζει ανεξάρτητα ένα ο-πτικό σύμβολο σε ένα ήχο ή, όπως η Spector εξέφρασε, να μπορεί να "απο-κρυπτογραφεί τον κώδικα αντιστοιχώντας τα γράμματα με φθόγγους"(Spector, 1995), δηλαδή να αποκωδικοποιεί. Η Lewkowicz (1980) εκφρά-ζει την άποψη ότι από τις ικανότητες φωνολογικής επίγνωσης, ξεχωρίζουνως ουσιαστικές, η σύνθεση και η ανάλυση, εξαιτίας της "αμεσότητας τηςσχέσης τους με την αποκωδικοποίηση" (pp. 691).Δεδομένου ότι τα σύμβολα του αλφαβήτου αντιπροσωπεύουν τη βα-σική φωνολογική δομή της γλώσσας μας, κάθε λέξη είναι μια φωνολογικήδομή είτε στην προφορική είτε στη γραπτή της μορφή. Επομένως τα παι-διά και οι ενήλικες πρέπει να έχουν επίγνωση της φωνολογικής δομής τωνλέξεων για "να έχουν πλήρη πρόσβαση στην αλφαβητική αρχή, στην απο-κωδικοποίηση και στην ορθογραφία" (Lindamood et al., 1992, pp. 256).Τα παιδιά που κατέχουν ήδη ή που διδάσκονται τις δεξιότητες επί-γνωσης (ακόμα και αυτή την απλή της ομοιοκαταληξίας) βρίσκονται σεπλεονεκτικότερη θέση όσον αφορά στην εκμάθηση της ανάγνωσης, έναντιαυτών που η φωνολογική τους επίγνωση είναι χαμηλή (Chaney, 1992).Γνωρίζοντας τους ήχους της ομιλίας αποκτούν τη γνώση για την αντιστοι-χία φθόγγου-γραφήματος (αλφαβητική κατανόηση) γρηγορότερα και α-κριβέστερα και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αυτήν την γνώση στην απο-κωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Σε προχωρημένο επίπεδο ανάγνωσηςη φωνολογική επίγνωση, είναι τόσο αυτοματοποιημένη, έτσι που ο ανα-γνώστης να μη συνειδητοποιεί ότι πραγματοποιείται η ανάλυση της λέξης.Ένα άλλο σημείο, στο οποίο συγκλίνουν τα συμπεράσματα σχετικώνερευνών με παιδιά που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες είναι ότιεμφανίζουν προβλήματα στη φωνολογική μνήμη, δηλαδή στην κωδικοποί-ηση και διατήρηση των φωνολογικών πληροφοριών στην ενεργό μνήμη."O όρος ενεργός μνήμη, αναφέρεται σε ένα σύστημα του εγκεφάλου το ο-ποίο παρέχει προσωρινή διατήρηση και χειρισμό των πληροφοριών πουαπαιτούνται για σύνθετες γνωστικές διεργασίες, όπως η γλωσσική κατα-νόηση, η μάθηση και η σκέψη" ( Baddeley, 1992, pp. 255).Τα ελλείμματα στην ενεργό μνήμη φαίνεται να συνδέονται με τη δυ-
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σκολία κωδικοποίησης του φωνολογικού υλικού, ενώ η δυνατότητα νακωδικοποιηθεί το σημασιολογικό υλικό μπορεί να είναι ανεπηρέαστη(Jorm 1983). Σε μια έρευνα που αναφέρεται από τον Catts (1989), οι Byrne& Shea (1979) διερεύνησαν τη χρήση των φωνολογικών κωδίκων στημνήμη σε καλούς και αδύνατους αρχάριους αναγνώστες. Τα υποκείμενα ά-κουσαν μια συνεχόμενη λίστα λέξεων και τους ζητήθηκε να αποφανθούνεάν κάθε λέξη είχε εμφανιστεί νωρίτερα στον κατάλογο. Μερικές λέξεις εί-χαν σημασιολογική σχέση με τις λέξεις που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα(π.χ., city, town), ενώ άλλες συσχετίστηκαν φωνητικά (π.χ., Home καιcomb). Οι λανθασμένες θετικές απαντήσεις λήφθηκαν ως ενδείξεις για τοπώς οι λέξεις κωδικοποιήθηκαν στη μνήμη. Για παράδειγμα, εάν οι λέξειςκωδικοποιήθηκαν από την άποψη των φωνητικών χαρακτηριστικών γνω-ρισμάτων τους, οι λανθασμένες θετικές απαντήσεις έπρεπε να εμφανι-στούν συχνότερα στις φωνητικά σχετικές λέξεις. Τα αποτελέσματα έδειξανότι οι καλοί αναγνώστες έδωσαν λανθασμένες θετικές απαντήσεις και γιατις σημασιολογικά και για τις φωνητικά σχετικές λέξεις, δείχνοντας ότικωδικοποίησαν και τα φωνητικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικάγνωρίσματα στη μνήμη. Οι αδύνατοι αναγνώστες, ωστόσο, έκαναν αρκετάλάθη με βάση τη σημασία, αλλά σχεδόν κανένα λάθος βασισμένο στη φω-νητική ομοιότητα. Οι Byrne & Shea κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο φω-νολογικός κώδικας που καταλαμβάνει μια μοναδική θέση στη μνήμη στουςπερισσότερους ανθρώπους, δεν φέρνει το συνηθισμένο φορτίο στους αρ-χάριους αδύνατους αναγνώστες. Σε πανομοιότυπα συμπεράσματα έχουνκαταλήξει και άλλες μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν φωνητικά πα-ρόμοιες και ανόμοιες λέξεις και προτάσεις (Brady et al., 1983. Mann et al.,1980. McBride-Chang, 1996).Η άποψη, ότι τα ελλείμματα στην ενεργό μνήμη, φαίνεται να εντοπίζο-νται στη φωνολογική μνήμη, ενισχύεται από τη θέση, ότι η οπτικό-χωρικήμνήμη τείνει να λειτουργεί κανονικά στα παιδιά με τις αναγνωστικές δυ-σκολίες, σε σύγκριση με τους κανονικούς αναγνώστες (Snowling, 1991.Torgesen, 1985).Η φωνολογική μνήμη έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον γιαθέματα που αφορούν στην ανάγνωση και στις δυσκολίες της, δεδομένου ότιη εκμάθηση της ανάγνωσης θεωρείται "ένα μεγάλο κατόρθωμα της λεκτικήςμνήμης και είναι σαφές ότι τα προβλήματα σ’ αυτήν την περιοχή είναι πιθα-νές αιτίες των αναγνωστικών προβλημάτων" (Snowling, 1991, pp. 62).
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Η δόμηση των κωδίκων για συγκεκριμένα στοιχεία στην μακροπρόθε-σμη μνήμη, συντελείται σταδιακά μέσα από μια "κωδικοποιητική" διαδι-κασία, κατά την οποία τα στοιχεία αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας, σε επα-ναλαμβανόμενες περιστάσεις. Αυτοί οι κώδικες ή οι αναπαραστάσεις γίνο-νται τελικά αρκετά διακριτοί, προσβάσιμοι και διαρκείς, ώστε να ενισχύ-ουν την διεξαγωγή ποικίλων διεργασιών (Dempster, 1985). Κατά την α-κρόαση και την ανάγνωση, αυτοί οι κώδικες ενεργοποιούνται αυτόματα.Για παράδειγμα, το ακουστικό ή οπτικό ερέθισμα ενός στοιχείου, όπως μιαλέξη ή ένα αριθμητικό ψηφίο σε μια δοκιμασία ενεργού μνήμης, υποκινείλειτουργίες επεξεργασίας, που ενεργοποιούν στη συνέχεια τον αποθηκευ-μένο στην μακροπρόθεσμη μνήμη κώδικα.Αν οι δυσκολίες των παιδιών με προβλήματα ανάγνωσης σε προφορι-κές δραστηριότητες ενεργού μνήμης είναι πρωταρχικά το αποτέλεσμα α-νεπαρκών ή υποβιβασμένων φωνολογικών αναπαραστάσεων, τα παιδιάαυτά θα έπρεπε να εκτελούν χωρίς πρόβλημα μνημονικές δραστηριότητες,που δεν απαιτούν ή δεν επιτρέπουν φωνολογική κωδικοποίηση. Πράγματι,ομάδες παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες, που έχουν χαμηλή επίδοση σεπροφορικές δοκιμασίες, μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη κανονικά άλ-λους, μη φωνολογικά κωδικοποιημένους, τύπους πληροφοριών (Katz et al.,1981). Τα συμπεράσματα αυτά υποδεικνύουν ότι δεν είναι το μνημονικόσύστημα των παιδιών αυτό καθ' εαυτό που είναι ελλιπές, αλλά μάλλον οικώδικες ή οι αναπαραστάσεις, που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένοτύπο πληροφοριών.Οι ικανότητες κωδικοποίησης και η διατήρηση των πληροφοριών είναικαθοριστικές για την ανάγνωση των λέξεων, οι οποίες προσεγγίζονται με τηχρήση της στρατηγικής της φωνολογικής ανακωδικοποίησης (recoding). Ηφωνολογική ανακωδικοποίηση είναι ο μετασχηματισμός των γραπτών συμ-βόλων (π.χ. γραπτές λέξεις) στα φωνολογικά τους ισοδύναμα, καθιστώνταςέτσι δυνατή την διατήρησή τους, με βάση τις φωνολογικές τους ιδιότητες,καθόσον πραγματοποιείται η αναζήτησή τους στο νοητικό λεξικό ή συνεχί-ζεται η ανάγνωση της πρότασης, προκειμένου να κατανοηθεί (Jorm & Share,1983). Συνακόλουθα, επειδή η φωνολογική ανακωδικοποίηση φαίνεται ναείναι καθοριστική για την ανάγνωση, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, οιδυσκολίες στην φωνολογική κωδικοποίηση, στη διατήρηση ή/και στην πα-ραγωγή, πιθανόν, να συμβάλλουν στις αναγνωστικές δυσκολίες, ανεξάρτητααπό τη φωνολογική επίγνωση (Perfetti, 1985).
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Τα παιδιά με δυσκολίες στη φωνολογική κωδικοποίηση αναμένεται,επίσης, ότι θα εμφανίσουν δυσκολίες καθώς μαθαίνουν να αξιοποιούν τηναλφαβητική κατανόηση (τις γνώσεις τους για το συσχετισμό γραφήματος-φθόγγου), προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν τις γραπτές λέξεις. Συγκε-κριμένα, μπορεί να αποδειχτεί ένα δύσκολο εγχείρημα, αυτό της σχεδόνταυτόχρονα συνεχόμενης αναγνώρισης, σύγκρισης και σύνθεσης, διαδικα-σίες, δηλαδή, που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των λέξεων μέσω φω-νολογικο-αναλυτικών στρατηγικών (Torgesen et al., 1990).Επίσης, οι αρχικές "ανεπαρκείς φωνολογικές αναπαραστάσεις" (Reed,1989, pp. 271) ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσκολίες επίγνωσης των φω-νολογικών δομών της προφορικής γλώσσας. Αυτές οι ανεπαρκείς αναπα-ραστάσεις πιθανόν, στη συνέχεια, να προκαλέσουν ελλείμματα στη φθογ-γική επίγνωση, στην αλφαβητική αρχή, στην αναγνώριση λέξης, και στηλεκτική ενεργό μνήμη, επειδή οι ελλιπείς φωνολογικές αναπαραστάσειςπιθανόν να καταστήσουν τα προφορικώς παρουσιασμένα ερεθίσματα δυ-σκολότερα διατηρημένα στη μνήμη.Συμπερασματικά, στους αδύνατους αναγνώστες, η χρήση του φωνο-λογικού κώδικα για την διατήρηση των λεκτικών πληροφοριών στην ενερ-γό μνήμη, εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματική (Cohen & Netley, 1981.Baddeley, 1986). Δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ένα γενικότερο έλλειμμαενεργού μνήμης αλλά μάλλον ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στη φωνολογι-κή κωδικοποίηση στην ενεργό μνήμη που προσδιορίζεται ως βάση της πε-ριορισμένης επίδοσής τους στις δραστηριότητες έκτασης της μνήμης  σεσχέση με γλωσσικό υλικό (Brady,1991. Jorm 1983. Wagner & Torgesen,1987). Επιπλέον, τα ελλείμματα στη φωνολογική μνήμη, δεν φαίνονται ναείναι μια συνέπεια των αναγνωστικών δυσκολιών, δεδομένου ότι η επίδο-ση στις δοκιμασίες μνήμης στην προσχολική ηλικία είναι προγνωστική τηςαναγνωστικής ικανότητας στις πρώτες τάξεις (Mann & Liberman, 1984.Ellis & Large 1987. Torgesen et al., 1994).Ένας άλλος ισχυρισμός δέχεται ότι τα προβλήματα των αδύνατων α-ναγνωστών στη χρήση των φωνολογικών κωδίκων στην ενεργό μνήμη,πιθανόν να είναι απόρροια των προβλημάτων ανάκτησης των φωνολογι-κών κωδίκων από τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Για να είναι εφικτή η διατή-ρηση μιας ακολουθίας οικείων στοιχείων (π.χ. αριθμητικά ψηφία, γραφή-ματα, λέξεις) στην ενεργό μνήμη προαπαιτείται η ενεργοποίηση ή η ανά-κτηση των φωνολογικών αναπαραστάσεών τους από τη μακροπρόθεσμη
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μνήμη. Τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν χαμηλή επί-δοση στις δοκιμασίες που απαιτούν διατήρηση των λεκτικών πληροφο-ριών στην ενεργό μνήμη εξαιτίας του μειωμένου ρυθμού ανάκτησης τωνφωνολογικών κωδίκων από τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Η επιβράδυνση δη-λαδή στην ανάκτηση, πιθανόν να καθυστερεί τη διατήρηση των στοιχείωνστην ενεργό μνήμη και έτσι να εξαντλείται το χρονικό διάστημα επεξεργα-σίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη λεκτική επανάληψη ή άλ-λες υψηλότερου επιπέδου διαδικασίες (Torgesen & Houck, 1980. Spring &Perry, 1983).
Φωνολογική ανακωδικοποίηση για τη λεξιλογική  πρόσβαση -Διαδικασίες αναγνώρισης των λέξεωνΟι διαδικασίες αναγνώρισης των γραπτών λέξεων είναι ένας σημαντι-κός, αν όχι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αναγνωστική ικανότητα,αφού μ’ αυτές ο αναγνώστης αποκρυπτογραφεί το γραπτό κώδικα προ-κειμένου να κατανοήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων.Χωρίς να υποβαθμίζεται η σημασία της κατανόησης στην ανάγνωση, ηικανότητα στην αναγνώριση λέξης είναι τόσο καθοριστική στη συνολικήδιαδικασία, που μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα αντιπροσωπευτικό διαγνω-στικό μέσο – «εργαλείο», χρήσιμο για τις εκπαιδευτικές μεθόδους. Όπωςυποστηρίζει η Stanovich K. (1991) "αν και είναι πιθανόν η ικανότητα ε-παρκούς αναγνώρισης των λέξεων να συνοδεύεται από μειωμένες δυνατό-τητες κατανόησης, το αντίστροφο ουσιαστικά δεν εμφανίζεται ποτέ. Ποτέδεν έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ούτε αναμένεται θεωρητικά, ότι κάποια εκ-παιδευτική καινοτομία θα μπορούσε να οδηγήσει στην καλή αναγνωστικήκατανόηση χωρίς την παρουσία τουλάχιστον επαρκούς ικανότητας ανα-γνώρισης λέξεων" (pp. 418). Με δεδομένο ότι η ικανότητα αναγνώρισηςλέξεων θα είναι ένα υποπροϊόν οποιασδήποτε επιτυχούς προσέγγισηςστην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας -ανεξάρτητα κατά πόσο ηπροσέγγιση στοχεύει ή όχι συγκεκριμένα στην αναγνώριση της λέξης- οιμειωμένες ικανότητες στην αναγνώριση των λέξεων είναι πάντα ένας προ-γνωστικός δείκτης των δυσκολιών στην ανάπτυξη της ικανότητας της α-ναγνωστικής κατανόησης (Stanovich, 1991).Κατά την επεξεργασία του προφορικού λόγου, η πρόσβαση στις έν-
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νοιες των λέξεων συντελείται μέσω των φωνολογικών αναπαραστάσεώντους. Τα ακουστικά - φωνητικά χαρακτηριστικά των λέξεων ενεργοποιούνάμεσα τις αντίστοιχες φωνολογικές αναπαραστάσεις τους στο νοητικό λε-ξικό. Οι φωνολογικές αναπαραστάσεις συνδέονται άμεσα με τις έννοιεςτων γνωστών λέξεων, δεδομένου ότι "αυτές οι πληροφορίες καταχωρού-νται μαζί, για κάθε λέξη στο νοητικό λεξικό" (Kamhi & Catts, 1999, pp. 8).Επομένως η αναγνώριση των προφορικών λέξεων συνίσταται στην προ-σπάθεια ταύτισης, συνταιριάσματος των ακουστικό-φωνητικών χαρακτη-ριστικών των λέξεων με τις φωνολογικές τους αναπαραστάσεις (Kamhi &Catts, 1999. Πόρποδας, 2002).Αντίστοιχα, κατά την ανάγνωση, η πρόσβαση στις έννοιες των γρα-πτών λέξεων αναμένεται ότι πραγματοποιείται μέσω των φωνολογικών α-ναπαραστάσεών τους, οι οποίες ήδη υπάρχουν καταχωρημένες στο νοητι-κό λεξικό του αναγνώστη, αφού οι φωνολογικές αναπαραστάσεις που δη-μιουργούνται κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης είναι οι ίδιες που χρησι-μοποιούνται στην επεξεργασία του προφορικού λόγου. Κατά συνέπεια, ηαναγνώριση των γραπτών λέξεων και κατ’ επέκταση, η ίδια η διαδικασίατης ανάγνωσης μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία μετατροπής τηςγραπτής αναπαράστασης των λέξεων σε φωνολογική (Πόρποδας, 2002),προκειμένου να καταστεί δυνατή η λεξιλογική πρόσβαση (lexical access),χωρίς ωστόσο να θεωρείται η μοναδική. Σε αντίθεση με την επεξεργασίατου προφορικού λόγου, κατά την οποία η πρόσβαση στις έννοιες των λέ-ξεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των φωνολογικών αναπαρα-στάσεών τους, κατά την ανάγνωση η πρόσβαση μπορεί να επιτευχθεί είτεμέσω μιας έμμεσης διαδρομής (διαμέσου των φωνολογικών αναπαραστά-σεων), είτε μέσω μιας άμεσης, δηλαδή από τις οπτικές αναπαραστάσειςτων λέξεων (Kamhi & Catts, 1999).Η υπόθεση για την ύπαρξη δύο πιθανών διαδρομών για την αναγνώ-ριση των λέξεων και το γεγονός ότι μπορούν να ερμηνεύσουν με επιτυχίατην ποικιλία των διαφορών στην αναγνωστική ικανότητα, οδήγησε στηαύξηση της δημοτικότητας των μοντέλων διπλής-διαδρομής (dual routemodels) (Paap & Noel, 1991. CosJett, 1991. Behrmann & Bub, 1992) γιαπολλά χρόνια.Αυτά τα μοντέλα υποστηρίζουν δυο εναλλακτικές διαδικασίες πρό-σβασης: μια "άμεση οπτική διαδρομή πρόσβασης που δεν περιλαμβάνει τηφωνολογική διαμεσολάβηση και μια έμμεση διαδρομή διαμέσου της φω-
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νολογίας, η οποία χρησιμοποιεί τις καταχωρημένες γραφηματο-φωνολογικές αναπαραστάσεις" (Share & Stanovich, 1995, pp. 7).Ο όρος "φωνολογική ανακωδικοποίηση" (phonological recoding) α-ναφέρεται στη διαδικασία πρόσβασης στην έννοια, με τη χρήση των εκ νέ-ου κωδικοποιημένων φωνολογικών κωδίκων, που σημαίνει "τη μεταφοράαπό μια γραπτή λέξη στη λεξιλογική της αναφορά με την ανακωδικοποίη-ση των γραπτών συμβόλων σε ένα σύστημα φωνολογικής αναπαράστα-σης" (Wagner & Torgesen, 1987, pp. 192). Ο Torgesen (1985) περιγράφειτη λεξιλογική πρόσβαση που προκύπτει με τη διαμεσολάβηση της φωνο-λογικής ανακωδικοποίησης, ως τη διαδικασία κατά την οποία τα φωνολο-γικά στοιχεία των λέξεων πρέπει να ληφθούν από τις ορθογραφικές ανα-παραστάσεις τους. Στη συνέχεια, πρέπει να διατηρηθούν στη συγκεκριμέ-νη ακολουθία και να συντεθούν, ενώ, ταυτόχρονα, πραγματοποιείται στημακροπρόθεσμη μνήμη η αναζήτηση μιας ισότιμης συμβολοσειράς φωνη-μάτων (φωνολογική αναπαράσταση της λέξης) αντίστοιχης με εκείνη τηςακολουθίας των ανακτημένων φωνολογικών κωδίκων που προέκυψε απότη διαδικασία της σύνθεσης. Όταν πραγματοποιηθεί η ταύτιση ανάμεσαστη συγκεκριμένη ακολουθία που αναζητείται και σε μια αντίστοιχη στοεσωτερικό λεξικό, η λεξικολογική πρόσβαση έχει επιτευχθεί.Η προ-λεξιλογική φωνολογική ανακωδικοποίηση θεωρείται καθορι-στική στην απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας (Stanovich, 1991) και,υποστηρίζεται, ότι η ικανότητα φωνολογικής ανακωδικοποίησης σχετίζε-ται με την επιτυχία στα πρώτα στάδια της ανάγνωσης (Jorm & Share,1983). Η ικανότητα της φωνολογικής ανακωδικοποίησης μπορεί να ανα-δείξει διαφορές στην αναγνωστική ικανότητα και πέρα από τα αρχικάστάδια της ανάγνωσης, ακόμα και στους αναγνώστες του γυμνασίου. Έχειαποδειχθεί ότι η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία μπορούν να ανα-κωδικοποιηθούν οι ψευδολέξεις, διαφοροποιεί τους αδύνατους και τουςκαλούς αναγνώστες αρκετά καθαρά και με συνέπεια. Η ανακωδικοποίησητων ψευδολέξεων έχει χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για την ικανότητα τηςφωνολογικής ανακωδικοποίησης, επειδή οι ψευδολέξεις δεν είναι καταχω-ρημένες στο λεξικό και, επομένως, μπορούν να προφερθούν μόνο με τηδιαδικασία της φωνολογικής ανακωδικοποίησης (Jorm & Share, 1983). Τοότι οι αδύνατοι αναγνώστες είναι λιγότερο καλοί στην ανακωδικοποίησητων ψευδολέξεων, έχει παρατηρηθεί σε παιδιά από την πρώτη μέχρι την έ-κτη τάξη δημοτικού (Hogaboam & Perfetti, 1978. Jorm, 1981. Seymour &
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Porpodas, 1980), καθώς και σε μαθητές γυμνασίου (Frederiksen, 1982).Στα πρώτα στάδια της απόκτησης της ανάγνωσης, τα παιδιά, πριν α-κόμα κατακτήσουν καλά-καλά τη γνώση για την αντιστοιχία γραφήματος– φθόγγου, επικεντρώνονται περισσότερο στο πλαίσιο, δίνοντας λιγότερηέμφαση σ’ αυτήν καθαυτή τη δομή της λέξης (Juel, 1991). Η διαδικασία τηςανάγνωσης φαίνεται ως προσπάθεια από την πλευρά του αναγνώστη ναεικάσει, μάλλον, μια άγνωστη λέξη αξιοποιώντας διάφορες στρατηγικές,όπως π.χ. τους αρχικούς φθόγγους ή την μορφή της λέξης, τα συμφραζό-μενα της ιστορίας κ.τ.λ.. Αν και αυτό μπορεί να αντανακλά πρόωρες δοκι-μές φωνολογικής ανακωδικοποίησης, απέχει από την πραγματική διαδι-κασία της μετατροπής μιας γραπτής λέξης στο φωνολογικό της ισοδύναμομέσω της αρχής της αντιστοιχίας γράφημα – φθόγγος (Wagner &Torgesen, 1987. Daneman, 1991). Καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να διακρί-νουν κάθε φθόγγο, ξεκινούν να αποκωδικοποιούν τις γραπτές λέξεις, μερι-κές φορές επίπονα, εστιάζοντας την προσοχή τους σε κάθε γράμμα. Αυτή ημέθοδος θεωρείται σημαντική στο ξεκίνημα της ανάγνωσης, παρέχονταςέναν αξιόπιστο τρόπο αναγνώρισης της λέξης, που αντιμετωπίζεται γιαπρώτη φορά στην ορθογραφική της αναπαράσταση. Η αναγνώριση, του-λάχιστον για τις άγνωστες λέξεις, επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της φω-νολογικής ανακωδικοποίησης, που φαίνεται να είναι και το κλειδί της επι-τυχίας (Ehri & Wilce, 1985. Jorm & Share, 1983). Αν και αυτή η προσέγγισητων γραπτών λέξεων δεν είναι ένας επιθυμητός τρόπος ανάγνωσης, φαί-νεται όμως να εμφανίζεται φυσιολογικά κατά τη μετάβαση των παιδιώναπό την αλφαβητική αρχή στην αναγνώριση της λέξης. Και, ενώ για τουςπερισσότερους αναγνώστες αυτή η διαδικασία είναι μια αρχική μόνο προ-σπάθεια για τη φωνολογική ανακωδικοποίηση, οι αδύνατοι αναγνώστεςφαίνεται να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτήν την ανεπαρκή και ατελέ-σφορη στρατηγική, αν και ο τελικός σκοπός είναι η απρόσκοπτη ανάγνω-ση (Ehri, 1991).Καθώς, όμως, τα παιδιά αποκτούν εμπειρία, αρχίζουν να επεξεργάζο-νται ολοένα και μεγαλύτερα σύνολα γραφημάτων (συλλαβές) ή δομημέναορθογραφικά σύνολα (spelling patterns). Αυτή η διαδικασία βελτιώνει τηνταχύτητα ανακωδικοποίησης, δεδομένου ότι παρέχει την ευχέρεια ανακω-δικοποίησης μιας ομάδας γραφημάτων ως μονάδα, παρά καθενός γραφή-ματος χωριστά (Torgesen, 1999). Έχει αποδειχθεί ότι οι λέξεις που εμπε-ριέχουν δομημένα ορθογραφικά σύνολα, με τα οποία είναι εξοικειωμένα τα
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παιδιά, ανακωδικοποιούνται ευκολότερα και γρηγορότερα (Bowey &Hansen, 1994. Trieman et al., 1990). Επιπλέον, η πρόσβαση με τη φωνολο-γική διαμεσολάβηση παρέχει μια θετική προσπάθεια εκμάθησης των α-γνώστων λέξεων, παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης της οπτικής/ορθογραφικής αναπαράστασής τους με τη φωνητική τους απόδοση καιτη σημασία τους (Ehri, 1984, 1985).Οι επαναλαμβανόμενες θετικές προσπάθειες αναγνώρισης της λέξης,μέσω της φωνολογικής ανακωδικοποίησης, συντελούν στην καταχώρησητης λέξης στη μνήμη ως λέξη-εικόνα. Η παραπέρα σταδιακή καθιέρωσητων οπτικών / ορθογραφικών αναπαραστάσεων στη μνήμη, ως μελλοντι-κοί μηχανισμοί πρόσβασης για την αναγνώριση των λέξεων, έχει ως απο-τέλεσμα να μην απαιτείται η διαδικασία της ανάλυσης για την αναγνώρι-ση, δεδομένου ότι η μορφή της λέξης είναι επαρκής για την ενεργοποίησητων φωνολογικών και σημασιολογικών πληροφοριών (Jorm & Share,1983. Ehri, 1985). Υπό αυτή την έννοια, φαίνεται ότι η καθιέρωση των ο-πτικών / ορθογραφικών κωδίκων (αναπαραστάσεων) βασίζεται στην ικα-νότητα φωνολογικής ανακωδικοποίησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρι-νιστεί ότι η άμεση πρόσβαση, η αναγνώριση δηλαδή της λέξης από τηνμορφή της, δεν βασίζεται στην κατά προσέγγιση "εικόνα" της λέξης ούτεσε μερικά μόνο γραφήματα, αλλά μάλλον στις πληροφορίες για όλα ταγραφήματα, που χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν επακριβώς την μορ-φή της (Adams, 1990). Η διαδικασία της φωνολογικής ανακωδικοποίησης,επομένως, δεν φαίνεται να καθορίζει τη δυνατότητα ανάγνωσης σε όλα τααναπτυξιακά επίπεδα. Αντιθέτως, υπάρχουν αποδείξεις για μια αναπτυξια-κή πορεία στη διαδικασία αναγνώρισης της λέξης: από την αναγνώρισημέσω της φωνολογικής ανακωδικοποίησης στα αρχικά στάδια της ανά-γνωσης, προς μια άμεση, οπτική πρόσβαση, σε πιο προχωρημένα στάδιαανάγνωσης (Ehri, 1985. Ehri & Wilce, 1985. Reitsma, 1984. Waters et al.,1984).Ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μόλις τα παιδιά αρχίσουν νααποκωδικοποιούν τις άγνωστες λέξεις χωρίς βοήθεια, η ορθογραφική α-ναπαράσταση των λέξεων συνδέεται στενά με τη σημασιολογική τους α-ναπαράσταση (Juel, 1991). Επομένως, υποστηρίζουν, ότι οι καλοί αναγνώ-στες έχουν πρόσβαση άμεσα, δηλαδή, κατευθείαν από την οπτική αναπα-ράσταση στις έννοιες των λέξεων, χωρίς τη διαμεσολάβηση της φωνολογι-κής ανακωδικοποίησης (Thibadeau et al., 1982). H Ehri  (1980,1984,1991)
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εξηγεί το αρχικό στάδιο εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής ως εν-σωμάτωση των ορθογραφικών πληροφοριών των λέξεων, στις γνωστέςφωνολογικές και σημασιολογικές/ γραμματικές πληροφορίες.Το στάδιο της ορθογραφικής επεξεργασίας (οπτικής αναγνώρισης)αρχίζει, όταν τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους ικανοποιητική γνώση τωνδομημένων ορθογραφικών συνόλων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανα-γνωρίσουν τμήματα λέξεων οπτικά, χωρίς φωνολογική μετατροπή. Η ορ-θογραφική γνώση αυξάνεται, δεδομένου ότι οι αναγνώστες ανακωδικο-ποιούν φωνολογικά διαφορετικές λέξεις οι οποίες μοιράζονται, ωστόσο,παρεμφερείς ακολουθίες γραμμάτων. Αυτές οι ομοιότητες αναγνωρίζονταικαι αποθηκεύονται ως πληροφορίες (ορθογραφικά σύνολα) στη μνήμη.Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση της ορθογραφικής μορφής μιας λέξηςστη μνήμη, μια άμεση, οπτική πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες (ση-μασιολογικές, γραμματικές, φωνολογικές) εγκαθιδρύεται για εκείνη τη λέ-ξη. Η λέξη γίνεται μια λέξη-εικόνα. Η Ehri, εντούτοις, υπογραμμίζει ότι ηορθογραφική μορφή των λέξεων αποκτιέται μέσω της χρησιμοποίησηςτων γραμμάτων ως σύμβολα για τους φθόγγους. Εάν οι αναγνώστες δενείναι ικανοί να ανακωδικοποιήσουν φωνολογικά όλα τα γράμματα σε μιαλέξη, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την εκμάθηση της αναγνώρισηςτων γραμμάτων ή των ορθογραφικών μορφών σε διαφορετικές λέξεις. Hφωνολογική ανακωδικοποίηση, επομένως, παίζει ένα ρόλο στην απόκτησητου ορθογραφικού αναγνωστικού λεξιλογίου εξαρχής και είναι συνεπώςαπαραίτητη για την προώθηση της αναγνωστικής ικανότητας μέσω τηςορθογραφικής επεξεργασίας.Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια άμεση οπτική διαδρομή στη ση-μασιολογική μνήμη για την πρόσβαση στην έννοια της λέξης, χωρίς φωνο-λογική διαμεσολάβηση, θεωρείται καθοριστική για την ανάπτυξη των ικα-νοτήτων αυτόματης αναγνώρισης των λέξεων. Χωρίς ορθογραφική γνώση,οι αναγνώστες θα έπρεπε να συνεχίζουν να αναγνωρίζουν τις πολυσύλλα-βες λέξεις, στηριζόμενοι στην πιο ανεπαρκή και χρονοβόρα, έμμεση φωνο-λογική διαδρομή για την πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη (Kamhi &Catts, 1999). Επιπλέον, όταν οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις των λέξεωνείναι καλά καταχωρημένες στη μνήμη, η αναγνώρισή τους μπορεί ναπραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς σχεδόν καμία προσπάθεια ή δέσμευσητης προσοχής (LaBerge & Samuels, 1974). Όσο πιο πλούσιο είναι το "ορθο-γραφικό" λεξιλόγιο που αναγνωρίζεται άμεσα, τόσο πιο ευχερής γίνεται η
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ανάγνωση των κειμένων. Η ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται για τηνάμεση αναγνώριση των λέξεων, παρέχει τη δυνατότητα στον αναγνώστηνα επικεντρώσει την προσοχή του αποτελεσματικά σε πιο σύνθετες διαδι-κασίες, που αφορούν στην κατανόηση του κειμένου (Perfetti, 1985). Η με-γάλη πλειοψηφία των γραπτών λέξεων φαίνεται να αναγνωρίζεται απότους ενήλικες καλούς αναγνώστες μέσω της άμεσης οπτικής πρόσβασης(Seidenberg et al., 1984. Waters et al., 1984. MCcusker et al., 1981).Αν και η σπουδαιότητα της φωνολογικής ανακωδικοποίησης στα αρ-χικά στάδια της ανάγνωσης είναι καλά τεκμηριωμένη (Stanovich, 1991), ηακριβής φύση του ρόλου που διαδραματίζει στην αναγνώριση της λέξηςστα μετέπειτα στάδια, αποτελεί αντικείμενο διαμάχης, σχετικά με τον τρό-πο με τον οποίο "αυτοματοποιείται" η αναγνώριση της λέξης.Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν μια κατηγορία μοντέλων, σύμφωναμε τα οποία οι φωνολογικοί κώδικες ενεργοποιούνται αυτόματα ως απο-τέλεσμα της οπτικής επεξεργασίας, δεν είναι υπό στρατηγικό έλεγχο καικαθορίζονται απλά κατά την πορεία της οπτικής πρόσβασης (Seidenberg,1985b. Seidenberg et al., 1984. Perfetti, 1985). Σύμφωνα με αυτά τα μοντέ-λα, οι φωνολογικές πληροφορίες είναι λιγότερο αναμεμειγμένες στις δια-δικασίες λεξικολογικής πρόσβασης του καλού αναγνώστη. Δεν υποστηρί-ζουν ότι οι φωνολογικές πληροφορίες δεν εμπλέκονται καθόλου κατά τηνανάγνωση. Αντ’ αυτού, ισχυρίζονται ότι και σ’ αυτόν ακόμη τον ευχερή α-ναγνώστη τέτοιες πληροφορίες ενεργοποιούνται μετα-λεξιλογικά(postlexically), και χρησιμεύουν για την υποστήριξη των διαδικασιών κα-τανόησης, που λειτουργούν στο πλαίσιο της ενεργού μνήμης. Η οπτικήπρόσβαση, που είναι γρηγορότερη, χρησιμοποιείται για τις γνωστές λέξεις,ενώ η φωνολογική διαδρομή είναι πιο αργή και χρησιμοποιείται για τις ά-γνωστες λέξεις (McCusker et al., 1981. Coltheart et al., 1977).Άλλοι εμμένουν στη χρήση της φωνολογικής ανακωδικοποίησης γιατη λεξιλογική πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι η φωνολογική ανακωδικο-ποίηση πραγματοποιείται πολύ γρήγορα, ώστε να εμφανίζεται ως αυτόμα-τη (Gough & Hillinger, 1980. Van Orden, 1987).Στη μελέτη της, η Stanovich Κ. (1991), για τη διερεύνηση του ζητήμα-τος της διπλής πρόσβασης στην αναγνώριση της λέξης, προσπάθησε ναπεριγράψει ένα πιο ευέλικτο μοντέλο αναγνώρισης της λέξης. Σύμφωνα μετις απόψεις της, η φωνολογική ανακωδικοποίηση προσαρμόζεται στις α-νάγκες της λεξικολογικής πρόσβασης, για να διευκολυνθεί η ταχύτερη
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προσέγγιση στην αναγνώριση της λέξης. Όταν ο αναγνώστης αντιμετωπί-ζει τους ορθογραφικούς κώδικες μιας λέξης, η φωνολογική ανακωδικοποί-ηση εμφανίζεται να ενεργοποιείται άμεσα και, στη συνέχεια, να ενεργο-ποιεί ταυτόχρονα τους κώδικες της λέξης στο λεξικό του αναγνώστη. Ότανη αναγνώριση της λέξης πραγματοποιείται αργά, όπως στην περίπτωσητων μη-συχνόχρηστων λέξεων, η φωνολογική ανακωδικοποίηση προηγεί-ται της λεξιλογικής πρόσβασης για να διευκολύνει την αναγνώριση λέξης.Επειδή τα κείμενα σπάνια αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γνωστές λέξεις,στην παρουσία των λιγότερο γνωστών λέξεων, η φωνολογική ανακωδικο-ποίηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στην περίπτωση των συχνόχρη-στων λέξεων, αφ’ ετέρου, η αναγνώριση λέξης μπορεί να πραγματοποιηθείκαι πριν ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως η φωνολογική ανακωδικοποίηση. Ηενεργοποίηση των φωνολογικών κωδίκων πριν από τη λεξικολογική πρό-σβαση, φαίνεται να εμφανίζεται μόνο για τις πολύ δύσκολες ή μη-συχνόχρηστες λέξεις (Olson et al., 1985. Seidenberg et al., 1984). Στον λιγό-τερο ευχερή αναγνώστη το πιθανότερο είναι οι φωνολογικές πληροφορίεςνα ενεργοποιούνται πριν από την αναγνώριση της λέξης (Waters et al.,1984).Οι Backman, et al. (1984), όσον αφορά στη διάκριση μεταξύ της προ-και μετά- λεξιλογικής ενεργοποίησης των φωνολογικών πληροφοριών,σημειώνουν τα εξής: Η διαπίστωση ότι οι λιγότερο ευχερείς αναγνώστεςβασίζονται περισσότερο στις προ-λεξιλογικές (prelexical) φωνολογικέςπληροφορίες "δεν σημαίνει ότι οι λιγότερο καλοί αναγνώστες στηρίζονταιπερισσότερο στις φωνολογικές πληροφορίες από ότι οι καλοί αναγνώστες,που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες περισσότερο μόνο στην αρχικήαποκωδικοποίηση των λέξεων (...) Η σύγχυση στη βιβλιογραφία ως προςτο εάν είναι καλοί ή αδύνατοι οι αναγνώστες οι οποίοι βασίζονται περισ-σότερο στις φωνολογικές πληροφορίες στην ανάγνωση, μπορεί να οφείλε-ται εν μέρει στην αποτυχία της διάκρισης μεταξύ των προ- και μετα- λεξι-λογικών λειτουργιών. Οι αδύνατοι αναγνώστες μπορεί να βασίζονται πε-ρισσότερο στις πληροφορίες που προέρχονται από τη γνώση της αλφαβη-τικής αρχής, όχι προς όφελός τους, στην αποκωδικοποίηση των λέξεων· οικαλοί αναγνώστες μπορεί να είναι πιο ευχερείς στη χρήση των φωνολογι-κών πληροφοριών που προσεγγίζονται μετα-λεξιλογικά, διευκολύνονταςτην κατανόηση κειμένων" (Backman et al., 1984, pp. 131). Καθώς η ανα-γνωστική ικανότητα αναπτύσσεται, η διαδικασία αναγνώρισης των λέξε-
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ων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, γίνεται όλο και περισσότερο τυπο-ποιημένη (modular) (Fodor, 1983. Seidenberg, 1985a. Seidenberg, 1985b.Seidenberg et al., 1984. Stanovich, 1985). Η αναγνώριση, δηλαδή, των λέ-ξεων μέσω της άμεσης οπτικής πρόσβασης, εμφανίζεται πιο αυτόνομα καιάλλες πηγές γνώσης τείνουν να αλληλεπιδράσουν μόνο με τα αποτελέσμα-τα της ολοκληρωμένης αναγνώρισης της λέξης και όχι με την ίδια τη διαδι-κασία αναγνώρισης.Μια άλλη άποψη προτείνει ότι η αναγνώριση των λέξεων μπορεί να ε-πισπευσθεί με την εφαρμογή της στρατηγικής των αναλογιών (Glushko,1981. Laxon et al., 1988). Σύμφωνα με αυτή τη θέση, οι λέξεις ενσωματώ-νουν κοινές ορθογραφικές ακολουθίες, δηλαδή σταθερές ακολουθίεςγραμμάτων. Τέτοιες λέξεις μπορεί να ανήκουν στην ίδια οικογένεια (π.χ.σήμα, σημάδι σημασία, ασήμαντος κ.τ.λ.) ή και όχι (π.χ. μόνος, πόνος κ.τ.λ).Όταν οι αναγνώστες εστιάζουν την προσοχή τους σ’ αυτές τις ακολουθίες,αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική της αναλογίας για να διαβά-σουν τις νέες λέξεις. Έτσι, αντί να ανακωδικοποιούν μια νέα λέξη φθόγγο-φθόγγο, αυξάνουν την ταχύτητα αναγνώρισης, με τη σύγκριση της ορθο-γραφικής ακολουθίας της νέας λέξης με τις ήδη γνωστές ακολουθίες στημνήμη (Marsh et al., 1981. Glushko, 1981. Laxon et al., 1988. Kamhi & Catts,1999). Η πρόσφατη έρευνα, ωστόσο, έχει δείξει ότι και πάλι για να χρησι-μοποιηθεί αποτελεσματικά η στρατηγική των αναλογιών για τον προσδιο-ρισμό των αγνώστων λέξεων, προαπαιτείται ένα αρχικό επίπεδο φωνολο-γικής ανακωδικοποίησης (Ehri & Robbins, 1992).Επίσης μια διαφορετική στρατηγική, που θεωρείται ότι συνεπικουρείστον προσδιορισμό των λέξεων στο κείμενο, είναι η εικασία για την ταυτό-τητά τους από τα συμφραζόμενα, από το πλαίσιο, δηλαδή, στο οποίο εμ-φανίζονται.Όταν τα παιδιά κάνουν λάθη κατά την ανάγνωση, τα λάθη είναι συχνάσύμφωνα με το πλαίσιο, αποδεικνύοντας έτσι ότι το εννοιολογικό πλαίσιοείναι μια πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιείται ως ενίσχυση για τονπροσδιορισμό των λέξεων (Biemiller, 1970). Έρευνες έχουν δείξει ότι οικαλοί αναγνώστες δεν στηρίζονται στα συμφραζόμενα ως σημαντική πηγήπληροφοριών για τις λέξεις στο κείμενο (Share & Stanovich, 1995), σε α-ντίθεση με τους αδύνατους αναγνώστες που στηρίζονται περισσότερο στιςενδείξεις των συμφραζόμενων (Briggs et al., 1984. Simpson et al., 1983). Τασυμφραζόμενα, ωστόσο, δεν παρέχουν έναν ακριβή τρόπο προσδιορισμού
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της λέξης. Οι Gough & Walsh (1991) έχουν δείξει, ότι μόνο το 10% περίπουτων λέξεων που είναι σημαντικές για την κατανόηση του νοήματος, μπο-ρούν να προβλεφθούν σωστά μόνο από τα συμφραζόμενα. Η ικανότηταχρήσης των συμφραζόμενων, ωστόσο, ενισχύει την αναγνώριση της λέξηςκαι προάγει τη βελτίωση της αναγνωστικής διαδικασίας (Tunmer &Chapman, 1995). Όταν τα παιδιά αποκωδικοποιούν φωνητικά τις λέξεις,πολλές φορές δεν φθάνουν στην πλήρως σωστή προφορά. Το αποτέλεσμα,δηλαδή, της αποκωδικοποίησης δεν είναι το σωστό. Σ’ αυτή την περίπτω-ση, η χρήση των συμφραζομένων βοηθά στην εύρεση της σωστής λέξης καιτην άρση του νοηματικού κενού στο πλαίσιο (Share & Stanovich, 1995). Ε-πιπλέον, οι καλοί αναγνώστες, εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις ενδεί-ξεις που τους παρέχουν τα συμφραζόμενα, ελέγχοντας την ακρίβεια ανά-γνωσής τους (Adams, 1990).Ανεξάρτητα, ωστόσο, από ποια διαδικασία χρησιμοποιείται για τη με-τατροπή της ορθογραφημένης γραφής στη φωνητική της απόδοση, τα ελ-λείμματα που οι έρευνες έχουν προσδιορίσει προσεγγίζουν τα αποτελέ-σματα του φαινομένου των αναγνωστικών δυσκολιών, δηλαδή, δυσκολίεςστην αναγνώριση των λέξεων (Share & Stanovich, 1995).Συνοψίζοντας, όταν η ορθογραφική ενεργοποίηση είναι δύσκολη(δηλ., η λέξη ή/και τα μέρη της δεν είναι οικεία), τα φωνήματα ενεργο-ποιούνται και, επομένως, η αναγνώριση της λέξης πραγματοποιείται με τηδιαμεσολάβηση της φωνολογικής ανακωδικοποίησης. Εάν η ορθογραφικήαναπαράσταση είναι γνωστή (δηλ., συχνόχρηστες - γνωστές λέξεις), οι έν-νοιες των λέξεων μπορούν να προσεγγιστούν, προτού να ενεργοποιηθούνπλήρως οι φωνολογικές αναπαραστάσεις. Επομένως, η φωνολογική πρό-σβαση της λέξης μπορεί να ακολουθήσει τη λεξικολογική πρόσβαση. Ανε-ξάρτητα από το μοντέλο που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τη διαδι-κασία αναγνώρισης της λέξης, η αλληλεπίδραση της συχνότητας των λέ-ξεων και της ταχύτητας της φωνολογικής ανακωδικοποίησης εμφανίζεταινα καθορίζει τον αυτοματισμό στην αναγνώριση της λέξης.Ερωτήματα, εντούτοις, παραμένουν ως προς τη μονάδα που λαμβάνειχώρα ο αυτοματισμός στην αναγνώριση και ως προς τη διαδικασία στηνοποία εμφανίζεται (δηλ., στην αναγνώριση ολόκληρης της λέξης, των με-ρών της, ή των μεμονωμένων γραμμάτων). Η αυξανόμενη, ωστόσο, ταχύ-τητα στην αναγνώριση της λέξης έχει προφανή οφέλη. Όπως η Juel (1991)σημειώνει, ανεξάρτητα από τις διεργασίες πίσω από την αυξανόμενη τα-
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χύτητα με την οποία οι λέξεις μπορούν να αναγνωριστούν, "η αποδέσμευ-ση από τη σκόπιμη προσοχή για την αναγνώριση της λέξης, επιτρέπει στοπαιδί να απευθυνθεί περισσότερο στην έννοια, να χρησιμοποιήσει πληρο-φορίες βασισμένες στα συμφραζόμενα, για να διευκολύνει την κατασκευήτης έννοιας και να συλλογιστεί ευρύτερα σχετικά με το περιεχόμενο αυτούπου διαβάζει" (pp.767). Η ίδια, αναφέρει οκτώ μελέτες για τον αυτοματι-σμό στην αναγνώριση της λέξης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι "απότη δεύτερη ή τρίτη τάξη, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίζουν πολλές λέ-ξεις, ενώ η προσοχή τους επικεντρώνεται και σε άλλη δραστηριότητα (…),σημάδι ότι η αναγνώριση της λέξης είναι αυτοματοποιημένη" (pp. 770).

Δυσκολίες ανάκτησης – Ταχύτητα ονομασίαςΈνα χαρακτηριστικό των παιδιών με προβλήματα στην ανάγνωση εί-ναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν στην ονομασία γνώριμων στοιχείων -αντικειμένων. Τα ευρήματα κλινικών παρατηρήσεων έχουν δείξει ότι ταπαιδιά αυτά δυσκολεύονται συχνά, κατά την επικοινωνία τους, στην εύρε-ση της κατάλληλης λέξης με την οποία αναπαρίσταται η έννοια ενός στοι-χείου – αντικειμένου (Δράκος, 1998). Μια τέτοια δυσκολία αναφέρεται ως"δυσνομία" (dysnomic) (Rudel, 1985). Τα προβλήματα στην ανάκτηση τηςπροφοράς της λέξης μπορεί να εκδηλώνονται με χρονική καθυστέρησηστην ανάκτηση, με αντικαταστάσεις, με περιφράσεις, καθώς και με κατά-χρηση λέξεων που δεν είναι οι κατάλληλες ή ακόμα και με χειρονομίες.Οι δυσκολίες στην εύρεση της λέξης, που παρατηρούνται κλινικά σταάτομα με αναγνωστικές δυσκολίες, έχουν επιβεβαιωθεί επίσης και στην έ-ρευνα. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι αδύνατοι αναγνώστες α-ποδίδουν χαμηλότερα από τους καλούς αναγνώστες στις δοκιμασίες, πουπεριλαμβάνουν ονομασία αντικειμένων και αυτή η δυσκολία αποτελεί έναχαρακτηριστικό γνώρισμα των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες (Catts,1986. Katz, 1986. Wolf, 1984. Vellutino et al., 1995. Wolf, 1991).Όπως αναφέρει η Wolf (1991), η νευροψυχολογική έρευνα σ’ αυτόντον τομέα ξεκίνησε από το νευρολόγο Geschwind (1965, 1972). Διατύπωσετην υπόθεση ότι ένας πιθανός δείκτης πρόγνωσης της ετοιμότητας για α-νάγνωση ήταν η ικανότητα του παιδιού να ονομάζει χρώματα. ΟGeschwind υπέθεσε ότι η ικανότητα ονομασίας των χρωμάτων αντιπρο-
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σώπευε μια πρόωρη προσομοίωση των γνωστικών απαιτήσεων της ανά-γνωσης, καθώς απαιτεί από το παιδί να παρέχει ένα λεκτικό προσδιορισμόγια ένα οπτικά παρουσιαζόμενο αφηρημένο ερέθισμα.Όπως παρατηρούν οι Liberman & Shankweiler (1985), "η αποτυχίατους να ονομάσουν ένα αντικείμενο ή να εξακριβώσουν την αναγνώρισημιας τυπωμένης λέξης μπορεί να συνδέεται, σε ορισμένο βαθμό, με τις δυ-σκολίες των αδύνατων αναγνωστών στο φωνολογικό επίπεδο της γλώσ-σας" (Liberman & Shankweiler, 1985, pp. 12).Οι δυσκολίες στην ονομασία, ωστόσο, δεν αποκαλύπτουν αυτόματακαι την πηγή της δυσκολίας. Κατ’ αρχήν, το αντικείμενο πρέπει να γίνει α-ντιληπτό, να κατανοηθεί, δηλαδή, εφόσον είναι γνωστό, περί τίνος πρόκει-ται και στη συνέχεια, να αναζητηθεί στο εσωτερικό λεξικό η συγκεκριμένηακολουθία των φωνημάτων που αναπαριστά το αντικείμενο (φωνολογικήαναπαράσταση της έννοιας), να πραγματωθεί από τους αντίστοιχουςφθόγγους και να προφερθεί η λέξη. Το έλλειμμα ενδέχεται να υπάρχει σεοποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας.Τα προβλήματα στην εύρεση της λέξης έχουν εξηγηθεί γενικά ως τοαποτέλεσμα ελλειμμάτων συγκεκριμένων διεργασιών. Τα πιθανά ελλείμ-ματα μπορεί να εντοπίζονται είτε στην καταχώρηση των σημασιολογικώνκαι φωνολογικών πληροφοριών είτε στην ανάκτηση των φωνολογικώνπληροφοριών των λέξεων (Katz, 1986. Wiig & Semel, 1984).Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, οι δυσκολίες στην ονομασία μπορείνα προέλθουν, είτε εξ αιτίας της απουσίας των φωνολογικών αναπαρα-στάσεων των λέξεων είτε από τη μη πλήρη διαμόρφωσή τους στη μακρο-πρόθεσμη - σημασιολογική μνήμη. Υπό αυτήν την έννοια, στα ελλείμματατων λεξικών αναπαραστάσεων μπορεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο καισημασιολογικοί και φωνολογικοί παράγοντες. Ενδέχεται δηλαδή, τα παι-διά να παρουσιάζουν κάποια επιβράδυνση στην εκμάθηση των σημασιο-λογικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που αφορούν στη συγκεκριμένηλέξη και τη διαφοροποιούν από άλλες ή η δυσκολία να αφορά στην καθιέ-ρωση της φωνολογικής αναπαράστασης της λέξης (Catts, 1989). Η υπόθε-ση αυτή υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα ερευνών, σύμφωνα με τα ο-ποία οι αδύνατοι αναγνώστες έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στην ανάκτησητων μη συχνόχρηστων λέξεων (Denckla & Rudel, 1976a. Katz, 1986). Οι μησυχνόχρηστες λέξεις παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάκτηση, όταν υπάρ-χει πρόβλημα στην κωδικοποίηση (encoding) των σημασιολογικών ή φω-



ΜΠΡΟΥΜΟΥ Μ. – ΠΑΠΠΑ Β.228
νολογικών πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η δυσκολία που παρουσιάζουν οιαδύνατοι αναγνώστες στην ανάκτηση μη συχνόχρηστων λέξεων, μπορεί ναπροέρχεται από προβλήματα στην κωδικοποίηση των σημασιολογικώνή/και των φωνολογικών πληροφοριών.Στις διάφορες δοκιμασίες, ο παράγοντας του ελλείμματος των σημα-σιολογικών πληροφοριών ελέγχεται ή με δοκιμασίες δεκτικού λεξιλογίου ήμε κάποιο άλλο μέτρο απόδειξης της κατανόησης των στοιχείων που χρη-σιμοποιούνται στις δοκιμασίες ονομασίας (Katz, 1986).Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που συγκλίνουν στο ότι οι αδύνατοι ανα-γνώστες τείνουν να είναι ανεπαρκείς στις ικανότητες φωνολογικής κωδι-κοποίησης στη μακροπρόθεσμη μνήμη, σε αντίθεση με τα ελάχιστα και συ-γκρατημένα στοιχεία για ανεπάρκειες στη σημασιολογική κωδικοποίηση.Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνά τους, οι Vellutino et al. (1995) πρό-τειναν, ότι οι αδύνατοι και οι καλοί αναγνώστες στα αρχικά στάδια από-κτησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων (δευτέρα και τρίτη τάξη) τείνουννα είναι συγκρίσιμοι στη σημασιολογική ανάπτυξη, ενώ, αντίθετα, στα με-ταγενέστερα στάδια (έκτη και έβδομη τάξη) διαφοροποιούνται όλο καιπερισσότερο. Οι αδύνατοι αναγνώστες τείνουν να είναι ανεπαρκείς στηδυνατότητα φωνολογικής κωδικοποίησης και κατά συνέπεια, αντιμετωπί-ζουν δυσκολίες στη χρήση των μεθόδων για τον προσδιορισμό των λέξεωνείτε μέσω της άμεσης–οπτικής διαδρομής είτε με τη διαμεσολάβηση τηςφωνολογικής ανακωδικοποίησης (recoding). Αντίθετα, "εμφανίζονται ναέχουν λιγότερη δυσκολία στην καθιέρωση συνδετικών δεσμών μεταξύ τηςγραπτής λέξης και του σημασιολογικού κώδικα που αναπαριστά την έν-νοια της λέξης, και να βασίζονται προφανώς περισσότερο, απ’ ότι οι κανο-νικοί αναγνώστες, σε αυτό το μέσο για τον προσδιορισμό της λέξης" (pp.119). Καταλήγοντας, συμπεραίνουν ότι "τα ελλείμματα στη σημασιολογικήκωδικοποίηση είναι πιθανό να παρατηρηθούν σε αδύνατους αναγνώστεςμεγαλύτερης ηλικίας και ότι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μια συ-νέπεια των παρατεταμένων δυσκολιών ανάγνωσης (…) και αναμφισβήτη-τα συνδεδεμένα μ’ αυτές τις δυσκολίες" (pp. 118).Στην εργασία του ο Katz (1982), που μνημονεύεται από τουςLiberman & Shankweiler (1985), χρησιμοποίησε μια δοκιμασία ονομασίαςαντικειμένων βασισμένη στο "Boston Naming Test" για παιδιά ηλικίας 8-10ετών. Σ’ αυτήν τη δοκιμασία τα εικονιζόμενα αντικείμενα αντιπροσω-πεύονταν εξίσου από συχνόχρηστες και μη συχνόχρηστες λέξεις. Στην κα-
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ταγραφή των αποτελεσμάτων, ο Katz έλαβε υπόψη τη σχέση μεταξύ τηςλανθασμένης ονομασίας και της λέξης που αντιπροσώπευε σωστά το εικο-νιζόμενο αντικείμενο. Ανακάλυψε ότι, αν και οι αδύνατοι αναγνώστες έ-δωσαν περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις απ’ ότι οι καλοί, τα λάθητους δεν ήταν παράλογα ή αυθαίρετα. Συχνά οι λανθασμένες απαντήσειςείχαν στενή σχέση με τη φωνολογική δομή της σωστής λέξης, αφού εμπε-ριείχαν ή ανύπαρκτες λέξεις (π.χ. gloave αντί globe) που, όμως, είχαν μεγά-λη φωνολογική ομοιότητα με τη σωστή ή πραγματικές λέξεις με διαφορε-τική έννοια (π.χ. tornado αντί volcano) αλλά παρόμοια φωνολογική ομοιό-τητα (φωνητική συγκρότηση, αριθμός συλλαβών, επιτονισμός). Κατέληξεεπομένως στο συμπέρασμα, αφού είχε ελεγχθεί η γνώση για την έννοιατων αντικειμένων, ότι το πρόβλημα δεν ήταν σημασιολογικής, αλλά φωνο-λογικής φύσης.Επιπλέον υποστήριξη ότι τα προβλήματα ονομασίας είναι φωνολογι-κής προέλευσης παρέχεται, από την εκτέλεση της διαδικασίας αντίστροφα.Το παιδί έπρεπε να επιλέξει μια από τις οκτώ εικόνες την έννοια της οποίαςαντιπροσώπευε η λέξη που τώρα άκουγε. Στην πλειονότητα των περιπτώ-σεων η επιλογή ήταν σωστή. Αυτό φανερώνει ότι "οι αδύνατοι αναγνώ-στες είχαν διαμορφώσει εσωτερικές λεξικές αναπαραστάσεις για τα πε-ρισσότερα αντικείμενα των οποίων τα ονόματα δεν μπορούσαν να προφέ-ρουν επακριβώς" (Liberman & Shankweiler, 1985, pp. 13). Ο Katz (1982) ε-ξέφρασε την άποψη, ότι τα προβλήματα στην ονομασία αντικειμένων είναιαποτέλεσμα ή ελλιπούς καταγραφής της φωνολογικής αναπαράστασηςτης λέξης στο εσωτερικό λεξικό είτε ενός ελλείμματος στην ανάκτηση καιεπεξεργασία των φωνολογικών πληροφοριών.Σε μια μεταγενέστερη εργασία του, ο Katz (1986), διαπίστωσε ότι ταπαιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ανά-κτηση πολυσύλλαβων λέξεων. Παρατήρησε επίσης, ότι τα λάθη στην ονο-μασία αφορούσαν συχνά σε λέξεις φωνολογικά παρόμοιες μ’ αυτές που α-ντιστοιχούσαν στις έννοιες. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, κατέ-ληξε στο συμπέρασμα ότι οι αδύνατοι αναγνώστες έχουν συχνά δυσκολίεςστην ανάπτυξη των φωνολογικών αναπαραστάσεων και, επομένως η ανά-κτηση πολυσύλλαβων λέξεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη γι’ αυτούς. Εξέφρα-σε επομένως την άποψη ότι τα προβλήματα στη φωνολογική κωδικοποίη-ση (encoding), συμβάλλoυν στα προβλήματα ονομασίας πολλών παιδιώνμε αναγνωστικές δυσκολίες.
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Οι Denckla & Rudel (1976b) εξέτασαν, εάν οι δυσκολίες στην ονομασί-α, που παρατηρούνται στους ενηλίκους με αλεξία, ήταν εμφανείς στα παι-διά με δυσλεξία. Χρησιμοποίησαν μια δοκιμασία συνεχούς ονομασίας πουτην αποκάλεσαν "Γρήγορη Αυτοματοποιημένη Ονομασία" (RapidAutomatized Naming -R.A.N) και ερεύνησαν την ικανότητα ονομασίας δυοομάδων: παιδιών με δυσλεξία και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ηλικί-ας 5 έως 11 ετών, συγκριτικά με συνομήλικα "κανονικά" παιδιά. Οι δοκι-μασίες απαιτούσαν τη γρήγορη ονομασία μιας επαναλαμβανόμενης σειράςπέντε ιδιαίτερα γνώριμων γραμμάτων, αριθμητικών ψηφίων, χρωμάτωνκαι αντικειμένων. Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά, δεδομέ-νου ότι τα δυσλεκτικά παιδιά απέδωσαν σημαντικά χαμηλότερα -είχαν πιοαργούς ρυθμούς και έκαναν περισσότερα λάθη- συγκριτικά με τα παιδιά μεμαθησιακές δυσκολίες, που με τη σειρά τους ήταν πιο αργά από τα κανονι-κά. Επειδή τα παιδιά με δυσλεξία δεν διαφοροποιήθηκαν από τα κανονικά,σε δοκιμασία δεκτικού λεξιλογίου, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθη-καν, αποδόθηκαν, πιθανότατα, σε προβλήματα ανάκτησης των φωνολογι-κών πληροφοριών. Τα αποτελέσματα των Denckla & Rudel απέδειξαν ότι ηταχύτητα στην ονομασία τέτοιων οπτικών συμβόλων σχετιζόταν έντοναμε την αναγνωστική ικανότητα. Ωστόσο, αν και οι ομάδες ελέγχθηκαν ωςπρος τη σημασιολογική γνώση (αναγνώριση του ονόματος) των στοιχείωνπου χρησιμοποιήθηκαν, το στοιχείο αυτό δεν παρέχει τη διαβεβαίωση "ότιοι ομάδες ανάγνωσης είναι ισοδύναμες στην εκφραστική λεξικολογικήγνώση. Στην πραγματικότητα, οι διαφορές στην ποιότητα των φωνολογι-κών κωδίκων στη μνήμη, πιθανόν να εξηγούν ένα μέρος των διαφορώνστην ικανότητα ονομασίας σ’ αυτές τις ομάδες" (Catts & Kamhi, 1999, pp.113). Τα παιδιά δηλαδή, ενδέχεται να έχουν μια παρόμοια κατανόηση μιαςσυγκεκριμένης λέξης αλλά να διαφέρουν αρκετά στο πώς χρησιμοποιούντη λέξη στην εκφραστική τους γλώσσα. Αυτή η άποψη έχει υποστηριχθείαπό τα αποτελέσματα και άλλων μελετών (Kamhi et al., 1990. Katz, 1986).Οι ανεπαρκείς φωνολογικές αναπαραστάσεις στη μακροπρόθεσμημνήμη, ενδέχεται να επηρεάζουν όλες εκείνες τις διαδικασίες της μάθησης,που εμπλέκουν τη διασύνδεση ενός οπτικού ερεθίσματος με μια λεκτική α-πόδοση, όπως για παράδειγμα την εκμάθηση των αντιστοιχιών γραφήμα-τος – φθόγγου, ή την εκμάθηση του λεκτικού προσδιορισμού μιας λέξης ωςμορφή (Torgesen et al., 1990). Επομένως, κάθε τέτοια μη επαρκώς δια-μορφωμένη "εικόνα" στη μακροπρόθεσμη μνήμη, "θα ήταν αναμενόμενο
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να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία της ανάγνωσης, η οποία περιλαμβά-νει τη μετατροπή του κειμένου σε φωνητικές μονάδες λόγου, καθώς και τηδιευθέτηση και τη σύνθεση αυτών των μονάδων, ώστε να δημιουργήσουνλέξεις" (Godfrey et al., 1981, pp. 420).Ένας μεγάλος, επίσης, αριθμός ερευνών προτείνει ότι τα προβλήματαστην ονομασία είναι απόρροια των δυσκολιών στην ανάκτηση των φωνο-λογικών πληροφοριών, επειδή τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες φαί-νεται να γνωρίζουν τις λέξεις που αναζητούν. Σύμφωνα με αυτήν την υπό-θεση, η επιβράδυνση στην ονομασία ή ο ανακριβής προσδιορισμός πουπαρουσιάζουν τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες αναδεικνύουν προ-βλήματα στην πρόσβαση των φωνολογικών αναπαραστάσεων των λέξεωνστη μνήμη.Τα καλύτερα ίσως στοιχεία, για τα ελλείμματα στην ανάκτηση τωνφωνολογικών κωδίκων που παρατηρούνται στα παιδιά με αναγνωστικέςδυσκολίες, προέρχονται από μελέτες που χρησιμοποιούν δοκιμασίες γρή-γορης ονομασίας (rapid naming task). Οι δοκιμασίες γρήγορης ονομασίαςαπαιτούν ταχύτητα και επεξεργασία των οπτικών καθώς και φωνολογι-κών πληροφοριών. Δεδομένου ότι τα ονόματα των στοιχείων που καλού-νται τα παιδιά να ονομάσουν είναι αρκετά γνωστά, υποτίθεται ότι οι πα-ράγοντες αποθήκευσης - κωδικοποίησης επιδρούν ελάχιστα σε αυτές τιςδοκιμασίες. Κατά συνέπεια, μπορούν να θεωρηθούν ως ένα πιο αξιόπιστομέτρο ανάκτησης ονόματος από άλλες συγκριτικά δοκιμασίες ονομασίας(Catts & Kamhi, 1999).Οι δοκιμασίες της γρήγορης ονομασίας απαιτούν την, όσο το δυνατόν,συντομότερη χρονικά ανάκτηση των φωνολογικών κωδίκων από τη μα-κροπρόθεσμη μνήμη, που συνδέονται με τυπικά ονόματα απεικονιζόμενωνστοιχείων, όπως κοινών αντικειμένων, χρωμάτων, αριθμητικών ψηφίωνκαι γραμμάτων. Παρόμοια, κατά την ανάγνωση, απαιτείται η αποδοτική α-νάκτηση των φωνολογικών πληροφοριών που συνδέονται με γράμματα,συλλαβές, τμήματα λέξεων ή ολόκληρες λέξεις. Κατά συνέπεια, η ικανότηταανάκτησης των φωνολογικών κωδίκων πρέπει να επηρεάζει την επιτυχήχρήση των φωνολογικών αναπαραστάσεων για την αποκωδικοποίησητων γραπτών λέξεων κατά την ανάγνωση (Wolf, 1991. Bowers & Wolf,1993. Baddeley, 1986)). Στις διάφορες μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί δύοείδη δραστηριοτήτων ονομασίας που θεωρούνται ότι αξιολογούν αυτή τηδιαδικασία. Η μεμονωμένη ονομασία (Isolated naming) και η συνεχής ονο-
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μασία (Serial naming).Η ταχύτητα στις δοκιμασίες συνεχούς ονομασίας ψηφίων, αναγνωρί-ζεται ως ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης για την αναγνωστική ικανό-τητα και αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα διαφοροποίησης, έναντι άλ-λων δοκιμασιών γρήγορης ονομασίας, όταν ελέγχεται ο δείκτης νοημοσύ-νης (Bowers et al., 1988. Bowers & Swanson, 1991. Spring & Davis, 1988.Wolf, 1984. Badian, 1993). Έχει, επίσης, διαπιστωθεί (Badian, 1993) ότι ηταχύτητα συνεχούς ονομασίας ψηφίων, συσχετίζεται περισσότερο με τηνανάγνωση, απ’ ότι η ταχύτητα μεμονωμένης ονομασίας γραμμάτων, ότανελέγχονται ο δείκτης νοημοσύνης και η λεκτική παραγωγή. Μια εξήγησηγια αυτό είναι ότι τα ονόματα των ψηφίων, πιθανόν, να είναι πιο αυτομα-τοποιημένα από τα ονόματα των χρωμάτων ή των αντικειμένων (Bowerset al., 1988). Τα αποτελέσματα άλλων μελετών δείχνουν ότι οι μέσοι ανα-γνώστες αυτοματοποίησαν την ονομασία ψηφίων, ενώ οι αδύνατοι ανα-γνώστες ήταν πιο αργοί (Bowers et al., 1988. Wolf & Sega, 1992).Η στενή σχέση, ωστόσο, μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας και τηςταχύτητας ανάκλησης σε δοκιμασίες συνεχούς ονομασίας υποστηρίζεταιαπό μεγάλο αριθμό μελετών (Blachman, 1984. Bowers et al., 1986. Acker-man et al., 1990. Ellis, 1981. Spring & Davis, 1988. Wolf, 1991).Οι πιο αργές ταχύτητες στις δοκιμασίες ονομασίας εμφανίζονται ναπροβλέπουν την αναγνωστική επίδοση (Badian, 1993,1994. Wood &Fehon, 1994. Young & Bowers, 1995) και να διαφοροποιούν τους καλούςκαι αδύνατους αναγνώστες (Fetton & Wood, 1989. Fehon et al., 1990. Kail& Hall, 1994. Wood & Fehon, 1994). Όπως αναφέρουν οι Denckla & Rudel(1976b) "οι δοκιμασίες της γρήγορης αυτοματοποιημένης ονομασίας τωνχρωμάτων, των αντικειμένων, των αριθμητικών ψηφίων και των γραμμά-των, διαφοροποιούν τους δυσλεξικούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίεςαπό τους μη-δυσλεξικούς με μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο τους δυσ-λεκτικούς από τους κανονικούς αναγνώστες" (pp. 476).Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η γρήγορη ονομασία είναι ένα αξιόπιστομέτρο  της αναγνωστικής ικανότητας προγνωστικά στην προσχολική ηλι-κία, αλλά και  κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών (Badian, 1994. Wolf etal., 1986. Ellis & Large, 1987. Felton, 1992). Επιπλέον, η σχέση μεταξύ τηςγρήγορης ονομασίας και της ανάγνωσης παραμένει και μετά τον έλεγχοτης μεταβλητής της φωνολογικής επίγνωσης (Badian, 1994. Catts, 1993)και στη διάρκεια του χρόνου εμφανίζει ισχυρή σταθερότητα (Swanson,
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1986).Οι Walsh et al., (1988) εκφράζουν τη θέση, ότι η σχέση μεταξύ της τα-χύτητας της ονομασίας γραμμάτων και της αναγνωστικής ικανότητας θαμειώνεται με το χρόνο, επειδή, καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, "η ταχύ-τητα της ονομασίας των γραμμάτων προφανώς θα πρέπει να ποικίλει λι-γότερο μεταξύ των μεγαλύτερων παιδιών" (pp. 112.). Ωστόσο, αν και φαί-νεται πιθανό η σχέση της ταχύτητας της ονομασίας με την αναγνώριση λέ-ξης να μειώνεται με την ηλικία, δεδομένου ότι η άνεση στην αναγνώρισηλέξης αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, σύμφωνα με τη Wolf (1991)"εμφανίζεται να διαρκεί, ακριβώς όπως διαρκεί η σχέση της αναγνώρισηςτης λέξης με την κατανόηση -λιγότερο δυνατή, αλλά επίμονη, με την παρέ-λευση του χρόνου"(pp. 133).Συμπερασματικά, ο χρόνος που απαιτείται και οι επιμέρους διεργασίεςπου χρησιμοποιούνται στην ανάκτηση των λέξεων στις διαδικασίες της ο-νομασίας, σχετίζονται πραγματικά με το χρόνο και τις διεργασίες που χρη-σιμοποιούνται για την ανάκτηση των λέξεων κατά τη διαδικασία της ανά-γνωσης. Η χρονική διάρκεια για την εύρεση, αντίληψη και ονομασία ενόςοπτικού συμβόλου (δηλ., οι χαμηλότερες διεργασίες) έχει άμεσες συνέπειεςστην κατανομή του χρόνου για τις διαδικασίες πιο υψηλού επιπέδου στηνανάγνωση. Όπως υποστηρίζεται από τους Walsh et al. (1988), η ταχύτηταονομασίας των γραμμάτων εμφανίζεται να αντανακλά την ταχύτητα τωνχαμηλότερου επιπέδου διεργασιών που, εάν έχουν μειωμένο ρυθμό και α-κρίβεια, παρεμποδίζουν την πρώιμη αναγνωστική επίδοση. Κατά συνέπεια,η ταχύτητα ονομασίας μπορεί να θεωρηθεί ένας δείκτης του αυτοματισμούστις χαμηλότερες διεργασίες.Τα παραπάνω δεδομένα, παρουσιάζουν ένα σημαντικό ζήτημα για τησχέση μεταξύ της γρήγορης ονομασίας και της αναγνωστικής δυνατότητας-ικανότητας. Η δύναμη αυτής της σχέσης εξαρτάται από τα συγκεκριμένα ε-ρεθίσματα, την τεχνική και τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται. Εντού-τοις, όσο πιο αργό και λιγότερο ακριβές είναι ένα παιδί στην ονομασία, τόσοαυξάνεται η πιθανότητα να έχει δυσκολίες στην ανάγνωση. Χωρίς να απο-κλείεται το ενδεχόμενο, πίσω από τις δυσκολίες ανάκτησης να κρύβονταιελλείμματα στην κωδικοποίηση των φωνολογικών ή σημασιολογικών πλη-ροφοριών, τα προβλήματα στην ονομασία φαίνεται να είναι συγκεκριμένακαι να αφορούν στην επιβράδυνση στις διαδικασίες ανάκτησης.
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Η επιχειρηματικότητα των φοιτητών
Ευστράτιος Παπάνης1Αγνή Βίκη2Αικατερίνη Μπαλάσα3

ΠερίληψηΗ επιχειρηματικότητα αποτελεί αναμφισβήτητα μοχλό οικονομικής α-νάπτυξης ενός κράτους και απεγκλωβισμό από τα δεινά της ανεργίας, πουταλανίζουν χιλιάδες νέους. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διακριβώσεικατά πόσο οι φοιτητές οδηγούνται στην επιχειρηματική δράση και ποιοςσυνδυασμός χαρακτηριστικών της προσωπικότητας βρίσκεται πίσω απότη διάθεση για επιχειρηματικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 890 φοιτη-τές, οι οποίοι με τη χρήση δομημένης κλίμακας ανέδειξαν τα χαρακτηρι-στικά εκείνα, που οδηγούν στο προφίλ του επιτυχημένου επιχειρηματία.Από την παραγοντική ανάλυση, που χρησιμοποιήθηκε σε 60 ερωτήσεις α-ναδείχθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες: α) Οργάνωση και Συνέπεια, β)Καινοτομία και Διεκδικητικότητα, γ) Αυτοπεποίθηση και Δυναμισμός δ)Δημιουργικότητα και Ευελιξία, ε) Εφευρετικότητα και Επιμονή και στ)Κοινωνικότητα.
Λέξεις - κλειδιά: επιχειρηματίας, επιχειρηματική δραστηριοποίηση, απα-σχόληση και νέοι

AbstractThe aim of the present study was the development of an entrepreneur-ship scale, with an emphasis on the psychological factors affecting the pro-
                                                1 Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου2 Διδάκτωρ Γενικής-Πειραματικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης3 Κοινωνιολόγος, MBA
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fessional orientation of Greek youth. 890 students from all Greek universi-ties were provided with a series of questionnaires about psychologicaltraits of the future entrepreneur. The items of the scale derived from manywell known international questionnaires and were adapted to the Greekreality. In addition, a series of qualitative data from interviews from expe-rienced entrepreneurs were analyzed and were considered as the basis ofthe questionnaire development. Five factors emerged : Organizationalskills, assertiveness and innovation, self-esteem and flexibility, consistencyand sociability. 
Key- words: entrepreneurship scale, psychological traits, Greek youth andemployment, social economy  

ΕισαγωγήΣτα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης σημειώνονται ποικίλες αλλαγές σεκοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως στον τομέα της απασχό-λησης. Η διεθνοποίηση της αγοράς, η τεχνολογική πρόοδος έχουν μεταβά-λει τους ρυθμούς ανάπτυξης των κοινωνιών και τις παραδοσιακές λει-τουργίες της αγοράς και της επαγγελματικής ζωής των ατόμων. Η πληρο-φορία και η γνώση διαδίδονται γρηγορότερα και επιδρούν στον τρόπο ορ-γάνωσης της εργασίας και της παραγωγής. Τα εργασιακά περιβάλλονταγίνονται περίπλοκα, καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και ικανό-τητες και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορέσει να α-νταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας και να παρακολουθήσει μεεπιτυχία τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης.Η οικονομική κρίση επηρεάζει έμμεσα και άμεσα την κοινωνική συ-νοχή. Στον πυρήνα αυτών των αλλαγών βρίσκονται οι νέοι, οι οποίοι εί-ναι αντιμέτωποι με πολλαπλά προβλήματα, όπως η ανεργία, η υποαπα-σχόληση και η ετεραπασχόληση. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat(2009), ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος. Υπό αυτές τις συνθήκες υ-ψηλής ανεργίας και χαμηλών μισθών, ζητούμενο είναι η τόνωση της αγο-ραστικής δύναμης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενδυνάμωσητου ανταγωνισμού, το οικονομικό επιχειρείν, η ενίσχυση της ρευστότη-τας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προστασία των δα-
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νειοληπτών και γενικότερα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ατό-μων και κυρίως των νέων.Είναι εμφανές ότι η οικονομία οφείλει να ενθαρρύνει τη δημιουργία ε-πιχειρήσεων και ειδικότερα να ενισχύει τα άτομα, που διαθέτουν επιχειρη-ματικές δεξιότητες. Όλα τα παραπάνω θα είναι αποτελεσματικότερα, ανσυνδυαστεί η επιχειρηματικότητα με τις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο καιτην καινοτομία. Συνεπώς, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος α-ποτελεί κεντρική συνιστώσα για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονηςκοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, για τη βελτίωση της απασχόλησης καιτην καταπολέμηση της ανεργίας, αφού με τη χρήση κατάλληλων μηχανι-σμών είναι ικανό να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Οαυξανόμενος ρυθμός της επιχειρηματικότητας σημαίνει ταυτόχρονα μείω-ση της ανεργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε πολλές ευρω-παϊκές χώρες η δημιουργία των επιχειρήσεων συνέβαλλε στη δημιουργίανέων θέσεων εργασίας, αφού οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις απο-τελούν το 99% και άνω του συνόλου των επιχειρήσεων και είναι οι  κυριό-τεροι συντελεστές της αλλαγής για την οικονομική ανάπτυξη (Gulli, 1998.Clark, 1999). Πέρα όμως από την εύρεση νέων θέσεων εργασίας, η επιχει-ρηματικότητα συμβάλλει ενεργά στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδή-ματος και στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό διαφαίνεται και από κάποιεςστατιστικές έρευνες, όπου επτά στους δέκα νέους στρέφονται στη δη-μιουργία επιχειρήσεων, διότι θεωρούν ότι προσφέρει οικονομική ασφά-λεια και σταθερότητα και ικανοποιεί τα προσωπικά τους οράματα (Ανα-γνωστάκη, 2000). Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επιχειρηματικότητα τωννέων αποτελεί λύση ανάγκης, τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώ-ρας, όσο και για την εξασφάλιση βιοπορισμού των ατόμων.Οι κυβερνήσεις μέσα από τη δημιουργία προγραμμάτων, σε συνεργα-σία με τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλουν να ενθαρρύνουν και να ενι-σχύουν τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαφέρουν πολύ από άλλα προ-γράμματα κατά της φτώχειας, διότι με δυνητικά αποδοτικούς τρόπους κα-ταφέρνουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τον εαυτό τους (McKernanand Chen, 2005).Εκτός όμως από την κρατική παρέμβαση, θεσμοί, όπως η εκπαίδευσηκαι η οικογένεια αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του επιχειρηματι-κού πνεύματος στους νέους. Η επιβίωση σε ένα χώρο, που εκ των πραγ-μάτων κρίνεται αβέβαιος και επικίνδυνος, απαιτεί σωστή οργάνωση και
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προετοιμασία. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αναλαμβάνει να προετοιμάσειτους νέους και να τους μεταβιβάσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώ-σεις, για την  είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Ο ρόλος του έχει ιδιαίτε-ρη σημασία, διότι οι νέοι σε πολύ μικρή ηλικία, έχοντας ελάχιστη γνώσητου εαυτού τους και των κλίσεών τους, καλούνται να πάρουν αποφάσειςγια το μέλλον τους (Isaacson & Brown, 1999).  Στο σημείο αυτό, ο εκπαι-δευτικός μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού οφείλει να προσα-νατολίζει τα άτομα στην επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής κα-τεύθυνσης.Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί για πολλές ευρωπαϊκέςχώρες τον καταλληλότερο θεσμό και μία οργανωμένη διαδικασία, η οποίακαθοδηγεί τους μαθητές, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούν,κρίνουν και ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους και βοηθά στην κατανόησητων ατομικών χαρακτηριστικών τους και στη συνειδητοποίηση των κλί-σεων και των ενδιαφερόντων τους (Δημητρόπουλος, 1994. Τζέπογλου.Kασσωτάκης, 1981). Πρόκειται για μία διαδικασία, που εξελίσσεται συνε-χώς και διαμέσου της οποίας το άτομο διαμορφώνει και ενσωματώνει, α-πορρίπτει ή μεταβάλλει τα επαγγελματικά του κριτήρια. Μέσα από τον ε-παγγελματικό προσανατολισμό μπορεί να καλλιεργηθεί στους νέους μίαθετική εικόνα για την επιχειρηματική δράση και τον ανταγωνισμό και νααναπτυχθεί μία επιχειρηματική συμπεριφορά.Η συμβολή της οικογένειας είναι εξίσου σημαντική στη διαμόρφωσητης επαγγελματικής επιλογής. Το επάγγελμα των γονέων, οι προσδοκίεςτους, οι εργασιακές συμπεριφορές που τυχαίνει να γνωρίζουν εξαιτίας τηςάμεσης εμπλοκής τους με την αγορά εργασίας, επηρεάζουν την επαγγελ-ματική κατεύθυνση των νέων. Παλαιότερα, πολλοί θεωρούσαν ως επαγ-γελματική αποκατάσταση την εύρεση μίας θέσης εργασίας, με κύρος, μεδυνατότητα κοινωνικής προσφοράς και δευτερευόντως  με επαγγελματικήεξασφάλιση (Φρειδερίκου, Φολερού-Τσερούλη 1991. Blasé J. & Blasé1996). Ωστόσο, μέσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, που χαρακτηρίζουντη νέα κοινωνία και τη νέα οικονομία, τα άτομα αναζητούν εργασία θέτο-ντας διαφορετικά κριτήρια, όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η εσωτερικήολοκλήρωση, η αυτοπραγμάτωση.Οι εκπαιδευτικές - επαγγελματικές αποφάσεις είναι, όπως σημειώθηκεκαι παραπάνω, σημαντικότατες για τη σταδιοδρομία του ατόμου για πολ-λούς λόγους. Οι κυριότεροι απ’ αυτούς μπορούν να συνοψιστούν στους ε-
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ξής: 1. Από την επαγγελματική απόφαση του μαθητή θα εξαρτηθεί κατάπόσο εξασφαλίζεται η μελλοντική απασχόληση, γιατί υπάρχουν πολλά ε-παγγέλματα στα οποία η απασχόληση είναι αβέβαιη (π.χ. ανεργία), ενώεμφανίζονται κάποια άλλα στη θέση τους. Υπάρχουν τομείς που η ανεργίαφτάνει σε υψηλά επίπεδα.2. Από την απόφαση αυτή θα εξαρτηθεί, κατά μεγάλο μέρος η επαγ-γελματική επιτυχία ή αποτυχία του ατόμου. Πολλοί παράγοντες συντελούνστην επαγγελματική επιτυχία. Ένας από αυτούς είναι η σωστή αξιοποίησητων ικανοτήτων του ατόμου. Αξιοποιώντας τις ικανότητές του το άτομοαυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του.3. Από την απόφαση θα καθοριστεί, ακόμη, αν το άτομο θα αγαπήσει ήθα μισήσει την εργασία του και ίσως την εργασία γενικότερα. Αν η επαγ-γελματική κατεύθυνση που το άτομο προτίμησε ν’ ακολουθήσει, δεν ται-ριάζει με τα ατομικά του χαρακτηριστικά, τις προσωπικές του φιλοδοξίες,τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του, είναι μάλλον δύσκολο να δοκιμάσει ε-παγγελματική ικανοποίηση.4. Η επιλογή εκπαιδευτικής - επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι στηνουσία επιλογή τρόπου ζωής. Ο τρόπος που θα ζήσει το άτομο, το κοινωνικότου περιβάλλον, οι οικονομικές απολαβές, το είδος οικογένειας που θα δη-μιουργήσει, πόσο συχνά θα μετακινείται, είναι όλα συνάρτηση αυτής τηςαπόφασης. Ακόμα και η ψυχική και φυσική του υγεία μπορεί να επηρεα-στούν αποφασιστικά.5. Όλες οι επιμέρους επιλογές των ατόμων έχουν αποφασιστική ε-πίδραση στον τρόπο με τον οποίο το οικονομικό σύστημα θα χρησιμο-ποιήσει και θα αξιοποιήσει το εργατικό δυναμικό της χώρας. Επίσης, α-πό το σύνολο αυτών των αποφάσεων εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος τοποσοστό ανεργίας, το ποσοστό υποαπασχόλησης και υπεραπασχόλη-σης. 6. Τέλος, από την απόφαση αυτή εξαρτάται το επίπεδο, στο οποίο κι-νείται το άτομο μέσα σε κάποια επαγγελματική κατεύθυνση ή μέσα σε κά-ποια «εσωτερική αγορά εργασίας», αν δηλαδή θα εξελίσσεται κατακόρυφαή απλώς θα κινείται οριζόντια.Ο τρόπος λήψης απόφασης από κάθε άτομο θεωρείται μια εντελώςπροσωπική του υπόθεση (Κωστάκος 1983, Δημητρόπουλος 1982 και1984). Είναι όμως φανερό, ότι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης δεν
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περιορίζονται μόνο στο ίδιο το άτομο. Αφορούν την κοινωνία, την οργά-νωσή της, διάφορους τομείς της ζωής και κυριότερα τον τομέα της οικο-νομίας.Οι νέοι, ενώ φαίνεται να επιθυμούν το δρόμο της επιχειρηματικότη-τας, στην πραγματικότητα, όπως πολλές έρευνες δείχνουν,  δεν επιχειρούν,διότι εμφανίζονται δύσπιστοι προς τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες,το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δυσκολία δανεισμού και τηνέλλειψη κεφαλαίων. Για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης είναι α-παραίτητη η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και η καλλιέργειακουλτούρας, ώστε να αναδυθούν επιχειρηματίες δυναμικοί και πρωτοπο-ριακοί. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της φορολογίας, η δη-μιουργία κινήτρων και η εξασφάλιση των κατάλληλων κεφαλαίων, είναιμερικά μόνο μέτρα που μπορούν να συνδράμουν στο εγχείρημα αυτό. Σύμ-φωνα με την έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανταγωνιστικότητα(2006), η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος δεν αφορά μόνο στηδημιουργία επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την αναγνώριση του κοι-νωνικού και ιδιωτικού οφέλους. Το επιχειρηματικό πνεύμα διακρίνεται σετέσσερις κατηγορίες: το εταιρικό, το κοινωνικό, το δημόσιο και το ανεξάρ-τητο.Ως επιχειρηματική δραστηριότητα και ειδικότερα ως επιχειρηματικό-τητα ορίζεται ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αφορούν στηνοργάνωση, στη διοίκηση, στη δημιουργία και στο σχεδιασμό μίας επιχεί-ρησης (Βενιοπούλου & Ζαννή-Τελιοπούλου, 1999. GEM, 2004). Πιο συγκε-κριμένα, η έννοια της επιχειρηματικότητας δεν αναφέρεται απλά στοντρόπο οργάνωσης και σχεδίασης μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας,αλλά σε ένα συνδυασμό αυτών με τις νέες τεχνολογίες, την ψυχολογία καιτη διοίκηση. Πρόκειται δηλαδή για την ανάληψη οικονομικών, κοινωνικών,ψυχολογικών και οικονομικών κινδύνων, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτό-μων δραστηριοτήτων. Είναι μία έννοια πολυδιάστατη και όχι τόσο αφηρη-μένη και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα άτομα που είναι διατεθειμένα ναδιακινδυνεύσουν την προσωπική τους επιτυχία μέσα από την ανάπτυξηκαι τη λειτουργία μίας επιχειρηματικής δράσης. Είναι η διαδικασία μέσωτης οποίας δημιουργείται κάτι καινούριο που διαθέτει αξία, υλική και άυ-λη, με την ορθολογική χρήση του χώρου, του χρόνου, των πόρων και τωνιδεών (Stevensοn & Jarilo, 1986). Αναφέρεται δηλαδή στην ικανότητα τουκάθε ατόμου να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να διαχει-
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ρίζεται τους αναγκαίους πόρους, ώστε να πετύχει κάποιο οικονομικό όφε-λος. Επομένως, ως κεντρική συνιστώσα της επιχειρηματικότητας θεωρεί-ται η  ανακάλυψη και η αντίληψη των ευκαιριών  και ο έλεγχος των πόρων(Kizner, 1973. Stevenson, Roberts & Grousbeck, 1985).Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ως πυρήνα το ίδιο το άτομο καιτην προσωπικότητά του, χωρίς όμως να αποκλείεται η έμμεση επίδρασητου περιβάλλοντός του. Συνδυάζεται με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλ-λον, δηλαδή με τις ανάγκες της αγοράς, το προφίλ των ατόμων που ανα-λαμβάνουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και με την ύπαρξηευκαιριών προς αυτή την κατεύθυνση.Η επιλογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η συσχέτιση τηςπροσωπικότητας του ατόμου με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του.Βασίζεται στη σύνθεση των προσωπικών ενδιαφερόντων, των παρεχόμε-νων δυνατοτήτων και το χρόνο εμφάνισης των ευκαιριών. Είναι φανερό ό-τι οι επιχειρήσεις αναζητούν ευελιξία και εξειδίκευση, ενώ ταυτόχρονα α-παιτούν ένα σύνολο δεξιοτήτων και εσωτερικών χαρακτηριστικών, ώστενα επιτευχθεί μεγιστοποίηση του κέρδους, μείωση της ζημίας και αντιμε-τώπιση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το προφίλ του επιχειρηματίαΟι περισσότεροι θεωρητικοί συνδέουν τον επιχειρηματία με δραστη-ριότητες και ρόλους, που χαρακτηρίζουν το οικονομικό σύστημα (Schum-peter, 1934), ή τις εταιρείες (Penrose, 1959). Η επιχειρηματικότητα όμωςείναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε πολλαπλούς τομείς και δενπρέπει να ερμηνεύεται με αποκλειστικό γνώμονα την οικονομική παράμε-τρο (Bryat and Julien, 2000).Η ύπαρξη επιχειρηματικής προσωπικότητας καθορίζεται από αντικει-μενικά, αλλά και υποκειμενικά κριτήρια (Barley, 1989). Σύμφωνα με ταδεύτερα, τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ύπαρξη ή μη επιχει-ρηματικού πνεύματος συνδέονται με ψυχολογικούς παράγοντες, με αντι-λήψεις των ατόμων, με τα κίνητρα που διαθέτουν, καθώς και με τις στά-σεις και τη συμπεριφορά απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα(Gartner, 1989). Για παράδειγμα, η ικανότητα εσωτερικού ελέγχου και οβαθμός ελέγχου των καταστάσεων της καθημερινότητας συσχετίζονται με
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την ικανότητα του ατόμου να χειριστεί και να οργανώσει- σύμφωνα με ταευρήματα- μία επιχείρηση (Ghen, Greene and Grik, 1928), δεδομένου ότι οιεπιχειρηματίες διαθέτουν υψηλό επίπεδο εσωτερικού ελέγχου και αυτο-πειθαρχίας. Σύμφωνα με την Έκθεση του Global Entrepreneurship Monitor(GEM) (2006. 2007), το 20% των νέων δήλωσε ότι η ανάγκη αποτελεί α-ποκλειστικό κίνητρο για επιχειρηματικότητα, ποσοστό που μειώθηκε στο13% το 2007. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι νέοι στην Ελλά-δα αποβλέπουν στην αύξηση του προσωπικού εισοδήματος και όχι στηναπόκτηση εργασιακής ανεξαρτησίας.Σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια, η επιχειρηματική δραστηριό-τητα επηρεάζεται από παράγοντες, όπως είναι οι διακριβωμένες ικανότη-τες και δεξιότητες των ατόμων, αλλά και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες,που επιδρούν καταλυτικά στο μηχανισμό επιλογής επαγγέλματος (Aldrich,1999. Caroll and Masakowski, 1987).Σύμφωνα με τη θεωρία του Holland (1985), η συμπεριφορά και οι επι-λογές του ατόμου είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του περιβάλλο-ντος και της προσωπικότητάς του. Η θεωρία αυτή διακρίνει έξι τύπουςπροσωπικότητας: Ρεαλιστικός, Ερευνητικός - Διανοητικός, Κοινωνικός,Συμβατικός, Επιχειρηματικός και Καλλιτεχνικός, που τους κατατάσσει σεσυγκεκριμένο περιβάλλον, τέτοιο που να επιτρέπει στο άτομο να εκφράσειαξίες, στάσεις και να αναλάβει ικανοποιητικούς ρόλους.Για τη βαθύτερη κατανόηση του προφίλ του επιχειρηματία απαιτείταιη μελέτη του τρόπου που το άτομο διαχειρίζεται, κατασκευάζει και δια-μορφώνει μία επιχειρηματική ταυτότητα (Ashforth, 2001). Ο όρος αυτόςαναφέρεται σε ένα συνδυασμό ρόλων και χαρακτηριστικών, που αλλάζουνμε την πάροδο του χρόνου, και στις αντίστοιχες συνθήκες, που επικρατούν(Chen, Greene and Grik, 1928). Τα προσωπικά γνωρίσματα του ατόμου,συνήθως, θεωρούνται αρκετά για τον προσδιορισμό του επιχειρηματικούρόλου. Η κοινωνικότητα, η προσαρμοστικότητα, η αντοχή σε αγχωτικέςκαταστάσεις, η αυτοπεποίθηση και η εφευρετικότητα αποτελούν κάποιααπό τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, για να αναπτυχθεί το επιχειρηματι-κό πνεύμα.Είναι πρόδηλο ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει την απαιτού-μενη ευελιξία, ώστε να ανταπεξέρχεται στις συνθήκες ρίσκου και αβεβαιό-τητας, που χαρακτηρίζουν μία επιχείρηση. Εξάλλου, ως επιχειρηματίας ο-ρίζεται το άτομο εκείνο που είναι πρόθυμο να αναλάβει ρίσκο (Brockhans,
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1982) και είναι ικανό να συνδυάσει μεθόδους, μέσα, εργασία, κεφάλαια καιτεχνικές, για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και να καλύψει ανάγκες(Tyson, Petrin & Rogers, 1994. Hisrich, 1990). Η ικανότητα οργάνωσης καιδιαχείρισης του χρόνου, του χώρου και γενικότερα των αναγκαίων πόρων(μηχανήματα, τεχνολογία, πρώτες ύλες) ενισχύουν τον επιχειρηματία καιδιευκολύνουν τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Σύμφωνα με τον Keynes (1936), επιχειρηματίας είναι το άτομο εκείνοπου είναι ικανό να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σε μία εταιρεία, να οργα-νώνει και να υποθέτει τους κινδύνους. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων ε-νισχύει τη μεγιστοποίηση του κέρδους, την αποφυγή ζημίας και τη δη-μιουργική επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με τον Kirzner (1973), ο επι-χειρηματίας οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, ώστε να εκμεταλλεύεταικάθε ευκαιρία συναλλαγής, που προκύπτει. Κατά τον Schumpeter, η καινο-τομία και η χρήση νέων τεχνολογιών είναι τα συστατικά χαρακτηριστικάενός επιχειρηματία (Deakins, & Freel, 2007). Άλλωστε, σύμφωνα και μεάλλους θεωρητικούς, η καινοτομία και η αναγνώριση ευκαιριών είναι ηουσία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς (Ireland, Hitt, & Sirmon, 2003).Σύμφωνα με τους Hirsch και Peters (1992), τα βασικά χαρακτηριστι-κά ενός επιχειρηματία είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ανάληψη ρίσκουκαι κινδύνων και η ανταμοιβή. Σε αυτά μπορούν να προστεθούν η υπευθυ-νότητα, η δημιουργικότητα, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ικανότηταοργάνωσης και διαχείρισης, η αυτοπεποίθηση, η εφαρμογή καινοτομιών(Σιδηροπούλου και Δημακάκου, 2001. Masters & Meier, 1988. Kilby, 1971.Carland, et. al., 1984. Carland J.C., & Carland J.W, 2004), ο εσωτερικός έλεγ-χος (Begley and Boyd, 1987. Hansemark, O.C, 1998) και η ανθεκτικότηταστην πίεση (Kuehl & Lamping, 1990).Σύμφωνα με άλλους θεωρητικούς (Cohen and Musson, 2000), τα βα-σικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επιχειρηματία είναι η και-νοτομία, η εμμονή, ο δυναμισμός, η αυτονομία, ο ατομικισμός και η διάθεσηγια διακύβευση. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας οφείλει να έχει ηγετικήπροσωπικότητα, αλλά συγχρόνως να είναι επικοινωνιακός. Οι επαφές μετους άλλους ανθρώπους, η δικτύωση, η συνεργασία, η ικανότητα διαπραγ-μάτευσης συμβάλλουν στην επιτυχία της επιχείρησης (Byers, T. Kist, H. &Sutton, R. 1997). Οι κοινωνικές δεξιότητες του επιχειρηματία, σε συνδυα-σμό και με τη δημιουργικότητα, το πάθος για εργασία, την εργατικότητα,την τύχη, την αφοσίωση σε αυτό που κάνει και την επιθυμία που διακρίνει
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όλους, όσοι επιθυμούν να επιτύχουν σε οποιονδήποτε τομέα, συντελούνστο πρότυπο του ιδανικού επιχειρηματία (Barringer & Ireland, 2008). Κά-ποιοι θεωρητικοί προσθέτουν τη συναισθηματική σταθερότητα, την επι-θετικότητα και την αντικειμενικότητα ως βασικά χαρακτηριστικά. Η αντί-ληψη για την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που διαμορφώ-νουν την ταυτότητα του επιχειρηματία, λειτουργούν πολλές φορές στερε-οτυπικά (Burke and Tulley, 1977).Oι κοινωνιολογικές θεωρίες συνδέουν την επιλογή του επαγγέλματοςμε παράγοντες, που βρίσκονται έξω από το άτομο. Αυτοί σχετίζονται άμε-σα ή έμμεσα με το περιβάλλον, τις κοινωνικές συνθήκες, τις οικονομικέςδυνατότητες, την προσφορά εργασίας, τη συγκυρία, καθώς και τα οικονο-μικά οφέλη (Βάμβουκας 1977. Δημητρόπουλος 1994).  Πολλές είναι οι έ-ρευνες, που έχουν αναδείξει τη σημασία του κοινωνικού, πολιτικού και οι-κονομικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία των επιχειρήσεων εξαρτάται απόπολλαπλούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι συνθήκες της αγοράςεργασίας, η διαθεσιμότητα των πόρων, η δυνατότητα πρόσβασης στηνπληροφορία και τη γνώση και η ευρύτερη στάση της κοινωνίας.Ο φόβος της επιχειρηματικής αποτυχίας και οι κοινωνικές της επι-πτώσεις απωθούν τους νέους. Άλλωστε, η επιχειρηματική ταυτότητα απο-τελεί ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και έχει τις ρίζες της στη βαθύτερηκοινωνική δομή (Gecas, 1982). Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η σπου-δαιότητα μιας προηγούμενης εμπειρίας και κατάρτισης του νέου(Mazzarol, Volery, Doss, & Thein, 1999). Η επιχειρηματικότητα αποτελείμία κυκλική διαδικασία, όπου τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμουαλληλεπιδρούν τόσο με τα κίνητρα, όσο και με τον κοινωνικό τους περίγυ-ρο.

Έρευνα για την επιχειρηματικότητα των φοιτητών
Σκοπός της έρευναςΣκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν και να μελετη-θούν οι αντιλήψεις των φοιτητών για την επιχειρηματική δραστηριότητα.Η επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρηκτα με κάποια στοιχεία της προσω-πικότητας, που προσδιορίζουν και καθορίζουν την επιλογή των ατόμων να
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ακολουθήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Μεθοδολογία
ΔείγμαΤο δείγμα της παρούσας έρευνας απαρτίστηκε από 890 άτομα. Απόαυτά, οι 407 (45,7%) είναι άνδρες και οι 483 (54,3%) είναι γυναίκες. Το η-λικιακό εύρος κυμαίνεται από 17 έως 45 ετών, με τη μεγαλύτερη συχνότη-τα να παρουσιάζεται στην ηλικία των 21 ετών (19,9%), ακολουθεί η ηλικίατων 20 ετών (18,5%) και η ηλικία των 22 ετών (18,2%). Οι περισσότεροιαπό τους ερωτώμενους είναι άγαμοι (92,2%), ενώ το 3,6% δήλωσε ότι εί-ναι αρραβωνιασμένοι και το 2,4% είναι έγγαμοι.Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η απουσία επιχειρηματικής κουλ-τούρας στους Έλληνες φοιτητές: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (65,5%)όχι μόνο δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τις επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον έναμεγάλο ποσοστό αυτών (38,3%) δεν γνωρίζει αν θα ήθελε να εμπλακείστην ίδρυση μίας επιχείρησης. Αντίθετα, όσοι από τους φοιτητές είχαν επι-χειρηματική εμπειρία, είχαν θετικότερες στάσεις, όσον αφορά στο ενδεχό-μενο να ασχοληθούν μελλοντικά με αυτές (32%). Το είδος αυτό της αυτο-απασχόλησης παρουσιάζεται ως λύση ύστατης ανάγκης για το 21,2%, ενώτο 26,9% δεν θα σχεδίαζε κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση.Το 73,5% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να εργαστεί σε κά-ποια οικογενειακή/συγγενική επιχείρηση, ενώ το 25,8% ήταν θετικό σεμία τέτοια προοπτική. Το δέλεαρ της ασφάλειας του δημοσίου τομέα απόπολύ νωρίς προσελκύει τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων. Αναλυτικό-τερα, το 59,9% αυτών δηλώνει εμφατικά ότι προτιμά την αποκατάστασητου δημοσίου τομέα, φοβούμενοι την ανάληψη ρίσκου και την αβεβαιότη-τα που “ευαγγελίζεται” η παγκοσμιοποιημένη αγορά. Δεδομένου όμως, ότισε μια κοινωνία χωρίς διακριτές σταθερές και σημεία αναφοράς, που ακό-μα και το κράτος έχει καταλύσει τον προνοιακό του χαρακτήρα και συ-στηματικά επιλέγει περισσότερο ελεύθερες σχέσεις εργασίας, ένα 40,1%των φοιτητών αμφιβάλλει για την πολυπρόβλητη ασφάλεια του δημοσίου.Φαίνεται ότι οι φοιτητές διατηρούν ανέγγιχτα την ακεραιότητά τους, δη-λώνοντας σε ποσοστό 42,9% ότι η εκμετάλλευση του συνανθρώπου δεν ο-
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δηγεί ανεμπόδιστα στην επιτυχία. Αντίθετα, ένα 19,5% ακραιφνώς δια-φωνεί με κάτι τέτοιο.Το δείγμα περιγράφεται παραστατικά στον παρακάτω πίνακα:Πίνακας 1.1.

Ανεξάρτητη μεταβλητή Επίπεδα μεταβλητών  ΠοσοστάΆρρεν 45,7Φύλο Θήλυ 54,3Άγαμος 92,2Έγγαμος 2,4Αρραβωνιασμένος 3,6Οικογενειακή κατάσταση Σε διάσταση 0,1Ναι 26,9Όχι 65,5Ασχολείστε  τώρα ή κατά τον παρελθόνέχετε  ασχοληθεί με επιχειρήσεις Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 7,4Ναι 25,9Όχι 73,6Κάποιοι  συγγενείς μου διαθέτουν δική τους επιχείρηση με την οποία σκοπεύω να α-σχοληθώ Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 0,2Ναι 32Όχι 29,4Σκοπεύετε σε κάποια φάση της ζωήςσας να ανοίξετε δική σας επιχείρηση Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 38,3Διαφωνώ απόλυτα 10,0Διαφωνώ 13,9Διαφωνώ εν μέρει 16,2Συμφωνώ εν μέρει 31,6Συμφωνώ 17,1
Θα  ήθε-λα να απασχοληθώ στο δημόσιο,  για-τί μόνο αυτό προσφέρει  σιγουριά  Συμφωνώ απόλυτα 11,2Διαφωνώ απόλυτα 11,8Διαφωνώ 24,4Διαφωνώ εν μέρει 20,7Συμφωνώ εν μέρει 22,0Συμφωνώ 14,2

Το  να ανοίξω δική μου επιχείρηση  α-ποτελεί για μένα ύστατη λύση  ανάγκης 
Συμφωνώ απόλυτα 7



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 263
Διαφωνώ απόλυτα 21,2Διαφωνώ 21,7Διαφωνώ εν μέρει 18,7Συμφωνώ εν μέρει 19Συμφωνώ 11,7

Για να γίνει κάποιος επιτυχημένος  επι-χειρηματίας πρέπει να μπορεί να εκμεταλλεύεται τους συνανθρώπους του Συμφωνώ απόλυτα 7,8
Μέσα συλλογής δεδομένωνΓια την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτημα-τολόγιο, που αφορά την επιχειρηματικότητα. Συνολικά περιλαμβάνει 71 ε-ρωτήσεις. Αρχικά, γίνεται αναφορά σε βασικά δημογραφικά χαρακτηρι-στικά, όπως το φύλο, η ηλικία, ο τόπος διαμονής και το μορφωτικό επίπε-δο. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη διάθεση για επι-χειρηματικότητα, όπως η ενασχόληση με επιχειρήσεις κατά το παρελθόν, ηεπιθυμία εργασίας με επιχειρηματικές προοπτικές,.Ακολουθεί μία σειρά ερωτήσεων, που αναφέρεται σε χαρακτηριστικάτης προσωπικότητας των ατόμων, που έμμεσα και άμεσα επηρεάζουν τιςεπαγγελματικές τους επιλογές. Η επιλογή των ατόμων να ασχοληθούν ή ό-χι με την επιχειρηματική δραστηριότητα συνάδει με ικανότητες, δεξιότητεςκαι χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτέςακολουθούν μία εξαβάθμια κλίμακα συμφωνίας – διαφωνίας, ως:1- Διαφωνώ απόλυτα2– Διαφωνώ3- Διαφωνώ εν μέρει4- Συμφωνώ εν μέρει5- Συμφωνώ6- Συμφωνώ απόλυταΗ ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15. Τα μοντέλα πουχρησιμοποιήθηκαν είναι η ανάλυση συχνοτήτων και η ανάλυση παραγό-ντων. Από την παραγοντική ανάλυση των 60 ερωτήσεων αναδείχθηκαν οιακόλουθοι παράγοντες: α) Οργάνωση και Συνέπεια, β) Καινοτομία καιΔιεκδικητικότητα, γ) Αυτοπεποίθηση και Δυναμισμός δ) Δημιουργικότητακαι Ευελιξία, ε) Εφευρετικότητα και Επιμονή και στ) Κοινωνικότητα.
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Ανάλυση δεδομένωνΑρχικά, χρησιμοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση για τηνεξακρίβωση και την επικύρωση της δομής των ερωτήσεων και τη μείωσητους πλήθους τους. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα έχουν ικανοποιη-τικές ενδογενείς συσχετίσεις, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό μέτροKaiser- Mayer- Olkin (Κ.Μ.Ο.) και ο έλεγχος σφαιρικότητας Bartlett (Β.Τ.S.).Η εξαγωγή των παραγόντων έγινε με την ανάλυση κύριων συνιστωσών. Τοκριτήριο επιλογής συνίσταται στον τρόπο μεταβολής της κλίσης (ScreenPlot), σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των απαιτούμενων παραγόντωνείναι αυτός, μετά τον οποίο υπάρχει τάση ευθυγράμμισης της γραμμής πουενώνει τις τιμές των χαρακτηριστικών τιμών του αρχικού πίνακα των κύ-ριων συνιστωσών. Η περιστροφή των αξόνων των παραγόντων έγινε μεVarimax rotation.Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουμε έξι παράγοντες, που αναφέρονταιστα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φοιτητών και σχετίζονταιμε την επιχειρηματική δραστηριοποίηση (Διάγραμμα 1.) Οι έξι αυτοί πα-ράγοντες αιτιολογούν το 44,9% της συνολικής διασποράς των χαρακτηρι-στικών των φοιτητών.Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παραγόντων που προέκυψαν χρη-σιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s a, όπου η τιμή του δείκτη είναι τουλά-χιστον 0,7 (α= 0,934). Για τη βελτίωση των τιμών του δείκτη a απομα-κρύνθηκαν οι ερωτήσεις, που δεν αποτελούσαν μέρος μιας αξιόπιστης κλί-μακας.Ο δείκτης Κ.Μ.Ο είναι 0,929, το οποίο δηλώνει ότι τα δεδομένα είναικατάλληλα για παραγοντική ανάλυση, ενώ το B.T.S.είναι 20080, 305, μεdf=1770 και  p=0.00.Με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών, όπως προέκυψε από την πα-ραγοντική ανάλυση, ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 26,5% της συνο-λικής διασποράς και συμμετέχουν στο σχηματισμό του δεκαπέντε μετα-βλητές. Ο πρώτος παράγοντας, που εκμαιεύτηκε, θα μπορούσε να ονομα-στεί “Οργάνωση και Συνέπεια” και αποτελείται από τις εξής μεταβλητές:συνέπεια σε προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα, υπευθυνότητα, συνέπειαστις υποχρεώσεις, οργανωτικότητα, σκληρή εργασία για την επίτευξη στό-χων, συγκέντρωση στο στόχο, προσεκτικός σχεδιασμός κινήσεων, που α-φορούν στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη,  μάθηση και εκμετάλ-
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Διάγραμμα 1.1. Διάγραμμα ιδιοτιμών Eigenvalue

λευση κάθε νέας πληροφορίας που ωφελεί, προνοητικότητα, επιζήτηση α-σφάλειας και σταθερότητας στη ζωή (τους), συνεργατικότητα, θυσίες γιατην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, ικανότητα να κερδίζουν εμπιστο-σύνη, γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών και στέρηση μέσων για την πραγ-ματοποίηση των ενδιαφερόντων τους.Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 5,7 % της συνολικής διασποράςκαι αποτελείται από δώδεκα μεταβλητές. Ο παράγοντας αυτός θα μπο-ρούσε να ονομαστεί “Καινοτομία και Διεκδικητικότητα”. Οι μεταβλητές πουσυμμετέχουν στο σχηματισμό αυτού του παράγοντα είναι: η ανταγωνιστι-κότητα, η διεκδικητικότητα, η άσκηση επιρροής στους ανθρώπους, η ικα-νότητα εύρεσης τρόπων για την πραγματοποίηση αδύνατων πραγμάτων,η επίτευξη στόχων με πλάγιους τρόπους, αν δεν γίνεται διά της ευθείας ο-δού, η πρωτοτυπία ιδεών, οι φιλοδοξίες, η αξιοποίηση των κοινωνικών ε-παφών για επίτευξη στόχου, η διορατικότητα, η εκμετάλλευση ευκαιριώνπου παρουσιάζονται, η άσκηση ελέγχου στα γεγονότα της ζωής τους και ηενασχόληση με εργασίες που αφορούν σε προμήθειες, παροχή υπηρεσιών,διαχείριση εμπορευμάτων και λογιστικά. Ο τρίτος παράγοντας ερμηνεύει το 3,5% της συνολικής διασποράς,
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συμμετέχουν δε στο σχηματισμό του έντεκα μεταβλητές. Ο παράγονταςαυτός θα μπορούσε να ονομαστεί “Αυτοπεποίθηση και Δυναμισμός”. Οι με-ταβλητές που τον απαρτίζουν είναι: η αντιμετώπιση δύσκολων καταστά-σεων με ψυχραιμία, η ανάκτηση δυνάμεων μετά από ατυχίες, η αισιοδοξία,η λήψη αποφάσεων με βάση το ένστικτο, η ροπή και ευχαρίστηση από τιςαλλαγές, η εμπιστοσύνη και η σιγουριά στον εαυτό τους, ο έλεγχος των γε-γονότων της ζωής και των λαθών τους, η αντιμετώπιση προβλημάτων ωςπροκλήσεων, καθώς και η απουσία εύκολης απογοήτευσης. Ο τέταρτος παράγοντας ερμηνεύει το 3,4% της συνολικής διασποράς.Ο παράγοντας αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί “Δημιουργικότητα και Ευ-
ελιξία ”. Αποτελείται από έξι μεταβλητές: τη δημιουργικότητα, την ευελιξία,την πρωτοτυπία ιδεών, την αντίληψη ευκαιριών, που παρουσιάζονται στηζωή, τη λήψη αποφάσεων με ρίσκο και την επίτευξη στόχων χωρίς τη βοή-θεια άλλων.Ο πέμπτος παράγοντας ερμηνεύει το 2,9%  της συνολικής διασποράςκαι περιλαμβάνει έξι μεταβλητές: την επιμονή, το θυμό, όταν αμφισβητεί-ται η ικανότητά τους, την εύκολη προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, τη νέααρχή μετά από αποτυχία, είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες, κάνουν πράγματα μεδικό τους τρόπο και θυσιάζουν πράγματα για την επίτευξη μακροπρόθε-σμων ανταμοιβών. Ο παράγοντας αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί“Εφευρετικότητα και Επιμονή ”.Τέλος, ο έκτος παράγοντας ερμηνεύει το 2,77% της συνολικής δια-σποράς και σχηματίζεται από τρεις μεταβλητές: την εξωστρέφεια, την κα-λή επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους και τις επικοινωνιακές δεξιό-τητες. Ο παράγοντας αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί “Κοινωνικότητα ”.Πίνακας 1.2 Κατανομή παραγόντων

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡ-ΤΙ-ΣΕΙΣ1. Οργάνωση και Συνέπεια  1.1 Συνέπεια στις υποχρεώσεις .7441.2 Χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα .7211.3 Χαρακτηρίζονται από συνέπεια σε προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα .712
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1.4 Χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα .6341.5 Επιζητούν ασφάλεια και σταθερότητα στη ζωή τους .6211.6 Συγκέντρωση στο στόχο .5981.7 Σκληρή εργασία για την επίτευξη στόχων .5681.8 Μάθηση και εκμετάλλευση κάθε νέας πληροφορίας που ωφελεί .5381.9 Προσεκτικός σχεδιασμός κινήσεων που αφορούν στην προσωπική καιεπαγγελματική εξέλιξη .511

1.10 Στέρηση πραγμάτων για την πραγματοποίηση των ενδιαφερόντων .4691.11 Προνοητικότητα .4531.12 Συνεργατικότητα .4251.13 Ικανότητα να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων .3681.14 Κατά κάποιο τρόπο δεν μένουν ποτέ χωρίς χρήματα .3451.15 Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών .303
2 Καινοτομία και Διεκδικητικότητα2.1 Ανταγωνιστικότητα .6492.2 Διεκδικητικότητα .6022.3 Άσκηση επιρροής στους ανθρώπους .5862.4 Εύρεση τρόπων για την πραγματοποίηση αδύνατων πραγμάτων .5522.5 Επίτευξη στόχων, αν δεν μπορούν δια της ευθείας οδού, με ανακάλυψηπλάγιων τρόπων .551

2.6 Πρωτοτυπία ιδεών .4912.7 Φιλοδοξίες .4582.8 Αξιοποίηση κοινωνικών επαφών για την επίτευξη στόχων .4192.9 Ενασχόληση με εργασίες που αφορούν σε προμήθειες, παροχή υπηρε-σιών, διακίνηση εμπορευμάτων και λογιστικά .404
2.10 Διορατικότητα .3652.11 Εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάζονται .3642.12 Θεωρούν ότι ασκούν έλεγχο στα γεγονότα της ζωής τους .338

3 Αυτοπεποίθηση  και δυναμισμός3.1 Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων με ψυχραιμία .6513.2 Χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία .6003.3 Απογοήτευση .5833.4 Ανάκτηση δυνάμεων μετά από ατυχίες .5763.5 Σιγουριά για τον εαυτό .5713.6 Αντιμετώπιση προβλημάτων ως προκλήσεις .515
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3.7 Έλεγχος λαθών και μάθηση από αυτά .4383.8 Θεωρούν ότι έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους .4073.9 Λήψη αποφάσεων με βάση το ένστικτο .3563.10 Χαρακτηρίζονται από αρέσκεια στις αλλαγές .347

4. Δημιουργικότητα και Ευελιξία4.1 Σε γενικές γραμμές πιστεύουν ότι έχουν πρωτότυπες ιδέες .6844.2 Ευελιξία .6824.3 Θεωρούν ότι είναι δημιουργικοί άνθρωποι .6104.4 Αντίληψη ευκαιριών που παρουσιάζονται στη ζωή .5334.5 Συχνά παίρνουν αποφάσεις που εμπεριέχουν ρίσκο .4844.6 Επίτευξη στόχων χωρίς τη βοήθεια των άλλων .398
5 Εφευρετικότητα και Επιμονή5.1 Συνηθίζουν να κάνουν πράγματα με το δικό τους τρόπο .6015.2 Χαρακτηρίζονται από επιμονή .5825.3 Ανοιχτοί σε νέες ιδέες .5295.4 Εύκολη προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και δεδομένα .4805.5 Θυμώνουν όταν κάποιος αμφισβητεί τις ικανότητές τους .4755.6 Θυσίες για την επίτευξη μακροπρόθεσμων ανταμοιβών .4135.7 Κάνουν νέα αρχή μετά από κάποια αποτυχία .405
6 Κοινωνικότητα6.1 Χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια .5846.2 Καλή επικοινωνία με τους συνανθρώπους .5826.3 Θεωρούν ότι έχουν καλές επικοινωνιακές ικανότητες .558

ΣυμπεράσματαΣκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναπτυχθεί μια κλίμακα μέ-τρησης της επιχειρηματικής  διάθεσης των νέων, η οποία να δίνει έμφασηστα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μελλοντικού επιχειρηματία. Όπως προαναφέρθηκε, το οικονομικό, θεσμικό και κοινω-νικό κλίμα , που επικρατεί στην Ελλάδα, δεν ευνοεί την ανάπτυξη της επι-χειρηματικής κουλτούρας και τα προγράμματα σπουδών των οικονομικώντμημάτων, ακόμα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο δεν έχουν προς το παρόνδώσει έμφαση σε αυτήν την κατεύθυνση. Η ανάδειξη και η έρευνα για τους
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ψυχολογικούς παράγοντες, που ενισχύουν τη στροφή προς τον δυναμικόαυτόν τομέα της οικονομίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη, γιατί τα πορί-σματα μπορούν να ενσωματωθούν στο σχολικό επαγγελματικό προσανα-τολισμό και να αποτελέσουν εφαλτήριο για την αποδέσμευση των νέων α-πό τη φενάκη της ασφάλειας του δημοσίου τομέα και την αποτελμάτωση,που συνεπάγονται οι επαχθείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.Παράλληλα, η εκπαίδευση των φοιτητών σε όλες τις μορφές της επι-χειρηματικότητας μπορεί να προσδώσει νέα ώθηση στην επιβαρυμένη ελ-ληνική οικονομία και να απαγκιστρώσει τους νέους από ψευδο-διλήμματα,που ταλανίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη από τις δεκαετίες του 1950και 1960. Θεωρούμε ότι η χρήση του παρόντος ερωτηματολογίου από ταΓραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων μπορεί να αναγάγει το ρόλοτους σε αποτελεσματικούς φορείς αρωγής στη λήψη επαγγελματικής α-πόφασης των φοιτητών, άσχετα από το αρχικό γνωστικό αντικείμενο, ε-πειδή, όπως καταδείχτηκε, η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα συμφυρμόψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, που είναι αδύνατο να συνδυα-στούν εποικοδομητικά, εάν δεν αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συ-στηματικής έρευνας.
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Αποκωδικοποίηση και  αναγνωστική κατανόησηαγοριών - κοριτσιών  Γ΄ τάξης δημοτικούστην επαρχία Μυλοπόταμου Ν. Ρεθύμνης
Αικατερίνη Βενιανάκη1

ΠερίληψηΣτην επαρχία Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης καταγράφονται υψηλάποσοστά εγκατάλειψης της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξαι-τίας των δυσκολιών γραπτού λόγου που αποτελεί έναν από τους αιτιολο-γικούς παράγοντες του φαινομένου της μαθητικής διαρροής. Σκοπός τηςέρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της αναγνωστικής δεξιότητας αγοριών-κοριτσιών (N=167) της Γ΄ τάξης του Δημοτικού στην επαρχία Μυλοποτά-μου του Ν. Ρεθύμνης. Για την αξιολόγηση της ανάγνωσης επιλέχθηκαντρεις διακριτές ομάδες μαθητών με υψηλές (N=42), μέτριες (N=43) και χα-μηλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης (N=42). Οι επιδόσεις τους στην απο-κωδικοποίηση συσχετίστηκαν με τις επιδόσεις στην αναγνωστική κατα-νόηση και διερευνήθηκαν διαφυλικές διαφορές εντός κάθε ομάδας. Τα α-ποτελέσματα έδειξαν ισχυρή συνάφεια αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης μόνο στην ομάδα μαθητών με χαμηλές επιδόσεις, ενώχωρίς στατιστική σημαντικότητα εμφανίστηκε η σχέση αυτή στις άλλεςδύο ομάδες. Μάλιστα, στην ομάδα των μαθητών με χαμηλές δεξιότητες α-ποκωδικοποίησης, τα αγόρια εμφάνισαν μεγαλύτερες δυσκολίες αναγνω-στικής κατανόησης από τα κορίτσια. Αυτό καταδεικνύει τον κίνδυνο πουδιατρέχουν ως προς την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και την αδυναμίαολοκλήρωσης της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αν δεν υπάρξειψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση.
Λέξεις - κλειδιά: δυσκολίες ανάγνωσης, φύλο, μαθητική διαρροή, επαρχίαΜυλοποτάμου
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ΒΕΝΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚ.276 SummaryIn the Province of Mylopotamos of the Municipality of Rethimnon,there are high percentages of students dropping out of school because ofliteracy difficulties, which is one of the main causes for student dropout.The aim of this research is to investigate the reading skills of males and fe-males of C class of Primary School in the Province of Mylopotamos, in theMunicipality of Rethimnon, in Crete.In order to evaluate reading skills,three distinct groups of pupils were selected, with high, average and lowdecoding skills, respectively. Their decoding scores were correlated toreading comprehension scores and gender differences were investigatedinside each group. The results showed high correlation between decodingand reading comprehension only in the third group (of low decoding skills),while no significant differences were found in the two other groups. Moreimportantly, males of the third group faced greater reading difficulties thanfemales of the same group. This finding indicates the high risks involved inthose males psychosocial development and in their potential dropout ofschool, if no psycho-educational intervention is made.
Key Words: reading difficulties, gender,  school dropout, Province of Mylo-potamos,

ΕισαγωγήΗ κατάκτηση της ανάγνωσης αποτελεί τον κεντρικό στόχο της εκπαι-δευτικής διαδικασίας, τη βάση για κάθε είδους μάθηση και την οδό προς
την ελευθερία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης γλωσσικών καιγνωστικών δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσεων. Η κατάκτηση της ανά-γνωσης επιτρέπει στον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με τις ιδέες, τις σκέ-ψεις  και τα συναισθήματα των άλλων (Βάμβουκας, 1984), να αναπτύξεικοινωνικές δεξιότητες, να πάρει  μέρος σε πολλές κοινωνικές δραστηριό-τητες (Taylor, Harris, Pearson, Garcia, 1995) και να συμβάλει στην ατομικήπρόοδο και την κοινωνική ευημερία.Αντίθετα, η δυσκολία κατάκτησής της πιθανόν στερεί τη δυνατότηταμάθησης, απόκτησης γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας
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με τα αγαθά του πολιτισμού και δημιουργεί δυσμενείς μακροχρόνιες συνέ-πειες στην ανθρώπινη ζωή. Η σχολική αποτυχία, η μαθητική διαρροή απότην υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση έχει συνδεθεί με τις δυσκολίεςστην ανάγνωση που είχαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στοΔημοτικό σχολείο (Βάμβουκας, 1992, 1999. Βουιδάσκης, 1996), προκαλώ-ντας δυσχέρειες στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή τους(Βάμβουκας, 1992). Αρκετοί μαθητές από την επαρχία Μυλοποτάμου ε-γκαταλείπουν το σχολείο πιθανόν εξαιτίας των δυσκολιών μάθησης πουαποτελεί έναν από τους αιτιολογικούς παράγοντες του φαινομένου τηςσχολικής διαρροής (Βουιδάσκης, 1996).Η παρούσα έρευνα έρχεται να φωτίσει πτυχές της αναγνωστικής δε-ξιότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές Γ΄ τάξης δη-μοτικού σχολείου, να διερευνηθούν διαφυλικές διαφορές στην ανάγνωση,ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη διδακτική παρέμβαση και να μην αποτε-λεί η αδυναμία κατάκτησης ανάγνωσης και γραφής, αιτία εγκατάλειψηςτης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επαρχία Μυλοποτάμου.

Αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόησηΗ ανάγνωση περιλαμβάνει δύο βασικές λειτουργίες, την αποκωδικο-ποίηση που αποτελεί την αισθητηριακή, μηχανική και εξωτερική όψη τηςανάγνωσης, και την κατανόηση που αποτελεί τη διανοητική, εσωτερική ό-ψη και το σκοπό της ανάγνωσης (Βάμβουκας, 1984, 1992).Η αποκωδικοποίηση των λέξεων θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, μεευχέρεια, να μην καταναλώνεται πολύς χρόνος σε αυτή τη λειτουργία, ώ-στε να δίνεται περισσότερος χρόνος στην κατανόηση του κειμένου. Αυτόείναι απαραίτητο, επειδή η κατανόηση του κειμένου απαιτεί τη χρήσηστρατηγικών ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του κειμένου, το θέμα πουπραγματεύεται το κείμενο, την προϋπάρχουσα γνώση, τα κίνητρα και τοσκοπό της ανάγνωσης. Μαθητές με δυσκολίες αποκωδικοποίησης στο τέ-λος της Α΄ τάξης στην πλειονότητά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στηΔ΄ τάξη, ενώ ελάχιστοι μαθητές ανακάμπτουν από τις δυσκολίες αυτές. Αυ-τό υποδηλώνει την αναγκαιότητα της κατάκτησης αποκωδικοποίησης,στις πρώτες τάξεις. Μάλιστα, το χαμηλό επίπεδο αποκωδικοποίησης μα-θητών των μεσαίων τάξεων είναι ποιοτικά χαμηλότερο από το επίπεδο



ΒΕΝΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚ.278
των μαθητών με καλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης στην αρχή της Β΄τάξης (Juel, 1988. Juel, Griffith & Gough, 1986). Η απογοήτευση που βιώ-νουν οι μαθητές αυτοί, όταν αποτυγχάνουν να διαβάσουν ένα γραπτό κεί-μενο, αποτελεί λόγο παραίτησης από τις προσπάθειες τους για κατάκτησητου γραπτού λόγου.Αποκωδικοποίηση και κατανόηση ανάγνωσης είναι αλληλοεξαρτώμε-νες δεξιότητες και η ένταση της σχέσης αυτής κυμαίνεται από μέτρια έωςκαι πολύ υψηλή (Aarnoutse & Van Leeuwe, 1998. Hoover & Tunmer,  1993.Torgesen, et al.,1997. Juel, Griffith &Gough, 1986. Spooner, Baddeley &Gathercole, 2004. McCormick & Samuels 1979. Βενιανάκη, 2009). Όταν υ-πάρχουν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, η ανάγνωση των λέξεων είναιαργή, συχνά λανθασμένη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα στοναναγνώστη για επαρκή επεξεργασία των συνδέσεων ανάμεσα στις λέξεις,φράσεις και προτάσεις, ώστε να δομήσει το νόημα του κειμένου (Kelly,Barac-Cikoja, 2007. Perfetti, 1994).Όμως, η κατάκτηση της ακρίβειας και ταχύτητας της ανάγνωσης απο-τελεί αναγκαίο, αλλά όχι και επαρκές κριτήριο για την αναγνωστική κατα-νόηση. Μαθητές με δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση, είναι δυνα-τόν να έχουν επαρκείς δεξιότητες αποκωδικοποίησης. Η ακριβής και ρέου-σα ανάγνωση δε διασφαλίζει πάντα και την επαρκή κατανόηση (Cain &Oakhill, 2007), επειδή για την κατανόηση της ανάγνωσης απαιτούνταιδιαφορετικές γλωσσικές, γνωστικές δεξιότητες και διαδικασίες, οι οποίεςαναπτύσσονται και «διδάσκονται» μέσα στην τάξη.Όμως, υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι η α-νάπτυξη της ανάγνωσης λέξεων και της αναγνωστικής κατανόησης δεν α-κολουθεί παράλληλη πορεία. Με ανασκόπηση στη βιβλιογραφία για τησχέση της αναγνωστικής ευχέρειας λέξεων και της αναγνωστικής κατα-νόησης οι Paris, Carpenter, Paris & Hamilton (2005) κατέληξαν ότι, αν καιτα χαμηλά επίπεδα αναγνωστικής ευχέρειας λέξεων εμφανίζουν υψηλήσυσχέτιση με την αναγνωστική κατανόηση, εντούτοις είναι λανθασμένο νασυμπεράνουμε ότι η καλή αναγνωστική ευχέρεια λέξεων θα διασφαλίσειτην επαρκή αναγνωστική κατανόηση.Στις μεσαίες και τελευταίες τάξεις του Δημοτικού απαιτούνται περισ-σότερο ανεπτυγμένες γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες, επειδή τα κεί-μενα περιέχουν περισσότερες δύσκολες έννοιες, είναι πιο σύνθετα, περιε-κτικά και πυκνά σε νοήματα. Επομένως, οι δύο αυτές δεξιότητες ακολου-
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θούν διαφορετική πορεία (Keenan, 2006) λειτουργούν ανεξάρτητα (Oak-hlill & Cain, 2007) και η σχέση ανάμεσά τους τείνει να είναι μην είναι τόσοισχυρή (Hoover & Tunmer, 1993), αλλά ασθενής (Cain, Oakhill & Bryant,2000. Nation et al., 1999. Nation &Snowling, 1998). Στο ίδιο συμπέρασμακαταλήγουν και οι Joshi, Williams & Wood (1998), υποστηρίζοντας ότι ηαποκωδικοποίηση είναι πολύ σημαντική δεξιότητα μέχρι την απόκτησήτης, ενώ η αναγνωστική κατανόηση συνεχίζει να αναπτύσσεται καθ’ όλητη διάρκεια της ζωής μέχρι να φτάσει ο αναγνώστης στα υψηλότερα επί-πεδα, να ασκεί κριτική σε αυτά που διαβάζει, να αμφισβητεί, να προτείνεικαι να εξηγεί διατυπώνοντας τις δικές του απόψεις (Βάμβουκας, 1984).Γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες χαμηλότερου και υψηλότερου ε-πιπέδου συνδέονται με την αναγνωστική κατανόηση μετά την κατάκτησητης δεξιότητας αποκωδικοποίησης, όπως η αναγνώριση της σημασίας τωνλέξεων (λεξιλόγιο) που κατέχει κεντρική θέση ανάμεσα στην αποκωδικο-ποίηση και την κατανόηση (Perfetti 1985. Protopapas, Sideridis, Mouzaki &Simos, 2007), διευκολύνοντας την κατανόηση του κειμένου (Βάμβουκας,1994, 2004). Η σύνδεση της προφορικής γλώσσας με το λεξιλόγιο, το ο-ποίο ασκεί σημαντικό ρόλο και υποστηρίζει την ανάγνωση κατά τη διάρ-κεια του αρχικού σταδίου που είναι η αποκωδικοποίηση (αναφέρεταιστους Dickinson et al., 2003) αναδεικνύει την ισχυρή έντασης σχέση ανά-μεσα στις δεξιότητες προφορικής γλώσσας και την ανάγνωση (Mason etal., 1992), στις μεσαίες και μεγαλύτερες τάξεις σχολικής ηλικίας (Cunning-ham & Stanovich, 1997).Συμπερασματικά, η αναγνωστική δεξιότητα δεν αποτελεί μια μονο-διάστατη δομή: εμπλέκει την αλληλεπίδραση ενός μεγάλου εύρους γνω-στικών, γλωσσικών δεξιοτήτων και διαδικασιών. Συνεπώς, υπάρχουν πολ-λές διαφορετικές όψεις στην αναγνωστική διαδικασία που μπορεί να εγεί-ρουν δυσκολίες, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην αποτυχία ανα-γνωστικής κατανόησης  (Cain et al., 2004).

Φύλο και ανάγνωσηΗ διεθνής βιβλιογραφία βρίθει θεωριών και ερευνητικών αποτελε-σμάτων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για τη σχέση μεταξύ τουφύλου και της ανάγνωσης.  Διαπολιτισμικές έρευνες στην ανάγνωση δεν έ-
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χουν δείξει διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, ενώ αντίθετα σε άλ-λες χώρες τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών (Dwyer, 1973. Preston,1962, στο Chall, 1996).Πριν από τη δεκαετία του 1990, η πλειονότητα των ερευνών συμφω-νούσε στην ύπαρξη διαφυλικών διαφορών ως προς την εμφάνιση των δυ-σκολιών ανάγνωσης. Κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, δια-φορές στην εγκεφαλική ασυμμετρία, διαφορετικός ρυθμός ωρίμασης ανά-μεσα στ’ αγόρια και τα κορίτσια (Βενιανάκη, 2003) φαίνεται να ευθύνο-νται για τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.Όμως, ερευνητικά δεδομένα μετά τη δεκαετία του 1990, δείχνουν ότιοι διαφυλικές διαφορές είναι πλασματικές, αναφέροντας προκαταλήψειςσε βάρος των αγοριών ως προς τη διαδικασία επιλογής των δειγμάτων καιτων στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούν αρκετές έρευνες (Share &Silva, 2003. Shaywitz, 1996). Επίσης, αναφέρεται η υπερδραστηριότηταπου εμφανίζουν τα αγόρια ως παράγοντας ευκολότερου εντοπισμού τουςαπό τους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν ότι η αναλογία αγο-ριών-κοριτσιών με δυσκολίες ανάγνωσης είναι ίση (Share & Silva, 2003),αλλά τ’ αγόρια σημειώνουν χαμηλότερο μέσο όρο και μεγαλύτερη διακύ-μανση. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και μεταγενέστερες έρευνες(Barkley, 1997. Flynn & Rahbar, 1994. Liederman, Kntrowitz & Flannery,2005. Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004) και σε ασιατικές χώρες, π.χ., Κίνα(Ho, 2008), αποδίδοντας σε διαφορετική ερμηνεία την άνιση αναλογία α-γοριών-κοριτσιών. Σημειώνουν δε, ότι τα αγόρια εξαιτίας των προβλημά-των συμπεριφοράς μέσα στην τάξη παραπέμπονται πιο συχνά σε υπηρεσί-ες, ενώ οι δυσκολίες ανάγνωσης των κοριτσιών περνούν απαρατήρητες. Ημεγαλύτερη διακύμανση της αναγνωστικής επίδοσης στα αγόρια ερμηνεύ-ει εν μέρει τη μεγαλύτερη αναλογία των αγοριών έναντι των κοριτσιών ωςπρος τις δυσκολίες ανάγνωσης (Hawke, Olson, Willcut, Wadsworth, De-Fries, 2009).Όμως, οι δυσκολίες ανάγνωσης που εμφανίζουν τα αγόρια στις τρειςπρώτες τάξεις πιθανόν να μην οφείλονται σε προκαταλήψεις εις βάροςτων αγοριών. Στην έρευνα των Flynn & Rahbar, (1994), αναφέρεται ότι ανκαι τα αγόρια εμφανίζουν σε μεγαλύτερη αναλογία πολύ σοβαρές δυσκο-λίες ανάγνωσης, αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά σημεία τομής (cut-off
points), οι διαφορές στα δύο φύλα φαίνεται να μειώνονται. Οι Smith,Dowdy, Polloway & Blalock (1997), προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη με-
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γαλύτερη αναλογία που εμφανίζουν τα αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες έ-ναντι των κοριτσιών καταλήγουν ότι οι βιολογικές διαφορές, η διαφορετι-κή κουλτούρα για τα δύο φύλα στο σχολείο, η εντονότερη διασπαστικήσυμπεριφορά των αγοριών, καθώς και οι διαφορετικές αντιδράσεις τωνεκπαιδευτικών απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια, φαίνεται να ερμη-νεύουν τη μεγαλύτερη αναλογία αγοριών έναντι των κοριτσιών. Τέσσερις ανεξάρτητες επιδημιολογικές μελέτες (Rutter, et al., 2004)επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι δυσκολίες ανάγνωσης είναι πιο συχνές στα α-γόρια απ’ ότι τα κορίτσια. Τα αγόρια εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστόδυσκολίες ανάγνωσης απ’ ότι τα κορίτσια και οι δυσκολίες ανάγνωσηςστην παιδική ηλικία συνδέονται με προβλήματα προσαρμογής και  συμπε-ριφοράς και προκαλούν δυσμενείς μακροχρόνιες συνέπειες στην εφηβείακαι την ενήλικη ζωή, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.Όμοια,  επιστημονικές  μελέτες που εκτιμούν ότι οι δυσκολίες ανά-γνωσης αποτελούν μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, έχουν δείξει ότι τααγόρια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τα  κορίτσια, αποδίδο-ντας σε βιολογικούς παράγοντες  τις διαφορές αυτές (Abramowicz &Richardson, 1975. Gualtieri & Hicks, 1985. Nicholas & Chen, 1981, αναφέ-ρονται από Liederman, Kantrowitz & Flannery, 2005).  Η  τάση των αγο-ριών να εμφανίζουν περισσότερες δυσκολίες ανάγνωσης φαίνεται να επι-κρατεί, ακόμα κι όταν ελαχιστοποιούνται τα μεθοδολογικά λάθη (Lieder-man et al., 2005).Στην Ελλάδα, οι έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια έχουν καλύτερες ε-πιδόσεις στην ανάγνωση από τα αγόρια (Βάμβουκας, 1988. Σακκάς, 2002),αλλά οι καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών πιθανόν οφείλονται στον τρό-πο κοινωνικοποίησης των αγοριών και σε άλλους παράγοντες που δε συν-δέονται με τις μαθησιακές δυσκολίες (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2005).Συμπερασματικά, παρά τη σύγκλιση της πλειονότητας των ερευνώνως προς τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αγόρια στην α-νάγνωση, υιοθετούνται διαφορετικές ερμηνείες ως προς τις διαφυλικέςδιαφορές που παρατηρούνται ως προς τις δυσκολίες ανάγνωσης. Η ηλικία,κοινωνικοπολιτισμικοί και βιολογικοί παράγοντες υπεισέρχονται  στη δια-δικασία μάθησης της ανάγνωσης με αποτέλεσμα τα αγόρια να  εμφανίζουνμεγαλύτερες δυσκολίες συγκριτικά με τα κορίτσια. Αντίθετα, άλλες έρευ-νες επικεντρώνονται στην ίση αναλογία αγοριών κοριτσιών ως προς τιςδυσκολίες ανάγνωσης, επισημαίνοντας ότι οι διαφορές που παρατηρού-
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νται είναι πλασματικές, εξαιτίας των προκαταλήψεων, των κριτηρίων,των διαφορετικών σημείων τομής που χρησιμοποιούνται για την επιλογήτων μαθητών με δυσκολίες ανάγνωσης.

Στόχοι και ερευνητικά ερωτήματαΤο ερευνητικό ενδιαφέρον μας υπαγορεύεται τόσο από τη διερεύνησητης σχέσης αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης μαθητών μεδιαφορετικές δεξιότητες αποκωδικοποίησης, όσο και των διαφυλικώνδιαφορών των μαθητών με διαφορετικές δεξιότητες αποκωδικοποίησηςως προς την αναγνωστική κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα επιχειρούμε ναδώσουμε απάντηση  στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: α) Ποια είναι ησχέση ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόηση με-ταξύ των μαθητών με χαμηλές, μέτριες και υψηλές επιδόσεις στην αποκω-δικοποίηση; και β) υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση αγο-ριών και κοριτσιών με χαμηλές, μέτριες και υψηλές επιδόσεις στην αποκω-δικοποίηση στη Γ΄ τάξη ως προς την αναγνωστική κατανόηση;
Μεθοδολογία έρευνας

ΔείγμαΗ έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2006 σε όλα τα δημοτικά σχολείατης επαρχίας Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης, εξαιρώντας ελάχιστα μονο-θέσια σχολεία εξαιτίας της έλλειψης φοίτησης μαθητών στη Γ΄ τάξη. Οι δο-κιμασίες ανάγνωσης χορηγήθηκαν σε 167 μαθητές -81 αγόρια και 86 κορί-τσια. Αυτή η ηλικιακή ομάδα επιλέχθηκε, αφενός επειδή οι μαθητές στη Γ΄τάξη έχουν δεχτεί συστηματική διδασκαλία ανάγνωσης-γραφής, αφετέρουεπειδή η αξιολόγηση των δυσκολιών γραπτού λόγου είναι πιο αξιόπιστηστη Γ΄ παρά στη Β΄ τάξη (Shaywitz et al., 1990), καθιστώντας δύσκολη τηβελτίωση στις επόμενες τάξεις (Μουζάκη, 2008. Smart, Sanson, Prior,1996).Με βάση τις επιδόσεις τους στην αποκωδικοποίηση ανάγνωσης, οι167 μαθητές του δείγματος ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες. Οι μαθητές με
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υψηλές επιδόσεις αποκωδικοποίησης ταξινομήθηκαν στην ομάδα  Ι(Ν=42), με μέτριες δεξιότητες στην ομάδα ΙΙ (Ν=43) και με χαμηλές επιδό-σεις στην ομάδα  ΙΙΙ (Ν=42).Στην ομάδα Ι συμπεριλήφθηκαν οι μαθητές που η επίδοσή τους ήτανεντός του 4ου ή ανώτερου τεταρτημορίου, κάτω από το οποίο βρίσκεται το75% των τιμών της κατανομής. Η επίδοση των μαθητών αυτών κυμάνθηκεαπό το 75ο μέχρι και το 100ο εκατοστημόριο. Στη ομάδα ΙΙ συμπεριλήφθη-καν οι μαθητές που η επίδοσή τους εκτείνονταν από το 37.5ο έως το 62.5οεκατοστημόριο (στο μέσο όρο της κατανομής). Εξαιρέθηκαν οι μαθητές μεεπιδόσεις από το 25ο έως και το 37.5ο εκατοστημόριο και από το 62.5ο έωςτο 75ο . Στην ομάδα ΙΙΙ συμπεριλήφθηκαν μαθητές που η επίδοσή τους ή-ταν κάτω του 25ου εκατοστημορίου. Η αξιοπιστία της ομάδας μαθητώνπου επιλέγεται για τις δυσκολίες ανάγνωσης με κριτήριο τη χαμηλή επίδο-ση (≤25ο εκατοστημόριο) έχει επιβεβαιωθεί από έρευνες (Fletcher, et al.,1994, Shaywitz et al., 1992), αφού οι δύο ομάδες έχουν όμοιο γνωστικόπροφίλ και δε διαφοροποιούνται σημαντικά στατιστικώς. Επομένως, η ο-μάδα των μαθητών με χαμηλή επίδοση στην αποκωδικοποίηση μπορεί ναχαρακτηριστεί ως ομάδα μαθητών με δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση.

Τα Εργαλεία αξιολόγησης, αξιοπιστία και εγκυρότηταΓια την αξιολόγηση των δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης χορηγήθηκαν στους μαθητές μία δοκιμασία αποκωδι-κοποίησης λέξεων (Δ.Α.Λ) και μία δοκιμασία συμπλήρωσης ελλιπών προ-τάσεων (Σ.ΕΛ.Π).Η Δ.Ο.Λ αποτελούνταν από 55 πραγματικές λέξεις. Η ταχύτητα και ηακρίβεια στην αποκωδικοποίηση αξιολογήθηκαν με βάση την απομαγνη-τοφώνηση των αναγνώσεων σε ένα λεπτό (1΄) (Aarnoutse & Van Leeuwe,2000). Η αλάνθαστη ανάγνωση λέξης πιστώθηκε με μία μονάδα, η κατά-τμηση λέξης με μισή μονάδα (0.5), ο συλλαβισμός λέξης με δύο δέκατα(0.2), η αυτοδιόρθωση με οχτώ δέκατα (0.8), ενώ η λανθασμένη απάντησηδεν έπαιρνε βαθμό (0). Λανθασμένες απαντήσεις (λάθη αποκωδικοποίη-σης) που δεν πήραν βαθμό θεωρήθηκαν οι αντικαταστάσεις, παραλείψεις,προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων (Ζάχος, 1999. Howell&Morehead, 1987. Taylor et al., 1995) και ο παρατονισμός (Βάμβουκας,
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2004).Η Δοκιμασία Σ.ΕΛ.Π αποτελούνταν από 25 προτάσεις. Ο συνολικόςδείκτης δυσκολίας όλων των προτάσεων ήταν 52.50%, δείκτης που συμ-φωνεί με όμοιες δοκιμασίες σε έρευνες (Anastasi 1982. Τάφα, 1995. Τρί-γκα, 2004). Κάθε σωστή απάντηση πιστώνονταν από μία μονάδα, ενώ ηλανθασμένη  δεν έπαιρνε βαθμό. Έτσι, η κλίμακα αξιολόγησης του Σ.ΕΛ.Πήταν 0-25.Η αξιοπιστία των οργάνων μέτρησης ελέγχθηκε με τη μέθοδο της  ε-παναληπτικής μέτρησης των δοκιμασιών (test-retest) και με τη μέθοδο τηςεσωτερικής συνοχής (internal consistency). Προηγήθηκαν δύο πιλοτικές έ-ρευνες σε μαθητές Γ΄ τάξης ολιγοθέσιων και πολυθέσιων σχολείων της ε-παρχίας Αποκορώνου στο Ν. Χανίων, προκειμένου οι δοκιμασίες να κατα-λήξουν στην τελική τους μορφή και να χορηγηθούν στον πληθυσμό τηςκυρίως έρευνας. Ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε με την εφαρμογή του κριτη-ρίου t-test για συσχετιζόμενα δείγματα (Paired t-test) (Morgan, Leech, Glo-eckner & Barrett, 2004) και κρατήθηκε σταθερός ο χρόνος μέτρησης (1΄).Η συνάφεια ανάμεσα στην πρώτη και την επαναληπτική μέτρηση ως προςτην ακρίβεια  ανάγνωσης (r=.983, p<.001)  και στη δοκιμασία ΣΕΛΠ
(r=.888, p<.001)  ήταν  υψηλή.Ως δεύτερη μέθοδος υπολογισμού της αξιοπιστίας ελέγχθηκε αυτή τηςεσωτερικής συνέπειας χρησιμοποιώντας το συντελεστή Kuder-Richardson20. Για τη Δ.Α.Λ ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας ήταν 0.811 και για τηδοκιμασία ΣΕΛΠ 0.854. Οι παραπάνω συντελεστές αξιοπιστίας θεωρούνταιαρκετά ικανοποιητικοί (Kline, 1993) και δείχνουν ότι οι ερωτήσεις πουσυνθέτουν την κάθε δοκιμασία έχουν ικανοποιητική εσωτερική συνέπειααξιοπιστίας  (Kline, 1993).

Η εγκυρότητα κριτηρίου ελέγχθηκε με τη συσχέτιση της βαθμολογίαςτου δασκάλου  (ανεξάρτητο κριτήριο) και της επίδοσης των μαθητών στιςχορηγηθείσες δοκιμασίες (Βάμβουκας, 1994). Οι δείκτες συνάφειας για τηΔ.Α.Λ. (r= .814) και για τη δοκιμασία Σ.ΕΛ.Π (r=.715) ήταν στατιστικά ση-μαντικοί, σε επίπεδο p<.001.Ως προς την εγκυρότητα περιεχομένου οι λέξεις που συμπεριλήφθησανστη Δ.Α.Λ και τη ΣΕ.Λ.Π ήταν γνωστές λέξεις από τα κείμενα των βιβλίωντης Γλώσσας της Γ΄ τάξης. Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις της αντι-προσωπευτικότητας  του περιεχομένου των δοκιμασιών και επομένως καιτης εγκυρότητας του περιεχομένου τους.
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Προφίλ μαθητών των τριών ομάδων ως προς την αποκωδικοποίηση και

κατανόηση ανάγνωσης. Οι τρεις ομάδες μαθητών με διαφορετικές επιδό-σεις στην αποκωδικοποίηση ανάγνωσης έχουν διαφορετικές επιδόσεις καιστην αναγνωστική κατανόηση (πίνακας 1).Στην ομάδα Ι, το 4.8%  των τιμών (Ν=2) στην αναγνωστική κατανόη-ση είναι  μικρότερες του 25ου εκατοστημόριου, ενώ το 44% των τιμών(Ν=25) της ομάδας αυτής έχει επιδόσεις μεγαλύτερες του 75ου εκατοστη-μόριου. Στην ομάδα ΙΙ, το 30.2% (Ν=13) των τιμών στην αναγνωστική κα-τανόηση είναι μικρότερες του 25ου εκατοστημορίου, ενώ μόλις το 14%(Ν=11) έχει επιδόσεις  μεγαλύτερες του 75ου εκατοστημόριου. Οι μαθητέςτης ομάδας ΙΙΙ απαντούν σωστά στο 1/3 επί του συνολικού αριθμού τωνδοκιμασιών ΔΑΛ και ΣΕΛΠ και σημείωσαν τις χαμηλότερες επιδόσεις τόσοστην αποκωδικοποίηση λέξεων όσο και στην αναγνωστική κατανόηση. Το64.3% των μαθητών (Ν=27) σημειώνει επιδόσεις  μικρότερες του 25ου ε-κατοστημορίου, ενώ δε βρέθηκε τιμή μεγαλύτερη του 75ου εκατοστημό-ριου.
Σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης μαθητών με

διαφορετικές δεξιότητες στην αποκωδικοποίηση. Για τη διερεύνηση της ύ-παρξης σχέσης ανάμεσα στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης των μαθητών των τριών ομάδων, υπολογίστηκαν οισυντελεστές γραμμικής συσχέτισης Pearson’s r, ώστε να διερευνηθεί ησχέση αυτή χωριστά ανά ομάδα. Ο δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στην απο-κωδικοποίηση και κατανόηση ανάγνωσης είναι ισχυρός για όλο το δείγμα
(r=.677, p<.001), αλλά η σχέση αυτή διαφοροποιείται ανά ομάδα.Από τον πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι στην ομάδα Ι και ΙΙ ο θετικός συ-ντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση και κατανόησηδεν είναι στατιστικά σημαντικός (r=.239, και r=.240 p>.05) σε επίπεδο 5%.Οι δεξιότητες στην αποκωδικοποίηση δε συμμεταβάλλονται με τις δεξιό-τητες αναγνωστικής κατανόησης. Στην ομάδα Ι και ΙΙ οι καλές ή μέτριες ε-πιδόσεις στην ακρίβεια και ταχύτητα αποκωδικοποίησης δεν συνοδεύο-νται πάντα από καλές και μέτριες επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόη-ση, αντίστοιχα.Αντίθετα, στην ομάδα ΙΙΙ ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στην α-ποκωδικοποίηση και κατανόηση είναι υψηλός  (r=.519, p<.001) σε επίπεδο
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1‰. Μαθητές που δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση, αντιμετωπί-ζουν δυσκολίες και στην αναγνωστική κατανόηση καταδεικνύοντας τηναλληλεξάρτηση των δύο συνιστωσών της ανάγνωσης.

Διαφυλικές διαφορές εντός των ομάδων (γράφημα 1). Για τη διερεύνη-ση διαφορών των μέσων όρων των αγοριών και κοριτσιών με χαμηλές, μέ-τριες και υψηλές επιδόσεις στην αποκωδικοποίηση ως προς την αναγνω-στική κατανόηση, χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο ανάλυσης διακύμανσης δι-
πλής κατεύθυνσης. Δεδομένης της ισότητας διασπορών (F=1.328, p>.05),τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη αλληλεπίδρασης ομάδας και φύλου
(F=4.546**, p=.012<.01), (πίνακας 2) και για το λόγο αυτό προχωρήσαμεστον έλεγχο για απλές επιδράσεις. Η ανάλυση για απλές επιδράσεις έδειξεότι μόνο τα αγόρια στην ομάδα ΙΙΙ διαφοροποιούνται με στατιστική σημα-ντικότητα [ t (121) =-2.782, p=.006<.01)] από τα κορίτσια της ίδιας ομάδαςως προς την αναγνωστική κατανόηση. Τα αγόρια σημειώνουν χαμηλότε-ρους μέσους όρους στην αναγνωστική κατανόηση από τα κορίτσια παράτο γεγονός ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αποκωδικοποίησης. Ωστόσο, οέλεγχος για διαφορές αγοριών-κοριτσιών στις ομάδες Ι και ΙΙ δεν έδειξεστατιστική σημαντικότητα. Αγόρια και κορίτσια με υψηλές [t(121)=.942,
p>.05)] ή μέτριες επιδόσεις στην αποκωδικοποίηση [t(121)=.169, p>.05)] δεδιαφοροποιούνται ως προς την αναγνωστική κατανόηση μεταξύ τους.

ΣυζήτησηΣυνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνουμε ότι ησχέση αποκωδικοποίησης και κατανόησης ανάγνωσης στη Γ΄ τάξη διαφο-ροποιείται ανάλογα με το επίπεδο κατάκτησης της δεξιότητας αποκωδι-κοποίησης των μαθητών και ότι αγόρια και κορίτσια διαφοροποιούνταιστην αναγνωστική κατανόηση μόνο στην ομάδα των μαθητών με χαμηλέςεπιδόσεις στην αποκωδικοποίηση.
Σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης μεταξύ των

ομάδων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ: Τα αναγνωστικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας ση-ματοδοτούν και τη σχέση της αποκωδικοποίησης με την αναγνωστική κα-τανόηση. Για τους μαθητές που έχουν κατακτήσει την αποκωδικοποίηση ήέχουν μέτριες επιδόσεις αποκωδικοποίησης, οι δείκτες συσχέτισης δεν εί-ναι  ισχυροί  (Hoover & Tunmer, 1993). Η χαμηλής έντασης σχέση αποκω-
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δικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης στην ομάδα Ι υποδηλώνει ότιη αποκωδικοποίηση είναι αναγκαία, αλλά όχι και επαρκής δεξιότητα, κα-θόσον δε διασφαλίζει πάντα την κατανόηση της ανάγνωσης (Cain & Oak-hill, 2007).Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας όσον αφορά την ομάδα Ι συγκλί-νουν με τις έρευνες που δείχνουν ότι η σχέση αποκωδικοποίησης και κα-τανόησης ανάγνωσης τείνει να εξασθενεί (Perfetti, 1985. Protopapas et al.,2007), όταν έχει κατακτηθεί η δεξιότητα αποκωδικοποίησης. Η εξασθένη-ση αυτή συντελείται σταδιακά στις μεσαίες τάξεις  (Cain, Oakhill & Bryant,2000, 2004. Nation et al.,1999. Nation & Snowling, 1998) επειδή υψηλότε-ρου επιπέδου δεξιότητες και διαδικασίες διαμεσολαβούν στη σχέση αυτή(Chall,1996) και ασκούν καθοριστικό ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση(Willson & Ruprley, 1997) μετά την κατάκτηση της αποκωδικοποίησης. Ηασθενής σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης έχει υ-ποστηριχτεί από έρευνες που χρησιμοποιούν ως δείγματα  ομάδες παιδιώνμε καλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης (Yuill & Oakhill, 1991. Cain,Oakhill, & Bryant, 2000. Nation et al.,1999. Nation & Snowling,1998).Η χαμηλής έντασης σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κα-τανόησης βρέθηκε και στην ομάδα των μαθητών της ομάδας ΙΙ υποδεικνύ-οντας ότι η αποκωδικοποίηση δεν ακολουθεί παράλληλη πορεία με την α-ναγνωστική κατανόηση (Paris et al., 2005). Επισημαίνεται ότι η δοκιμασίαΣΕΛΠ που χορηγήθηκε στους μαθητές του δείγματός μας, ελέγχει την ανα-γνωστική κατανόηση σε επίπεδο πρότασης. Πιθανόν λοιπόν, η χαμηλή επί-δοση του 30.2% των μαθητών (<25ου εκατοστημόριου) να υποδηλώνει δυ-σκολίες στη γραμματικοσυντακτική γνώση, στην κατανόηση της σημασίαςτων λέξεων και το λεξιλόγιο σε επίπεδο πρότασης. Με την πρόοδο των τά-ξεων, οι μαθητές αυτοί πιθανόν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολί-ες, αφού στις μεσαίες τάξεις, απαιτούνται περισσότερες και πιο υψηλού ε-πιπέδου γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες,, επειδή το υλικό ανάγνωσηςγίνεται πιο σύνθετο, εμπεριέχει περισσότερες δύσκολες έννοιες και έχειπιο πολύπλοκη  σύνταξη. Ωστόσο, το 14% των μαθητών της ομάδας ΙΙ μεεπιδόσεις μεγαλύτερες του 75ου εκατοστημορίου στην αναγνωστική κατα-νόηση, αφενός δείχνει  ότι οι μαθητές αυτοί δε στηρίζονται τόσο στην α-ποκωδικοποίηση για να κατανοήσουν τις πληροφορίες σε επίπεδο πρότα-σης, αφετέρου δηλώνει την αποσύνδεση  αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης.
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Αντίθετα, οι μαθητές που σημειώνουν  επιδόσεις κάτω του 25ου εκα-τοστημόριου τόσο στην αποκωδικοποίηση όσο στην αναγνωστική κατα-νόηση, εξαντλούν τους γνωστικούς πόρους στην προσπάθεια που κατα-βάλλουν να διαβάσουν με ακρίβεια και ταχύτητα. Όταν η ανάγνωση δενείναι ρέουσα, οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να επιστρέφουν συνεχώς στιςλέξεις που εκφέρουν λάθος και να ρίχνουν το βάρος στη σωστή εκφοράτων λέξεων. Τα αποτελέσματά μας όσον αφορά την ισχυρή   έντασης σχέ-ση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης στην ομάδα ΙΙΙ συ-γκλίνουν με αποτελέσματα άλλων ερευνών  σε μαθητές μικρών και μεσαί-ων τάξεων (Aarnoutse & Van Leeuwe, 1998. Hoover & Tunmer  1993. Tor-gesen et al., 1997. Juel, Griffith &Gough, 1986. Spooner, Baddeley & Gather-cole, 2004. McCormick and Samuels 1979.  Βενιανάκη, Α., 2009), επιβεβαι-ώνοντας την αλληλοεξάρτηση  των δύο αυτών συνιστωσών της ανάγνω-σης (Gough & Tunmer, 1986) για τους μαθητές που δεν έχουν κατακτήσειεπαρκώς τη δεξιότητα της αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης. Μόνο, όταναυτή κατακτηθεί, η ανάγνωση μπορεί να γίνει εργαλείο μάθησης. Στις με-σαίες τάξεις η αδυναμία κατάκτησής της υποδηλώνει ότι θα προκύψουν ε-πιπλέον δυσκολίες στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, καθώς σταδια-κά οι μαθητές αυτοί θα αποσύρονται από τις μαθησιακές δραστηριότητεςμέσα στην τάξη.
Διαφυλικές διαφορές εντός των ομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότιαγόρια και κορίτσια με υψηλή και μέση επίδοση στην αποκωδικοποίηση δεδιαφοροποιούνται με στατιστική σημαντικότητα στην αναγνωστική κατα-νόηση. Αξιοσημείωτο εύρημα είναι οι διαφορές που βρέθηκαν ανάμεσα σταδύο φύλα στην ομάδα ΙΙΙ. Φαίνεται ότι οι δυσκολίες στην αναγνωστική κα-τανόηση αγοριών είναι μεγαλύτερες από αυτές των κοριτσιών, παρά τηχαμηλή επίδοση και των δύο φύλων στην αποκωδικοποίηση.  Τα αποτελέ-σματα αυτά συγκλίνουν με αποτελέσματα  άλλων ερευνών (Smith et al.,1997) και επιδημιολογικών μελετών (Rutter et al., 2004), όπου τα αγόριαεμφανίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ανάγνωσης από τα κορίτσια, αποδίδο-ντας διαφορετική αιτιολογία για τις διαφορές αυτές.Αν και δε μπορούμε να προσδιορίσουμε τους αιτιολογικούς παράγο-ντες για τις μεγαλύτερες δυσκολίες των αγοριών στην αναγνωστική κατα-νόηση, αυτή η ομάδα των αγοριών με χαμηλή επίδοση τόσο στην αποκω-δικοποίηση όσο και την ανάγνωση διατρέχει  μεγαλύτερο κίνδυνο από τακορίτσια εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και προσδιορισμού
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της ως  λειτουργικά αναλφάβητης. Όταν οι δυσκολίες αποκωδικοποίησης,δεν αντιμετωπιστούν  στις δύο πρώτες τάξεις, συνήθως παραμένουν (Juel,1988. Juel, Griffith & Gough, 1986), παγιώνονται (Μουζάκη, 2008), ακόμακαι μετά το Δημοτικό, αφού οι μαθητές αυτοί χάνουν χρόνο και πληροφο-ρίες που δύσκολα  ανακτώνται (Chall, 1996) παραμένοντας «ανεκπαίδευ-τοι», με την πρόοδο των τάξεων.Εκτιμούμε ότι ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα στήριξης για μαθητέςπου δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς την ανάγνωση και γραφή στις μεγα-λύτερες τάξεις χρειάζεται να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, ώστε ναμην αποτελεί η αδυναμία κατάκτησης ανάγνωσης και γραφής, αιτία εγκα-τάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς να υποτιμάται ο σχεδια-σμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για μικρότερης ηλικίαςμαθητές.
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ΒΕΝΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚ.296 ΠαράρτημαΠίνακας 1: Μέσος όρος, τυπική απόκλιση  αγοριών – κοριτσιών των ομά-δων Ι ΙΙ και ΙΙΙ στις δοκιμασίες ανάγνωσης  και  σχέση  αποκωδικοποίησης-κατανόησης ανάγνωσης
Αγόρια (N=64) Κορίτσια

(Ν=63)

Ομάδες Pearson (r)

ΔΑΛ (1΄) ΣΕΛΠ ΔΑΛ ΣΕΛΠ ΔΑΛ ΣΕΛΠ

X
(Sd)

X
  (Sd)

X
(Sd)

X
 (Sd)

X
(Sd)

X
(Sd)

Δείκτες συσχέ-τισης αποκω-δικοποίησης-αναγνωστικήςκατανόησης σεκάθε ομάδαΟμάδα Ιαγόρια=20κορίτσια=22
43.68(4.83) 16.95(2.76) 44.93(4.27) 16.86(3.46) 44.34(4.53) 16.90(3.11) r=.239

Ομάδα ΙΙαγόρια=22κορίτσια=21
31.70(2.52) 13.91(3.47) 32.20(2.03) 12.29(4.60) 31.94(2.13) 13.12.(4.10) r=.240

Ομάδα ΙΙΙαγόρια=22κορίτσια=20
19.58(7.18) 7.05(4.50) 21.66(3.28) 10.35(3.88) 20.57(5.69) 8.62(5.17)     r=.519***

Σύνολο 31.28(11.07) 12.50(5.52) 33.30(10.14) 13.27(4.81) 32.28(10.62) 12.88(5.17) r= .677***
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Πίνακας 2: Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης (Two Way Anova):Διαφορές αγοριών και κοριτσιών με υψηλή, μέση και χαμηλή επίδοση στηναποκωδικοποίηση ως προς την αναγνωστική κατανόηση.

Αλληλεπίδραση

Ομάδων-Φύλου  με την ανα-

γνωστική κατανόηση

df MS F Sign

Φύλο 1 .014 .606 p=.438 >.05
Ομάδες 2 1.132 47.829*** p=.000<.001

Αλληλεπίδραση ομάδα x φύλο 2 .108 4.546** p=.012<.01

Ομάδα Ι t (121)=.942, p>.05
Ομάδα ΙΙ t(121)=.169, p>.05Διαφορές α-

γοριών-

κοριτσιών

σε κάθε ομάδα
Ομάδα ΙΙΙ                      t (121)= -2.782, p=.006<.01

*** p<.001    **p<.01Γράφημα 1: Διαφορές αγοριών-κοριτσιών με υψηλή, μέση και χαμηλή επί-δοση στην αποκωδικοποίηση ως προς την αναγνωστική κατανόηση
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Εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ποιότητα στην Εκπαίδευση
Αικατερίνη Καραγιώργου1

ΠερίληψηΤο πρόβλημα της πνευματικής κατάπτωσης στη σύγχρονη κοινωνία,της ολοκληρωτικής αξιοποίησης, όπου οι πνευματικές δυνατότητες δέχο-νται κριτική αλλά και αναπτύσσονται με μέτρο την κοινωνική τους χρησι-μότητα, τείνει να έχει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ κάθε ουδέτερο«μορφωτικό αγαθό» δεν έχει προοπτική και είναι καταδικασμένο (Πέτρο-βιτς, Χόφμαν και Αντόρνο, 1973).Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση διακηρύσσει ότι δεν επιδιώ-κει την ομοιομορφία των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών κρατών- μελών και ότι προωθεί και ενισχύει το σεβασμό στη διαφορετικότητα καιτις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, με σκοπό να ενθαρ-ρύνει την ανάπτυξη της ιδιότητας του «Ευρωπαίου πολίτη» και παράλληλααυτή του «εθνικού πολίτη».Πάρα ταύτα διαπιστώνεται ότι το ιδανικό της κλασσικής παιδείας, ημόρφωση ως αυτονομία του πνεύματος, ως ιστορική μνήμη και κριτικήσυνείδηση έχει υποστεί περιορισμό και εγκλωβισμό στα προνόμια των ο-λίγων καθώς και αποδυνάμωση για να επιφέρει μεταβολές στις υλικέςσυνθήκες ζωής, και για τούτο «καταδικάστηκε σε μια ιδεαλιστική απολυ-τοποίηση του πνεύματος» (Adorno, 2000).
Λέξεις - κλειδιά: εκπαίδευση, ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, ποιότη-τα
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ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚ.300 ΑbstractThe problem of the intellectual forfeiture in modern society of com-plete exploitation, in which intellectual abilities accept criticism and de-velop as -a measure of social utility, tends to have more and larger dimen-sions, while each neutral "cultural property" has no vision and is doomed(C. Petrovic, B. Hoffman, and T. Adorno, 1973).The problem of intellectual forfeiture is general in modern society ofthe overwhelming use where intellectual abilities accept criticism andgrow, to measure their social utility, and each neutral "cultural property"has no vision and is doomed (C. Petrovic, V. Hoffman, and T. Adorno, 1973).The European dimension in education 'proclaims not to be seekinguniformity of education systems in Member countries - members and thatit promotes and fosters respect for diversity and national, regional and lo-cal differences in order to encourage the development of the status of"European citizenship "while that of" national citizenship ".Nonetheless it is found that the ideal of classical education, educationas an independent spirit, as historical memory and critical consciousnesshas been trapped and limited to the few privileged and made unable tomake changes in material conditions of life and that "he was sentenced toan entirely idealistic spirit» (Th. Adorno, 2000).
Keywords: education, EU education policy, quality

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
Ιστορικό πλαίσιοΟι συνθήκες του Παρισιού (1952) και της Ρώμης (1957) για την ευ-ρωπαϊκή κοινότητα δεν περιλάμβαναν άρθρα που αφορούσαν κοινοτικήαρμοδιότητα στην εκπαίδευση παρά μόνο «…γενικές αρχές για την υλο-ποίηση μιας κοινής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης» με σκοπό νασυμβάλει στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών αλλά και της ευρωπαϊ-κής αγοράς.Στις αρχές της δεκαετίας του’70 η ευρωπαϊκή κοινότητα άρχισε να
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συνειδητοποιεί τη δυναμική της παιδείας στη διαμόρφωση και εναρμόνισητης ενιαίας πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής πορείας και στην ανά-πτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης. Παράλληλα, κάνει την εμφάνισή του οόρος «ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» (Κουτσελίνη, 2009).Η κοινοτική συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, ουσιαστικά, ξεκίνησετο 1976 με το ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας καιτο πρώτο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο περι-λάμβανε σειρά αλλαγών, προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν «να λει-τουργήσουν ως πολίτες της Ευρώπης».Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασηςστην εκπαίδευση προκάλεσε στα κράτη-μέλη έναν προβληματισμό σχετικάμε το πόσο οι εξουσίες της κοινότητας σε οικονομικό επίπεδο μπορούσαννα επεκταθούν στο χώρο της εκπαίδευσης που αποτελούσε ένα καθαρά ε-θνικό τομέα γεγονός που επέφερε συνακόλουθα ανάσχεση δράσεων.Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαί-δευση θα ενεργοποιηθεί μέσα από μια σειρά κειμένων, τα οποία θα δια-δραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην προώθησή της (Πανηγυρική Διακήρυξητης Στουτγάρδης 1983, έγκριση Ενιαίας Πράξης κ. ά.)Το 1987, ο Pierre Vanbergen, ύστερα από ανάθεση, συντάσσει Έκθεσηη επίδραση της οποίας υπήρξε καθοριστική στη Διακήρυξη του 1988 πουαποτέλεσε σταθμό για την Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση. Εκεί οικοινοτικοί εταίροι επιβεβαίωσαν εκ νέου τη θέλησή τους να ενισχύσουντην ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και συνάμα θεώρησαν τηνπροβολή της ως στοιχείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινότητας(Κουτσελίνη, 2009).Η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το 1992, για την Ευρωπαϊ-κή Ένωση αποτέλεσε σταθμό στη θεσμική ενίσχυση της ευρωπαϊκής διά-στασης της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα με τα άρθρα 126, 127 και επόμεναη Κοινότητα κλήθηκε να συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επι-πέδου, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά πάνταο ρόλος της είναι συμπληρωματικός και όχι καθοριστικός.Το 1993, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ΠράσινηΒίβλο, επαναδιατυπώνει τους στόχους της ευρωπαϊκής διάστασης στηνεκπαίδευση όπως η ισότητα ευκαιριών για όλους, η κατάρτιση νέων και οιτίτλοι σπουδών προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες, ηβελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων, η κινητικότητα και οι ανταλλαγές,
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η διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης, η βελτίωση της ποιότη-τας στην εκπαίδευση και γενικότερα η αγωγή του «Ευρωπαίου πολίτη»(Κουτσελίνη, 2009). Λίγα χρόνια αργότερα με τη Λευκή Βίβλο (1995) ορί-ζεται ότι «η θεμελιώδης λειτουργία της εκπαίδευσης και της κατάρτισηςθεωρείται κοινωνική ένταξη και προσωπική ανάπτυξη των Ευρωπαίωνμέσα από τις κοινές αξίες και ιδέες που αυτοί συμμερίζονται».Οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών - μελών στη Σύνοδο της Λισσαβό-νας (2002) έθεσαν ως προτεραιότητα με σκοπό την πραγματοποίησή τουςμέχρι το 2010 να επιτευχθούν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στην εκ-παίδευση της Ευρώπης, ώστε να αναγνωρισθεί ως σημείο αναφοράς, τασυστήματα εκπαίδευσης και οι κάτοχοι προσόντων, γνώσεων και δεξιοτή-των να είναι «αρκούντως» συμβατά στην κινητικότητα των πολιτών τωνκρατών - μελών, να έχουν όλοι πρόσβαση στη δια βίου μάθηση και τέλος, ηΕυρώπη να είναι ανοικτή σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα ό-λου του κόσμου, με σκοπό το κοινό όφελος (Επίσημη Εφημερίδα των Ευ-ρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Στο «Λεπτομερές Πρόγραμμα των επακό-λουθων εργασιών σχετικά με τους συγκεκριμένους στόχους των συστημά-των εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη» (ΛΠΕ) προσδιορίστηκαν ηπερίοδος έναρξης, οι ενδεικτικοί δείκτες για τη μέτρηση της προόδου (Μό-νιμη Ομάδα για τα κριτήρια και τους δείκτες) και η ανταλλαγή εμπειριών,πρακτικών και αμοιβαίας αξιολόγησης (Κουτσελίνη, 2009).Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003), κατέδειξε ότι οι στρατηγικές εκπαί-δευσης και δια βίου κατάρτισης δεν είναι ισόρροπα κατανεμημένες στακράτη - μέλη. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι δεν ενισχύεται η δυνατότηταπρόσβασης των ενηλίκων στην εκπαίδευση και υψηλός αριθμός νέων ε-γκαταλείπει το σχολείο χωρίς τις απαραίτητες βάσεις για τη δια βίου εκ-παίδευση και κατάρτιση, η χρηματοδότηση της ανώτερης επαγγελματικήςεκπαίδευσης και κατάρτισης είναι πενιχρή, οι εκπαιδευμένοι διακρίνονταιγια χαμηλή εξειδίκευση, η κινητικότητα στην εκπαίδευση και κατάρτισηκυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και η εκμάθηση ξένων γλωσσών έχει ιδιαί-τερη σημασία. Τέλος, η Έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεταινα επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων (Κουτσελίνη, 2009).
Εννοιολογικός προσδιορισμός της Ευρωπαϊκής ΔιάστασηςΩς «Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης» ορίζεται «η εκπαιδευτική
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πολιτική με την οποία εισάγονται στους διάφορους τομείς των σχολικώνσυστημάτων της Ευρώπης (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, δι-δακτικά μέσα, διοίκηση σχολείων, οργάνωση της σχολικής ζωής, κατάρτι-ση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών) τα μορφωτικά εκείνα στοιχεία(γνώσεις, στάσεις, αξίες), με τα οποία καλλιεργείται στα παιδιά και στουςνέους η ευρωπαϊκή συνείδηση, παράλληλα με την ανάπτυξη και τη μόρ-φωση της εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας» (Κακαβούλη, 1993).Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται αναφερόμενος στις δράσεις των ευρωπαϊ-κών προγραμμάτων και τη δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίαςενώ ο όρος «ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» συνδέεται με τη δια-μόρφωση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου και αποσκοπεί σε μιανεκπαίδευση με ευρωπαϊκή οπτική και περιεχόμενο. Ο ανωτέρω όρος «ευ-ρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» είναι πολυσχιδής και προσεγγίζεταιαπό τη Shennan (1991) μέσα από τρεις διακριτές περιοχές: την Εκπαίδευ-ση εντός της Ευρώπης (in Europe), την Εκπαίδευση για την Ευρώπη(for/about Europe) και την Εκπαίδευση διαμέσου της Ευρώπης(in/through Europe). Πολλοί μελετητές (Παντίδη & Πασιά 2004, Κουτσελί-νη, 2005) δεν ταυτίζουν απλώς την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευσημε υιοθέτηση μέτρων, υλοποίηση δράσεων και εφαρμογή προγραμμάτωναλλά με «υπέρβαση της νεωτερικότητας ως τρόπου σκέψης, ως μια προ-σπάθεια οικοδόμησης και μετανεωτερικής συνείδησης και τρόπου σκέ-ψης».
Κριτική της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσηςΗ υλοποίηση των προγραμμάτων - δράσεων που άπτονται της Ευρω-παϊκής διάστασης στην Εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε γενικά με θετικήκριτική διάθεση χωρίς να εκλείπουν η κριτική και οι αντιδράσεις για ταθέματα παιδείας της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η κριτική εστιάζει στο κυ-ριότερο κίνητρο που αποκρύπτεται και είναι τα οικονομικά συμφέροντατων κεφαλαιοκρατών, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικέςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση του επιπέδου ανταγωνιστικότη-τας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι άλλων οικονομιών, όπως της Ιαπω-νίας και της Αμερικής (Στογιαννίδου, 2000). Το λεγόμενο «δημοκρατικόέλλειμμα» της Ευρωπαϊκής ένωσης ενισχύει τη θέση αυτή.Έτερο σημείο κριτικής για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση
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αποτελεί η τεχνοκρατική αντίληψη της παιδείας και οι οικονομικές σκοπι-μότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι διαφαίνεται ο κίνδυνος ωφελιμι-στικής προσέγγισης της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα «της υπερβολικήςέμφασης στα ωφελιμιστικά στοιχεία του Α.Π. σε βάρος των ανθρωπιστι-κών στοιχείων της προσωπικής ολοκλήρωσης, της ενεργού ανάμειξης στακοινά, της αγωγής του πολίτη και της κριτικής σκέψης (Κουτσελίνη, 2009).Την ανάγκη άρσης αυτής της προσέγγισης της εκπαίδευσης επισημαί-νει στην Έκθεσή της η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αι-ώνα της UNESCO, (1999). Συγκεκριμένα, καθόρισε τέσσερις πυλώνες τηςγνώσης που θα πρέπει να προωθούνται μέσω της εκπαίδευσης: «να μάθειτο άτομο πώς να μαθαίνει», «να του μάθει πώς να ενεργεί», «πώς να ζει μετους άλλους» και «πώς να υπάρχει».Επίσης, ο Ευρω-κεντρισμός που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,θεωρείται ότι μπορεί να επιφέρει απόσταση από τη «ευρωπαϊκή κληρονο-μιά» και τις ανθρωπιστικές της αξίες και παράλληλα ευθυγράμμιση με τιςπολιτισμικές αξίες της παγκόσμιας οικονομίας (Στογιαννίδου, 2000).Παράλληλα, επικρίνεται και η ιδεώδης μονόπλευρη εικόνα για τη μελ-λοντική αγορά εργασίας στην Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται υπερβολι-κά αισιόδοξη, υπερτονίζει τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, δίνει έμφασησε δεξιότητες που απαιτούνται για υψηλές θέσεις εργασίας και παραβλέ-πει το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Επιπρόσθετα, επικρίνουν την ΕυρωπαϊκήΈνωση για το ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα της εκπαίδευσης, αφούυποβαθμίζει στην ουσία τους εκπαιδευτικούς και τους μετατρέπει σε α-πλούς διεκπεραιωτές εντολών και εφαρμογείς δράσεων και πακέτων Α.Π.από την κορυφή και δεν αναπτύσσουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσης(Sultana, 1995).Γενικά, επικρίνεται η παιδαγωγική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτι-κής για την παιδεία, αφού όπως προκύπτει, αν και η τεχνολογία έχει εισα-χθεί στα σχολεία, εξακολουθεί να υφίσταται ένας τύπος μαθησιακού προ-γράμματος για όλους και η γνώση ακολουθεί την ίδια πορεία από πάνωπρος τα κάτω, από τους γνωρίζοντες στους μη γνωρίζοντες (Sultana,1995).
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Εισαγωγή – ΕκπαίδευσηΗ αγωγή και η εκπαίδευση του ατόμου, ανέκαθεν, δεν αποτελούσε έναχρονικά περιορισμένο γεγονός αλλά αποτελούσε «ζώσα μέριμνα» σε όλοτου το βίο (Αγγελίδη,. Μαυροειδή, κ. ά. 2004α). Η παιδεία δεν περιοριζότανμόνο μέσα στα στενά πλαίσια ενός συστήματος αλλά αποτελούσε διαδικα-σία που ενεργοποιούσε όλες τις δυνατότητες πνευματικές, νοητικές, ψυχο-λογικές και φυσικές. Μια διαδικασία ένταξης και μετάλλαξης.Με τον όρο Εκπαίδευση νοείται η μετάδοση ουδέτερων γνώσεωνστους μαθητές προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικοί και να ανταποκρι-θούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Κριτήριο δε της επιτυχίαςτου εκπαιδευόμενου θεωρείται ο μέσος όρος επίδοσης στις εξετάσεις, όπουοι ικανότεροι ανταμείβονται (Apple, 2001).Όμως, για τη γνώση αυτή εγείρονται κάποια ερωτήματα που χρήζουναπάντησης: ποιανού η γνώση διδάσκεται, ποιος την ελέγχει, πώς νομιμο-ποιείται η επιλογή και εν τέλει αν περιθωριοποιείται η πολιτική γνώση(Apple, 2001). Η παιδαγωγική, σήμερα, περιορίζεται στο να δίνει απαντή-σεις χωρίς όμως να προκαλεί ερωτήσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο η εκπαί-δευση παρακάμπτει την ουσία των προβλημάτων «ντύνοντάς την με κού-φια λόγια» (Γέρου, 1988).Στη σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η γνώση α-ντί να διαδίδεται για τη «μορφωτική» της αξία και τη σπουδαιότητα καθί-σταται σημαντική ως «γνώση επένδυσης», που σημαίνει γνώσεις, οι οποίεςανταλλάσσονται στη συμβατική καθημερινότητα (αγώνας επιβίωσης, ε-παναπροσδιορισμός εργατικής δύναμης) έναντι πιστώσεων γνώσεων μεσκοπό τη μεγιστοποίηση των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων (Ζ. - Φ.Λυοτάρ, 1993). Όταν δε τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένα αριθ-μητικά δεδομένα για τον αναλφαβητισμό, ακόμη και στις ημέρες μας, μι-λούν για «αρρώστια» (Freire) και όχι για μια από τις εκφάνσεις της άδικηςκοινωνικής πραγματικότητας. Δεν αποδέχονται ότι ο αναλφαβητισμός δεναποτελεί παιδαγωγικό και γλωσσολογικό ή μεθοδολογικό πρόβλημα αλλάπολιτικό (Γρόλλιο, Καρανταΐδου κ.ά., 2002).Μια εκπαίδευση με τους προαναφερόμενους στόχους και περιεχόμενοαναγκαία βέβαια οδηγεί στην ημιμόρφωση, η οποία δεν αποτελεί «μισή
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μόρφωση ή απουσία μόρφωσης αλλά έχθρα απέναντι στη μόρφωση».Τούτο συμβαίνει διότι η εκπαίδευση δεν εκπληρώνει πλήρως το σκοπό τηςκαι συνεπώς «το μισό που ναυάγησε, η αποτυχημένη ταύτιση, δημιουργείμίσος, το φθόνο για αυτό που δεν ευοδώθηκε, τη διαστροφή» (Adorno,2000).Σε αυτή την εκπαίδευση, όπου η ετικετοποίηση επικρατεί, οι ετικέτεςπου χρησιμοποιούνται στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης αποβαίνουν ειςβάρος της κριτικής συνειδητοποίησής τους και εστιάζουν την αιτία πάνωστα θύματα (Apple στο Θ. Γέρου, 1988). Εξάλλου, και ο ίδιος ο νεοφιλελευ-θερισμός στο σύνολό του συνδέεται «με μια ευρύτερη διεργασία μετατό-πισης της απόδοσης ευθύνης από τις αποφάσεις των κυρίαρχων ομάδωνστο κράτος και τους φτωχούς (Apple, 2001).Μια προσπάθεια βελτίωσης της εκπαίδευσης θα προϋπόθετε, καταρ-χήν, την ανάπτυξη της παιδαγωγικής επιστήμης που εξαρτάται από τηνπρόοδο που θα επιτευχθεί στην «απομυθοποίηση της παιδαγωγικής τέ-χνης», την «απομυστικοποίηση της παιδαγωγικής ευαισθησίας», την α-πόρριψη οποιασδήποτε πίστης στην «έμπνευση», την «ορθή πίστη» καιταυτόχρονα την απαλλαγή από τη βαρύτητα και σπουδαιότητα που ανα-γνωρίζεται στην παιδαγωγική εμπειρία και παράδοση (Παπακωνσταντί-νου, Γκότοβος,. Μαυρογιώργος, 1992). Στην εκπαίδευση αυτή οι καινοτο-μίες δεν μπορούν να πηγάζουν από πάνω, από τους φορείς της εκπαιδευτι-κής πολιτικής αλλά από τη βάση, «έστω σε ασχημάτιστη μορφή» και οι ο-ποίες μετέπειτα θα πρέπει να μελετηθούν και να γενικευθούν (Γέρου,1988).Στην πορεία αυτή το εκπαιδευτικό σύστημα δεν οφείλει να προσαρμό-ζει την ανθρώπινη ζωή αλλά να προσαρμόζεται σε αυτήν και τούτο θα τοπράξει συμπορευόμενο της γνωστικής και τεχνολογικής εξελικτικής πορεί-ας και λαμβάνοντας υπόψη (συνδέοντας οργανικά) κοινωνική, οικονομικήκαι πολιτική πραγματικότητα, διευρύνοντας την οπτική γωνία της θεώρη-σης του στόχου του σύμφωνα με την έκθεση της διεθνούς επιτροπής τηςUNESCO το 1993 (Αγγελίδη, Μαυροειδή, κ. ά. 2004α).Ωστόσο, τα σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης «τείνουν να επικυρώνουνή τουλάχιστον να μην καταπολεμούν ενεργά πολλές από τις ανισότητεςπου χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας» (Apple, 2001), και σ’ αυτό συνεπι-κουρεί η ιδιωτική παρέμβαση που διατείνεται ότι θα εξαλείψει τη σπατάλητης δημόσιας εκπαίδευσης και θα την καταστήσει μια «αποτελεσματική
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και κερδοφόρα μηχανή» ακυρώνοντας την ισότητα ευκαιριών για όλους. Οσύγχρονος θεσμός «Εκπαίδευση για Όλους» ανεξάρτητα από τη διαφορε-τικότητα σε φύλο, χρώμα, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό επίπεδο αλ-λά και τις «σωματικές ή νοητικές ιδιαιτερότητες που θα σέβεται την ετε-ρότητα και θα έχει στόχο τη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρα-τικών ατόμων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κοινωνική ευαισθη-σία» οδηγεί στο «Σχολείο για Όλους» που αποτελεί στόχο της ευρωπαϊκήςεκπαιδευτικής πολιτικής (Αγγελίδη, Μαυροειδή, κ. ά., 2004β).
Εκπαιδευτικός, μαθητής, σχολείο και ποιοτική εκπαίδευσηΣτα σχολεία όλων των βαθμίδων, τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε έναισχυρό σύνολο θεσμών και στο ρόλο τους στην αναπαραγωγή της ανισό-τητας, ελλοχεύουν λανθάνουσες λειτουργίες, που οι εκπαιδευτικοί χωρίςνα είναι ρατσιστές ή να αποτελούν μέρος της συνομωσίας: «να κρατηθούνοι κατώτερες τάξεις στη θέση τους» (Apple, 1986) δεν αντιλαμβάνονται.Αυτοί οι δεσμοί πρέπει να αποκαλυφθούν σήμερα για την αλλαγή της πα-ρούσας κατάστασης και αυτό πρέπει να γίνει πάντα σε σχέση με το παρελ-θόν. Ο εκπαιδευτικός οδηγείται, βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος, ναμετατραπεί από εμψυχωτής των μαθητών που δημιουργεί και παράγει πο-λιτισμό σε τεχνικό που μεταδίδει γνώση στο μαθητή και ελεγκτή που αξιο-λογεί τις επιδόσεις του (Κάτσικας και Θεριανός, 2006). Η τραπεζική αντί-ληψη στην εκπαίδευση προσπαθεί να διατηρήσει «το βούλιαγμα της συ-νείδησης» ενάντια στην «ανάδυση της συνείδησης» που θα επιφέρει κριτι-κή επέμβαση στην πραγματικότητα (Φρέιρε, 1976).Για τούτο ο εκπαιδευτικός οφείλει να κατανοήσει ότι όλη η γνώση εί-ναι κοινωνικό φαινόμενο, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκάστοτε ι-στορικών περιόδων καθώς και ότι όλες οι ιδέες αποτελούν κοινωνικά καιιστορικά προϊόντα (Κάτσικας και Θεριανός, 2006). Επίσης, ο δάσκαλος ε-πιβάλλεται να είναι κριτικά διακείμενος απέναντι στους άλλους και στονεαυτό του στα πλαίσια του αγώνα για τη χειραφέτηση του μαθητή και τουαυριανού πολίτη (Παπακωνσταντίνου, Γκότοβος και Μαυρογιώργος,1992).Στη σύγχρονη εποχή η τύχη των διανοούμενων επιδεινώθηκε και εξω-τερικά της γνωρίσματα αποτελούν η «αβεβαιότητα, η ταλάντευση, η ανω-
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μαλία στην απασχόληση και στα έσοδα, η ανεργία για μεγάλο χρονικό διά-στημα, η μείωση των απολαβών, η αναγκαιότητα να περάσει κανείς από τοένα επάγγελμα στο άλλο (Τσέτκιν, 1975). Συγκεκριμένα, η επαγγελματο-ποίηση του εκπαιδευτικού διαμορφώνει το προφίλ του εκπαιδευτικού πουανταποκρίνεται στις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για ένα προσοντούχο επάγ-γελμα, ένα επάγγελμα που τοποθετείται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης,ένα κινητικό επάγγελμα και ένα επάγγελμα βασισμένο στις κοινότητες συ-νεργασίας.Ο ευρωπαίος εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα θα πρέπει να διαθέτει αυ-ξημένες ικανότητες που σχετίζονται εκτός από τη διαδικασία της μάθησηςκαι τα μαθησιακά αποτελέσματα με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διά-στασης προκειμένου να εργαστεί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυ-τότητας, της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικότητας, τις ξένες γλώσσες, τηνευρωπαϊκή επαγγελματοποίηση και πολιτειότητα καθώς και τα ευρωπαϊ-κά μέτρα ποιότητας (Κουτσελίνη, 2009)Στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα ο μαθητής, ο αποδέκτης του κοινωνι-κού «αγαθού», «από την κατανόηση του γενικού και ενιαίου», από την ου-σία της γνώσης οδηγείται στην ποσοτική συσσώρευση γνώσεως και όχι«στην κατάκτηση επιστημονικού συστήματος σκέψης και ερμηνείας τηςκοινωνίας» (Κάτσικας και Θεριανός, 2006). Τούτο, βέβαια, δρα ενάντια στοζητούμενο της εκπαίδευσης που είναι η πλήρης ενεργητική υπευθυνότητατων μαθητών, και η οποία εμπεριέχει την κατανόηση της πραγματικότη-τας και τις δυνατότητες μεταβολής της από τους ίδιους (Γρόλλιο, Καρα-νταΐδου κ.ά., 2002). Κατά συνέπεια, μέσω αυτής της παιδείας δεν προάγε-ται ο μαθητής σε κριτικά σκεπτόμενο πολίτη με υγιή ανθρωπισμό (Κου-τσελίνη, 2009).Το σχολείο, όμως, αποτελεί και «αίτιο» και «αποτέλεσμα». Δεν είναι,δηλαδή, παθητικός καθρέπτης αλλά μια ενεργητική δύναμη, η οποία νομι-μοποιεί οικονομικές και κοινωνικές μορφές και ιδεολογίες, και αυτός ο ρό-λος - δράση πρέπει να αποκαλυφθεί (Apple, 1986). Στο σχολείο που ανα-παραγάγει την ιδεολογία της άρχουσας τάξης είναι αναγκαία η δημιουργία«θυλάκων αντίστασης με προοπτική την αναβάθμιση της εκπαίδευσης».Προαπαιτούμενο στοιχείο αποτελεί η κριτική σε ό,τι λέγεται και διαβάζε-ται στις σχολικές τάξεις. Η αμφισβήτηση είναι απόλυτα αναγκαία πράξηγια όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές και δασκάλους), ώστε να α-ποφευχθεί η παρακμή της κοινωνίας μας (Γέρου, 1988).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 309Ποιότητα στην ΕκπαίδευσηΣτο ερώτημα τι σημαίνει ποιότητα στην εκπαίδευση δίνονται πολλέςαπαντήσεις και ορισμοί, οι οποίες ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητακαι την πολύπλευρη φύση της. Οι όροι αποδοτικότητα, αποτελεσματικό-τητα, επάρκεια και ποιότητα χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως συνώνυμα(Αdams, 1993). Αξιοσημείωτη ταύτιση υπάρχει όσον αφορά τις βασικέςδιαστάσεις της ποιοτικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει:
• Μαθητές οι οποίοι είναι υγιείς, καλά διατρεφόμενοι κι έτοιμοι να συμ-μετέχουν και να μάθουν βοηθούμενοι στη μάθηση από τις οικογένειεςκαι τις κοινότητες.
• Περιβάλλοντα που είναι υγιή, ασφαλή, προστατευτικά και ευαίσθητασε ρατσιστικές συμπεριφορές λόγω φύλου και παρέχουν επαρκείς πη-γές κι εγκαταστάσεις.
• Περιεχόμενο που ανταποκρίνεται σε σχετικά ωρολόγια προγράμματακαι υλικά για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ειδικά στους τομείςτου αλφαβητισμού (γραμματικού, αριθμητικού), κι ικανοτήτων πουείναι απαραίτητες για τη ζωή, και γνώσεις σε περιοχές όπως, το φύλο,η υγεία, η διατροφή, η ειρήνη κτλ.
• Διαδικασίες μέσω των οποίων εκπαιδευμένοι δάσκαλοι χρησιμο-ποιούν παιδοκεντρικές προσεγγίσεις διδασκαλίας σε καλά οργανωμέ-νες αίθουσες και σχολεία για να διευκολύνει τη μάθηση και να μειώσειτις διακρίσεις.
• Αποτελέσματα που περιλαμβάνουν γνώση, ικανότητες κι απόψεις καισυνδέονται με τους εθνικούς στόχους για την εκπαίδευση και θετικήσυμμετοχή στην κοινωνία.Αυτός ο ορισμός επιτρέπει τη συνειδητοποίηση της εκπαίδευσης ως έ-να περίπλοκο σύστημα που υπάρχει σε ένα πολιτικό κι οικονομικό υπόβα-θρο. Αυτός ο ορισμός, επίσης, λαμβάνει τις παγκόσμιες και διεθνείς επιρ-ροές που επαναπροωθούν τη συζήτηση για την εκπαιδευτική ποιότητα(Motala, 2000, Pipho 2000), ενώ διασφαλίζει ότι εθνικές και τοπικές ιδιαι-τερότητες συνεισφέρουν στους ορισμούς της ποιότητας σε διαφορετικέςχώρες (Αdams, 1993 στο An Updated Strategic Framework for European
Cooperation in Education and Training).



ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚ.310 Αντί συμπερασμάτωνΜήπως επαληθεύονται οι θέσεις της Κ. Τσέτκιν (1975) ότι το ζητού-μενο της εκπαίδευσης είναι ένας διανοούμενος που ζει στην κοινωνία τηςκαπιταλιστικής εμπορευματικής παραγωγής, υπαγόμενος στους άγραφουςκαι γραπτούς νόμους της και από «παραγωγός πολιτιστικών αξιών» έχειμεταβληθεί σε «εργατική δύναμη» για να εργαστεί στην υπηρεσία τουκράτους για την αστική κουλτούρα, υπηρετώντας τους πολιτικούς κοινω-νικούς κυριαρχικούς σκοπούς της αστικής κουλτούρας;» Και προστίθεται,τώρα πλέον, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;Μήπως είναι περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο απαραίτη-τη η αγωγή του καταπιεζόμενου, η οποία έχει ανθρωπιστικό και απελευ-θερωτικό χαρακτήρα, όπου στο πρώτο στάδιο οι καταπιεζόμενοι αποκα-λύπτουν τον κόσμο της καταπίεσης και αναλαμβάνουν δράση για να τοναλλάξουν και στο δεύτερο στάδιο, όταν έχει αλλάξει η πραγματικότητα, ηαγωγή του καταπιεζόμενου γίνεται αγωγή όλων των ανθρώπων στην πο-ρεία της διαρκούς απελευθέρωσης (Φρέιρε, 1976);Στην «παραμέληση» της επιστήμης αναφέρεται και ο παρισινός καθη-γητής Ζανέ σε ένα γράμμα που δημοσίευσε: (…) «Το εργοστάσιο»υψώνεταιπάνω από τον Παρθενώνα και απειλεί να τον πνίξει» (Τσέτκιν, 1975). Στοδε αντίποδα όλων βρίσκεται η κυρίαρχη μορφής πάλης που είναι η κριτικήανάλυση της πραγματικότητας ( Γέρου, 1988).
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Διερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντωνσε ένα κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένωνστο Ηράκλειο Κρήτης
Μαρία Παπαδάκη1Σταύρος Πάρλαλης2Σπύρος Σταμέλος3Γεωργία Χαρκιανάκη4

ΠερίληψηΗ παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον εντοπισμότων αναγκών των ηλικιωμένων ενός ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης.Πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκε η-μι-δομημένο ερωτηματολόγιο και το δείγμα επιλέχθηκε με τυχαιοποιημένησυστηματική δειγματοληψία. Μέσα από την έρευνα συλλέχθηκαν δεδομέ-να αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο των ηλικιωμένων, τη σωματική υ-γεία τους καθώς και τη συναισθηματική κατάσταση τους.  Επίσης, συλλέ-χθηκαν δεδομένα αναφορικά με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουνστον ελεύθερο χρόνο τους οι ηλικιωμένοι, τους βασικότερους λόγους πουεγγράφονται στο ΚΑΠΗ, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη χρήσητων υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η.Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε 3 προτάσεις: Α) Στην ανάγκη διασύν-δεσης μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων φροντίδας και να λειτουργή-σουν παράλληλα ή συνοδευτικά με τα ΚΑΠΗ, Β) οι παροχές από τις κοινω-νικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους πρέπει να στοχεύουν και στηναυτονομία για τα μέλη της οικογένειας καθώς και το οικογενειακό δίκτυοκαι Γ) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωμένες γυναίκες, ώ-
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στε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός στα προγράμματα που λειτουρ-γούν στα Κ.Α.Π.Η.Οι προτάσεις που γίνονται μέσα από την παρούσα έρευνα αποσκο-πούν στο να συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο συντονισμένη λειτουργίατων ΚΑΠΗ, μέσα από την κατανόηση των αναγκών των ίδιων των ηλικιω-μένων.
Λέξεις κλειδιά: ΚΑΠΗ, ηλικιωμένοι, γυναικείος πληθυσμός

AbstractThe current study aims to identify elderly persons’ needs in oneK.A.Π.Η (Centers for Older persons’ Open Protection) in Heraklion, Crete. Aquantitative research was conducted, in which a semi-structured question-naire was used and random sample was collected. Data was collected re-garding elderly persons’ social life, their health and their emotional condi-tion. Also, data was collected regarding the activities they undertake intheir free time, the reasons they joined in K.A.Π.Η and lastly on how theyparticipate in activities organised by Κ.Α.Π.Η..The current study concluded to the following 3 proposals: Α) There isneed to link various social care programmes to the services provided byΚ.Α.Π.Η, Β) the services offered by social services to elderly have to em-power their family’s network autonomy and C) special focus has to be givento elderly women, in order to plan specialized programs for them.The proposals presented in this study aim to enhance the function ofΚ.Α.Π.Η, through the understanding of elderly persons’ needs.
Key words: ΚΑΠΗ, older persons, female population

ΕισαγωγήΟι ηλικιωμένοι πάντοτε αποτελούσαν ιδιαίτερο μέρος κάθε κοινωνίας.Οι «απόμαχοι της ζωής» βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο της ζωήςτους. Η έξοδος από την παραγωγική διαδικασία, η συνταξιοδότηση, οι αρ-



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 315
ρώστιες και οι ασθένειες, ο πιθανός θάνατος του/της συζύγου καθώς καιοι πιθανές αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον αποτελούν μερικές απότις σημαντικότερες αλλαγές που μπορούν να επέλθουν στην ζωή κάποιουατόμου που περνάει στην τρίτη ηλικία. Επιπλέον, μια από τις πιθανές αλ-λαγές που συναντόνται στην τρίτη ηλικία είναι ο τόπος που τους παρέχε-ται φροντίδα καθώς και από ποιους παρέχεται αυτή η φροντίδα (Sta-jduhar 2003). Επομένως, είναι κατανοητό ότι τα ηλικιωμένα άτομα πρέπεινα τύγχουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας από την πολιτεία, ώστε νακαταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετω-πίσουν.Στην εποχή μας γίνεται λόγος για την αύξηση του αριθμού των ηλι-κιωμένων ατόμων καθώς και την φροντίδα που απαιτείται για αυτή τηνκοινωνική ομάδα. Στην Ευρώπη το ταχύτερα αυξανόμενο τμήμα του πλη-θυσμού είναι ηλικίας 60 και άνω.  Σύμφωνα με την ειδική σύνοδο τουΟ.Η.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του 1980: Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας65 ετών και άνω θα ανέλθει το 2025 σε 1.121.000.000 από 214.000.000που ήταν το 1950. Από το 1975 έως το 2025 ο παγκόσμιος πληθυσμός θατριπλασιασθεί, ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών θα πε-νταπλασιασθεί, και ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών θααυξηθεί κατά επτά φορές. Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό,καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι σε σύγκριση με την δε-καετία του 1970 υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά τηγέννηση κατά 5,5 χρόνια για τις γυναίκες και κατά 5 χρόνια για τους άν-δρες (Ιnternet 1). Επιπλέον, η αυξανόμενη τάση του φαινομένου συνδέθη-κε με τη σημαντική μείωση της βρεφικής θνησιμότητας, τη μείωση τηςγεννητικότητας καθώς και με την έντονη μετανάστευση του παραγωγικούδυναμικού της χώρας κατά την πρώτη δεκαετία της μεταπολεμικής περιό-δου. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τουπληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών διαβιεί σε αγροτικές περιοχές(WHO 1991).Η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενεςδύο δεκαετίες. Αυτή η βελτίωση στην ζωή των ανθρώπων πρόκειται να ε-πιφέρει αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων· οι προβλέψεις υποστηρί-ζουν ότι οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών θα αυξηθούν από 16,1% το 2000σε 27,5% το 2050, και τα άτομα άνω των 80 ετών από 3,6% του πληθυ-σμού το 2000, σε 10% το 2050. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο
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στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος(ΕΣΥΕ), το έτος 2030, ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών, στη χώραμας θα αυξηθεί κατά 10% φτάνοντας το 1/3 του συνόλου.Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, πλέον λόγω της αύξησης του προσδόκι-μου επιβίωσης οι ηλικιωμένοι διακρίνονται σε εκείνους της τρίτης ηλικίας,άτομα από 60-65 ετών μέχρι 70-75 ετών, και τα άτομα της τέταρτης ηλικί-ας, δηλαδή άτομα άνω των 70-75 ετών. Ο διαχωρισμός αυτός βασίζεταικαθαρά σε βιολογικούς λόγους· τα άτομα της τρίτης ηλικίας βρίσκονται σε– θεωρητικά – καλή κατάσταση υγείας και μπορούν να συμμετέχουν ενερ-γά στον κοινωνικό τους περίγυρο ή ακόμα και να εργάζονται, εφ’όσον τοεπιθυμούν. Τα άτομα της τέταρτης ηλικίας, θεωρητικά πάλι, βρίσκονται σεχειρότερη κατάσταση υγείας και πιθανότατα δεν μπορούν να αυτοεξυπη-ρετηθούν.Η αναμενόμενη αύξηση του συνόλου των ηλικιωμένων ατόμων αναμ-φίβολα επηρεάζει πολλούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής μιας χώρας.Κατά κύριο λόγο, θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση για παροχή μακροχρόνιαςμέριμνας και φροντίδας για τους ηλικωμένους. Αυτό συνεπάγεται στην α-νάγκη καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγείακαθώς και περαιτέρω ενίσχυση και χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφά-λειας, ειδικά όταν προωθούνται πολιτικές παροχής φροντίδας στην κοινό-τητα, αντί σε κλειστού τύπου ιδρύματα (James 1999). Επιπλέον, αυξάνο-νται και οι ανάγκες για την εύρεση και αξιοποίηση του κατάλληλου εργα-τικού δυναμικού που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Έ-τσι, κάτω από ένα γενικότερο πλαίσιο γίνεται εμφανές ότι η δημογραφικήγήρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα κυρίαρχο δεδομένο με σοβαρότατεςκοινωνικές, οικονομικές, ασφαλιστικές, προνοιακές, και υγειονομικές προ-εκτάσεις.

Πολιτικές και οργανισμοί για την τρίτη ηλικίαΓια να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι επερχόμενες αλ-λαγές, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κατάλληλων πολιτικών και πρακτι-κών. Ωστόσο, στην χώρα μας η κοινωνική πρόνοια για την τρίτη ηλικία χα-ρακτηρίζεται κυρίως από τον ρόλο που παίζει η οικογένεια. Ωστόσο,παρ’ότι μια τέτοια πρακτική είναι επιθυμητή, έρευνες έχουν αποδείξει ότι
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τα μέλη της οικογένειας που προσφέρουν τέτοια βοήθεια, η παράλληλη ε-νασχόληση τους με την εργασία οδηγεί σε σημαντικό στρες και ψυχολογι-κό βάρος (Grunfeld et.al 2004), καθώς και σε αδυναμία να ανταποκριθούνστις υποχρεώσεις τους σε φροντίδα και δουλειά (MacBride-King 1999).Ωστόσο, από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει έλλειψη μιας συντονι-σμένης πολιτικής ή προσπάθειας στον τομέα της προστασίας της τρίτης η-λικίας. Αυτός ο στόχος αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς οι ηλικιω-μένοι αποτελούν μια ανομοιόμορφη ομάδα, πέρα από το κοινό χαρακτηρι-στικό της ηλικίας τους. Επομένως, το όλο εγχείρημα αποτελεί μεγάλη πρό-κληση για τους αρμόδιους φορείς, καθώς πρέπει συνεχώς να αναζητούνταιεκείνες οι πολιτικές και οι μέθοδοι με τους οποίους θα μπορέσουν να τουςπαρέχουν φροντίδα και προστασία, ώστε να παραμείνουν ενεργά και αυ-τόνομα άτομα. Στην Ελλάδα η κύρια ευθύνη για την παροχή ανοιχτής περί-θαλψης σε ηλικιωμένους εναπόκειται στα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ και στις ΛέσχεςΦιλίας του Δήμου Αθηναίων.Τα ΚΑΠΗ ουσιαστικά αποτελούν τη μοναδική πολιτική για την τρίτηηλικία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της πολιτεί-ας να βοηθήσουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να ανταπεξέλθουν στις προ-κλήσεις και τις αλλαγές που επέρχονται σε αυτή την περίοδο της ζωήςτους. Γι’αυτό, είναι ένας θεσμός που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και επι-τυχημένος.Τα ΚΑΠΗ ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 1984, ύστερα από νομοθέ-τημα του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Ύστερα από σχεδόν 25 χρόνιαλειτουργίας, στην χώρα μας λειτουργούν μέσω των ΟΤΑ πάνω από 900 κέ-ντρα, κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποδοχήςτους. Πρωταρχικός στόχος των ΚΑΠΗ είναι η προάσπιση των κοινωνικώνδικαιωμάτων των ηλικιωμένων μέσω της παραμονή τους στην κοινότητακαι στην γειτονιά και η διατήρηση τους σε ενεργούς και δημιουργικούςπολίτες, ώστε να αποφευχθεί η ιδρυματική κλειστή περίθαλψη. Οι σκοποίτων ΚΑΠΗ μπορούν να συνοψιστούν στους εξής: α) στην πρόληψη βιολο-γικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων,προκειμένου να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη στην κοινότητατους του κοινωνικού συνόλου, β) στην διαφώτιση και στην συνεργασίατου κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα θέματαπου αφορούν τους ηλικιωμένους και γ) στην πρωτογενή (εμβολιασμοί,συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων) και δευτερογενή πρόληψη (ια-



ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. – ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. – ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΠ. – ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ.318
τρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση).Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από μια σειρά από υπηρε-σίες που προσφέρουν τα ΚΑΠΗ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οργανώνονταιδιαλέξεις και επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα που αφορούν και εν-διαφέρουν τους ηλικιωμένους, οργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,δημιουργούνται εθελοντικές ομάδες και τέλος παρέχονται οδηγίες καισυμβουλευτική για την φροντίδα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψητους.Από την άλλη πλευρά, τα ΚΗΦΗ αποτελούν σύγχρονες ανοικτές δομέςημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετη-θούν απόλυτα. Τα ΚΗΦΗ προσφέρουν σημαντικό έργο στην παροχή φρο-ντίδας στους ηλικιωμένους αποσκοπώντας στην παραμονή τους στο οι-κείο περιβάλλον τους με στόχο να ενισχύσουν την συνοχή της οικογένειαςκαι να αποτρέψουν την ιδρυματική περίθαλψη τους. Τα ΚΗΦΗ προσφέ-ρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, προγράμματα δημιουργικής α-πασχόλησης καθώς και προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινω-νικών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων.Τέλος, οι Λέσχες Φιλίας αποτελούν μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθη-ναίων και λειτουργούν σε επίπεδο συνοικίας. Ο σκοπός αυτού του θεσμούείναι παρεμφερής με εκείνον των ΚΑΠΗ. Αποτελούν χώρο όπου οι ηλικιω-μένοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους, να ψυχαγωγηθούνκαι να περάσουν δημιουργικά την μέρα τους. Ημερήσιες εκδρομές, επισκέ-ψεις σε πολιτιστικούς χώρους, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης,καθώς και προγράμματα εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας περιλαμβά-νονται στα προγράμματα των Λεσχών Φιλίας. Επιπλέον, τα μέλη έχουνδωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων. Τα προγράμ-ματα αυτά έχουν μεγάλη απήχηση στον πληθυσμό της Αθήνας, όπου υπο-λογίζεται ότι ημερησίως εξυπηρετούνται 1.000 άτομα.Η λειτουργία των παραπάνω θεσμών αναμφισβήτητα προσφέρει ση-μαντικές υπηρεσίες στα ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο, η παροχή προστασίαςκαι φροντίδας προς τους ηλικιωμένους μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρωμέσα από μια πιο συντονισμένη προσπάθεια σε συλλογικό επίπεδο. Σε μιαπρώτη φάση, είναι βασική ανάγκη να διασυνδεθούν να ΚΑΠΗ και να προ-σφέρουν πιο συντονισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή ηβελτίωση των υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι α-νάγκες των ηλικιωμένων, τα ενδιαφέροντα τους και οι προσδοκίες τους α-
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πό αυτούς τους θεσμούς. Μόνο αφού γίνουν οι ενδιαφερόμενοι – σε αυτήτην περίπτωση οι ηλικιωμένοι – κοινωνοί μιας συλλογικής προσπάθειας θαείναι εφικτή η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσα από την πα-ρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθούν ακριβώς αυτές οι α-νάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων, με απώτερο στόχο να γίνεικατανοητό με ποιο τρόπο/ους μπορούν οι παραπάνω στόχοι να επιτευ-χθούν.Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που έλαβεχώρα σε ένα ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο επόμενο μέρος του άρθρουακολουθεί η περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολούθησε η έρευνα καιπαρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Στο τελευταίο κομμάτιτου άρθρου γίνεται μια συζήτηση των ευρημάτων καθώς και προτάσειςπου πηγάζουν από αυτά.

Μεθοδολογία
ΔειγματοληψίαΗ μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 50 ατόμων από το σύνολο των300 ενεργών μελών του ΚΑΠΗ Ν. Αλικαρνασσού. Το δείγμα επιλέχθηκε μετυχαιοποιημένη συστηματική δειγματοληψία, από το μητρώο των ενερ-γών μελών του ΚΑΠΗ, το οποίο διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της παρού-σας μελέτης έπειτα από την επεξεργασία του μητρώου όλων των μελώντου ΚΑΠΗ. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμοι να συμμετέχουν στην μελέτη ήτανόλα τα ενεργά μέλη. Ως ενεργά μέλη θεωρήθηκαν όλα τα άτομα που χρησι-μοποιούν τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ και συμμετέχουν σε ομάδες και δραστη-ριότητες που διοργανώνει το ΚΑΠΗ με μια ελάχιστη συχνότητα (π.χ. 2/5συμμετοχής στις ετήσιες εκδρομές). Για τον προσδιορισμό τον επιλέξιμωνμελών πραγματοποιήθηκε διαλογή βάσει κριτηρίων στηριζόμενη στα μη-τρώα των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοσηλευτική υπηρεσία, φυσι-κοθεραπεία) και στα παρουσιολόγια που τηρούνται στις ομάδες που λει-τουργούν στο ΚΑΠΗ (π.χ. ομάδες μπότζια, εκδρομών, χορωδίας). Από τοντελικό κατάλογο με τα ενεργά μέλη που προέκυψε επιλέχθηκαν 50 άτομαμε συστηματική τυχαιοποιημένη επιλογή.
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Διαδικασία Συλλογής ΠληροφοριώνΗ συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε από σπουδαστέςτου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κατά τη διάρκεια τηςεργαστηριακής τους άσκησης. Κατά τη συλλογή των πληροφοριών χρησι-μοποιήθηκε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, για τη συμπλήρωση του οποί-ου υπεύθυνοι ήταν οι ίδιοι οι σπουδαστές αφού έλαβαν την απαραίτητηκαθοδήγηση και εκπαίδευση από τον επόπτη. Η αυτοσυμπλήρωση του ε-ρωτηματολογίου αποφεύχθηκε δεδομένης της ανομοιογένειας στο μορ-φωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμε-τοχή στη μελέτη ήταν η εκ των προτέρων ενημέρωση των υποψηφίωνσυμμετεχόντων για την έρευνα και η προφορική συγκατάθεσή τους. Για τολόγο αυτό διαμορφώθηκε έντυπο ενημέρωσης συμμετεχόντων, το οποίοπεριελάμβανε πληροφορίες σχετικές με την ιδιότητα και τον ρόλο τωνσπουδαστών, το χωροχρόνο, το σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής της με-λέτης καθώς και ζητήματα εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας, τήρησης της α-νωνυμίας και προοπτικής κοινοποίησης των αποτελεσμάτων μετά την ο-λοκλήρωση της μελέτης. Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι χώροιτου ΚΑΠΗ. (κεντρικό κτήριο, παράρτημα και αθλητικό κέντρο μπότζια).
Ερευνητικό ΕργαλείοΤο ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ημιδομημένοερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει το σκοπότης μελέτης και δοκιμάστηκε πιλοτικά σε μικρό αριθμό ηλικιωμένων προ-κειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησής του. Για την κατασκευή τουπραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συζητήσεις με επαγ-γελματίες που εργάζονται με την τρίτη ηλικία καθώς και με ηλικιωμένους.Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 6 ενότητες και συνολικά 26 ερωτήσεις.Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα εξέταζε τα κοινωνικό – δημογραφικάχαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως την ηλικία, το φύλο, την οικο-γενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα πριν από τησυνταξιοδότηση κ.α. Η δεύτερη ενότητα διερευνούσε μέσα από κλειστές ε-ρωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή διχοτομικής απάντησης, το κοινωνικόδίκτυο των συμμετεχόντων όπως την ύπαρξη συγγενών σε κοντινή από-σταση, τη συχνότητα των επαφών μαζί τους, τον προσδιορισμό των ατό-
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μων που φροντίζουν τον συμμετέχοντα σε περίπτωση ασθενείας, κ.α. Ητρίτη ενότητα εξέταζε τη σωματική υγεία των συμμετεχόντων και μελώντης οικογενείας τους καθώς και τη συναισθηματική τους κατάσταση (συ-ναισθηματική διάθεση κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες), μέσα από ερω-τήσεις πολλαπλών επιλογών καθώς και με κλίμακες διαβάθμισης τύπουLikert. Η τέταρτη ενότητα διερευνούσε τις τρέχουσες ασχολίες και τα εν-διαφέροντα των συμμετεχόντων μέσα από ερωτήσεις ανοικτού τέλουςπου περιελάμβαναν σειρά δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (π.χ. ΜΜΕ,ανάγνωση βιβλίων, ανατροφή εγγονιών). Η πέμπτη ενότητα εκτιμούσε τοβαθμό και την πηγή ενημέρωσης καθώς και τους λόγους και το βαθμόσυμμετοχής των ηλικιωμένων στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ (π.χ. ιατρονοση-λευτική υπηρεσία) και στις δραστηριότητές του (π.χ. εκδρομές, διαλέξεις,εκδηλώσεις).. Η έκτη και τελευταία ενότητα αναφερόταν σε ζητήματα σχε-τικά με τον τόπο διαμονής και διερευνούσε μέσα από ανοικτές ερωτήσεις,τα προβλήματα της περιοχής και τις προτεινόμενες λύσεις για τη βελτίωσητης ποιότητας διαβίωσης μέσα από αναμνήσεις θετικών εμπειριών από τηδιαβίωση στο παρελθόν.

ΑποτελέσματαΑπό την επεξεργασία των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστι-κών (Πίνακας 1) προκύπτει ότι οι 26 (52%) από τους συμμετέχοντες ήτανάντρες, η μέση ηλικία τους ήταν τα 72 έτη, στην πλειοψηφία τους ήταν έγ-γαμοι (76%) και είχαν κατά μέσο όρο 3 παιδιά. Η πλειοψηφία των συμμε-τεχόντων ήταν απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης (76%) και τα πιο συχνάεπαγγέλματα που ασκούσαν πριν από τη συνταξιοδότησή τους ήταν τουοικοδόμου, του γεωργού, του οδηγού και της νοικοκυράς. Οι 36 (72%) απότους ερωτώμενους ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και οι 11 (22%) στον ΟΓΑ.Οι  (96%) δήλωσαν ότι διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία και οι (84%) σεμονοκατοικία.Αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο προέκυψε ότι το 24% έμενε μόνοτου και το 56% συμβίωνε με 1 επιπλέον άτομο στο ίδιο σπίτι. Οι (82%) α-νέφεραν ότι έχουν συγγενείς σε κοντινή απόσταση και οι 33 (66%) ότι δέ-χονται καθημερινά επισκέψεις από τους στενούς συγγενείς τους. Οι 33(66%) δήλωσαν ότι δέχονται τη φροντίδα των παιδιών τους σε περίπτωση
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ανάγκης ή ασθένειας και οι 28 (56%) τη φροντίδα του / της συζύγου.Όσον αφορά στη σωματική υγεία των συμμετεχόντων, η πλειοψηφίαανέφερε ότι αντιμετωπίζει κυκλοφορικά (70%) και μυοσκελετικά προβλή-ματα (38%) με κυριότερα την αρτηριακή υπέρταση (50%), το ζάχαρο(38%), τα καρδιολογικά προβλήματα (26%), τα αρθριτικά (24%) και τοαυχενικό (22%). Τα κυκλοφορικά και τα μυοσκελετικά προβλήματα ανα-φέρθηκαν ως συχνότερα προβλήματα των στενών συγγενών από το 46%και το 26% των συμμετεχόντων αντίστοιχα.Από την κλίμακα που αφορούσε στη συναισθηματική κατάστασητων συμμετεχόντων προέκυψε ότι το 48- 52% των ερωτώμενων ανέφερανότι τον περισσότερο καιρό έως πάντα αισθάνονται α) χαρούμενοι και μεκαλή διάθεση, β) φρέσκοι και ξεκούραστοι, και γ) ότι η καθημερινή τουςζωή έχει γεμίσει με πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Στην ερώτηση πουαφορούσε στο βαθμό που οι συμμετέχοντες αισθάνονται δραστήριοι καιγεμάτοι ενέργεια, το 68% δήλωσε ότι έχει τη συγκεκριμένη διάθεση τονπερισσότερο καιρό έως κάθε μέρα.Στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το 58% των ηλικιωμένωνδήλωσαν ότι αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στην ενημέρωσηκαι ψυχαγωγία από τα Μ.Μ.Ε., το 44% σε συναντήσεις με φίλους και σεπεριπάτους, το 42% στο νοικοκυριό, το 34% σε κηπουρικές- αγροτικές ερ-γασίες, το 20% στην ανατροφή των εγγονιών, ενώ πολύ μικρό ποσοστό α-νέφερε την ανάγνωση βιβλίων, τη συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώ-σεις. Κανένας συμμετέχοντας δεν ανέφερε προσφορά εθελοντικής εργασί-ας. Ως βασικότεροι λόγοι εγγραφής στο ΚΑΠΗ, αναφέρθηκαν η ιατρο-φαρμακευτική φροντίδα από το 34%, η ανάγκη για κοινωνική επαφή απότο 26%, η ψυχαγωγία- ενημέρωσή από το 14%, η μοναξιά από το 10% καιη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από το 10%. Τέλος, 4% των συμμετε-χόντων ανέφεραν ότι παρακινήθηκαν από κάποιο φίλο ή συγγενή, ενώ 2%ανέφεραν διάφορους λόγους όπως ότι το Κ.Α.Π.Η. θεωρείται αυτονόητο α-πό τη στιγμή που συνταξιοδοτηθούν, κ.τ.λ.Όσον αφορά στη χρήση των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η., το 26% ανέ-φερε ότι απευθύνεται στην κοινωνική λειτουργό, το 86% στο ιατρο- νοση-λευτικό προσωπικό και το 40% στο φυσιοθεραπευτή. Από τις ομάδες πουδραστηριοποιούνταν στο ΚΑΠΗ τη μεγαλύτερη συμμετοχή βρέθηκε να συ-γκεντρώνει η ομάδα εκδρομής (30%) με αμέσως επόμενη την ομάδα μπό-
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τζια (28%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά αποχής συγκέντρωνε η ομάδα αλ-ληλοβοήθειας (94%) και η ομάδα χορωδίας (94%). Στις εκδηλώσεις- δια-λέξεις που διοργανώνονται από το Κ.Α.Π.Η., το 66% δήλωσε ότι συμμετέχεισυχνά έως πολύ συχνά.Σχετικά με το ποιες επιπλέον δραστηριότητες-υπηρεσίες θα επιθυ-μούσαν οι ηλικιωμένοι να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες του Κ.Α.Π.Η.,80% δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ ανάμεσα στις προτάσεις που έ-καναν τα υπόλοιπα μέλη του Κ.Α.Π.Η., ήταν η δημιουργία μιας ομάδας αλ-ληλοβοήθειας όπως λειτουργούσε παλιότερα και επισκέπτονταν ηλικιω-μένα άτομα, φυλακισμένους και άλλα άτομα που είχαν ανάγκες. Επίσης,κάποια μέλη πρότειναν ένα ξεχωριστό χώρο για τις ομιλίες που οργανώνο-νται από το Κ.Α.Π.Η., καθώς και την δημιουργία μίας ομάδας μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ή ομάδα οικοκυρικής και μια ομάδα περιπάτου-πεζοπορίας.Ως κυριότερα προβλήματα της περιοχής αναφέρθηκαν από το 44%των συμμετεχόντων η ηχορύπανση εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αυτοκι-νήτων και φορτηγών καθώς και το αεροδρόμιο. Επίσης, σημαντικό πρό-βλημα για τους περισσότερους βρέθηκε να αποτελεί η καθαριότητα τωνδημόσιων χώρων και η κακή κατάσταση του οδοστρώματος που αποτε-λούν ένα καθημερινό κίνδυνο ατυχημάτων για τους κατοίκους της περιο-χής. Τέλος, υπογραμμίστηκε η ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντάσε κατοικήσιμες περιοχές, η οποία βρέθηκε να αποτελεί σοβαρό πρόβλημαγια τους κατοίκους της περιοχής. Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενουςεξέφρασαν την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων πάρκων, την ύπαρξησυχνότερης συγκοινωνίας καθώς και την αύξηση των εμπορικών κατα-στημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην περιοχή.
Διαφορές των συμμετεχόντων με βάση το φύλοΣύμφωνα με την κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το φύλο,προέκυψε ότι το 73,1% των ανδρών και το 50% των γυναικών ανήκανστην ηλικιακή ομάδα 70 έως 79 έτη. Το 41,7% των γυναικών ήταν χήρες ήδιαζευγμένες και το 7,7% από τους άνδρες βρισκόταν σε κατάσταση χη-ρείας. Το 3,8% των ανδρών και αντίστοιχα το 8,3% των γυναικών δεν είχεαποκτήσει κανένα παιδί. Το 38,5% των ανδρών και το 16,6% των γυναι-κών είχε τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.
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Το 84,6% των ανδρών και το 66,7% των γυναικών είχαν εκπαίδευσηεπιπέδου δημοτικού. Το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών βρέθηκε ναείναι 29,2%, ενώ κανένας αναλφάβητος δεν βρέθηκε μεταξύ των ανδρών.Το 66,7% των γυναικών ασχολούνταν αποκλειστικά με τα οικιακά ενώ το33,3% ακολούθησε κάποιο άλλο επάγγελμα. Αντίστοιχα, το 46,2% των αν-δρών ήταν οικοδόμοι και το 53,3% ασχολούνταν με διαφορετική εργασία.Το 11,5% των ανδρών ζούσαν μόνοι και 37,5% των γυναικών. Οι άν-δρες που ανέφεραν ότι μένουν μαζί με ένα επιπλέον άτομο άγγιζαν το73,1%, ενώ οι γυναίκες το 37,5%. Το 80,8% από τους άνδρες δήλωσε ότιδέχεται την φροντίδα της συζύγου και το 61,5% τη φροντίδα των παιδιών,ενώ αντίθετα στις γυναίκες το 29,2% ανέφερε ότι δέχεται την φροντίδατου συζύγου και το 70,8% των παιδιών.Όσον αφορά στα προβλήματα σωματικής υγείας, τόσο οι άνδρες όσοκαι οι γυναίκες βρέθηκαν κυρίως να υποφέρουν από κυκλοφορικό (άνδρες61.5%, γυναίκες 79.2%) ενώ οι γυναίκες βρέθηκαν σε αντίθεση με τουςάνδρες να υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό και από μυοσκελετικά προβλήμα-τα (άνδρες 19,2%, γυναίκες 58,3%).Σχετικά με την συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων γιατην εβδομάδα που προηγήθηκε της συνέντευξης φαίνεται ότι το 69,3%των ανδρών αισθάνονταν χαρούμενοι πολύ συχνά έως καθημερινά ενώ γιατις γυναίκες το ποσοστό είναι 33,3%. Το 73,1% από τους άνδρες και το25% από τις γυναίκες αισθάνονταν χαλαροί και ήρεμοι με την ίδια συχνό-τητα. Επιπλέον το 65,4% των ανδρών παρουσιάζονταν πολύ συχνά έωςκαθημερινά φρέσκοι και ξεκούραστοι και οι γυναίκες σε ποσοστό 29,2%.Το 8,3% των γυναικών ανέφερε ότι συμμετέχει στην ομάδα χορωδίαςαντίθετα με τους άνδρες που συμμετέχουν με ποσοστό 3,8%. Στην ομάδαμπότζια συμμετέχει το 42,3% των ανδρών και το 12,5% των γυναικών, Τέ-λος στην ομάδα γυμναστικής συμμετέχει το 19,2% των ανδρών και το 25%των γυναικών.Το 23,1% των ανδρών και το 8,3% των γυναικών απευθύνεται στηνκοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η., το 80,8% των ανδρών απευθύνεται στιςιατροκοινωνικές υπηρεσίες, όπως και το 91,7% των γυναικών. Ακόμη τοποσοστό των ανδρών που απευθύνονται για την φυσιοθεραπεία ανέρχεταιστο 38,5% και των γυναικών στο 41,7%.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 325ΣυμπεράσματαΜέσα από τα παραπάνω αποτελέσματα, οδηγούμαστε στην διαμόρ-φωση συγκεκριμένων προτάσεων και πολιτικών αναφορικά με την κάλυ-ψη των αναγκών των ηλικιωμένων. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψημας είναι ότι ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τις ανάγκες του με διαφορε-τικό τρόπο, οπότε οι μέθοδοι αντιμετώπισης μπορούν να είναι ποικίλοι(Rott and Thomas, 1991). Οι προτάσεις που γίνονται από την παρούσα έ-ρευνα αποσκοπούν στο να προσφέρουν προτάσεις και καλύτερη ενημέ-ρωση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ΚΑΠΗ, ώστε να γίνουν πιοπαραγωγικά και λειτουργικά για τους ηλικιωμένους. Αυτές οι προτάσειςσυζητούνται σε αυτό το σημείο.Σε ένα πρώτο πλαίσιο, η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει ένας σημαντι-κός αριθμός μοναχικών ατόμων (ποσοστό 25% του δείγματος). Παράλλη-λα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενωνεμφανίζει συναισθηματική έκπτωση και απουσία ενδιαφερόντων στην κα-θημερινή του ζωή.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφίατων ηλικιωμένων εξέφρασε την ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία.Παρ’όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό δεν συμμετέχει στις ομάδες – επιτρο-πές που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η, γεγονός που πιθανόν να προκύπτει εξαι-τίας των διαφορετικών ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων ή της ελλιπούςενημέρωσης τους σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα. Επιπλέον, θαπρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι καθώς οι συνθήκες των ηλικιωμένωναλλάζουν, αντίστοιχα διαφοροποιούνται και τα πράγματα ή οι ασχολίεςπου κάνουν τη ζωή τους ευχάριστη (Slater 2003, σελ.91).  Σε αυτές τις πε-ριπτώσεις, ο κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να εργαστεί ώστε να ενι-σχύσει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ηλικιωμένου, στοχεύοντας στηνκαλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία και δημιουργία σχέσεων φιλίας καισυμμετοχής μέσα από τις διάφορες ομάδες εργασίας. Σκοπός του κοινωνι-κού λειτουργού θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση το ατόμου καθώς και ε-νισχύει το «Εγώ» του και το κινητοποιεί, έτσι ώστε να μπορεί να νιώθειδυνατός να λειτουργήσει ποιοτικά στις ομάδες, αρχικά, αλλά και στην κοι-νωνία, γενικότερα.Ωστόσο, η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουνυποστηριχθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία τα ΚΑ-
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ΠΗ αποτελούν χώρο συνάντησης και συναναστροφής των ηλικιωμένων(Τσαούσης και Χατζηγιάννη, 1990: 69). Η έρευνα κατέδειξε ότι η πλειοψη-φία των συμμετεχόντων απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ιατρικό – νοση-λευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν ναισχυριστούμε ότι τα Κ.Α.Π.Η με την παρούσα μορφή και λειτουργία τουςδεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν πλήρως σε μία αρκετά μεγάλη μερίδατων ηλικιωμένων. Ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν ακυρώνει σε καμία περί-πτωση το σημαντικό ρόλο τους, αλλά αντίθετα έρχεται να ισχυροποιήσειτην πεποίθηση ότι μπορούν – και πρέπει – να διαδραματίσουν έναν πιο ε-νεργό και δημιουργικό ρόλο, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας.Δηλαδή, το ζητούμενο πρέπει να είναι η παροχή πιο ολοκληρωμένων καισυντονισμένων υπηρεσιών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’όψη τους το σύνο-λο των θεμάτων/προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και όχιη πλειοψηφία των συμμετεχόντων να απευθύνεται στο ΚΑΠΗ για την ια-τρικό – νοσηλευτική φροντίδα ή φυσιοθεραπεία, όπως κατέδειξε η έρευνα.Η πρόταση που γίνεται μέσα από την παρούσα έρευνα είναι η ανάγκηνα υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων φροντίδαςτων ηλικιωμένων και να λειτουργήσουν παράλληλα ή συνοδευτικά με ταΚΑΠΗ, όπως τα προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι», η προώθηση του θε-σμού των κοινωνικών βοηθών και η κατ΄ οίκον νοσηλεία. Επιπλέον, μέσαστο ίδιο πλαίσιο παροχών, υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφέρονταιστους ηλικιωμένους αποσκοπώντας στην ασφάλεια και στην διατήρησητης ποιότητας ζωής τους είναι και οι ακόλουθες: Οι Υπηρεσίες ΠροσωπικήςΦροντίδας, οι Υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, η Φροντίδα του Σπι-τιού ή ακόμα και οι Υπηρεσίες με το Φαγητό παράδοσης κατ’ οίκον (Inter-net 2). Με αυτό τον τρόπο, οι ανάγκες των ηλικιωμένων θα μπορούν να ε-ξυπηρετούνται πιο ολοκληρωτικά και με μεγαλύτερη επιτυχία. Επιπλέον,μια τέτοια ενέργεια συμβάλλει στην δημιουργία μιας κοινής και συντονι-σμένης πολιτικής γύρω από τα προβλήματα των ατόμων της τρίτης ηλικί-ας, μια ενέργεια που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές αναφορικά με τιςπαρεχόμενες προς τους ηλικιωμένους υπηρεσίες.Στον αντίποδα αυτών των συμπερασμάτων παρατηρήθηκε ότι οι πε-ρισσότεροι από τους συμμετέχοντες δέχονται την φροντίδα των παιδιώντους είτε του/της συζύγου σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό αποτελεί απτήαπόδειξη ότι ο θεσμός της ελληνικής οικογένειας παραμένει ισχυρός, όπωςάλλωστε και οι δεσμοί μεταξύ των μελών της, παρόλο που οι έντονες δια-
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φοροποιήσεις στον τρόπο ζωής και στην νοοτροπία των ανθρώπων έχουνκάνει την οικογένεια απρόθυμη να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη ευθύνη(Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.48). Συγχρόνως, έγινε φανερό ότι ηπλειοψηφία των συμμετεχόντων περιβάλλεται από ένα ισχυρό κοινωνικόδίκτυο από το οποίο μπορεί να δεχτεί βοήθεια. Έτσι, παρ’όλο το γεγονόςότι αρκετοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν τη μοναξιά, γίνεται σαφές ότι α-κόμα υπάρχουν οι απαραίτητες δομές που τους αποτρέπουν από την περι-θωριοποίηση, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κοινωνικοποίηση τους.Παρ’όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα μέλη μιας οικογένειας προ-σφέρουν την φροντίδα τους σε ηλικιωμένους πιθανότατα να προκληθούναρνητικές επιδράσεις στην ψυχική και φυσική ευεξία  των μελών της οικο-γένειας (Grbich 2001, Rossi 2004). Γι’αυτό, οι παροχές από τις κοινωνικέςυπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους πρέπει να στοχεύουν και στην αυτονο-μία για τα μέλη της οικογένειας και το οικογενειακό δίκτυο(Blomberg 2008) καθώς και στην ενθάρρυνση να διατηρούν τις φιλίεςτους ή να δημιουργούν νέες (Slater 2003, σελ.211), αφού οι κοινωνικές ε-παφές συνδέονται με την ψυχική και σωματική ευεξία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σελ.213). Όπως υποστηρίχθηκε νωρίτερα, ο θεσμός τωνΚ.Α.Π.Η έχει κριθεί ως απαραίτητος για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα·οπότε, η θωράκιση αυτού του θεσμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη.Επιπρόσθετα, τα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα της έρευνας μαςεπιτρέπουν να προβούμε σε μια σειρά συμπερασμάτων και προτάσεων α-ναφορικά με την λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντοςβρίσκεται στον γυναικείο πληθυσμό. Αρχικά παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλοποσοστό γυναικών βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας. Αυτό σημαίνει ότι οιγυναίκες πιθανότατα έχουν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες να ε-μπλακούν σε δραστηριότητες στα Κ.Α.Π.Η. Επομένως, θα πρέπει να δοθείιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ομάδα ηλικιωμένων, ώστε να γίνει και ο α-παραίτητος σχεδιασμός στα προγράμματα που υπάρχουν στα Κ.Α.Π.Η. Δη-λαδή, πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός σχετικά με την υλοποίησηδιαφορετικών μορφών παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επιθυμίες τουκάθε ηλικιωμένου (Edebalk and Svensson 2005 as cited in Blomberg).Επιπλέον, τα δεδομένα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οιγυναίκες αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα, η οποία πρέπει να τύγχει ιδιαίτε-ρης προσοχής και μεταχείρισης μέσα στα πλαίσια της φροντίδας των ηλι-κιωμένων, σε σύγκριση με τους άνδρες. Κατ’αρχήν, έγινε γνωστό ότι οι α-
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ναλφάβητες γυναίκες είναι περισσότερες σε σχέση με τους άντρες. Επίσης,στην πλειοψηφία τους οι άνδρες διαμένουν στο ίδιο σπίτι τουλάχιστον μεάλλο ένα άτομο σε αντίθεση με τις γυναίκες των οποίων το 1/3 ζουν μόνες.Ακόμα, οι γυναίκες βρίσκονται σε χειρότερη συναισθηματική κατάστασησε σχέση με τους άνδρες, κάτι το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι οιγυναίκες βιώνουν τον ύστερο βίο για μεγαλύτερο διάστημα από τους άν-δρες (Slater 2003, σελ.90). Επιπλέον, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσό-τερα σωματικά προβλήματα σε σχέση με τους άντρες, κάτι το οποίο επιβε-βαιώνεται από την διεθνή βιβλιογραφία (Gee and Kimball 1987). Αυτά ταδεδομένα μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε ότι ο σχεδιασμός των προ-γραμμάτων στα ΚΑΠΗ θα πρέπει να έχει σαν αρχή και σαν επίκεντρο τουτις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι γυναίκες, εφ’όσοναποτελούν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και έχουν κάποια ιδιαίτεραχαρακτηριστικά, όπως κατέδειξε η έρευνα. Μέσα από αυτή την επισήμαν-ση σκοπεύουμε να γίνει κατανοητό ότι μόνο εφ’όσον βάλλουμε στο επίκε-ντρο του ενδιαφέροντος μας τις πραγματικές ανάγκες της ομάδας ενδια-φέροντος, π.χ. τους ηλικιωμένους ή πιο συγκεκριμένα τις ηλικιωμένες γυ-ναίκες, είναι δυνατόν να φτάσουμε σε καλύτερη λειτουργία των οργανι-σμών/θεσμών και εν τέλει να οδηγηθούμε στην παροχή καλύτερων υπη-ρεσιών.Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις α-νάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων, αφού μόνο μέσα από τηνκατανόηση της προσωπικών αναγκών του κάθε ανθρώπου θα μπορέσουμενα προβούμε σε βελτιώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών (Kane and Kane1981, σελ.271) και εν τέλει να οδηγηθούμε σε προτάσεις που αποσκοπούνστην καλύτερη και πιο συντονισμένη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Οι προτάσειςπου γίνονται σε αυτό το άρθρο στοχεύουν στο να διατηρήσουν τους ηλι-κιωμένους όσο το δυνατόν πιο δραστήριους και ανεξάρτητους, προκειμέ-νου να είναι οι κύριοι των εαυτών τους (Καλαϊτζή 2004, σελ.19). Τέλος,προτείνεται παρόμοιες έρευνες να πραγματοποιούνται στα εκάστοτε ΚΑ-ΠΗ, εφ’όσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο βελτίωσης τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών σε καθένα από αυτά.
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ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. – ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. – ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΠ. – ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ.332 ΠαράρτημαΠίνακας 1. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τα κοινωνικο-δημο-γραφικά χαρακτηριστικά τους
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (n=50)

ΦΥΛΟΆντρας 26  (52%)Γυναίκα 24  (48%)
ΗΛΙΚΙΑ60 – 69 14  (28%)70 -79 31  (62%)80 – 89 5  (10%)
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΔημοτικό 38  (76%)Γυμνάσιο 5  (10%)Καθόλου Εκπαίδευση 7  (14%)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣΙΚΑ 36  (72%)ΤΕΒΕ 1  (2%)ΟΓΑ 11  (22%)ΑΛΛΟ 2  (4%)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΈγγαμος – Σε συμβίωση 38  (76%)Διαζευγμένος – Σε διάσταση 1  (2%)Χήρος 11  (22%)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ0 3  (6%)1 3  (6%)2 14  (22%)3 16  (32%)4 + 14  (28%)



Περιγραφική καταγραφή των κύριωνχαρακτηριστικών των παιδιών με σύνδρομοΆσπεργκερ και η θεραπευτική αντιμετώπισή του
Απόστολος Δάβης1

ΠερίληψηΤο σύνδρομο asperger αναφέρεται στις διάχυτες αναπτυξιακές διατα-ραχές (ΔΑΔ) και ταξινομήθηκε ως ξεχωριστή νευρολογική διαταραχή αρχι-κά στο ICD-10 (World Health Organization, 1992) και στη συνέχεια στοDSM-IV(American Psychiatric Organization,1994). Το σύνδρομο άσπερ-γκερ μοιάζει πολύ με τον αυτισμό, εμφανίζεται στην παιδική ηλικία συνή-θως μεταξύ 5 και 8 ετών ή και αργότερα και επηρεάζει κυρίως την ικανό-τητα επικοινωνίας και την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Είναι συχνότεροστα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια. Διαφοροποιήθηκε από τον αυτισμό (ανκαι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού) σχετικά πρόσφατα. Μέχρι την δεκαε-τία του 1990 δεν γινόταν διάκριση μεταξύ αυτισμού και συνδρόμουasperger.Σκοπός της συγκεκριμένης  εργασίας  είναι η περιγραφική καταγραφήτων κύριων χαρακτηριστικών των παιδιών με άσπεργκερ, η θεραπευτικήπαρέμβαση, τι κάνουμε ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, καθότι η διαφορο-ποίηση του από τις υπόλοιπες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τονίζειτην σημασία εύρεσης ενός νέου διαφορετικού θεραπευτικού τρόπου αντι-μετώπισης του.
Λέξεις-κλειδιά: Σύνδρομο asperger, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές,θεραπευτική παρέμβαση, στερεοτυπική συμπεριφορά.
                                                1 Θεολόγος - Φιλόλογος



ΔΑΒΗΣ Α.334 AbstractAsperger syndrome refers to diffuse developmental disorders and wasclassified as a distinct neurological disorder initially ICD-10 (World HealthOrganization, 1992)  and then to DSM-IV (American PsychiatricOrganization, 1994).  Asperger syndrome is very similar to autism occursin childhood usually between 5 and 8 years or later affects the ability ofcommunication and socialization. It is more common in boys than in girls.Differentiated from autism (though it belongs on the spectrum) the lastlong. Until the 1990's did not distinguish between syndrome and autismasperger.The purpose of this study is a descriptive inventory of the maincharacteristics of children with Asperger, therapeutic intervention, whatwe do as parents and teachers, because differentiation from otherpervasive developmental disorders, stresses the importance of finding anew different therapeutic treatment of the.
Key words: Syndrome asperger, pervasive developmental disorders,therapeutic  intervention, stereotypical behavior.

ΕισαγωγήΗ μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία στηρίχθηκεσε ανασκοπικές και ερευνητικές μελέτες, που αντλήθηκαν από διεθνείςβάσεις δεδομένων και που ανταποκρίνονταν στις περιπτώσεις παιδιών μετο σύνδρομο asperger.Στόχος αυτής είναι η περιγραφική προσέγγιση του συνδρόμου, η ανά-δειξη της συγκεκριμένης διαταραχής, η ενημέρωση-πληροφόρηση των γο-νέων, των εκπαιδευτικών, του ευρύ κοινού, καθότι ανακαλύφθηκε μόλιςπρόσφατα και υπάρχει τόσο άγνοια επί του θέματος όσο και παραπληρο-φόρηση.Το σύνδρομο asperger πήρε την ονομασία του από τον Αυστριακόπαιδίατρο Hans Asperger, ο οποίος το 1944 δημοσίευσε την πρώτη του ερ-γασία για μια ομάδα παιδιών που είχαν πολλές ικανότητες, αλλά ταυτό-χρονα, αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Μελέτη-
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σε την συμπεριφορά των παιδίων που παρουσίαζαν σημαντική έκπτωσηστη μη λεκτική τους συμπεριφορά. Αρκετά χρόνια αργότερα το 1994 τοσύνδρομο asperger συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο διαγνωστικόεγχειρίδιο DSM-IV και το 1992 στο ICD-10, εν συνεχεία το 2008 προστέθη-κε στην τέταρτη έκδοση του Diagnostic and Statistical Manual of MentalDisorders (DSM-IV-TR) της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας.  Το σύν-δρομο asperger θεωρείται μία διαταραχή στο υψηλότερο λειτουργικό άκροτου αυτιστικού φάσματος. Το αυτιστικό παιδί «ζει στον κόσμο του», ενώτο παιδί με asperger «ζει στον κόσμο μας»  αλλά με τον δικό του τρόπο.Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, 1 στα 5000 παιδιά παρουσιάζει τοσύνδρομο asperger. Τα αγόρια εκδηλώνουν το σύνδρομο 3 εώς 4 φορές πιοσυχνά από τα κορίτσια, ενώ η διάγνωση του γίνεται συνήθως αφού τοπαιδί πάει στο σχολείο και μετά. Tο σύνδρομο asperger διακρίνεται απόμια ομάδα συμπτωμάτων που αφορούν την χαμηλή απόδοση στην κοινω-νική αλληλεπίδραση και τις  επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και την αυ-ξημένη στερεοτυπική συμπεριφορά σε διάφορες δραστηριότητες και εν-διαφέροντα. Παράλληλα, δεν εμφανίζεται έκπτωση στον γνωστικό τομέα(αντίληψη) και στην γλωσσική αναπτυξη. Επιπροσθέτως, ενδείξεις που α-φορούν τη διαταραχή asperger μπορούν να είναι για παράδειγμα η συνε-χής και επίμονη ενασχόληση μ’ ένα συγκεκριμένο (ρηχό-ασήμαντο) θέμαπρος συζήτηση, οι περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες (κακός ρυθμός, τό-νος και συναίσθημα στον προφορικό λόγο) και η αδεξιότητα στις κινήσειςτου σώματος.Η διαταραχή asperger εμφανίζεται ή εντοπίζεται σε σχετικά μεγαλύ-τερη ηλικία απ’ ό,τι η αυτιστική διαταραχή. Οι ιδιαιτερότητες των παιδιώναυτών γίνονται αντιληπτές συνήθως στο πλαίσιο του σχολείου, καθότιπαραβλέπονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Μια ανασκόπηση επιδη-μιολογικών ερευνών το 2003  κατέδειξε ότι η συχνότητα εμφάνισης ποι-κίλλει από 0,03 εώς 4,84 ανά 1000 γεννήσεις, ενώ η αναλογία της εμφάνι-σης αυτισμού προς την εμφάνιση asperger είναι 1,5: 1 προς 16: 1.Σύμφωνα με πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα η επικράτηση τουσυνδρόμου είναι άγνωστη αν και σ’ ένα ποσοστό 2 εώς 4 άτομα ανά10.000 πληθυσμό έχει εκδηλωθεί, ενώ η επικράτηση του συνδρόμου υπο-λογίζεται γύρω στο 0,26 ανά 1.000 γεννήσεις.



ΔΑΒΗΣ Α.336 Κύρια χαρακτηριστικάTο σύνδρομο asperger ταξινομείται στο φάσμα των διάχυτων ανα-πτυξιακών διαταραχών (ΔΑΔ), και μάλιστα στο πιο ήπιο άκρο του, έχονταςστον αντίποδα τον κλασικό αυτισμό. Χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναιοι δυσκολίες στην κοινωνική και συναισθηματική αλληλεπίδραση, στην ε-πικοινωνία και οι στερεοτυπίες.  Τα παιδιά με το σύνδρομο asperger έχουνφυσιολογική και γνωστική ανάπτυξη. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τουςαναφέρονται στα ακόλουθα σημεία :
Κοινωνική συναλλαγήΤα παιδιά με σύνδρομο asperger μπορεί:
• Να μην αντέχουν την πολυκοσμία, τον θόρυβο.
• Να μιλούν για το αγαπημένο τους θέμα αδιαφορώντας για τις αντι-δράσεις ή τα συναισθήματα του συνομιλητή τους.
• Να εκφράζουν αυθόρμητα ότι σκέφτονται σε σημείο που να φαίνο-νται αγενείς στους άλλους.
• Να στέκονται πολύ κοντά στον συνομιλητή τους.
• Να μην κοιτούν στο πρόσωπο τον συνομιλητή τους.
• Να χρησιμοποιούν «επίσημες λέξεις» που συχνά δεν ταιριάζουν στηνπερίπτωση.
• Να μιλούν με μονότονη χροιά φωνής, σαν «ρομποτάκι».
• Αδυναμία να δημιουργήσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους καινα συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, αν και το επιθυμούν.
• Δυσκολία κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων.
• Ιδιορρυθμία και συχνά εκκεντρικότητα στην κοινωνική τους συμπε-ριφορά.
• Δυσκολία να αντιληφθούν τους κοινωνικούς κώδικες.
• Συχνά μη επικοινωνιακή χρήση του λόγου.
• Στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις «φτερούγισμα χεριών»και εμμονή σε λεπτομέρειες του κόσμου που τα περιβάλει.
• Δυσκολία προσαρμογής σε νέες καταστάσεις.
• Διάσπαση προσοχής.
• Συχνές εκρήξεις θυμού, άγχος και καταθλιπτικά επεισόδια, λόγω τηςδυσκολίας τους στην προσαρμογή και στην επικοινωνία.
• Να θέλουν να κάνουν φίλους, αλλά να μην διαθέτουν τις απαιτούμενες
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δεξιότητες.

• Να συμπεριφέρονται με κοινωνικά ακατάλληλο τρόπο.
• Να είναι κοινωνικά απομονωμένα.
• Να βρίσκουν την συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων απρόβλεπτηκαι αγχωτική.
• Να αντιλαμβάνονται τα νοήματα πάντα κυριολεκτικά και να δυσκο-λεύονται στην αναγνώριση αστείων, μεταφορών και ειρωνείας.
• Να δυσκολεύονται να φανταστούν εναλλακτικά κοινωνικά σενάριακαι να προβλέψουν τι θα συμβεί κατά την εξέλιξη μιας κοινωνικής ε-παφής.
• Να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη σημασία της μη λεκτικής επι-κοινωνίας.
ΕνδιαφέρονταΤα παιδιά με το σύνδρομο asperger είναι πιθανόν:
• Να έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα τα οποία επαναλαμβάνουν σευπερβολικό βαθμό.
• Να αναπτύσσουν συχνά ειδικό ενδιαφέρον για ένα χόμπι ή μια συλλο-γή. Αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για ένα αντικείμενο π.χ. τα αε-ροπλάνα του Β’ παγκοσμίου πολέμου και τους αρέσει να αναλύουν τιςτεχνικές λεπτομέρειες που τα αφορούν.
• Οι μικρές αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα, όπως αλλαγή του προ-γράμματος στο σχολείο ή ένα διαφορετικό δρομολόγιο για το σχολείο,μπορεί να τα αναστατώσουν υπερβολικά.
• Πολλές φορές να αναπτύσσουν συγκεκριμένες τελετουργίες τις οποίεςπρέπει να ολοκληρώσουν, όπως π.χ. πρέπει να τακτοποιήσουν με ορι-σμένο τρόπο τα παιχνίδια τους πριν πάνε για ύπνο. Να παρουσιάζουνακαμψία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων ρουτίνας.
• Να εκδηλώνουν στερεοτυπίες (επαναληπτικές κινήσεις μερών τουσώματος).
Γνωστικές δεξιότητες
• Τα παιδιά με σύνδρομο asperger συνήθως:
• Παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, λόγω της επικέντρωσης τους σεάσχετα ερεθίσματα.
• Δυσκολεύονται στην επίλυση προβλημάτων και στην οργάνωση.
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• Δυσκολεύονται στην κατανόηση αφηρημένων και μεταφορικών εν-νοιών σ’ αντίθεση με την συγκεκριμένη σκέψη.
• Παπαγαλίζουν αυτά που διαβάζουν ή ακούν χωρίς να κατανοούν πά-ντοτε την σημασία τους.
• Προτιμούν να διαβάζουν βιβλία που περιέχουν πολλές πληροφορίες,όπως εγκυκλοπαίδειες και δεν ενδιαφέρονται για μυθιστορήματα, βι-βλία με περιπέτειες κτλ.
• Έχουν πολύ καλή μνήμη, θυμούνται πράματα που συνέβησαν πριν α-πό πολλά χρόνια ή ασήμαντες λεπτομέρειες π.χ. τα νούμερα του αυτο-κινήτου ενός φίλου ή να μετρούν για ώρες πόσα αυτοκίνητα περνούνστο δρόμο.
• Δεν παίζουν παιχνίδια που απαιτούν φαντασία.
• Δυσκολεύονται στα θεωρητικά μαθήματα.
• Αναπτύσσουν εξαιρετικές ικανότητες στη γλώσσα (LCCLCC, 1999).Προτού γίνουν καν 4 ετών μπορούν να μιλούν καθαρά και τόσο ηγραμματική, όσο και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν είναι συνήθωςπολύ καλά (Edelson, 1995).
• Έχουν συνήθως μακροπρόθεσμη μνήμη, ιδιαίτερα σε θέματα που συν-δέονται με τα ενδιαφέροντα τους.
• Πολλά απ’ αυτά έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθηματικά, στη φυ-σική, στη μουσική, στη μετεωρολογία, στις ξένες γλώσσες, όχι όμωςκαι στα θεωρητικά μαθήματα.
• Η σκέψη τους δεν είναι ευέλικτη και δύσκολα προσαρμόζεται σε αλ-λαγές ή αποτυχίες.
• Εξ ορισμού αυτά τα παιδιά έχουν φυσιολογική νοημοσύνη έως υψηλήκαι δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση, ούτε στον λόγο, ούτε στην γνω-στική τους ανάπτυξη, εμμονή σε περίπλοκα θέματα, όπως σχέδια, και-ρός, μουσική κ.α.
• Περιγράφονται ως εκκεντρικοί.
• Πολλά απ’ αυτά τα άτομα έχουν δυσλεξία, έλλειψη κοινής λογικής καιμε την συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό τους.
ΣυναίσθημαΤα παιδιά με σύνδρομο asperger δυσκολεύονται:
• Να εκφράσουν απλά συναισθήματα (χαρά, λύπη, φόβο, θυμό) αυθόρ-μητα και κατάλληλα, π.χ. μπορεί να γελάσουν δυνατά όταν δουν ένα
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παιδί να κλαίει.

• Να μοιραστούν συναισθήματα και σκέψεις τους.
• Να κατανοήσουν συναισθήματα που περιέχουν αντιφάσεις π.χ. πωςκάποιος νιώθει θυμό για ένα πρόσωπο που αγαπά.
• Να ελέγξουν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους σε καταστά-σεις άγχους.
• Να κάνουν σχέσεις με συνομηλίκους, μοιάζουν να μην ξέρουν πώς ναπαίξουν και πώς να συναναστραφούν με τους άλλους, γι’ αυτό προτι-μούν να μένουν μόνα τους.
• Μπορεί να κάνουν σχόλια και να προσβάλλουν ή να μην κατανοούντην συναισθηματική κατάσταση του συνομιλητή τους.
• Να εκφράζουν τα συναισθήματα τους με υπερβολικό τρόπο και αντι-δρούν έντονα στις αλλαγές της καθημερινής ρουτίνας.
• Δεν ενδιαφέρονται για ομαδικές δραστηριότητες και δεν ακολουθούντις «μόδες» στα ρούχα ή τα παιχνίδια.
• Η συναισθηματική τους κατάσταση δεν είναι σταθερή. Αλλάζουν διά-θεση πολύ εύκολα από ασήμαντες αιτίες.
• Επιδεικνύουν προβληματική συμπεριφορά όταν είναι κουρασμένα(π.χ. γελάνε, κρύβονται κάτω από το θρανίο).
Άλλα χαρακτηριστικά
• Τα παιδιά με σύνδρομο asperger συχνά:
• Δείχνουν ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, με αποτέλεσμανα εκδηλώνουν παράξενες ή αρνητικές συμπεριφορές π.χ. φυγή ή δυ-νατές φωνές.
• Σε ποσοστό 50-90 % έχουν προβλήματα στον συντονισμό των κινή-σεων τους. Παρουσιάζουν κινητική αδεξιότητα, δυσκολία στον κινητι-κό συντονισμό, στο γράψιμο και στην ισορροπία.
• Παρουσιάζουν εξαίρετη μνήμη, πλούσιο λεξιλόγιο, καλή ακουστική καιοπτική αντίληψη.
• Τα περισσότερα παιδιά με σύνδρομο asperger έχουν κάποια κινητικήαδεξιότητα π.χ. δυσκολεύονται να παίξουν ποδόσφαιρο, να οδηγή-σουν ποδήλατο ή έχουν περίεργη στάση στο σώμα όταν περπατούν ήτρέχουν ή όταν κάνουν γυμναστική.
• Τα παιδιά αυτά φαίνονται να αναστατώνονται από κάποιους συνηθι-σμένους ήχους ή αναπάντεχους θορύβους π.χ. από το κουδούνι της
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τάξεως ή από ένα ελαφρύ άγγιγμα ή από την παραμονή τους σ’ έναπολυπληθές μέρος.

• Μπορεί να κτυπούν τα χέρια τους ή να κουνιούνται μπρος-πίσω ότανείναι ευχαριστημένα ή αναστατωμένα.
• Αντιπαθούν κάθε αλλαγή και προτιμούν την σταθερότητα.
• Φαίνονται ότι αντέχουν τον πόνο γιατί δεν παραπονιούνται όταν κτυ-πούν και πολλές φορές έχουν τικ ή κάνουν ασυνήθιστους μορφασμούςστο πρόσωπο.
Δευτερογενή προβλήματα του συνδρόμουΤα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών με σύνδρομο asperger επη-ρεάζουν σημαντικά τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους και αντιδρούνσε διάφορες καταστάσεις. Όσο μεγαλώνουν, αντιλαμβάνονται όλο και πε-ρισσότερο, ότι διαφέρουν από την ομάδα των συνομηλίκων τους και είναιπιθανόν να νιώσουν άγχος, θυμό και απογοήτευση. Η ελλιπής ανάπτυξητων κοινωνικών τους δεξιοτήτων ευθύνεται για την δυσκολία τους να δη-μιουργήσουν και να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκουςτους, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση.Το άγχος είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Αλλαγές στην καθημε-ρινή ρουτίνα, στα πρόσωπα του περιβάλλοντος ή στο σχολείο, μπορεί ναπροκαλέσουν έντονο άγχος, που για να το καταπολεμήσει το παιδί οδηγεί-ται στην ανάπτυξη συνηθειών, τελετουργιών ή προλήψεων π.χ. ταξινόμη-ση βιβλίων, ανάγνωση τηλεφωνικού καταλόγου, αποφυγή συγκεκριμένωνπραγμάτων ή προσώπων. Ορισμένα παιδιά για παράδειγμα μπορεί να επι-μείνουν να ακολουθούν πάντοτε τον ίδιο δρόμο για το σχολείο ή να ανα-στατώνονται όταν γίνεται κάποια ξαφνική αλλαγή στο σχολικό πρόγραμ-μα. Συχνά σκέφτονται με εικόνες κάτι που μπορεί να είναι πολύ δημιουργι-κό. Συνήθως, μαθαίνουν πιο εύκολα αν οι πληροφορίες τους παρουσιάζο-νται οπτικά σ’ ένα ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον.Μπορεί να αναπτύξουν ένα έντονο, σχεδόν εμμονικό ενδιαφέρον γιακάποιο χόμπι ή απασχόληση π.χ. συλλογές. Μερικές φορές αυτό το ενδια-φέρον είναι ισόβιο ενώ σ’ άλλες περιπτώσεις ο κάθε τομέας ενδιαφέροντοςαντικαθίσταται από κάποιο άλλο συχνά ασύνδετο. Για παράδειγμα μπορείνα αφοσιωθεί στο να μάθει τα πάντα γύρω από τους υπολογιστές και ναγίνει αυθεντία στον τομέα αυτό. Γενικά πάντως με την κατάλληλη ενθάρ-ρυνση τέτοια ενδιαφέροντα και ικανότητες μπορούν να καλλιεργηθούν, έ-
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τσι ώστε να αποτελέσουν πεδία σπουδής και λαμπρής καριέρας για τα ά-τομα αυτά.
Συναισθηματικός άξοναςΣύμφωνα με τον (Gillberg, 1989), τα άτομα με σύνδρομο aspergerμπορεί να μην εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση στο λόγο ως την ηλικίατων 3 ετών, αλλά χρησιμοποιούν ιδιότυπο και επαναληπτικό λόγο, πολλέςλεκτικές στερεοτυπίες και εμμονή σε περιορισμένα θέματα συζήτησης.Παρά το γεγονός ότι η ομιλία αυτών των ατόμων αναπτύσσεται φυσιολο-γικά, είναι πολύ τυπικοί και ακριβείς στον τρόπο που μιλάνε. Δεν μπορούννα αντιληφθούν τη μεταφορική σημασία των λέξεων και δεν κατανοούν τονόημα σύνθετων λέξεων. Η έκφραση για παράδειγμα «βρέχει καρεκλοπό-δαρα» μπορεί να τρομοκρατήσει ένα παιδί  με σύνδρομο asperger. Επίσης,στερεοτυπούν στο λόγο τους και επαναλαμβάνονται συχνά στις συζητή-σεις τους. Δυσκολεύονται να μεταφράσουν τη γλώσσα του σώματος (μηλεκτική επικοινωνία) και να αποκωδικοποιήσουν κινήσεις και βλέμματα.Τέλος, δεν μπορούν να εκδηλώσουν τα συναισθήματα τους, ούτε να κατα-νοήσουν τα συναισθήματα των άλλων. Για παράδειγμα, στην προσπάθειατου να εκφράσει την αγάπη του σ' ένα παιδί ή ενήλικα μπορεί να προβεί σεαπότομες  και παρορμητικές κινήσεις, δηλ. να δώσει ένα φιλί στο στόμαστο άτομο εκείνο που εκτιμά που μπορεί να είναι η δασκάλα του, η κίνησηόμως αυτή  το πιο πιθανό είναι να παρερμηνευθεί από την υπόλοιπη σχο-λική κοινότητα ως μορφή επιθετικότητας.
Κοινωνικός – επικοινωνιακός άξοναςΤα παιδιά που εμφανίζουν το σύνδρομο, έχουν την διάθεση για επι-κοινωνία, σ’ αντίθεση με τον αυτισμό όπου τα άτομα αποσύρονται απότους άλλους. Ειδικότερα, πλησιάζουν τους άλλους απλά και κάπως παρά-ξενα, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ι-διότροπη». Για παράδειγμα, μπορεί να εστιάζουν σ’ ένα σημείο της συζή-τησης που τους ενδιαφέρει για πολλή ώρα και να καταλαμβάνουν την συ-ζήτηση, ενώ την ώρα που μιλά ο συνομιλητής τους, να δείχνουν εμφανήσημάδια «βαρεμάρας» και ανυπομονησίας για να φύγουν. Αυτή η αδιαφο-ρία για τον άλλον μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναισθησία και ασέβειαπρος τον συνομιλητή τους. Επιπλέον, η παρορμητικότητά τους και η αδε-ξιότητα τους στο λόγο και τις πράξεις, ενδείκνυται να οριοθετηθούν εισά-
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γοντας στη ζωή τους την έννοια των «κανόνων συμπεριφοράς». Παρου-σιάζουν μια κοινωνική συμπεριφορά που ενδέχεται να εκλαμβάνεται απότους άλλους ως περίεργη και παράξενη. Μονοπωλούν τη συζήτηση, μιλούνγια θέματα που μπορεί να μην έχουν κανένα αντικειμενικό ενδιαφέρον, δενπεριμένουν τη σειρά τους και συνεπώς οι κοινωνικές τους συνδιαλλαγέςγίνονται εξαιρετικά δύσκολες.Αυτά τα παιδιά σημειώνουν υψηλά επίπεδα κοινωνικού άγχους και α-νησυχίας, όπως επίσης και μικρότερη ευχαρίστηση και συναγωνισμό κατάτη διάρκεια των διαπροσωπικών τους σχέσεων.Γι’ αυτό το λόγο, το παιχνίδι, ως μέσο κοινωνικοποίησης, αποτελεί έναπολύ σημαντικό εργαλείο. Ο Herbert Mead (1934), μέσα από τη μελέτη τουθεωρεί το παιχνίδι ως την κύρια δραστηριότητα των παιδιών, που ασκείσημαντικό ρόλο για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού. Τοπαιδί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει το ρόλο του άλλου και απομακρύνεταιαπό τις εγωιστικές του διαθέσεις. Παράλληλα, η υπερκινητικότητα και η έ-ντονη διάσπαση προσοχής π.χ. δεν κάθεται στην καρέκλα του, δεν περιμέ-νει την σειρά του, στερεοτυπεί πολύ συχνά με κινήσεις του σώματος, συν-θέτουν την εικόνα ενός παιδιού που παρουσιάζει πραγματική δυσκολίακοινωνικής συνύπαρξης με τους άλλους.Τα άτομα με σύνδρομο asperger βιώνουν πραγματικά μεγάλες δυσκο-λίες σε στοιχειώδεις κοινωνικές συμπεριφορές, όπως αποτυχία στην ανά-πτυξη και δημιουργία φιλικών σχέσεων ή στην αναζήτηση διασκεδαστι-κών δραστηριοτήτων μαζί μ’ άλλους. Επίσης, δυσκολεύονται στην κατα-νόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα του σώματος ) και τις εκ-φράσεις του προσώπου, τις στάσεις του σώματος ή ακόμη και την άμεσηοπτική επαφή. Για παράδειγμα, τραβάνε απότομα και αδέξια το χέρι τουφίλου τους για να πάνε να παίξουν ή τον τραβάνε δυνατά προς την αγκα-λιά τους, πολλές φορές επώδυνα. Λόγω αυτής της αδεξιότητας τους δενμπορούν να ελέγξουν αυτές τις κινήσεις. Επίσης, δεν κοιτάνε τον συνομι-λητή τους στα μάτια και δεν ανταποκρίνονται στα νοήματα του, παρά μό-νο μετά την υπόδειξη του τελευταίου. Στη γραφή για παράδειγμα μπορείνα κάνουν πολύ μεγάλα γράμματα ή να μην γράφουν ανάμεσα στις δυογραμμές και να μην διατηρούν τα κενά μεταξύ των λέξεων .
Συμπεριφορικός άξοναςΟ συμπεριφορικός άξονας αναφέρεται στην στάση – συμπεριφορά
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του παιδιού από τις πιο απλές καταστάσεις π.χ. κάθισμα στην καρέκλα,μέχρι τις πιο περίπλοκες  καταστάσεις π.χ. γράφω συγκεντρωμένος στοτετράδιο μου. Όπως αναφέρθηκε, το  σύνδρομο asperger συνοδεύεται απόελλιπή άμεση οπτική επαφή, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες συγκέ-ντρωσης σ’ αυτά τα παιδιά. Επίσης, καθυστερούν αρκετά για να κατακτή-σουν απλές σωματικές δεξιότητες, όπως η αναρρίχηση, η οδήγηση ενόςποδηλάτου ή ακόμη και το άνοιγμα ενός βάζου, καθότι η κινησιολογία τουςείναι πολύ ιδιαίτερη. Εμφανίζουν συχνά κινητική αδεξιότητα, δυσκολεύο-νται να συντονίσουν τις κινήσεις τους, να ακολουθήσουν το ρυθμό, να μά-θουν να δένουν τα κορδόνια τους, να πετάξουν και να πιάσουν μια μπάλα.Έχουν παράξενο βάδισμα, άσχημο γραφικό χαρακτήρα, κάνουν τικ καιγκριμάτσες. Ή ισορροπία τους δεν είναι διακριτή και σταθερή, όπως επί-σης και η γραφή τους είναι ακανόνιστη και δυσνόητη. Επίσης παρουσιά-ζουν δυσκολίες στην οπτική διάκριση των ερεθισμάτων.Επιπρόσθετα, τα παιδιά με σύνδρομο asperger, παρουσιάζουν προ-βλήματα ύπνου (δυσκολία μέχρι να κοιμηθούν από την ώρα που θα ξα-πλώσουν, συχνά ξυπνήματα κατά την διάρκεια της νύχτας, μεγάλης διάρ-κειας αϋπνίες και πολύ πρωινά ξυπνήματα).Τα παιδιά με σύνδρομο asperger μπορεί να έχουν την ευχέρεια στολόγο, συνήθως όμως δεν ενδιαφέρονται για την αντίδραση αυτών με τουςοποίους συνομιλούν. Μπορεί να συνεχίσουν να μιλάνε ανεξάρτητα από τοενδιαφέρον που δείχνει ο  συνομιλητής τους γι’ αυτά που λένε. O λόγοςτους είναι συνήθως πολύ ακριβής και τυπικός και μπορεί να έχουν ένα μο-νότονο ή ασυνήθιστο τόνο στην φωνή. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν τααστεία, τα πειράγματα ή τις μεταφορές. Εκφράσεις του τύπου «μου την δί-νει» ή «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια» ή «έσκασα από τοφαγητό» τα μπερδεύουν και τα θορυβούν.Άλλο ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, είναι η ποικιλομορφία της έκ-φρασης των ενδείξεων από μέρα σε μέρα. Σε μια καλή μέρα, το παιδί συ-γκεντρώνεται, συμμορφώνεται, κοινωνικοποιείται και μαθαίνει αρκετάκαλά, όμως άλλες μέρες μοιάζει τελείως απρόσεκτο, χωρίς αυτοπεποίθησηκαι ικανότητα. Μοιάζει σαν τα σημάδια να έρχονται ανά κύματα ή σαν την«παλίρροια», ακολουθώντας μια κυκλική πορεία.Συμπληρωματικά, η ρουτίνα χαρακτηρίζει όλες σχεδόν τις εκφάνσειςτης καθημερινότητάς τους. Επιμένουν να επαναλαμβάνουν τις συνήθειεςτους με πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο και σε συγκεκριμένη ώρα. Το πρωί θα
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ξυπνήσουν καθορισμένη ώρα, θα πάρουν το ίδιο πρωινό με συγκεκριμένοτρόπο, για παράδειγμα θα βάλουν πρώτα το μέλι, θα καθίσουν στην ίδιαθέση στο τραπέζι, θα ανοίξουν την τηλεόραση και τότε θα ξεκινήσουν νατρώνε. Οποιαδήποτε αλλαγή τούς προκαλεί άγχος και εκνευρισμό.Ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους είναι η έλλειψη χιούμορ. Δεν αστει-εύονται τα ίδια και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα αστεία των άλλων.Οι κινήσεις τους είναι συνήθως αδέξιες και άχαρες, τα αισθητηριακά προ-βλήματα δεν μοιάζουν να είναι τόσο έντονα όσο και σε άλλες μορφές αυτι-σμού.
Αισθητηριακή ευαισθησίαΤα παιδιά με asperger μπορεί να έχουν αισθητηριακές δυσκολίες σεσχέση με μια ή περισσότερες αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, α-φή). Ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει από ένα άτομο στο άλλο. Συχνά όμως,οι αισθήσεις τους είναι ιδιαίτερα έντονες (υπερευαισθησία), είτε άτονες(υποευαισθησία). Ζωηρά φώτα, δυνατοί θόρυβοι, έντονες οσμές και ασυ-νήθιστες υφές υλικών μπορεί να δημιουργήσουν αισθήματα ανασφάλειαςή ταραχής ή ακόμα και άγχος. Με τέτοιου είδους αισθητηριακή ευαισθησίαεμφανίζουν επίσης μειωμένη επίγνωση της σχετικής θέσης τους στο χώρο,με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αποφύγουν εμπόδια και να κρατούναποστάσεις από άλλους ανθρώπους ή να εκτελούν λεπτούς χειρισμούς, ό-πως να δένουν τα κορδόνια τους. Γι’ αυτόν το λόγο μερικά παιδιά μεasperger καταφεύγουν σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις που τους βοηθούνείτε να ρυθμίσουν την ισορροπία και τη στάση του σώματος, είτε να αντι-μετωπίσουν το στρες.Τα παιδιά με το σύνδρομο asperger είναι πολύ ευαίσθητα σε ορισμέ-νους ήχους, γεύσεις, μυρωδιές και εικόνες με αποτέλεσμα να ενοχλούνταιαπό ήχους και φώτα, που κανέναν άλλον δεν εμποδίζει. Τρομάζουν απόξαφνικούς ήχους ή θορύβους π.χ. ηλεκτρική σκούπα, γαύγισμα σκύλου,άλλα παιδιά δεν ανέχονται την επαφή με ορισμένα υλικά, ορισμένα έχουνεξαιρετική αντοχή στον πόνο, το κρύο ή την ζέστη, υπερβολικά οξυμένη ό-σφρηση. Μερικές φορές για να αντιμετωπίσουν το άγχος ή την υπερβολικήενόχληση που τους προκαλούν τα αισθητηριακά ερεθίσματα, μπορεί ναυιοθετούν συμπεριφορές παράξενες ή ασυνήθιστες (να κλείνουν τα αυτιάτους ή να φεύγουν, να απομονώνονται, να βγαίνουν από την τάξη ή να ε-γκαταλείπουν τον συνομιλητή τους στο μέσον μιας συζήτησης) που όμως



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 345
οφείλονται ακριβώς σ’ αυτές τις νευρολογικές ιδιαιτερότητες και δεν απο-τελούν δείγματα αγένειας ή κακής συμπεριφοράς. Σίγουρα όμως, δεν είναιαποτέλεσμα κακής αγωγής που έχουν λάβει από το σχολείο ή από τους γο-νείς τους.Το άγχος συνήθως αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Η αισθητηριακή υ-περφόρτωση μπορεί να τα αγχώσει, όπως συχνά συμβαίνει σε μια κοινω-νική περίσταση της οποίας τους κανόνες δεν γνωρίζουν. Όταν τα άτομααυτά έχουν άγχος ή φορτίζονται συναισθηματικά, αρκετές φορές κάνουνπερίεργους θορύβους και αλλόκοτες κινήσεις. Αυτό μπορεί να φαίνεταιπαράξενο στους άλλους, αποτελεί όμως μέρος του μηχανισμού που διαθέ-τουν αυτά τα παιδιά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. Υπό αυ-τές τις συνθήκες τα παιδιά αυτά γίνονται συχνά στόχος πειραγμάτων στοσχολείο. Το γεγονός αυτό αυξάνει το άγχος τους και κάνει το σχολείο ανυ-πόφορο γι’ αυτά.
Θεραπευτική παρέμβασηΆτομα από κάθε εθνικότητα, γεωγραφική περιοχή, κοινωνική και οι-κονομική τάξη, επηρεάζονται από το σύνδρομο asperger. Εντούτοις, οι ά-ντρες είναι πιο επιρρεπείς σ’ αυτό απ’ ό,τι οι γυναίκες. Ο λόγος γι’ αυτό εί-ναι ακόμα άγνωστος.Τα ακριβή αίτια του συνδρόμου είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας. Κλι-νικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ένας συνδυασμός παραγόντων γενετικών,κληρονομικών, όσο και περιβαλλοντικών, μπορεί να ευθύνεται για τις αλ-λαγές στη νευροβιολογική εξέλιξη του εγκεφάλου, που σχετίζονται με τηνεμφάνιση του συνδρόμου.Το σίγουρο είναι πάντως, ότι το σύνδρομο δεν οφείλεται στην ανα-τροφή του ατόμου ή την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση και οπωσ-δήποτε δεν προκαλείται από υπαιτιότητα του πάσχοντος. Η διάγνωση τουκαι αυτή είναι δύσκολη γιατί διαφέρει από άτομο σε άτομο και κάποια χα-ρακτηριστικά μπορεί να διαγνωσθούν μετά την ενηλικίωση του. Συνήθως,τα πρώτα σημάδια του συνδρόμου φαίνονται μετά την ηλικία των 5 ετών.Το σύνδρομο asperger  πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως «κρυφή διαταρα-χή». Αυτό σημαίνει, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος έχει αυ-τό το σύνδρομο από την εξωτερική του εμφάνιση. Επίσημη διάγνωση μπο-ρεί να γίνει από μια ομάδα ψυχιάτρων, κλινικών ψυχολόγων, ειδικών παι-δαγωγών. Για μερικούς μια τέτοια διάγνωση συνδέεται με ισόβιο στίγμα,
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αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση βοηθάει το άτομο, όπωςκαι το ευρύτερο περιβάλλον του (οικογενειακό, σχολικό, εργασιακό) νακαταλάβουν τις ιδιαιτερότητές του και να ανταποκριθούν στις ανάγκεςτου. Η διάγνωση επίσης, εξασφαλίζει πρόσβαση στις απαιτούμενες υπο-στηρικτικές υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή ενός τέτοιουπαιδιού θεαματικά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύ-τερη ένταξη και επιτυχής προσαρμογή τους στο κοινωνικό σύνολο, είναιαπαραίτητο να ακολουθήσουν από νωρίς ένα συστηματικό πρόγραμμαπαρέμβασης.Υπάρχει όμως θεραπεία; Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία ή συ-γκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης του συνδρόμου. Αρκετές όμως θερα-πευτικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις βελτιώνουν την ποιότητα ζωήςτου ατόμου καθότι το σύνδρομο διαρκεί όσο και η ζωή του.
Θεραπευτική παρέμβαση από τους γονείςΤο παιδί με σύνδρομο asperger έχει σημαντική ανάγκη υποστήριξηςαπό τους γονείς του, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα κοινωνικά και νακαταφέρει να αναπτύξει και να αναδείξει τις ιδιαίτερες ικανότητες του. Οιγονείς αυτών των παιδιών καλούνται μαζί με τον θεραπευτή να βρουν νέ-ους τρόπους επίλυσης των θεμάτων που προκύπτουν. Για πολλούς απ’ αυ-τούς, η δυνατότητα για τα παιδιά τους να πραγματοποιήσουν τις βασικέςαναπτυξιακές δεξιότητες της ηλικίας τους, μοιάζει μ’ ένα σκληρό ταξίδι.Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στους γονείς των παιδιών με διάχυτες ανα-πτυξιακές διαταραχές, παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις στη σωματι-κή και ψυχική τους υγεία, με αντίκτυπο στην κοινωνική τους δραστηριό-τητα. Αυτοί οι γονείς φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο στρες,σε σχέση με τους γονείς «φυσιολογικών» παιδιών.Οι γονείς και τα μέλη των οικογενειών βρίσκονται αντιμέτωποι με μιασειρά σοβαρών προβλημάτων, συναισθηματικών, κοινωνικών, πρακτικών,και οικονομικών. Μερικούς γονείς η προσπάθεια και η εμπειρία τούς φέρ-νει πιο κοντά, άλλους πάλι η πίεση και η συναισθηματική φόρτιση τους α-πομακρύνει και τους χωρίζει. Οι ΔΑΔ δημιουργούν ιδιαίτερα συναισθημα-τικά προβλήματα στους γονείς, στα αδέλφια και γενικά σε όλη την οικογέ-νεια. Το παιδί αυτό δεν είναι παιδί που περίμεναν να έλθει. Ο δρόμος πουοδηγεί στην αποδοχή είναι δύσκολος και όλοι βιώνουν πολλές και διαφο-ρετικές συναισθηματικές καταστάσεις. Συχνά, οι γονείς κάνουν το λάθος
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να ρίξουν το φταίξιμο για τη γέννηση ή την συμπεριφορά του παιδιού ο έ-νας στον άλλον, όμως κάποιες φορές μπορεί και τα αδέλφια να πιστεύουνότι φταίνε. Αυτά είναι που κουβαλούν αρκετά αναπάντητα ερωτηματικάκαι συχνά νοιώθουν παραμελημένα. Για το λόγο αυτό, η εύρυθμη και ικα-νοποιητική λειτουργία της οικογένειας, ως σύστημα, είναι ένας σημαντικόςπαράγοντας για την επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών και των προ-βλημάτων.Ιδιαίτερα σημαντικά για την αντιμετώπιση των ΔΑΔ έχουν τα ειδικάπρογράμματα πρώιμης παρέμβασης τα οποία είναι εξατομικευμένα, δηλ.διαμορφωμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού. Σ’ αυτά ταπρογράμματα συμμετέχει μια ομάδα από επιστήμονες (παιδοψυχίατρο,ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, φυσικοθε-ραπευτή και κοινωνικό λειτουργό). Το θεραπευτικό πρόγραμμα οπωσδή-ποτε περιλαμβάνει την συμμετοχή, αλλά και την εκπαίδευση της οικογέ-νειας του παιδιού που αντιμετωπίζει την διαταραχή.Οι  γονείς οφείλουν να:
• Δείχνουν σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του παιδιού και να ενισχύουντις ικανότητές του.
• Διδάσκουν στο παιδί τους κοινωνικούς κανόνες: πώς να συμπεριφέ-ρεται όταν συναντά κάποιον, πώς να χαιρετά, πώς να κάνει διάλογοχωρίς να μονολογεί και να διακόπτει.
• Εξηγούν στο παιδί  ποια θα ήταν η σωστή συμπεριφορά σε περίπτωσηπου η συμπεριφορά δεν είναι σωστή.
• Ενθαρρύνουν το παιδί για ομαδικά παιχνίδια.
• Δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για γνωριμία μ’ άλλα παιδιά.
• Εγγράφουν το παιδί σε αθλητικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες καινα  προσκαλούν άλλα παιδιά στο σπίτι για παιχνίδι.
• Η μουσική έχει την ικανότητα να τα ηρεμεί και τα βοηθά να χαλαρώ-νουν, κυρίως σε ξεσπάσματα θυμού – οργής.
• Συχνές επισκέψεις σε παιδικά θέατρα, ώστε να διεργάζεται το κομμάτιτης σωματικής έκφρασης και της συναισθηματικής επικοινωνίας.
• Ανάθεση εργασιών ώστε να προάγεται η επικοινωνία του.
• Αρχή της θεραπευτικής παρέμβασης από τις πρώτες στιγμές διάγνω-σης του συνδρόμου.
• Επεξεργασία συναισθήματος και βελτίωση ενσυναίσθησης.
• Προσπάθεια μείωσης του άγχους και αλλαγών στο οικογενειακό περι-
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βάλλον.

• Προσφορά ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στο παιδί.
• Προσφορά μιας συνεπούς καθημερινής ρουτίνας στο παιδί.
• Αποφυγή εκπλήξεων.
• Σε κάποιες περιπτώσεις, κατόπιν εγκρίσεως ειδικών ιατρών, να χορη-γούν φαρμακευτική αγωγή στο παιδί, που στοχεύει στο να αντιμετω-πίσει προβλήματα σε συγκεκριμένες συμπεριφορές.
Θεραπευτική παρέμβαση από τους εκπαιδευτικούςΤα παιδιά στα οποία έχει γίνει διάγνωση με σύνδρομο asperger πα-ρουσιάζουν μια ιδιαίτερη πρόκληση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η τυπι-κή γνώμη από τους συμμαθητές τους για τα παιδιά αυτά είναι ότι χαρα-κτηρίζονται εκκεντρικά και περίεργα και οι «ανάρμοστες συμπεριφορές»συνήθως χρησιμοποιούνται για να τα κάνουν εξιλαστήρια θύματα. Η αδε-ξιότητα και η εμμονή για μουντά πράματα προσθέτουν στην «περίεργη»παρουσίασή τους. Έχουν ελλιπή κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων καιτων κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς. Η αναπροσαρμοστικότητά τουςκαι η ανικανότητά τους να χειρίζονται τις αλλαγές δημιουργεί σ’ αυτά ταπαιδιά άγχος και στο να είναι συναισθηματικά ευάλωτα.Η επιδίωξη και η σωστή στόχευση των κλίσεων – ενδιαφερόντωνμπορεί να τα οδηγήσει στην καταξίωση και στην κατάκτηση υψηλών ε-παγγελματικών θέσεων αργότερα μέσα στη ζωή. Η δυσκολότερη ώρα στοσχολικό περιβάλλον είναι το διάλλειμα. Προτιμάνε να απομονώνονται καινα μην συμμετέχουν στα ομαδικά παιχνίδια. Απαραίτητη και ενδεδειγμένησ’ όλες τις περιπτώσεις πάντως είναι η συμβουλευτική υποστήριξη πουπαρέχουν οι ειδικοί και τα εξειδικευμένα κέντρα.Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν στην:
• Προστασία του παιδιού από την κακομεταχείριση και το κορόιδεματων συμμαθητών του.
• Αποφυγή στιγματισμού του παιδιού.
• Επιβράβευση συμμαθητών όταν φέρονται με συμπόνια.
• Δημιουργία καταστάσεων μαθησιακής συνεργασίας και καλού κλίμα-τος.
• Ενθάρρυνση του παιδιού με άσπεργκερ για εμπλοκή με άλλους, καθώςέχουν τάση απομόνωσης και αποξένωσης.
• Αναφορά των συμπτωμάτων στο γιατρό του παιδιού έτσι ώστε το
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παιδί να αξιολογηθεί για κατάθλιψη και να λάβει φαρμακευτική αγω-γή αν χρειάζεται.

• Χρησιμοποίηση θετικής ενίσχυσης προς μια επιθυμητή συμπεριφορά.
• Το παιδί πρέπει να κάθεται στο πρώτο θρανίο και να του απευθύνο-νται συχνές ερωτήσεις.
• Επινόηση λεκτικών κινήσεων π.χ. ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο, ό-ταν το παιδί δεν προσέχει.
• Οι εργασίες πρέπει να χωρίζονται σε μικρότερα μέρη και συνεχείς ο-δηγίες από τον εκπαιδευτικό.
• Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα προσοχής, ωφελούνται με χρονομε-τρημένες εργασίες, αυτό τους βοηθά να οργανώσουν τον χρόνο τους.
• Σύσταση για συμμετοχή σ’ ένα φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα, αν έχεισοβαρά κινητικά προβλήματα.
• Συμμετοχή σ’ ένα ήπιο πρόγραμμα συμμετοχής, παρά σ’ ένα ανταγω-νιστικό αθλητικό παιχνίδι.
• Απλοποίηση του μαθήματος, όταν το νόημα του είναι περίπλοκο.
• Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ήρεμος, προβλέψιμος στην συνδιαλ-λαγή  του με το παιδί και να δείχνει υπομονή και συμπόνια.
• Ομιλία για τη διαφορετικότητα στα υπόλοιπα παιδιά .
• Το παιδί με σύνδρομο άσπεργκερ είναι πιθανότερο και προτιμότερονα εγγραφεί σ’ ένα κανονικό παρά σ’ ένα ειδικό σχολείο.
• Αποφυγή θορυβώδους τάξεως, το παιδί ανταποκρίνεται καλύτερα σεμια ήσυχη και καλά οργανωμένη τάξη.
• Αρμονική συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων.
• Αποφυγή συνεχούς αλλαγής τάξεως – σχολείου.
• Πραγματοποίηση εργασιών από τα παιδιά αυτά εντός του πεδίου τωνενδιαφερόντων τους.
• Παροχή βοηθείας μόλις παρατηρηθούν δυσκολίες σε συγκεκριμέναπεδία.
• Παροχή βοήθειας και πληροφοριών από το διαδίκτυο και ειδικών βι-βλίων προς τους γονείς.
• Κατανόηση και σεβασμό στην ανάγκη του για διατήρηση της ρουτί-νας.
• Επανεκπαίδευση και εξειδίκευση πάνω σε παιδιά με ειδικές ικανότη-τες.
• Απαλλαγή αυτών των παιδιών από μελέτες – εργασίες  στο σπίτι.
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• Χρήση της μεθόδου της συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέντευ-ξης για τη συλλογή δεδομένων.
• Εξατομίκευση, ένταξη και ενσωμάτωση σε συνδυασμό με την εφαρμο-γή κατάλληλου εξειδικευμένου προγράμματος.
• Εκπαίδευση αυτών των παιδιών σε θέματα δόμησης του λόγου, γρα-πτού και προφορικού, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα μετους γύρω τους.
• Χρήση μικρών δομημένων ιστοριών με σκοπό τη βελτίωση των ικανο-τήτων του για συγγραφή μιας μικρής έκθεσης ιδεών. Με τον όρο «δο-μημένη ιστορία» εννοούμε την ιστορία, η οποία είναι δομημένη με βά-ση κάποιες ερωτήσεις (ποιος, που, πότε, τι, πως).
• Στην συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας και των υ-πηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Προτάσεις
• Ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων δομών στο πλαίσιοτων προγραμμάτων της Ψυχικής Υγείας.
• Οργάνωση δικτύου διασυνδετικής συνεργασίας των υπηρεσιών, τωνδομών και των φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. των Υπουργείων Υγείας - ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης και Παιδείας, Ν.Π.Ι.Δ., τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνη-τικές οργανώσεις, εκκλησία, κτλ.) που ασχολούνται με τις ΔΑΔ.
• Οργάνωση των σωματείων, συλλόγων, εταιρειών που ασχολούνται μετις ΔΑΔ σύμφωνα με τα επιτυχημένα διεθνή πρότυπα και λαμβάνο-ντας υπόψη σημαντικές πιλοτικές προσπάθειες που έγιναν στην Ελ-λάδα.
• Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Ενημέρωσηςτων φορέων και των οικογενειών για γενικότερα θέματα ΔΑΔ και ει-δικότερα για τα νομικά δικαιώματα των ατόμων με άσπεργκερ και οιπαρεχόμενες υπηρεσίες από φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.
• Λειτουργία Κέντρου Έρευνας – Μελέτης και Εκπαίδευσης.
• Δημιουργία φορέα που θα αναλάβει την ευαισθητοποίηση της κοινό-τητας των φορέων και των υπηρεσιών.
• Λειτουργία κέντρου έρευνας – μελέτης και εκπαίδευσης. Δημιουργίαφορέα που θα αναλάβει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, τωνφορέων και των υπηρεσιών.
• Ίδρυση περισσοτέρων Ειδικών Σχολείων ανά την περιφέρεια.
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• Πρόσληψη εκπαιδευτικών στη Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση μεεξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

ΣυμπεράσματαΤο σύνδρομο άσπεργκερ έχει αναγνωριστεί επίσημα ως διάχυτη ανα-πτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) μόλις το 1994, συνεπώς δεν είναι έκπληξη τογεγονός ότι δεν έχει γίνει επαρκής έρευνα για τους τρόπους αντιμετώπισηςκαι χειρισμού των παιδιών αυτών. Επηρεάζει όχι μόνο τις πτυχές της ζωήςτου ατόμου, αλλά και την ζωή της υπόλοιπης οικογένειας.Οι διαγνώσεις των παιδιών με σύνδρομο άσπεργκερ συνεχώς αυξάνο-νται ανά τον κόσμο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μερικές φορές ηδιάγνωση καθυστερεί να γίνει ή ακόμη και να μην γίνει ποτέ.Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ευαι-σθητοποίηση όλων των επαγγελματιών υγείας, αλλά και του ευρύτερουκοινού, απέναντι σ’ αυτό το νέο σύνδρομο, με στόχο τη βέλτιστη αντιμε-τώπισή του. Όσο πιο νωρίς προτρέξει ένας γονέας το παιδί του για τη διά-γνωση, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες υπάρχουν για μια ενδεχόμενη λει-τουργική αποκατάσταση του συνδρόμου. Με την κατάλληλη όμως υπο-στήριξη και την απαραίτητη συνδρομή ειδικών, είναι απολύτως ικανά ναδημιουργήσουν την δική τους οικογένεια, να ζήσουν μια ολοκληρωμένη,πραγματική και ανεξάρτητη ζωή.Τα άτομα μ’ αυτό το νέο σύνδρομο βιώνουν πραγματικά μεγάλες δυ-σκολίες σε στοιχειώδες κοινωνικές συμπεριφορές, όπως αποτυχία στην α-νάπτυξη και δημιουργία φιλικών σχέσεων ή στην αναζήτηση διασκεδαστι-κών δραστηριοτήτων μαζί μ’ άλλους. Επιπλέον, δυσκολεύονται στην κοι-νωνική αλληλεπίδραση, την κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική φα-ντασία, στην κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα του σώ-ματος) και τις εκφράσεις του προσώπου, τις στάσεις του σώματος.Είναι μια ισόβια διαταραχή που επηρεάζει το πώς το άτομο αντιλαμ-βάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και αλ-ληλεπιδρά μ’ άλλα άτομα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικί-λο βαθμό.Ενώ υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στο σύνδρομο άσπεργκερκαι τον κλασικό αυτισμό, τα άτομα με άσπεργκερ έχουν λιγότερα προβλή-
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ματα με τη μη λεκτική επικοινωνία και έχουν συνήθως μέση ή ανώτερηνοημοσύνη. Δεν υποφέρουν συνήθως από τις μαθησιακές δυσκολίες πουσυνδέονται με τον αυτισμό, αλλά ενδέχεται να παρουσιάσουν συγκεκριμέ-να μαθησιακά προβλήματα όπως δυσλεξία, δυσπραξία ή άλλες καταστά-σεις όπως διαταραχή ελλειματικής προσοχής – υπερκινητικότητα.Οι οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και οι τρόποι αντιμετώ-πισης των παιδιών με το νέο σύνδρομο σχεδιάζονταν ως αυτά τα παιδιά ναείχαν αυτισμό. Ωστόσο, έχει γίνει ξεκάθαρο στη βιβλιογραφία και στην έ-ρευνα ότι τα παιδιά με σύνδρομο άσπεργκερ έχουν διαφορετικά χαρακτη-ριστικά και διαφορετικές ανάγκες από τα παιδιά με αυτισμό, επομένως εί-ναι αναγκαίο  τα οποιοδήποτε προγράμματα παρέμβασης να είναι ειδικάσχεδιασμένα για παιδιά με σύνδρομο asperger.Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, βλέπουμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρονγια ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων για αυτά τα παιδιά και στηβάση αυτού του ενδιαφέροντος, αναπτύχθηκε και η παρούσα εργασία.
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Η εκπαίδευση και η επαγγελματική σταδιοδρομίαως γενεσιουργά αίτια της αναβολής των γεννήσεωνκαι της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα
Ειρήνη Μυρσίνη Παπάνη1

ΠερίληψηΜια από τις βασικές αιτίες για τα χαμηλά ποσοστά γεννητικότηταςπου χαρακτηρίζουν την εποχή μας είναι η αναβολή της γέννησης του πρώ-του παιδιού. Το παράδοξο στην αναβολή αυτή έγκειται στο γεγονός ότι α-νάμεσα στα αίτιά της εντοπίζονται δύο από τα μεγαλύτερα αγαθά για τονάνθρωπο: η εκπαίδευση και η επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ολοένα με-γαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε αυτά επιδεινώνει την κατάσταση,αφού η αυξανόμενη ηλικία απόκτησης του 1ου παιδιού προκαλεί προβλή-ματα υπογονιμότητας και μείωση του συνολικού αριθμού παιδιών, που τε-λικά αποκτώνται. Η εκπαίδευση, που στις μέρες μας τείνει να είναι πολυε-τής και που ένα μεγάλο ποσοστό νέων την αποκτά ως τα ανώτερα επίπεδάτης, καθώς και η επιδίωξη οικοδόμησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας,λειτουργούν συχνά εις βάρος της έγκαιρης δημιουργίας οικογένειας και ε-ντείνουν το φαινόμενο της υπογεννητικότητας.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τους τρόπους, μετους οποίους η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικώνφιλοδοξιών επιδρά στην ηλικία σύναψης γάμου και απόκτησης του 1ουπαιδιού, καθώς και στη συνολική γεννητικότητα των γυναικών.
Λέξεις - κλειδιά: εκπαίδευση, επαγγελματική σταδιοδρομία, αναβολή τωνγεννήσεων, υπογεννητικότητα/υπογονιμότητα
                                                1Εκπαιδευτικός, Μed, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Τμήμα εκπαιδευτι-κής και κοινωνικής πολιτικής



ΠΑΠΑΝΗ ΕΙΡ.356 AbstractOne of the main factors contributing to low birth rates and low fertilityis the postponement of childbearing. Education and career –two of thepursuits of the human being- are among the causes of this phenomenon.The increasing participation of women in both of them often results in thedelayed birth of the first child, in the reduction of the number of childrenborn or in fertility problems. The acquisition of education in its higherlevels and the commitment to career are often at the expense of earlyfamily creation and intensify the problem of low birth rates and lowfertility.In the light of the above, the present study aims at exploring how theattainment of educational and career aspirations affect the age at marriageand first childbirth, as well as the total fertility rate.
Key words: education, career, postponement of childbearing, low birthrate/low fertility

1. Η υπογεννητικότητα σε Ευρώπη και ΕλλάδαΕπίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε το Μάρτιο του2005 σχετικά με τις ανησυχητικές δημογραφικές αλλαγές, που αφορούντην υπογεννητικότητα:«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα μια πρωτοφανή δημογραφική αλλα-
γή… Τα νέα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, βλέπουν
τον πληθυσμό τους να μειώνεται. Σε πολλές χώρες η εγκατάσταση με-
ταναστών είναι ζωτικής σημασίας, αφού συμβάλλει στην αύξηση του
πληθυσμού. Η γεννητικότητα έχει πέσει κάτω από το ποσοστό που
μπορεί να εξασφαλίσει την ανανέωση του πληθυσμού (περίπου 2.1 παι-
διά ανά γυναίκα) και μάλιστα σε πολλά κράτη-μέλη το ποσοστό είναι
πιο χαμηλό και από 1.5 παιδιά ανά γυναίκα» (European Commission2005:2)Το παραπάνω απόσπασμα συνοπτικά περιγράφει το πρόβλημα και α-ποτελεί  προειδοποίηση για την ανάγκη λήψης μέτρων από τα κράτη. Ω-στόσο, το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 357
στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, είναι γνωστό εδώ και καιρό.Αρχικά, ως κύριο αίτιό της ενοχοποιήθηκε η απροθυμία των ατόμων να α-ποκτήσουν πολλά παιδιά. Τα αίτια, όμως, είναι βαθύτερα.Μελετώντας στατιστικά στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής Ηνωμέ-νων Εθνών για την Ευρώπη, που αφορούν στα ποσοστά των γεννήσεωναπό το 1970 έως το 2006, γίνεται αντιληπτό ότι το πρόβλημα της υπογεν-νητικότητας ξεκίνησε από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, με τη Γερμα-νία, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Φινλαν-δία και την Αγγλία να πρωτοστατούν στην υπογεννητικότητα ήδη από τιςαρχές της δεκαετίας του ’70.Η Γερμανία ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα, που κατέγραψε το 1992γεννήσεις κάτω από το όριο (1.3 παιδιά ανά γυναίκα), που έχει επίσημακαθοριστεί ως το «κατώφλι της υπογεννητικότητας», και ακολούθησανκαι άλλες χώρες, όπως η  Ιταλία το 1993, η Ισπανία το 1994, η Βουλγαρίακαι η Σλοβενία το 1995,  η Ρωσία το 1996, η Ουκρανία το 1997, η Ελλάδατο 1998, η Ουγγαρία και η Ρουμανία το 1999. Βέβαια, για τις χώρες της Α-νατολικής Ευρώπης το φαινόμενο μπορεί να ερμηνευθεί ευκολότερα σεσχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές, αφού η αβεβαιότητα κατά τις τελευ-ταίες δύο δεκαετίες από τις πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές αλλαγέςπου σημειώθηκαν, ήταν αναμενόμενο να έχει αντίκτυπο και στη γεννητι-κότητα (Macura και Mac Donald, 2003; Philipov και Dorbritz, 2003). Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός τωνγεννήσεων στην Ευρώπη το 1964 είχε φτάσει τα 7.3 εκατομμύρια, το 2002έπεσε στα 4.7 εκατομμύρια (Eurostat, 2004) και εύλογα οι μελετητές προ-ειδοποιούν ότι, εάν τα ποσοστά των γεννήσεων δεν ξεπεράσουν το όριοτων 1.3 παιδιών ανά γυναίκα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε σε περί-που 40 χρόνια από σήμερα ο πληθυσμός της Ευρώπης θα έχει μείνει ο μι-σός.  Το ίδιο επισημαίνουν και οι Skirbekk, Lutz και Testa (2006), που κά-νουν λόγο για την «παγίδα» της χαμηλής γεννητικότητας. Υποστηρίζουν,δηλαδή, ότι από τη στιγμή που η γεννητικότητα πέσει κάτω από ένα συ-γκεκριμένο όριο, τότε η υπογεννητικότητα είναι πιθανό να καταστεί μη α-ναστρέψιμη στο μέλλον. Η παραπάνω θεωρία, βέβαια, δεν αποτελεί κανό-να και δεν επαληθεύεται πάντα, είτε λόγω μέτρων που λαμβάνονται απότην πολιτεία κάθε κράτους για την αντιμετώπιση του προβλήματος, είτελόγω της μικρότερης ή μεγαλύτερης πληθυσμιακής τόνωσης που επιφέρειη εισροή μεταναστών σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
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 Η Ελλάδα, έχοντας γεννητικότητα κάτω από το καθορισμένο όριοτων 1.3 παιδιών ανά γυναίκα από το 1998 και για 6 συνεχόμενα έτη, κα-τόρθωσε τελικά να το υπερβεί, έστω οριακά, το 2004 και συνεχίζει να τουπερβαίνει μέχρι σήμερα.Πίνακας 1: Ελλάδα-Συνολικό Ποσοστό Γονιμότητας 1998-2006 (Total Fer-tility Rate)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061.29 1.28 1.27 1.26 1.27 1.29 1.31 1.34 1.41Οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για την ΕυρώπηΩστόσο, αυτή η ελάχιστη υπέρβαση δεν είναι καθησυχαστική, αφούοφείλεται κυρίως στην εισροή μεταναστών, και τα ποσοστά των γεννήσε-ων εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά γεννώντας δυσοίωνεςπροβλέψεις για τον πληθυσμό της χώρας στο μέλλον. Αρκεί μια ματιά στασυνολικά ποσοστά γονιμότητας (Total Fertility Rates) –ως συνολικό πο-σοστό γονιμότητας ορίζεται το ποσοστό γονιμότητας υπολογιζόμενο στοσύνολο της περιόδου αναπαραγωγής της γυναίκας, συνήθως ανάμεσα στα15 και 50 έτη- από τη δεκαετία του ’70 έως αυτή που διανύουμε για την ε-ξαγωγή συμπερασμάτων: το 1970 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας ήταν2.39, δέκα χρόνια αργότερα 2.21, το 1990 έπεσε σε 1.39 και το 2000 κα-τρακύλησε στα 1.27.Πίνακας 2: Ελλάδα-Συνολικό Ποσοστό Γονιμότητας (Total Fertility Rate)
1970 1980 1990 20002.39 2.21 1.39 1.27Οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για την ΕυρώπηΑυτή η καθοδική πορεία είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό παιδιών ηλι-κίας 0-14 ετών επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας να είναι μόλις15.18% το 2001, ενώ το 1971 ανερχόταν σε 25.36%.
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Πίνακας 3: Ελλάδα-Ποσοστό παιδιών 0-14 ετών

1971 1981 1991 2001
0-14 ετών 25.36 % 23.69 % 19.25 % 15.18 %Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΕλλάδοςΑντίθετα, το ποσοστό των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω από 10.92%το 1971, σκαρφάλωσε στο 16.71 το 2001.Πίνακας 4: Ελλάδα-Ποσοστό ηλικιωμένων 65 ετών και άνω

1971 1981 1991 200165 ετών και
άνω 10.92 % 12.73 % 13.69 % 16.71 %Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΕλλάδοςΟι συνέπειες από την υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυ-σμού είναι εύλογες, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρώπη,που και από πλευράς ηλικίας των κατοίκων της πρέπει να αποκαλείται«Γηραιά Ήπειρος». Στο κοντινό μέλλον τόσο η πληθυσμιακή συρρίκνωση,όσο και η γήρανση του πληθυσμού, δεν θα αποτελούν απλώς σοβαρά κοι-νωνικά φαινόμενα, αλλά αναμένεται να προκαλέσουν και σημαντικά προ-βλήματα στην οικονομία, καθώς το εργατικό δυναμικό θα ελαττωθεί, ηπαραγωγή αναπόφευκτα θα μειωθεί και τα ασφαλιστικά συστήματα θαδεχθούν βαρύ πλήγμα.Οι Caldwell και Schindlmayr (2003) κάνουν κριτική στους ερευνητέςτης υπογεννητικότητας, λέγοντας ότι δεν προσπαθούν να εντοπίσουν πι-θανές κοινές αιτίες, που συμβάλλουν στη μείωση των γεννήσεων. Φυσικά,δεν είναι δυνατό να οδηγηθούμε σε γενικεύσεις, ωστόσο, ένα κοινό χαρα-κτηριστικό, που μπορεί να εντοπιστεί διακρατικά, είναι η αναβολή των

γεννήσεων (postponement of childbearing), δηλαδή η απόκτηση παι-διών σε συνεχώς μεγαλύτερη ηλικία.Για να εξηγήσει, ωστόσο, κανείς τη φύση και τις αιτίες που προκαλούντην αναβολή δημιουργίας οικογένειας, πρέπει πρώτα να κατανοήσει τιςαλλαγές και το νέο ρεύμα ιδεών που επέφερε η λεγόμενη Δεύτερη Δημο-γραφική Μετάβαση, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 στη Βόρεια
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Ευρώπη και σταδιακά εξαπλώθηκε και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες(Lesthaeghe, 1995; van de Kaa, 1987).

2.  Ιδεολογικό Ρεύμα και στάσεις ζωήςτης Δεύτερης Δημογραφικής ΜετάβασηςΗ μείωση της γεννητικότητας κάτω από το όριο αντικατάστασης είναιίσως τo πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της Δεύτερης Δημογραφικής Με-τάβασης (van de Kaa, 1987). Κατά την περίοδο αυτή,  ενώ οι συνθήκεςδιαβίωσης βελτιώνονται και ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται, τα ποσοστάγεννήσεων σημειώνουν σημαντική μείωση, γεγονός που απειλεί πολλέςχώρες με πληθυσμιακή γήρανση και καθιστά την είσοδο μεταναστών ωςμια λύση σταθεροποίησης του πληθυσμού και οικονομικής αναζωογόνη-σης. Η γέννηση του πρώτου παιδιού αναβάλλεται ολοένα και περισσότεροκαι είναι τόσο συχνό το φαινόμενο, ώστε οι Κohler, Billari και Ortega(2002) να θεωρούν την αναβολή των γεννήσεων ως μια ξεχωριστή Δημο-γραφική Μετάβαση και όχι ως μέρος της Δεύτερης.Πολλαπλές κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές αλλαγές λαμβά-νουν χώρα κατά τη Δεύτερη Δημογραφική Μετάβαση και σηματοδοτούντην έναρξη μιας καινούριας εποχής, όχι μόνο για τη Βόρειο-δυτική Ευρώπη,όπως πολλοί υποστηρίζουν, αλλά σταδιακά για την πλειοψηφία των Ευ-ρωπαϊκών χωρών. Νέες αντιλήψεις, στάσεις ζωής και πρότυπα συμπερι-φοράς καθιερώνονται και οι ανάγκες που χρήζουν ικανοποίησης εκτείνο-νται πέρα από αυτές της επιβίωσης, της ασφάλειας και της αυτοσυντήρη-σης -επιδιώξεις της Πρώτης Δημογραφικής Μετάβασης- και αγγίζουν τιςανώτερες ψυχικές στην κλίμακα της περίφημης Πυραμίδας του Maslow(1954). Στη νέα μεταϋλιστική και μεταμοντέρνα εποχή το άτομο επιδιώκειτην εσωτερική του ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση, την πνευματικήτου ανάπτυξη, την ικανοποίηση των προσωπικών του φιλοδοξιών, την α-ναγνώριση, την επαγγελματική ανέλιξη, την αυτονομία και την ελεύθερηέκφραση ιδεών και απόψεων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται η έμφασηστην προσωπική μόρφωση και η προσήλωση στη δημιουργία αξιόλογης ε-παγγελματικής σταδιοδρομίας.Η επιδίωξη της αυτοπραγμάτωσης παραμερίζει την ιδέα του γάμου.Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και στην Ελλάδα, που θεωρείται παραδο-
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σιακή χώρα και πιστή στο θεσμό της οικογένειας, η σύναψη γάμων έχει ε-λαττωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Το 1991 σημειώθηκαν65.568 γάμοι, σε μια δεκαετία ο αριθμός τους έπεσε στους 58.491, το 2004μειώθηκε ακόμη περισσότερο και έφτασε τους 51.377, ενώ το 2007 ξανα-σκαρφάλωσε στους 61.377.Πίνακας 5: Ελλάδα-Αριθμός Γάμων

1991 2001 2004 2005 2006 200765.568 58.491 51.377 61.043 57.802 61.377Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΕλλάδοςΩστόσο, παρά την τελευταία αυτή άνοδο, ο αριθμός γάμων είναι φα-νερά χαμηλότερος σε σχέση με το παρελθόν.Επιπλέον, νέες μορφές οικογένειας εμφανίζονται, όπως η ‘συμβίωση’,η οποία πιθανό να οδηγεί -στις λιγότερο συντηρητικές χώρες- στην από-κτηση παιδιού εκτός γάμου.Ο αριθμός των διαζυγίων αυξάνεται ραγδαία. Τα ποσοστά τους στηνΕλλάδα δεν θα μπορούσε να τα διανοηθεί ούτε ο πιο διορατικός μελετητήςμερικές δεκαετίες πριν. Ενώ το 1991 τα διαζύγια δεν ξεπερνούσαν τα 6.351,το 2007 διπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 12.994, αριθμός που αντανακλάτις κοινωνικές μεταβολές  που διενεργούνται και στον Ελληνικό χώρο.Πίνακας 6: Ελλάδα-Αριθμός Διαζυγίων
1991 2001 2004 2005 2006 20076.351 11.184 12. 307 13.494 13.218 12.994Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΕλλάδοςΣτο φαινόμενο των διαζυγίων συμβάλλει η χειραφέτηση της γυναίκας-αποτέλεσμα της μόρφωσης, της δυναμικής ένταξής της στον εργασιακό χώ-ρο και της οικονομικής ανεξαρτητοποίησής της στα πλαίσια της ισότηταςτων δύο φύλων. Πράγματι, η ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών είναι ένααπό τα βασικά ζητούμενα της Δεύτερης Δημογραφικής Μετάβασης, που θέ-λει τη γυναίκα ισότιμη με τον άντρα και εξίσου δραστήρια επαγγελματικά
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και υπεύθυνη για την οικονομική ευμάρεια της οικογένειας. Αξιοσημείωτηπρόοδος έχει συντελεστεί σχετικά με την ισότητα ανδρών και γυναικώνστην Ελλάδα, τόσο ως προς τις εκπαιδευτικές, όσο και ως προς τις επαγγελ-ματικές ευκαιρίες. Ωστόσο, στα στενά πλαίσια της οικογένειας οι ρόλοι α-ντρών και γυναικών είναι ακόμη διακριτοί και το μεγάλωμα και η φροντίδατων παιδιών ανήκουν κατά κύριο λόγο ή και αποκλειστικά στις αρμοδιότη-τές των γυναικών, γεγονός που καθιστά δύσκολο το συνδυασμό οικογένειαςμε εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία.

3. Αναβολή των γεννήσεωνΌπως εύστοχα επισημαίνουν και οι Frejka και Calot (2001a), πριν απόοποιαδήποτε διερεύνηση του φαινομένου και των αιτίων του, απαραίτη-τος είναι ο διαχωρισμός του όρου ‘αναβολή των γεννήσεων’ από την ‘κα-θυστέρηση των γεννήσεων’, αφού λανθασμένα συχνά χρησιμοποιούνταιστη βιβλιογραφία ως ταυτόσημα. Ωστόσο, η καθυστέρηση υπονοεί ότι τε-λικά η απόκτηση παιδιών πραγματοποιείται κάποια στιγμή στο μέλλον, ε-νώ δεν ισχύει απαραίτητα το ίδιο και με την αναβολή. Επιπλέον, εύλογατίθενται τα ερωτήματα: Μετά από ποια ηλικία θεωρούμε ότι μια γυναίκααναβάλλει τη γέννηση του πρώτου παιδιού; Ποια είναι η ενδεδειγμένη ηλι-κιακή περίοδος απόκτησης του πρώτου παιδιού, μετά τη διέλευση της ο-ποίας μπορούμε να κάνουμε λόγο για αναβολή; Οι απαντήσεις στα παρα-πάνω ερωτήματα είναι δύσκολο να δοθούν και οι μελετητές δεν έχουν λά-βει συγκεκριμένες και ξεκάθαρες θέσεις, αφού η «κατάλληλη» ηλικία τηςπρώτης τεκνοποίησης είναι πιθανό να ποικίλει από χώρα σε χώρα, ανάλο-γα με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το επί-πεδο προοδευτικότητας και συντηρητισμού που επικρατεί. Είναι, πάντως,γνωστό και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι, όσο αυξάνεται η ηλικία τηςγυναίκας, τόσο αυξάνονται και τα προβλήματα υπογονιμότητας. Λέγεταιότι τα προβλήματα αυτά συνήθως αρχίζουν μετά την ηλικία των 30 και ε-πιδεινώνονται μετά τα 35. Συμβατικά υιοθετείται ένας πιο γενικός ορισμόςτης αναβολής ως την απόκτηση του πρώτου παιδιού σε ολοένα μεγαλύτε-ρη ηλικία, σε σχέση με τα δεδομένα της κάθε χώρας.Το φαινόμενο τείνει να γίνει παγκόσμιο, με τις προηγμένες κοινωνίεςνα είναι οι πρωταγωνιστές. Αναμφισβήτητα, ακόμη και αν δεν υπάρχει
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ταυτόχρονη αναβολή του γάμου, οι νέες και ποικίλες μέθοδοι αντισύλλη-ψης και ο οικογενειακός προγραμματισμός συμβάλλουν προς αυτή την κα-τεύθυνση, σε σημείο που να προσεγγίζονται οι Μαλθουσιανές2 θεωρίες πε-ρί ανάγκης ελέγχου του πληθυσμού, λόγω έλλειψης φυσικών πόρων. Τοπαράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ κυρίως οι Ασιατικές και Αφρικα-νικές χώρες είναι αυτές που χρήζουν ελέγχου των γεννήσεων, είναι ηπροηγμένη Ευρώπη αυτή που τις περιορίζει.Έτσι, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, από τα μέσα κιόλας της δεκαετίαςτου ’70, σημειώνουν άνοδο στους μέσους όρους απόκτησης του πρώτουπαιδιού αδιάκοπα για τρεις δεκαετίες. Ως αποτέλεσμα, η μετάβαση στη μη-τρότητα πραγματοποιείται 4-5 χρόνια αργότερα από την προηγούμενη γε-νιά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής των Η-νωμένων Εθνών για την Ευρώπη, το 1980 η Ελβετία, η Ολλανδία, η Φιν-λανδία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Ιταλία ήταν οι χώρες με τους μεγαλύ-τερους μέσους όρους, οι οποίοι ξεπερνούσαν την ηλικία των 25 ετών.Πίνακας 7: Ευρώπη-Μέσοι όροι ηλικιών απόκτησης 1ου παιδιού το 1980

Ελβετία Ολλανδία Φινλανδία Σουηδία Γερμανία Ιταλία
1980 26.3 25.7 25.5 25.3 25.2 25.1Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την ΕυρώπηΗ Ελλάδα, χώρα παραδοσιακή, πιστή στο θεσμό της οικογένειας καιπερισσότερο συντηρητική, σε σύγκριση με τις Βόρειες Ευρωπαϊκές, άρχισενα βιώνει το φαινόμενο πιο έντονα λίγο αργότερα. Έτσι, το 1980 ο μέσοςόρος απόκτησης του πρώτου παιδιού ήταν σχετικά χαμηλός (23.3). Ωστό-σο, στη συνέχεια εμφάνισε μια ραγδαία αύξηση στους μέσους όρους, σε τέ-τοιο βαθμό, ώστε το 2007 η μέση ηλικία απόκτησης του πρώτου παιδιούνα ανέρχεται σε 29.2, δηλαδή 5.9 χρόνια περισσότερα συγκριτικά με τημέση ηλικία του 1980. Ως εκ τούτου, το φαινόμενο αναμφισβήτητα χρήζεικοινωνιολογικής μελέτης, αφού η ηλικία των 29.2 αποτελεί πλέον έναν α-πό τους μεγαλύτερους μέσους όρους στην Ευρώπη, ξεπερνώντας ακόμηκαι αυτούς πολλών προοδευτικών χωρών του Βορρά.

                                                2 Μαλθουσιανισμός: κοινωνική και οικονομική θεωρία, που υποστηρίζει τον έλεγχο τωνγεννήσεων, για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με ητν επάρκεια αγαθών (από το όνομα τουΆγγλου οικονομολόγου Malthus).
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Πίνακας 8: Ελλάδα-Μέσοι όροι ηλικιών απόκτησης 1ου παιδιού

1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Ελ
λά
δα 23.3 24.7 26.6 28.0 27.6 27.9 28.0 28.2 28.5 28.9 29.2Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την ΕυρώπηΗ σοβαρότητα του φαινομένου έγκειται στο γεγονός ότι η αναβολήτης γέννησης του πρώτου παιδιού αναπόφευκτα οδηγεί και στην αναβολήτων επόμενων (tempo effect). Είναι, επομένως, πολύ πιθανό να επηρεάζε-ται ο συνολικός αριθμός των παιδιών, που θα αποκτήσει μια γυναίκα, α-φού, λόγω της αναβολής, η αναπαραγωγική της περίοδος μειώνεται σημα-ντικά (quantum effect). Εξάλλου, ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι κά-ποιες από τις αιτίες που οδηγούν στην αναβολή της γέννησης του πρώτουπαιδιού συμβαίνει να ταυτίζονται με εκείνες που μπορούν να προκαλέσουνυπογονιμότητα ή και μη τεκνοποίηση.Οι Billari και Philipov (2004) παρατηρούν ότι οι γυναίκες που ανα-βάλλουν λιγότερο το πέρασμα στη μητρότητα είναι αυτές που προέρχο-νται από μεγάλες οικογένειες, καθώς, επίσης, και αυτές που δε διαμένουνσε αστικά κέντρα, αλλά σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές.Πολλοί μελετητές, έχοντας συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του προ-βλήματος και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην πληθυσμιακή εξέλιξη,έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το φαινόμενο (Sobotka, 2004). Γιανα αναζητηθεί, ωστόσο, η λύση ενός προβλήματος, πρέπει πρώτα να εντο-πιστούν οι αιτίες που το προκαλούν και να μελετηθούν οι συνθήκες κάτωαπό τις οποίες συμβαίνει.Οι Kohler, Billari και Ortega (2006) επιχειρούν καταρχήν μια ψυχολο-γική προσέγγιση του φαινομένου, πριν το ερμηνεύσουν κοινωνιολογικά.Παρατηρούν ότι η γέννηση ενός παιδιού, από τη στιγμή που θα πραγματο-ποιηθεί, είναι, πλέον, ένα μη αναστρέψιμο και τετελεσμένο γεγονός. Οι α-ποφάσεις για το μέλλον, από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν περιλαμβά-νουν την απόκτηση παιδιού, και μάλιστα κατά την επιθυμητή χρονικήστιγμή, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά, αντίθετα, αναστρέψιμες και μπορούννα υπόκεινται σε πολλές αλλαγές, ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτή η δυνα-τότητα ανατροπής των αποφάσεων γεννά την αναβολή, η οποία μπορεί να
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είναι και πολυετής, αν οι κοινωνικές συνθήκες την ευνοούν.Από κοινωνιολογικής άποψης τα αίτια μπορούν να εντοπιστούν στιςιδεολογικές τάσεις της Δεύτερης Δημογραφικής Μετάβασης (Lesthaeghe,2001), καθώς και στο πολιτισμικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο κάθεχώρας. Παρακάτω απαριθμούνται μερικά από τα πιθανά αίτια της αναβο-λής των γεννήσεων:1. Η πολυετής εκπαίδευση σε ολοένα υψηλότερα επίπεδα.2. Η ανεπαρκής υποστήριξη από το κράτος πρόνοιας σε νέες μητέρες3. Η ανεργία4. Η προσήλωση στη δημιουργία επαγγελματικής σταδιοδρομίας5. Η χειραφέτηση της γυναίκας6. Η δυναμική ένταξη της γυναίκας στον εργασιακό τομέα7. Ο αυξανόμενος εργασιακός ανταγωνισμός8. Τα μη ελαστικά εργασιακά ωράρια9. Η επιδίωξη για καλύτερη ποιότητα ζωής και απόκτηση ελεύθερουχρόνου10. Η ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη, ικανοποίηση ατομικών αναγκών,αυτοπραγμάτωση και αυτονομία11. Ο καταναλωτισμός, ο οποίος απαιτεί και τους αντίστοιχους οικονο-μικούς πόρους και οδηγεί πολλές φορές σε περισσότερες ώρεςεργασίας12. Ο αυξανόμενος αριθμός διαζυγίων13. Η συμβίωση που συχνά δε συνοδεύεται από την απόκτηση παιδιών14. Η ευρεία χρήση μεθόδων αντισύλληψηςΟ βαθμός της επίδρασης των παραπάνω αιτίων μπορεί να διαφορο-ποιείται ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, από χώρα σε χώρα ή ακόμα καιανάμεσα σε περιοχές (π.χ. αγροτικές, ημιαστικές, αστικές) του ίδιου κρά-τους.

4. Ο ρόλος της εκπαίδευσηςκαι της επαγγελματικής σταδιοδρομίαςΣτην προσπάθεια να διερευνηθούν τα αίτια της αναβολής των γεννή-σεων, πολλοί μελετητές στο εξωτερικό εστιάζουν τις έρευνές τους στηνεκπαίδευση (Happel, Hill and Low, 1984, Kravdal, 1994, Gustafsson, 2002,
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Hoem, 1986, Billari and Philipov, 2004), αφού σε αυτήν δαπανούν οι νέοιένα μεγάλο μέρος της ζωής τους και αποτελεί στάδιο, που προηγείται τηςδημιουργίας οικογένειας. Kαθώς η επαγγελματική σταδιοδρομία συχνάσυνδέεται άρρηκτα με την απόκτηση εκπαίδευσης και ολοένα και περισ-σότερο θεωρείται κίνητρο και επακόλουθό της, εύλογα οι μελετητές εξετά-ζουν και τη δική της επίδραση στην ένταση του φαινομένου της αναβολήςτων γεννήσεων (Dolado et al., 2000).Η πορεία της ζωής των ανθρώπων έχει αλλάξει σημαντικά, συγκρινό-μενη με αυτήν μερικές δεκαετίες πριν. Μετά την ολοκλήρωση του σχολεί-ου, στην οποία λίγοι κατόρθωναν να φτάσουν εξαιτίας οικονομικών κυρί-ως λόγων ή έλλειψης υποστήριξης από το περιβάλλον, ο αντρικός πληθυ-σμός στο παρελθόν εντασσόταν όσο το δυνατό γρηγορότερα στο εργατικόδυναμικό της χώρας, ενώ ο γυναικείος προχωρούσε στη δημιουργία οικο-γένειας. Οι μεταλυκειακές σπουδές, ωστόσο, στις μέρες μας θεωρούνταισχεδόν δεδομένες και στόχος της πλειοψηφίας των μαθητών είναι η εισα-γωγή τους σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Οι οικονομίες της Μεταβιο-μηχανικής εποχής και η έντονη ανταγωνιστικότητα που τις διακρίνει, α-παιτούν υψηλά μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό και δεν αφήνουν  πολλάπεριθώρια για εφησυχασμό. Η υψηλή εκπαίδευση τείνει να γίνει μονόδρο-μος για την εξασφάλιση σταθερής και σχετικά καλά αμειβόμενης εργασίας.Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη περίπου οι μισοί νέοι ηλικίας 20-24 ετών εί-ναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.Στη Γαλλία, τη Δανία και τη Φινλανδία οι νέοι αυτής της ηλικιακής κατη-γορίας που σπουδάζουν, ξεπερνάνε το 50% (Sobotka, 2004).Στη Νότια Ευρώπη σημειώνονται υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτεραανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό, φαινόμενο που δεν είναι το ίδιο συχνόστις χώρες του Βορρά. Αυτή η χρόνια υψηλή ανεργία έχει στρέψει εφήβουςκαι νέους στην απόκτηση ολοένα περισσότερων προσόντων, κυρίως μέσωτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι με υψηλότερημόρφωση παραμερίζουν τους λιγότερο μορφωμένους από θέσεις που πα-ραδοσιακά τους ανήκαν, τουλάχιστον μέχρι να βρουν θέση εργασίας αντά-ξιας των σπουδών τους. Στην Ελλάδα τα μεγάλα ποσοστά των νέων πουσπουδάζουν εκθέτουν τη σημερινή κοινωνική  πραγματικότητα και επι-τρέπουν τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τις απαιτήσεις της α-γοράς εργασίας. Κατά μέσο όρο περίπου 350.000 νέοι εισάγονται κάθεχρόνο στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, από τους οποίους η πλειοψηφία
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είναι γυναίκες (πίνακας 9, διάγραμμα 1). Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύμεγαλύτερος, αν προστεθούν οι φοιτητές των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.Πίνακας 9: Ελλάδα-Αριθμός Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτο-ρικών   Φοιτητών Α.Ε.Ι.

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

ΆΝΤΡΕΣ 164.285 171.763 159.218 159.688
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 188.651 192.282 181.069 182.985
ΣΥΝΟΛΟ 352.936 364.045 340.287 342.673 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙ-

ΤΗΤΕΣ

ΆΝΤΡΕΣ 9.692 11.798 14.757 15.570
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 11.963 15.124 18.477 17.455
ΣΥΝΟΛΟ 21.655 26.922 33.234 34.192 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙ-

ΤΗΤΕΣ

ΆΝΤΡΕΣ 10.986 12.654 15.697 12.729
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 7.921 9.660 12.796 8.533
ΣΥΝΟΛΟ 18.907 22.314 28.493 21.262 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗ-

ΤΕΣΥπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΔιάγραμμα 1: Προπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι

Αξιοσημείωτο είναι και το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση Μετα-πτυχιακών Προγραμμάτων. Ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 ο α-ριθμός των φοιτητών που εισήχθησαν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα ή-ταν 21.655, μέσα σε τρία μόλις χρόνια ανήλθε σε 34.192, με πρωταγωνιστήκαι πάλι το γυναικείο φύλο (πίνακας 9, διάγραμμα 2).
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Διάγραμμα 2: Φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων Α.Ε.Ι.

Αρκετά μεγάλος είναι και ο αριθμός των Διδακτορικών φοιτητών, οιοποίοι ξεπερνάνε τις 20.000 κάθε χρόνο. Ωστόσο, όπως φαίνεται στον πί-νακα 9 και στο διάγραμμα 3, οι άντρες φοιτητές Διδάκτορες είναι περισσό-τεροι από τις γυναίκες.Διάγραμμα 3: Φοιτητές διδακτορικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι.

Για ένα σημαντικό, λοιπόν, ποσοστό νέων η εκπαίδευση μετά την α-ποφοίτηση από το σχολείο μπορεί να συνεχίζεται για δέκα περίπου χρόνια.Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος, αν καθυστερήσει η εισαγωγή στο επι-θυμητό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό πρόγραμ-μα ή παραταθεί η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών. Αποτελέσματα έ-ρευνας των Brunello και Winter-Ebmer (2003) σε Πανεπιστημιακούς φοι-τητές Ευρωπαϊκών χωρών έδειξαν ότι στη Σουηδία και την Ισπανία πάνωαπό το 30% των φοιτητών που ερωτήθηκαν υπολόγιζαν να πάρουν το
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πτυχίο τους με τουλάχιστον ένα χρόνο καθυστέρηση. Το ποσοστό ήταν μι-κρότερο στη Γαλλία (17%) και τη Γερμανία (10%) και κατά πολύ χαμηλό-τερο (κάτω από 5%) στην Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελβετία καιτην Πορτογαλία.Οι  Goldscheider και Waite (1986) επισημαίνουν ότι ο αντίκτυπος τωνσπουδών είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες, καθώς ηπιο γόνιμη, από βιολογικής άποψης, περίοδός τους μένει ανεκμετάλλευτη.Σύμφωνα με πολλούς μελετητές (Happel, Hill and Low, 1984; Kravdal,1994; Gustafsson, 2001), όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της μόρφωσης,τόσο παραμερίζεται η ιδέα του γάμου και αναβάλλεται το πέρασμα στημητρότητα. Σε έρευνες που διεξήχθησαν στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετα-νία και τη Σουηδία (Gustafsson et al. 2002) βρέθηκε ότι οι γυναίκες με υ-ψηλότερη μόρφωση έγιναν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία και ότι ήτανπρωτοπόρες στην Ευρώπη ως προς την αναβολή της μητρότητας. Όπως έ-χει προαναφερθεί, η αναβολή αυτή συχνά έχει αντίκτυπο και στο συνολικόαριθμό παιδιών που τελικά αποκτώνται ή οδηγεί και στη μη τεκνοποίηση.Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ποσοστά γεννήσεωνστην Αυστραλία, σε γυναίκες με χαμηλή εκπαίδευση αντιστοιχούν κατάμέσο όρο 2.3 παιδιά, σε γυναίκες με πτυχίο Πανεπιστημίου 1.8 παιδιά, ενώσε εκείνες με Μεταπτυχιακές σπουδές  το ποσοστό πέφτει σε 1.3 παιδιά.Όσον αφορά στη μη τεκνοποίηση, το 11% του γυναικείου πληθυσμού πουδεν τεκνοποίησε είχε λάβει χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, το 22% είχε Πα-νεπιστημιακό πτυχίο, ενώ το 34% είχε αποκτήσει Μεταπτυχιακή Εκπαί-δευση (Australian Census, 1996). Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ο-δήγησε στη λήψη μέτρων από την πολιτεία, τα οποία περιελάμβαναν τηνοικονομική ενίσχυση των φοιτητριών νέων μητέρων.Κατά τον Hoem (1986), ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευσηέχει αντίκτυπο στη γονιμότητα και τη γεννητικότητα δε σχετίζεται απα-ραίτητα με το επίπεδο της εκπαίδευσης. Υποστηρίζει ότι η διάρκεια τωνσπουδών είναι αυτή που επιδρά περισσότερο, υπονοώντας ότι μια γυναί-κα, κάτοχος, για παράδειγμα, διδακτορικού τίτλου, ίσως προχωρήσει νω-ρίτερα στη δημιουργία οικογένειας και στη μητρότητα συγκριτικά με κά-ποια άλλη που απλά καθυστερεί να αποκτήσει το πρώτο της Πανεπιστη-μιακό πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα. Αποτελέσματα ερευνών σε Ευρω-παϊκές χώρες (Billari and Philipov, 2004) έδειξαν ότι οι σπουδές που δεν έ-χουν ολοκληρωθεί, αλλά είναι σε εξέλιξη, ασκούν μεγαλύτερη επίδραση
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στην αναβολή της μετάβασης στη μητρότητα, σε σχέση με το καθαυτό ε-πίπεδο της εκπαίδευσης.Στις σημερινές Δυτικές κοινωνίες η «ασυμβατότητα» μεταξύ εκπαί-δευσης και μητρότητας αποτελεί συχνά θέμα μελέτης και πολλοί ερευνητέςέχουν ασχοληθεί με αυτή (Rindfuss, Morgan and Swicegood, 1988, Kravdal,1994, Blossfeld, 1995, Hoem, 2000, Baizan, Aassve and Billari, 2003).  ΟιBlossfeld και Huinink (1991) επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια τωνσπουδών του το άτομο εξαρτάται οικονομικά κατά κύριο λόγο ή αποκλει-στικά από τους γονείς του. Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας δε συ-γκαταλέγονται στα άμεσα σχέδια, αφού βασικός στόχος θεωρείται η ολο-κλήρωση των σπουδών και η απόκτηση των εφοδίων, που θα βοηθήσουντο άτομο να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες. Η επικρα-τούσα τάση η μητρότητα να έπεται των σπουδών βασίζεται, εκτός απότους οικονομικούς λόγους, στην υπόθεση ότι η πρώτη θα έχει μεγάλο κό-στος στην περαιτέρω εκπαίδευση. Η συντριπτική πλειοψηφία γυναικώνπου γίνονται μητέρες σε νεαρή ηλικία εγκαταλείπουν τις σπουδές τουςπριν ολοκληρωθούν ή μειώνουν τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες (Kier-man, 1997). Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών που διεξήχθησαν κυρίως στιςΗνωμένες Πολιτείες (Klepinger et al., 1999, Hofferth et al., 2001), στη Με-γάλη Βρετανία (Hobcraft and Kierman, 1999) και στη Δυτική Ευρώπη(Berthoud and Robson, 2001) σε έφηβες και νεαρές γυναίκες συγκλίνει στοπαραπάνω συμπέρασμα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των ερευνώντων Berthoud και Robson (2001) σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης έδειξανότι οι γυναίκες που έγιναν μητέρες πριν τα 21 τους χρόνια είχαν χαμηλό-τερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση με εκείνες που βίωσαν τη μητρότητααργότερα.Λόγω των σπουδών και, επομένως, της αργοπορημένης ένταξης στηναγορά εργασίας, καθυστερεί και το πέρασμα στην ενηλικίωση. Όπως πα-ρατηρούν πολλοί ερευνητές (Kohler et al. 2002, Billari, 2004, Billari,Philipov and Baizan, 2001), το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στις χώρεςτης Νότιας Ευρώπης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Έλληνες νέους,οι οποίοι δεν εγκαταλείπουν την πατρική εστία, παρά μόνο όταν αποκατα-σταθούν πλήρως επαγγελματικά και αποκτήσουν ένα αξιόπιστο, σταθερόεισόδημα. Σχετική έρευνα στην Ιταλία και την Ισπανία έδειξε ότι η είσοδοςστην αγορά εργασίας επιταχύνει την απομάκρυνση από την πατρική εστίακαι τη δημιουργία οικογένειας (Billari et al. 2005)
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Γενικά, η εκπαίδευση βοηθάει, αργά ή γρήγορα, στην επαγγελματικήκαι οικονομική αποκατάσταση των ατόμων. Ειδικότερα οι γυναίκες με υ-ψηλή μόρφωση τυγχάνουν τώρα περισσότερων επαγγελματικών ευκαι-ριών σε σχέση με το παρελθόν και, επομένως, συχνά αναβάλλουν να προ-χωρήσουν στη σύναψη γάμου, καθώς δεν επιζητούν πλέον τα οικονομικάοφέλη, με τα οποία αυτός άλλοτε ταυτιζόταν. Επιπλέον, ο αρνητικός αντί-κτυπος από το μεγάλωμα και τη φροντίδα των παιδιών στην εξέλιξη τηςκαριέρας και στην αποκόμιση εσόδων αντίστοιχων προς τα προσόντατους, τις οδηγεί στην περαιτέρω αναβολή της μητρότητας, με αντάλλαγματη μη αξιοποίηση της βιολογικά πιο γόνιμης περιόδου τους. Οι Cigνo καιErmisch (1989) επισημαίνουν επί του θέματος ότι, όσο περισσότερα είναιτα οφέλη που αποκομίζονται από την  απόκτηση υψηλής εκπαίδευσης, είτεαυτά είναι επαγγελματικά και οικονομικά είτε κοινωνικά και γοήτρου, τό-σο οι γυναίκες έχουν την τάση να αναβάλλουν τη μετάβαση στη μητρότη-τα. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα περιγράφει την πορεία της ζωής πολλώνγυναικών, που έχουν εμπλακεί με την εκπαιδευτική διαδικασία και με τηδημιουργία καριέρας, καθώς και τις αλλεπάλληλες αναβολές τις οποίες  ε-πιλέγουν ή στις οποίες  αναγκάζονται να καταφύγουν. Βέβαια, η εκπαί-δευση δε συνεπάγεται πάντοτε υψηλές επαγγελματικές φιλοδοξίες. Ωστό-σο, ως επί το πλείστον, η εκπαίδευση σε ολοένα ανώτερα επίπεδα, φανε-ρώνει πιο φιλόδοξες βλέψεις από μια απλή επαγγελματική αποκατάσταση.
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Το ενδιαφέρον των μελετητών της αναβολής των γεννήσεων και τηςυπογεννητικότητας πρέπει να εστιάζεται στις επιλογές και του αντρικούκαι του γυναικείου πληθυσμού. Ωστόσο, οι στάσεις των γυναικών χρήζουνιδιαίτερης προσοχής, αφού είναι αυτές που συχνά στη σημερινή εποχή  κα-λούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην «έγκαιρη» δημιουργία οικογένειας ήστην απόκτηση ανώτερης εκπαίδευσης και την οικοδόμηση καριέρας.Οι Surkyn και Lesthaeghe (2004) τονίζουν ότι είναι απαραίτητο για τοσύγχρονο μελετητή να εντοπίσει τα «ίχνη» των προσωπικών προτιμήσεωνκαι στάσεων στην πραγματική γεννητικότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ηHakim (2000) με τη «θεωρία των προτιμήσεων» μελετά την ετερογένειατων στάσεων απέναντι σε διαφορετικούς τρόπους ζωής και εντοπίζει τρειςτύπους γυναικών: α) τις προσανατολισμένες στη δημιουργία οικογένειας(family-oriented), β) τις προσανατολισμένες στην καριέρα (career-oriented) και γ) εκείνες που, ανάλογα με τις περιστάσεις, προσανατολίζο-νται είτε στην οικογένεια είτε στην καριέρα ή προσπαθούν να συνδυά-σουν, όσο είναι δυνατό, και τα δύο (adaptive). Στην τελευταία αυτή κατη-γορία ανήκει η πλειοψηφία των γυναικών, αν και τα ποσοστά ποικίλουναπό χώρα σε χώρα. Όπως παρατηρεί η Hakim, μετά την απόκτηση παιδιώνένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αυτής της κατηγορίας είναι πιθανό να προ-τιμήσει κάποια εργασία μερικής απασχόλησης. Αξιοσημείωτη, πάντως, εί-ναι -και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κοινωνιολογικής άποψης, α-φού αντικατοπτρίζει την εξάπλωση των ιδεολογικών ρευμάτων της Δεύ-τερης Δημογραφικής Μετάβασης- η σταδιακή αύξηση των γυναικών, πουπροσανατολίζονται στην καριέρα.Η Hakim δεν αποκλείει το ενδεχόμενο και οι τρεις τύποι γυναικών ναπροχωρούν σε σπουδές. Στην άποψη αυτή συγκλίνουν και οι Vitali et al.(2009), οι οποίοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες που είναι προσα-νατολισμένες στην καριέρα, έχοντας την απόκτηση προσόντων ως ισχυρόκίνητρο, συνήθως φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Σύμφωναμε τα αποτελέσματα ερευνών τους σε Ευρωπαϊκές χώρες, οι προσανατολι-σμένες στην καριέρα γυναίκες είχαν αφιερώσει περισσότερα χρόνια στηνεκπαίδευσή τους σε σύγκριση με τους δύο άλλους τύπους γυναικών.Έχει, ωστόσο, αποδειχθεί ότι ακόμη και οι γυναίκες με υψηλή εκπαί-δευση και προσανατολισμό στην καριέρα δεν έχουν αρνητικές στάσεις α-πέναντι στην απόκτηση παιδιών. Σε έρευνα στην Αυστραλία το 89% τωνγυναικών που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι θα ήθελαν να έχουν αποκτήσει
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παιδιά μέχρι την ηλικία των 35 (Australian Census, 1996).Σε άλλη έρευνα (Cannold, 2000), που αφορούσε και πάλι τον πλη-θυσμό της Αυστραλίας, ο μέσος όρος του αριθμού παιδιών που επιθυμού-σαν να αποκτήσουν γυναίκες με Πανεπιστημιακές σπουδές ήταν 2.55, ενώο αντίστοιχος για γυναίκες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν χαμηλότε-ρος (2.40). Εντούτοις, η προθυμία των περισσότερο μορφωμένων γυναι-κών να αποκτήσουν κατά μέσο όρο πάνω από δύο παιδιά, δεν προκατα-βάλλει  και την πραγματική τους μελλοντική συμπεριφορά, αφού είναι αυ-τές κυρίως που αναβάλλουν πιο συχνά λόγω άλλων προτεραιοτήτων.Η «θεωρία των προτιμήσεων» βρήκε μεταξύ των μελετητών πολλούςοπαδούς, αλλά και επικριτές. Σύμφωνα με τους τελευταίους, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και οι πολιτικές των κρατών, τελικά, καθορίζουν τιςαποφάσεις, τις επιλογές και την πορεία της ζωής των ατόμων, και όχι τόσοοι προσωπικές προτιμήσεις.Πραγματικά, είναι πολλοί οι μελετητές που έχουν συνδέσει τις επιλο-γές των ατόμων σχετικά με την οικογένεια, την εκπαίδευση και την καριέ-ρα με τα θεσμικά πλαίσια και τις πολιτικές που προωθούνται από τις κυ-βερνήσεις των κρατών, ιδιαίτερα όταν οι πρακτικές αυτές σχετίζονται καιμε τη διαμόρφωση και την καθιέρωση διαφυλικών προτύπων. Ο Esping-Andersen (1990, 1999) διακρίνει τρία μοντέλα κράτους πρόνοιας: α) τοφιλελεύθερο (liberal) της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, β) το σο-σιαλδημοκρατικό (social-democratic) των Σκανδιναβικών χωρών, γ) τοσυντηρητικό (conservative) της Κεντρικής Ευρώπης, με εξαίρεση τη Γαλ-λία και το Βέλγιο. Στην παραπάνω κατηγοριοποίηση έχει προστεθεί ένατέταρτο μοντέλο, που είναι το κράτος πρόνοιας της Νότιας Ευρώπης(Southern Europe or “familialistic”  welfare regime) και  συναντάται στηνΕλλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία, ενώ δε συμπεριλαμβάνεται η Πορ-τογαλία3.Το φιλελεύθερο μοντέλο χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο κρατι-κών παροχών σε φοιτήτριες παντρεμένες ή άγαμες μητέρες, περιορίζονταιδε μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης φτώχειας και ανέχειας. Καθώς οι επιλο-γές για εργασία μερικής απασχόλησης είναι περιορισμένες και η οικονομι-
                                                3 Αρκετοί μελετητές, έχοντας ως βάση την ταξινόμηση του Esping-Andersen, προσθέτουν ήαφαιρούν χώρες σε κάθε κατηγορία, ανάλογα με το αντικείμενο της μελέτης τους και τακριτήρια της ανάλυσής τους.
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κή κρατική ενίσχυση ελλιπής, οι γυναίκες συχνά εγκαταλείπουν σπουδές ήεργασία προκειμένου να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας και ναασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους. Υπάρχει διαχωρισμός α-ντρικών και γυναικείων επαγγελμάτων σε αρκετά μεγάλο βαθμό (Dally,2000).Αντίθετα, στο σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας οι πολιτικές τουκράτους προωθούν την ισότητα των δύο φύλων και παρέχονται ίσες ευ-καιρίες εργασίας σε όλους τους πολίτες. Η νέα γυναίκα ενισχύεται μέσωγενναιόδωρων κρατικών παροχών, ώστε να είναι σε θέση να επιδιώξει τηνπραγματοποίηση των προσωπικών της φιλοδοξιών, εκπαιδευτικών ή ε-παγγελματικών, σε συνδυασμό με την απόκτηση και την ανατροφή τωνπαιδιών της. Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας μερικής απασχόλησης και,μάλιστα, καλά αμειβόμενης, θεωρείται το μεγάλο προσόν του σοσιαλδημο-κρατικού μοντέλου κρατικής πρόνοιας.Οι πολιτικές του συντηρητικού κράτους πρόνοιας είναι πολύ λιγότερουποστηρικτικές. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναπαραγωγή παρα-δοσιακών οικογενειακών προτύπων και οι ρόλοι των δύο φύλων είναι δια-κριτοί, τόσο στον επαγγελματικό τομέα, όσο και στην οικογένεια. Ο γυναι-κείος πληθυσμός δύσκολα συνδυάζει τη δημιουργία οικογένειας με τιςσπουδές ή με την καριέρα και συχνά καλείται να επιλέξει σε τι θα αφιερω-θεί Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι σαφώς μικρό-τερη από τις Σκανδιναβικές χώρες, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι οι ευκαι-ρίες για εργασία μερικής απασχόλησης είναι περιορισμένες. Η Γαλλία καιτο Βέλγιο δε συμπεριλαμβάνονται στο συντηρητικό μοντέλο της ΚεντρικήςΕυρώπης, αφού οι κρατικές πρακτικές συνάδουν περισσότερο με το μο-ντέλο των Σκανδιναβικών χωρών.Το κράτος πρόνοιας της Νότιας Ευρώπης έχει αρκετές ομοιότητες μετο συντηρητικό της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς οι πολιτικές πρακτικές εί-ναι μέτρια έως ελάχιστα υποστηρικτικές. Η έλλειψη ικανοποιητικών κρα-τικών μέτρων, που να βοηθούν τους νέους ανθρώπους να συνδυάζουν τηνεκπαίδευσή τους ή την επαγγελματική τους αποκατάσταση με τη δημιουρ-γία οικογένειας, έχει ως αποτέλεσμα η προσωπική ανάπτυξη και η εκπλή-ρωση των επαγγελματικών φιλοδοξιών να λειτουργούν εις βάρος της δη-μιουργίας οικογένειας και αντίστροφα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότιη υποστήριξη και η οικονομική ενίσχυση που θα έπρεπε να παρέχεται απότο κράτος πρόνοιας, εξασφαλίζεται από την οικογένεια του νέου ατόμου.
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Η ανεπάρκεια του Νοτιοευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας έχει οδηγήσει στοπαράδοξο φαινόμενο οι πιο πιστές στο θεσμό της οικογένειας χώρες, όπωςείναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρό-βλημα υπογεννητικότητας και να παρατηρείται σημαντική αναβολή τωνγεννήσεων. Πολλοί ερευνητές αποδίδουν το παράδοξο αυτό φαινόμενο καιστο γεγονός ότι μεγάλη έμφαση στις χώρες αυτές δίνεται στην εξασφάλισητης ποιότητας στη ζωή των μελών της οικογένειας και ιδιαίτερα των παι-διών και στην παροχή όσο το δυνατό περισσότερων εφοδίων είτε υλικών,είτε μορφωτικών.
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The linguistic Differences and similaritiesIn the neurogenic communication disorders ofDementia, traumatic brain injury and strokeAnd how can clearly be established
Ιωάννα Πατιού1

ΠερίληψηΗ ανθρώπινη επικοινωνία έχει πολλές μορφές. Ένας συνδυασμός απόνευρο -  γνωστικές, γλωσσικές και μυϊκές διαδικασίες απαιτείται ώστε κά-ποιος να είναι σε θέση να εκφράσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τιςβαθύτερες επιθυμίες του. Η ομιλία η οποία είναι το κύριο μέσο επικοινωνί-ας προκύπτει (απορρέει) δια μέσου των γνωστικών – γλωσσικών συστη-μάτων. Παρόλα αυτά η επικοινωνία μπορεί να διαταραχθεί όταν παρου-σιαστεί πρόβλημα στα κεντρικά και περιφερειακά νευρολογικά τμήματα.Η ταξινόμηση των νευρολογικών διαταραχών επικοινωνίας καλύπτει μιαευρύτατη κλίμακα η οποία περιλαμβάνει προβλήματα και διαταραχές στηνπαραγωγή του λόγου και πιο συγκεκριμένα δυσκολίες στην ομιλία, στην ε-πικοινωνία, στο διάβασμα και στη γραφή.Η άνοια, η εγκεφαλική βλάβη και η αποπληξία, είναι μορφές των νευ-ρογενών διαταραχών επικοινωνίας, εφόσον βλάπτεται το νευρικό σύστη-μα. Στις ενότητες που ακολουθούν, θα παρουσιαστούν οι διαταραχές λό-γου και θα γίνει σύγκριση μεταξύ τους ως προς τις ομοιότητες και τις δια-φορές τους.
Λέξεις-κλειδιά: Νευρογενείς Διαταραχές επικοινωνίας, άνοια, εγκεφαλικήβλάβη, αποπληξία
                                                1Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής – Προϊσταμένη και υπεύθυνη του Τμήματος Ένταξης στο 3οΝηπιαγωγείο Μυτιλήνης



ΠΑΤΙΟΥ ΙΩ.380 AbstractHumans communicate in many ways. A number of neurocognitive,neurolinguistic and neuromuscular processes are required in order some-body to express his thoughts, his feelings and his emotions. Languagewhich is the prime mean of communication, results via the cognitive – lin-guistic systems. Although, communication may be impaired when a break-down occurs in the central and peripheral neurologic levels. The classifica-tion of neurogenic communication disorders is a broad area which com-prises problems and disturbances in the production of speech and morespecifically impairments in talking, listening, reading and writing.Dementia, traumatic brain injury and stroke are forms of the neuro-genic communication disorders since there is a disruption in the nervoussystem. In the following units there is going to be a presentation of the lin-guistic impairments and comparison of the main differences and similari-ties between these three disorders.
Key-words: neurogenic communication disorders, dementia, traumaticbrain injury, stroke

DementiaDementia is an organic brain syndrome which is characterized byglobal cognitive function as a result of changes in the brain, “caused by de-generative brain damage”. (Schwartz MF 1990, pp 13) “These changes mayoccur gradually or quickly, and this determines if the disorder will be re-versible or irreversible”. (http://www.Dementia-neurologychannel.htm)The reversible cases can be cured completely or partially, depending onhow fast the cause has been treated. The irreversible dementia cannot bereversed and is caused by an incurable condition. “The most well known ir-reversible disease is Alzheimer’s since it occurs in over 50% of the de-mented patients”. (http://www.dementia.com) There is also another di-mension which differentiates dementia: in cortical and subcortical form.The cortical dementias such as Alzheimer and Pick’s are associated withthe changes in cortical areas while the subcorticals such as Parkinson and
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Wilson’s are related with changes in the basal ganglia and white matter.(White RF, 1992)Dementia is a long-term progressive disorder and it’s quite epidemic.Researches in USA have shown that 2 million people suffer from a severetype of dementia, and 1 – 5 million experience a mild one. “It was also esti-mated that it affects 1 % on the age of 60 - 64 and 30 - 50 % over 85 yearold”. (http://www/merck.com/mrkshared/mm_geriatrics/sec5/ch40.jsp)A person with dementia may undergo language, behavioral and per-sonality changes. In addition to this, memory and spelling disturbances arealso prominent. As far as it concerns language we can say that Alzheimer’sdisease (cortical dementia) present similar symptoms with aphasia. Al-though phonology and syntax remain unaffected, the lexicon and the se-mantics are impaired. (Schwartz 1990, pp 14, 15) Thus the basic charac-teristics are: the empty words and non sense phrases, the lack of cohesion,the frequent repetition, the morphological, syntactical and lexical errors,the inability to manipulate ideas and the difficulties in word finding-reduced vocabulary and number agreement. (White RF 1992, pp 321) Butwe should mention the fact that these features are not exactly the same inthe three stages: mild, moderate and severe dementia.Demented patients face transient problems in retrieving a specificword they want to use from their mental lexicon. Series of tasks in this par-ticular field have revealed that they “exhibit a consistent loss of lexicalitems”. (Obler and Gjerlow 1999, pp 96) This has to do with the most com-mon language impairment in Alzheimer’s disease patients called dysnomia.“Dysnomia is the inability to name common things or objects and is relatedwith impairment in semantic categorization”. (Encyclopedia Elladiki, 1991,volume 4) As far as it concerns the vocabulary, demented patients makeovergeneralizations and mix lots of words together without having anyconnection (jargon). Also “they may use semantic paraphasias”. (Gravell1988, pp 62) But, in some patients pragmatic abilities are retained (until alate stage) and thus even though they may be unable to find the appropri-ate word from their lexicon, they manage to communicate by making com-ments on this word.Apart from problems in the lexicon, dementia effects and other aspectsof grammar such as speech production. Patients with this neurogenic dis-order make frequent mistakes in production, like omission errors or substi-
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tution errors. These findings in their speech show that they face problemswith the grammatical representation and the production process. Moreo-ver they can’t understand “ the connection between cognition and languagewith result to be unable to encode meanings”. (Obler and Glerlow 1999, pp102) Demented patients have also difficulties with the use of articles andprepositions (functors) and most of the times they use them in the wrongplace or in the wrong form. In addition to this we should refer that most ofthe demented patients can’t understand or use complicated grammaticaland syntactical structures.Furthermore, when a patient takes part in a conversation, even thoughhe may have preserved his conversational skills, it’s very likely to repeatthe words which somebody had said before or produce non-sense words oreven break the conversation in case he doesn’t remember what his partnerhas said and so can’t keep to the topic. Also the content of his speech maybe odd, irrelevant and more egocentric. In this point we should refer thatmost of the demented patients have the tendency to talk about events thathave taken place in the past. Analogy, humor and sarcasm are communica-tive forms which are very difficult to be understood because most of thetimes they unaware of the context of language. (Gravell 1988, pp 62) The most common used method of assessing dementia is the inter-view and the mental status examinations. But, in case that these tools arenot enough, neuropsychological tests are performed in order to give aclearer and more detailed picture. (such as Boston Naming Test, ControlledWord Association Test, Writing Sample, etc –White RF 1992, pp 293) Thisis very important since it’s extremely difficult to differentiate dementiafrom depression and dementia from delirium as their clinical pictures arevery similar. Further research needs to be done in the field of dementia as it’s oneof the challenges which still remains be solved. Hoping that deeper investi-gations will lead into an effective way of treating it, in the coming years.

Traumatic Brain Injury – TBITraumatic brain injury (TBI) is considered to be one of the most emi-nent neurogenic disorders because it affects individuals in the average age
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of 20 and so the costs in economic and social sections are enormous. “TBI isan acquired injury to the brain caused by an external physical force, re-sulting in total or partial functional disability or psychosocial impairmentor both” (Nichcy-General info about TBI.htm) It can be classified as closedand open head injuries. The first one occurs when a violent and sharp ob-ject hits the head suddenly but doesn’t get into the skull while the open in-juries occur when the object enters into the tissue of the brain.(http://www.NINDS Traumatic Brain Injury Information Page.htm) “Theseverity of the TBI depends on duration of loss of consciousness ”(White RF1992, pp 85) and can range from mild to severe (coma) or even to death. According to “Frankowski and Annegers & Whitman, approximately250 per 100000 of the population in USA suffer from TBI”. (Rose and John-son 1996, pp 1) It has been estimated that TBI is 2 times more common inmales than in females. The disappointing element is that 52000 die everyyear from TBI, since it’s the type of injury which is the most likely to resultin death. We should also refer that the most frequent causes are related toroad accidents, sports, falls and abuse. The half of such cases is due to mo-tor vehicle crashes. The TBI can change the way somebody moves, thinks and acts. So themajor symptoms for this injury are impairment thinking and reasoning,difficulty in understanding words, remembering things, learning new con-cepts, processing complex information, solving problems, talking, commu-nicating with others, paying attention, reading and writing. The TBI pa-tients suffer from emotional and behavioral disturbances. (White RF 1992,pp 85-170) More specifically, TBI patients may experience a complex array ofcommunicative problems. The most frequent difficulty as far as it concernslanguage is the word finding, where their performance is very bad. Most ofthe times, they can’t retrieve the appropriate word from their mental lexi-con and so they stop their sentence in the middle in order to search for thecorrect word, or they circumlocute. (White RF 1992, pp 111) This specificdisability is also common in demented patients as it was described above. Furthermore they have problems in expressing their ideas and views,understanding complicated structures, participating in a conversation be-cause their brain in unable to function and this makes them feel frustrated.This results to avoid talking to other people and feel completely lonely.
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Moreover, TBI patients have problems with grammar, articulation, spelling,sentence production and control of their language, although these impair-ments may occur to different degrees. Spelling problems are evident notonly in single words but also in sentences. (http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/tbrain.asp) Difficulties in controlling their muscles whilespeaking, shows that they are dysathric and they have articulatory prob-lems. As demented patients, they are unaware of these impairments andthis explains the disconnection between behavior and language. Anothercommon rudiment with them is their difficulty in understanding pragmat-ics, such as metaphors because they are complex structures. (White RF1992, pp 85-171) TBI is a long lonely journey which thousands of people experiencedaily. Their lives have change and they have to learn to live in this newworld. For these reasons, the early therapeutic intervention is very impor-tant since it can decrease the severity of this neurogenic disorder. “Specificapproaches to neuropsychological assessment has been developed in orderto emphasize the strategies and the processes that patients utilize” (Chris-tensen AL, Uzzell BP 1994, pp 105) resulting in a better standard of living.The treatment for any form of TBI should include “cognitive rehabilitation,psychological counseling, support groups and additional referrals to medi-cal and clinical specialists”. (White RF 1999, pp 165)

StrokeA stroke is a type of cardiovascular disease and is characterized by aloss of brain function suddenly. A stroke (or brain attack, or C.V.A.) “ iscaused by bleeding into the brain from a ruptured blood vessel or by block-age caused by thickening in an artery which supplies blood to the brain orby a clot of blood which may have formed in the heart and then brokenaway from its source to travel towards the brain”. (Johnson M 1987, pp 2)So we can say that the main two types of stroke are: “the ischemic, which isthe most frequent since it appears with a rate of 80% and is caused whenthe flow of blood into the brain cells is interrupted by a blood clot and the
hemorrhagic stroke which happens due to uncontrolled bleeding in thebrain and thus the brain cells are killed”. (http://www.National Stroke
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Foundation.htm) When brain cells die, the abilities which are controlled bya certain area of the brain are lost. The one half of the body (the oppositeside to the site of the damaged brain) doesn’t function. The fundamentalareas that are most affected are: the motor, the sensory, the visual and theauditory. This means that the stroke patients will have problems with themuscles, the speech, the sight, the emotions and the feelings. But the loss ofthese abilities depends on the extent of the brain damage and the locationof the stroke.As far as it concerns the right hemisphere, the stroke patients mayhave: problems with the perceptual abilities and the analytical way ofthinking, memory loss, visual impairment, behavioral disturbances and pa-ralysis of the left side of the body. (Notes from the lessons)In addition to this if the stroke affects the left hemisphere of the brain,and then the basic characteristics of the patient will be: language, speechand communicational problems, memory loss, paralysis of the right side ofthe body, disturbances with the personality and all the symptoms of apha-sia. In this essay we will be focused in the left hemisphere’s results andmore specifically in the linguistic problems.The breakdown in communication can be explained more detailedwith the terms dysphasia, dyspraxia and dysarthria. These are the maincomponents that follow a stroke in the communication level. “Dysphasia isa language disorder which may include comprehension of language, speechoutput, reading and writing. It’s a disorder of the system of communicationthrough the medium of language and leads to an emotional and socialbreakdown”. (Johnson M 1987, The stroke patient, pp 97) It is consistent oftwo types: the expressive and the receptive dysphasia.

Receptive dysphasia is the most severe since the language of the pa-tients is affected in all aspects. They are unable to understand what some-body is telling to them, so they lack comprehension. Moreover they may ei-ther be speechless or just repeat one meaningless word again and again, oreven pronounce nonsense words (jargon). (Johnson M 1987, Home care forthe stroke patient, pp 67-71) This feature and the following are also com-mon in demented patients. In Expressive dysphasia the patients have word-finding difficulties and problems with forming words. They may produce aword, which is wrong, or substitute it with another, “this phenomenon iscalled paraphasia”. (Johnson M 1987, pp 97) Furthermore they are unable
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to write, read and comprehend simple words.

 Dyspraxia is very similar to dysphasia, because they both correlatewith the impairment of language after stroke. It’s a complicated disorderand affects communication severely since the patient is “ able to select thecorrect word from his brain lexicon but the lips and the tongue don’t coor-dinate in order to form the letters”. (Johnson M 1987, Home care for thestroke patient, pp 66)  Patient’s reading and writing are equally performedbadly as a result of the fact that the brain doesn’t coordinate with the mo-tor area (writing).
Dysarthria is a disorder which is most connected with articulatoryproblems. In fact, even though the language is not impaired, the “speechmay be monotonous, slow, slurred, unintelligible and nasal”. (Johnson M1987, Home care…, pp 75) The patient is still able to write and understandswhat the others are telling him but since dysarthria is a muscular problem,he has difficulties with speech and communication.Stroke patients have to face a strong trial which may be depressingand frightening. The language problems they have, may be improved but“the recovery of their speech is gradual and often takes months. The prog-ress is usually stepwise”. (Smith 2000, pp 50) For these reasons, the con-tribution of friends and family may be as important as the speech thera-pist’s help.

ConclusionBringing this assignment to a close, we can reach to the conclusion thatthose three communication disorders have a lot of common features. Mostof the symptoms, as far as it concerns the linguistic system, are almost thesame. We refer briefly that: patients face speech, language and communica-tion problems. They also suffer from memory loss which results in theirmain difficulty, the word finding and the basic problem, to retrieve the ap-propriate word from their mental lexicon. Moreover, most of them are un-able to understand complicated words or grammatical and syntacticalstructures. They also face difficulties in understanding the pragmatics: hu-mor, sarcasm, a phenomenon which is called jargon. Spelling and lexical er-rors are also common. All these disabilities make the patients feel frus-
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trated and depressed and so they avoid taking part in conversations or stoptalking when they face a problem.But apart from the similarities, there are also some features whichdifferentiate them. Problems in articulation, characterize the TBI andstroke patients but not the demented ones. They have difficulties in con-trolling their muscles with result not being able to form words and so tocommunicate.  Furthermore, demented and stroke patients use to makecommission and substitution errors in comparison with the TBI patientswho don’t make such mistakes in their speech. This feature is known asparaphasia. Also the patients from these two categories, use repetition ofwords (which may be nonsense or empty) quite frequently.The overall conclusion we arrive at, is that dementia, TBI and stroke,present almost the same characteristics in the linguistic level and so itmight be difficult to diagnose a patient taking into account only the linguis-tic problems and difficulties. A combination of features from other catego-ries, e.g. the cognitive system, would be very useful and would picture moreefficiently the problem of the patient. The diagnosis is even the most im-portant part of the treatment and so it should be done by specialists such asspeech therapists who have the proper equipment and knowledge for thesematters. But, further and deeper investigations should be done, in order toshed new light upon the process of diagnosis which will establish the exactpicture of every disorder.
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Περί διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων:Στην πραγματικότητα, ένα ζήτημα ενδοσκόπησηςδυο διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων
Μαρία Παπαχρήστου1

ΠερίληψηΣτο άρθρο που ακολουθεί επιχειρείται η προσέγγιση του ζητήματοςτης διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων υπό μια ασυνήθιστη οπτικήγωνία. Πρόκειται για την οπτική του Carl Rogers ο οποίος δεν κάνει τίποτεπερισσότερο από το να εφαρμόζει την ψυχοθεραπευτική θεωρία στον το-μέα της Εκπαίδευσης, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα στελέχη που α-σκούν διοίκηση στις εκπαιδευτικές μονάδες. Η δική μας προσπάθεια εστιά-ζεται όχι μόνο στην παρουσίαση του αντίστοιχου κειμένου αλλά κυρίως,από τη μια, στο να καταδείξουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα σε δυο δια-φορετικές παιδαγωγικές  αντιλήψεις και στο να αναδείξουμε, από την άλ-λη, ένα πρωτοποριακό αξιακό σύστημα που πρέπει να διέπει την φιλοσο-φία και την πρακτική κατά την άσκηση εξουσίας μέσα στην εκπαιδευτικήκοινότητα. Ειδικά στις μέρες μας όπου ο όρος ‘’εκπαιδευτική μονάδα’’ α-ντικατοπτρίζει μια πολυμορφία  που χαρακτηρίζει τους διαφορετικούςτύπους, τη σκοπιμότητα, τις ανάγκες, τους στόχους της εκπαίδευσης σεπαγκόσμια κλίμακα.
Λέξεις-κλειδιά:διοίκηση, εκπαιδευτικές μονάδες, ψυχοθεραπευτική θεω-ρία
                                                1Καθηγήτρια Γαλλικής, υπεύθυνη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βαθέος Σάμου,Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» 



ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Μ.390 AbstractIn the following article we are going to approach the issue of the ad-ministration of the educational units from an unusual angle. It΄s about CarlRoger’s optics who does nothing more than applicate his psychotherapeu-tic theory to the field of education, and especially in the domain that con-cerns the executives who wield authority in educational units. Our effortfocuses not only on the presentation of the corresponding text, but also, onthe one hand on demonstrating the juxtaposition between two differentpedagogical perceptions, and on the other hand, on revealing an innovativesystem of principals that has to rule the ethics and the practice which touchthe wielding of authority in the educational community. Especially in ourdays that the term ‘’educational unit’’ reflects a multiformity which charac-terizes the different types, the purpose, the needs and the objectives ofeducation on a worldwide scale.
Key-words: administration, educational units, psychotherapeutic theory

ΕισαγωγήΓια πολλές δεκαετίες το εκπαιδευτικό σύστημα αναζητούσε στο πρό-σωπο του παλαιότερου σε χρόνια υπηρεσίας, και ως εκ τούτου σε ηλικία,διδάσκοντος τον ιδανικό διευθυντή σχολείου, αυτόν ο οποίος με μόνο εφό-διο την μεγάλη διδακτική του εμπειρία θα ήταν σε θέση να φέρει εις πέραςκάποια τυπικά καθήκοντα διεύθυνσης σχολικής μονάδας. Να σημειώσουμεβέβαια ότι τέτοιου είδους καθήκοντα περιορίζονταν κατά κύριο λόγο σεδυο πυλώνες: στην εφαρμογή κανόνων αυστηρότητας απέναντι στους μα-θητές, όπως επίσης στην άσκηση της όποιας μορφής πίεσης προς τον σύλ-λογο των διδασκόντων.Όμως, πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι αυτό το πρότυπο διευθυντή ό-ταν η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει να παρουσιάσει δυοκεφαλαιώδεις συνιστώσες, τις οποίες πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ό-ταν πρόκειται να ασχοληθεί με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: απότη μια δεν μιλάμε πια για μαθητές αλλά για διδασκόμενους, από την άλλητο παραδοσιακό σχολείο έχει εξελιχθεί σε σχολική μονάδα- πολυδύναμο
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πολιτισμικό εκπαιδευτικό κέντρο. Με άλλα λόγια, το σχολείο όπου οιπροηγούμενες γενιές μάθαιναν γράμματα, έχασε την γνωστή του ταυτότη-τα και την προσάρμοσε στο σύγχρονο περιβάλλον του, συμπαρασύρονταςφυσικά στην μετάλλαξη αυτή ιδεολογίες, ρόλους, αρμοδιότητες, αρχές καιγενικότερα την ευρύτερη εκπαιδευτική στοχοθεσία.Οι λόγοι αυτής της μετάλλαξης είναι λίγο πολύ γνωστοί. Εμείς θα έ-χουμε ως αφετηρία της ανάλυσής μας το γεγονός ότι υπάρχουν σήμεραπολλοί τύποι σχολείου και ότι η ιδιοσυστασία του διδασκόμενου στις μέ-ρες μας προσδιορίζεται από την υιοθέτηση της αντίληψης, σύμφωνα μετην οποία η γνώση μετασχηματίζεται μέσω του κριτικού στοχασμού, δεναποτελεί κτήμα κανενός πομπού, αλλά αντιθέτως ο κάθε δέκτης, ανάλογαμε το φύλο του, την ηλικία του, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, τησχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο του καθώς επίσης και με τον βαθμόαυτογνωσίας που έχει για αυτά που πραγματικά είναι σε θέση να επιτύχει ,μπορεί να πάρει μέρος στη διαμόρφωση αυτής της γνώσης, να της προσ-δώσει νέα χαρακτηριστικά, να τη βελτιώσει ή να την αντικαταστήσει, σετελική ανάλυση, να την καθιερώσει ή να την καταργήσει (Freire, 1987,σελ.83-84).Επομένως, είναι λογικό και αυτονόητο ότι από τη στιγμή που άλλαξαντα δεδομένα, η σημασιολογία και οι ρόλοι μέσα στο παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο, η θέση του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας απέ-κτησε νέα δυναμική, δεν χαρακτηρίζεται πλέον από τη στασιμότητα μιαςστείρας και άγονης διαχείρισης που στηριζόταν απλά και μόνο σε κανόνες,χωρίς την παρέμβαση του προσωπικού στοιχείου, η οποία στερούνταν ε-ναλλακτικών προτάσεων άσκησης εξουσίας, αλλά που απαιτεί τώρα πιανα τεθούν προοπτικές, δυνατότητες, σχεδιασμοί και στόχοι προς μια άλληκατεύθυνση τόσο εντός της εκπαιδευτικής μονάδας για ζητήματα που α-φορούν αυτή και μόνο όσο και σε σχέση με θέματα που τη συνδέουν με τοπεριβάλλον της.

Τι είδους “σχολείο’’ πρέπει ή θέλουμε να διοικήσουμε;Μιλώντας κάποιες φορές για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα συ-νειδητοποιούμε ότι μια απλή περιγραφή του δεν αρκεί ούτε για να αποδώ-σουμε την πλήρη εικόνα του και ούτε βέβαια να κατανοήσουμε τις βαθύ-
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τερες και ουσιαστικότερες ανάγκες, επιθυμίες, αγωνίες, επιδιώξεις και α-ξιώσεις που απορρέουν από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα και η ο-ποία καλείται να δράσει και να εξελιχθεί σε ένα πολιτισμικό τοπίο πολύδιαφορετικό από αυτό προηγουμένων δεκαετιών.Και είναι φρόνιμο πλέον να αντιμετωπίζουμε το εκπαιδευτικό σύστη-μα σαν ένα ζωντανό οργανισμό, όχι σαν ένα διαχειριστικό όργανο εντε-ταλμένο από κάποιο είδος εξουσίας, ο οποίος ζει, κινείται, αισθάνεται, α-φουγκράζεται, συμβαδίζει, στοχάζεται, συμφωνεί ή διαφωνεί, αντικατο-πτρίζει, γεννά, τροφοδοτεί, αποδέχεται, επικοινωνεί, μεταμορφώνει, κατα-ξιώνει ή απαξιώνει, εν τέλει, αποτελεί τον καθρέφτη της ουσιαστικότερηςλειτουργίας του που φαίνεται να είναι η ενεργοποίηση και η αλληλεπίδρα-ση των κυττάρων του τα οποία τον διατηρούν στη ζωή και του διασφαλί-ζουν την εξέλιξη ως οργανισμό.Επομένως, αυτό που θα ήταν απαραίτητο είναι να επιχειρήσει κάποιοςόχι μόνο να περιγράψει επιφανειακά  αλλά να μιλήσει ενδελεχώς για τηνανατομία του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να ανα-καλύψει την πολυμορφία και την ποικιλότητά του. Πραγματικά, ο πολλα-πλός τύπος σχολείου που έχει προκύψει από ανάγκες, επιθυμίες και αξιώ-σεις της ίδιας της κοινωνίας ερμηνεύεται από τις διευρυμένες σχολικές μο-νάδες, από τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ή κέντρα επιμόρφωσης,από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από τις ευρέως διαδεδομένες  σχολέςμαθητείας και τις επαγγελματικές σχολές κ.λ.π. Αν σε αυτά προσθέσουμεκαι διάφορες μονάδες που υλοποιούν διαφόρων τύπων προγράμματα , πε-ριβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας, συμβουλευτικής, τότε διαπι-στώνουμε ότι η ποικιλομορφία της σύγχρονης εκπαιδευτικής  πραγματι-κότητας απαιτεί, τόσο σε επίπεδο απλής διαχείρισης όσο και σε επίπεδοουσιαστικής λειτουργίας επιδεκτικής στην ενσωμάτωση, στο μετασχημα-τισμό και την ανατροφοδότηση απέναντι στα νέα δεδομένα που απηχού-νται και στο κοινωνικό σύνολο, ρόλους αναθεωρημένους και αναδομημέ-νους  εις ό,τι αφορά στο πλαίσιο αρχών και στη θέσπιση και στο σχεδιασμόαρμοδιοτήτων.Είναι αλήθεια λοιπόν ότι αναπτύχθηκαν διαχρονικά δύο διαφορετικέςαντιλήψεις για το τι είδους σχολείο έχει ανάγκη η κοινωνία (Dewey, 1980σελ. 25). Πρόκειται για δυο διακριτά συστήματα  τα οποία διαδέχτηκαν μετο πέρασμα των δεκαετιών το ένα το άλλο, μέσα από μια εξελικτική διαδι-κασία η οποία σηματοδοτήθηκε από την αναγκαιότητα σύνδεσης της εκ-
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παίδευσης με την αγορά εργασίας, την ανάδειξή της σε παράγοντα κοινω-νικής συνοχής και την καθιέρωσή της ως καταλύτη και ρυθμιστή ευρύτε-ρων  κοινωνικών και πολιτισμικών διεργασιών.  Ως εκ τούτου, αυτά τα δυοσυστήματα αποτυπώνονται με περιχαρακωμένα ιδεολογικά υπόβαθρα καισαφώς προσδιορισμένες πρακτικές.Κατά συνέπεια, ποια η φύση των δυο φιλοσοφιών, ποια τα ιδιαίτεραχαρακτηριστικά  τους; Ας ξεκινήσουμε κατ’ αρχάς από τις λέξεις-κλειδιάπου συνιστούν τους ακρογωνιαίους λίθους τους και σηματοδοτούν τη ση-μασιολογία της ιδιοτυπίας τους. Από τη μια, βρίσκουμε την προσωπική ε-ξουσία, την πειθαρχία, τον έλεγχο, τον αυταρχισμό, την υποταγή , την αυ-θαιρεσία, την επιβολή κανόνων, τον απομονωτισμό, την καταπίεση, τον α-ποκλεισμό.  Από την άλλη, αναγνωρίζουμε την εμπειρία, την παρατήρηση,το στοχασμό, την πρωτοβουλία, τον διάλογο, την κοινωνικοποίηση, τηναλληλεπίδραση, την επικοινωνία, την κοινωνική συνείδηση, τον αμοιβαίοαλληλοσεβασμό, τη συμμετοχή, την δράση, την αυτογνωσία, την αποδοχήτης διαφορετικότητας,  την αυτοπεποίθηση, την ατομική βούληση, σε τε-λική ανάλυση, την ελευθερία προς τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτοπραγ-μάτωση και την αυτοέκφραση (Kolesnik, 199 σελ. 106).Οι πιο πολλοί μελετητές έχοντας σαν αφετηρία τις παραπάνω έννοιεςπου οριοθετούν δυο αντίθετες εκπαιδευτικές αντιλήψεις επιχείρησαν ναπροβληματιστούν πέρα από τις γνωστές τους διαστάσεις-  για τις οποίεςήδη κάναμε λόγο - και να τις εντάξουν σε συγκεκριμένο φιλοσοφικό επίπε-δο την καθεμιά. Έτσι λοιπόν κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, ψυχολόγοι, παιδα-γωγοί, ερευνητές της εκπαίδευσης συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι εκείνοπου χαρακτηρίζει  την σύγχρονη εκπαίδευση είναι η επικράτηση ενός παι-δαγωγικού –γενικότερα- μοντέλου το οποίο ταυτίζεται με το αξιακό σύ-στημα αυτού που ονομαζόταν την εποχή της Αναγέννησης ως Ανθρωπι-σμός. Με άλλα λόγια, νιώθει κάποιος ότι η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνειτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκείνης της ιστορικής  περιόδου που είχενα κάνει με μια πρωτόγνωρη για τα τότε δεδομένα αγωγή, αυτή του ναμάθει το άτομο να καταργεί τις αυθεντίες, να αυτοπροσδιορίζεται, να απο-δέχεται ή να απορρίπτει  κριτικά την πραγματικότητα που τον περιβάλλει,να την ανασκευάζει , να διεκδικεί αέναα το δικαίωμα  να  βελτιώνει και ναεξελίσσει την προσωπικότητά του, να δημιουργεί ο ίδιος την ταυτότητα ήτις ταυτότητες που θέλει να οικειοποιηθεί , να ανακαλύπτει τον εαυτό τουκαι να αποκαλύπτεται στο περιβάλλον του, να επιλέγει ο ίδιος τις συνθή-
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κες κάτω από τις οποίες θα σκέπτεται και θα δρα ως πραγματικά ελεύθεροκοινωνικοποιημένο άτομο, ως ελεύθερος ‘’ενεργός πολίτης’’ (Kolesnik,1992 σελ.76).Αν, δε, δεχτούμε το γεγονός ότι το σχολείο αντανακλά σε κάθε ιστορι-κή περίοδο τα δεδομένα αυτής, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι, μετά α-πό εναλλαγές  στην εξουσία και γενικότερα στην επικράτηση ως κυρίαρχηςτάσης στην κοινωνία, μεταξύ κλασικισμού και πιο φιλελεύθερων πολιτι-κών, κοινωνικών, οικονομικών κινημάτων και φιλοσοφικών -πολιτιστικώνρευμάτων, διαχρονικά, από την εποχή της Αναγέννησης μέχρι τις μέρεςμας, και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί παρά να έχει παρακολουθή-σει, αποτυπώσει και ενσωματώσει τέτοιου είδους εξελίξεις.Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήτανπάντοτε έτοιμο να συμβαδίσει  με το γενικότερο γίγνεσθαι, πολύ δε περισ-σότερο να αποφασίσει ότι πρέπει να αποτελέσει μέρος αυτού, αλλά επίμακρόν πορευόταν ερήμην των εξελίξεων, στο περιθώριο δηλαδή, της δυ-ναμικής που αναπτυσσόταν δίπλα του, αμφισβητώντας την αναγκαιότητανα συμμετάσχει σε αυτήν την δυναμική και αρνούμενο την εναρμόνιση τηςιδεολογίας του, του ρόλου του, της συμπεριφοράς του, της στοχοθεσίαςτου με ό,τι κινείται κοντά του.Μπορεί βέβαια σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας να έχουν κατά καιρούςυιοθετηθεί  αποσπασματικά μέτρα που να ευνοούν την ανάπτυξη ενόςπροοδευτικού εκπαιδευτικού συστήματος ή πολύ συχνά να αγγέλλεται ηκαθιέρωση ενός σχολείου ελευθερίας και προσωπικής ολοκλήρωσης, όμωςστην πράξη το σχολείο παραμένει το πιο πρόσφορο εργαλείο επίτευξηςτου ενός και μοναδικού στόχου: η παραγωγή ή η αναπαραγωγή ‘’καλώνπολιτών’’, ηθικών και νομοταγών οι οποίοι θα προστατέψουν, θα διαφυ-λάξουν και θα διατηρήσουν τις υπάρχουσες κοινωνικές φόρμες και θα ε-ξασφαλίσουν τον απαραίτητο κοινωνικό έλεγχο προκειμένου το ζητούμενοτης κοινωνικής συνοχής να μην αποτελεί φυσική κατάληξη μιας αβίαστηςπαιδαγωγικής διαδικασίας  αλλά ένας τρόπος να χειραγωγούνται οι διά-φορες κοινωνικές ομάδες (Kolesnik, 1992 σελ. 39). Πρόκειται για έναν αυ-τοσκοπό στον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα ακόμη και σήμερα μοιάζειεγκλωβισμένο και όχι αρκετά αποφασισμένο να τον αποτινάξει. Ή μάλλον για να είμαστε ακριβοδίκαιοι κάνει κάποιες δειλές προσπά-θειες να προσεγγίσει το απέναντι πεδίο το οποίο ταυτίζεται με το στόχοτης διαμόρφωσης ‘’ενεργών πολιτών’’, δηλαδή αυτόνομων προσωπικοτή-
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των, με βαθιά επίγνωση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων τόσο του εαυτούτους όσο και του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος, ικα-νών να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους, την εμπειρία τους, την προ-σωπική τους κρίση, είτε για να μετασχηματίσουν την πραγματικότητα, είτεγια να κατασκευάσουν την δική τους υποκειμενική αλήθεια.Κατά συνέπεια, από την στιγμή που η εκπαιδευτική κοινότητα, στενό-τερη και ευρύτερη, καλείται να προβληματιστεί, να εμβαθύνει, να σχεδιά-σει και να αποφασίσει μεταξύ διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων,προτάσεων, μοντέλων, πρέπει σε ένα πρώτο επίπεδο να αναγνωρίσει τονεαυτό της έτσι όπως πραγματικά είναι, να μην αρνηθεί την θετική ή τηναρνητική πλευρά του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εκπαιδευτικήδιαδικασία, να μην φοβηθεί τα λάθη της, να μην αμφισβητήσει τις δυνατό-τητες της, και κυρίως να μην διστάσει να πάρει το ρίσκο και την ευθύνηενδεχόμενων καινοτομιών  στο ιδεολογικό πεδίο της εκπαίδευσης , στηνπρακτική εφαρμογή του μέσα από  θεσμούς, αρμοδιότητες, καθήκοντα,αλλά και στην προσαρμογή του στις αξιώσεις και στις επιταγές μιας σύγ-χρονης εποχής η οποία και η ίδια αναζητά μια νέα ταυτότητα.

Ο ‘’ρόλος’’  του Διευθυντή Εκπαιδευτικής ΜονάδαςΈχοντας ως δεδομένο για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου γιατη θέση του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ότι η εκπαίδευση παρακο-λουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας και κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτικός σχε-διασμός στο σύνολό του πρέπει να εναρμονίζεται με την πραγματικότητα,είναι λογικό να τίθεται ένας προβληματισμός και κάποιοι περιορισμοί γιατα προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει αυτό το άτομο.Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο της συνεχούς αναζήτησης προσόντωνκαι κριτηρίων αξιολόγησης από όλους τους ενδιαφερομένους, συχνά τόσοέντονης και ανταγωνιστικής ώστε καταλήγει να αποτελεί το μοναδικό κί-νητρο ή και αυτοσκοπό αυτή η κατάκτηση της συγκεκριμένης βαθμίδαςτης εκπαιδευτικής ιεραρχίας, χωρίς να θυμίζει σε τίποτε την αβίαστη δια-δικασία της ανάπτυξης, διαμόρφωσης και βελτίωσης της ανθρώπινηςπροσωπικότητας. Αυτή η φυσική πορεία προς την εκπλήρωση των βαθύ-τερων αναγκών και επιθυμιών του ατόμου για απόκτηση γνώσεων και δε-ξιοτήτων χάνεται κάτω από το βάρος και την πίεση τεχνητών και επιβαλ-
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λόμενων «θέλω» και «πρέπει»  για την επίτευξη ενός στόχου υπηρεσιακήςκαι κοινωνικής καταξίωσης που δεν αγγίζει το εσωτερικό του ατόμου επίτης ουσίας, ούτε πείθει  για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητά του τό-σο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και το περιβάλλον της.Με άλλα λόγια, αυτό που περισσεύει στη θέση του διευθυντή μιας εκ-παιδευτικής μονάδας είναι η τεχνοκρατική πλευρά των ανάλογων αρμο-διοτήτων, ενώ εκείνο που παρουσιάζει έλλειμμα είναι μια πραγματική καιεποικοδομητική  ενδοσκόπηση της φύσης και των απαιτήσεων του αντί-στοιχου ‘’ρόλου’’.Και κάτι τέτοιο συμβαίνει επειδή δεν έγινε ποτέ ουσιαστική ανάλυσητης φύσης του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την εκπαιδευτική κοινότη-τα, κυρίως δε, επειδή το ‘’πρόσωπο’’ δεν θεώρησε ποτέ σκόπιμο να ταυτι-στεί με το πραγματικό ‘’εγώ’’ του, να πάρει μέρος στην διαμόρφωση τηςδικής του αλήθειας, αλλά και να προπαρασκευαστεί εσωτερικά για την α-ποδοχή της αλήθειας των άλλων. Κατά συνέπεια, ο ‘’ρόλος’’ του διευθυντήείναι, πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα, ο ‘’ρόλος’’ του Ανθρώπου, του Υπο-κειμένου. Σαν Άνθρωπος πρέπει να εναρμονιστεί με τον εαυτό του και μετο κοινωνικό σύνολο, σαν Υποκείμενο ωθείται να δρα, να εξελίσσει και ναεξελίσσεται. Υπό αυτή την έννοια, η θέση ή ο ‘’ρόλος’’ του διευθυντή είναιαπαραίτητο να εκπληρώνει την θεμελιώδη αποστολή του: να συνιστά έναβήμα στην εσωτερικευμένη αναπτυξιακή ή εξελικτική διαδρομή του ατό-μου ως πρόσωπο – υποκείμενο και από κει και πέρα, ως ‘’ενεργός πολίτης’’,με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συμβάλλει στη διάπλαση σε ‘’ενεργούς πο-λίτες’’ τους διδασκόμενους της εκπαιδευτικής του μονάδας.Από τη στιγμή που εκείνο το οποίο ενδιαφέρει πρωτίστως είναι ηπλευρά του Ανθρώπου, καλόν θα ήταν να αναρωτηθούμε  πόσο καλά γνω-ρίζει κάποιος τον εαυτό του, τι σχέση έχει με το πραγματικό  «εγώ», αν εί-ναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί αυτό το πραγματικό «εγώ»,αν έχει μάθει να επεκτείνει, να εναρμονίζει, να αντικατοπτρίζει και να ταυ-τίζει τον αληθινό εαυτό του με τους άλλους μέσα από σχέσεις αμοιβαιότη-τας και αλληλεξάρτησης.Για να απαντήσουμε σε αυτούς τους προβληματισμούς γύρω από τοάτομο και την υπόθεση της εναρμόνισής του με τον εαυτό του και το περι-βάλλον του είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στο πως διαχειρίστηκε το συ-γκεκριμένο θέμα o ψυχολόγος Carl Rogers, οποίος το ανέδειξε σε ζήτημαυψίστης σημασίας για την διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας,



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 397
μας έκανε να θέσουμε νέα κριτήρια στη συνύπαρξη με τον εαυτό μας, εντέλει δημιούργησε ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα που ξεπερνά τα ό-ρια της ψυχολογίας και φαίνεται να διαπερνά και να διαπνέει όλες τις εκ-φάνσεις της δικής μας προσωπικής αλήθειας.Για τον Carl Rogers υπάρχουν ορισμένες λέξεις-κλειδιά όπως‘’mask’’(‘’μάσκα’’), ‘’role’’ (‘’ρόλος’’),‘’false’’ (‘’ψεύτικο’’), ‘’wall’’ (‘’τοιχίο’’),‘’front’’ (‘’προσωπείο’’), ‘’experience’’ (‘’εμπειρία’’), ‘’ feeling’’ (‘’συναίσθη-μα’’), οι οποίες προσδιορίζουν και στιγματίζουν, θετικά ή αρνητικά, όλεςτις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και συμπεριφοράς, ανάλογα με τοπώς τις προβάλουμε μέσα μας και στους άλλους, ανάλογα με το πώς τιςυιοθετούμε ή τις απορρίπτουμε. Η έρευνα τουRogers εστιάζεται στο ναμάθει το άτομο να απελευθερώνει τον εαυτό του από τα δεσμά ενός ψεύ-τικου «εγώ», μιας «μάσκας», ενός «προσωπείου» που τον αναγκάζει να υ-ποδυθεί «ρόλους» έξω και πέρα από την αληθινή του ταυτότητα και ταυ-τόχρονα τον δεσμεύει σε σχέσεις φοβικές και δυσλειτουργικές με το περι-βάλλον του.Ο μόνος τρόπος για να επιτύχει το άτομο να συμβιώνει με τον εαυτότου και να αποδέχεται τους άλλους είναι κατά τον Rogers να «γίνει ο εαυ-τός του» (Rogers, 1995 σελ.108), να παίζει δηλαδή τον πραγματικό, τον α-ληθινό «ρόλο» που του ταιριάζει, που του χάρισε η φύση και ο οποίος κα-ταπιεζόταν μέσα του και όχι έναν «ρόλο» ξένο προς τον ίδιο τον οποίο α-ναγκάστηκε να υιοθετήσει και να οικειοποιηθεί  εξαιτίας κάποιων ανα-γκών, συνθηκών, περιστάσεων, επιθυμιών.Είναι λοιπόν αναντίρρητη η προσφορά του Carl Rogers στην επιστήμητης Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπείας και κυρίως μέσα από την θεωρία του γιατα «πρόσωπα» και τους ‘’ρόλους’’ έχει συμβάλει ουσιαστικά και στην εξέ-λιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης, για το πώς δηλαδή μπορεί να εφαρμο-στεί η κεντρική φιλοσοφία του ως ψυχολόγου στο παιδαγωγικό πεδίο καινα προσδώσει μια πολύ συγκεκριμένη μορφή και κατεύθυνση στο σχεδια-σμό ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για ‘’ένα σχολείο μάθησηςπου ενδιαφέρει και αναπτύσσει το πρόσωπο’’ (Μουλαδούδης, 2003 σελ.114), όπου κυριαρχεί η ελεύθερη έκφραση, η υποκειμενικότητα, η αυτε-νέργεια, η αυθόρμητη επιλογή και το οποίο χαρακτηρίζεται επίσης από τηνδυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων.Στο πλαίσιο μιας τέτοιας παιδαγωγικής αντίληψης για το ποια πρέπεινα είναι η φιλοσοφία και η ιδεολογία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, φαί-
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νεται λογικό να αναρωτηθεί κάποιος, ποιος τελικά είναι ο ‘’ρόλος’’ του εκ-παιδευτικού, από όποια θέση κι αν υπηρετεί την εκπαίδευση. Πρωτίστωςκαι πάνω απ΄όλα μιλάμε βέβαια για τον ‘’ρόλο’’ του δασκάλου και για τογεγονός ότι από το είδος της ‘’μορφωτικής σχέσης’’ που θα οικοδομήσει μετο μαθητή του θα βοηθηθεί και ο ίδιος, αλλά και ο διδασκόμενος, στο να α-ποδεσμεύσουν τους εαυτούς τους από ‘’προσωπεία’’ που δεν τους επέτρε-παν να συνειδητοποιήσουν ότι μοιράζονται την ίδια ευθύνη, τα ίδια δικαι-ώματα, τις ίδιες επιλογές, τις ίδιες δυνατότητες όσον αφορά στην έρευνακαι στην ανακάλυψη της γνώσης. Κάτι τέτοιο τους καθιστά συνοδοιπό-ρους και όχι αντιπάλους μέσα στην παιδαγωγική σχέση και αναδεικνύειτην σχέση αμοιβαιότητας και αλληλεξάρτησης.  Για τον Georges Gusdorf έ-νας μόνο ρόλος υπάρχει: ‘’Να είσαι δάσκαλος της ανθρωπότητας’’(Postic,1998 σελ.83). Δηλαδή απαραίτητη προυπόθεση για να μπορεί να παίξεικάποιος το ‘’ρόλο’’ του διευθυντή θα πρέπει ήδη να έχει επιτύχει στο «ρό-λο» του «δασκάλου της ανθρωπότητας», κάτι που σημαίνει ότι ο δάσκαλοςδεν ‘’εμφανίζεται μόνο ως άνθρωπος της γνώσης, αλλά επιπλέον να είναιμάρτυρας της αλήθειας και επιβεβαιωτής αξιών’’ (Postic, 1998 σελ.83).Ήδη λοιπόν δίνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει ναδιέπουν το «ρόλο» όχι απλώς του διευθυντή μιας εκπαιδευτικής μονάδαςκατά τα γνωστά και συνήθη πρότυπα, αλλά ενός διευθυντή που καλείταινα ασκήσει διοίκηση σε ένα ‘’σχολείο που ανοίγεται στον κόσμο’’(Unesco,1999 σελ.209). Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι ‘’… τα κοινωνικά προβλή-ματα δεν μπορούν πια να αφεθούν έξω από την πόρτα του σχολείου. Απότους εκπαιδευτικούς δεν αναμένεται μόνο να είναι σε θέση να αντιμετωπί-ζουν τα προβλήματα και να ενημερώνουν τους μαθητές τους για το σύνολοτων κοινωνικών ζητημάτων, αλλά και να έχουν επιτυχία εκεί όπου οι γο-νείς και οι θρησκευτικές ή οι κοσμικές αρχές συνήθως αποτυγχάνουν. Επι-πλέον, πρέπει να βρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην παράδο-ση και στο νεωτερισμό, ανάμεσα στις ιδέες και στάσεις του παιδιού καιστο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος.’’ (Unesco, 1999 σελ.210).Ή αλλιώς, «Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της εκπαίδευσης είναιη συνεισφορά της στη μετατροπή της αλληλεξάρτησης σε συνειδητή αλλη-λεγγύη.» (Unesco, 1999 σελ.70).Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ‘’ρόλος’’ του διευθυντή εκπαιδευτικήςμονάδας πρέπει να μετατοπισθεί από μια κοινότυπη σχέση υποτέλειας καιεξάρτησης σε μια σχέση πραγματικής αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 399ΚείμενοΤο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο Libertépour apprendre   ( A freedom for Learning) του Carl Rogers και το οποίομας αποδίδει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις δυο αντιπαρατιθέμενες σχολέςή αντιλήψεις –την παραδοσιακή και την ανθρωπιστική, ή αλλιώς, την συ-ντηρητική και την ρομαντική - για την διοίκηση των εκπαιδευτικών μονά-δων και, κατά συνέπεια, έρχεται ως αρωγός της οπτικής κάτω από την ο-ποία εξετάσαμε το θέμα σχετικά με την διοίκηση των εκπαιδευτικών μο-νάδων και των απόψεων που εκθέσαμε σε αυτό το άρθρο.
Η παραδοσιακή άποψηΟ διευθυντής σχολικής μονάδας ο οποίος ακολουθεί το σύνηθες μο-ντέλο άσκησης διοίκησης σε εκπαιδευτική μονάδα, βλέπει το καθήκον τουκάτω από την οπτική του να προσπαθεί να διατηρήσει  υπό πίεση την ε-νέργεια των διδασκόντων και των διδασκομένων κατά τέτοιο τρόπο πουνα ικανοποιούνται οι στόχοι και οι απαιτήσεις του συστήματος. Σε έναπρώτο επίπεδο, θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο των οικονομικών, του ε-ξοπλισμού και του προσωπικού, απαραίτητων στοιχείων για να επιτευ-χθούν οι στόχοι έχει μπροστά του. Από κει πηγάζει και η δική του αναγκαι-ότητα να κινητοποιήσει και να κατευθύνει τους διδάσκοντες και διαμέσωαυτών και τους διδασκόμενους.  Αυτό σημαίνει επίσης ότι μια από τις αρ-μοδιότητές του είναι να ελέγξει τις δράσεις και να μεταβάλει την συμπερι-φορά του καθενός από τα μέλη της σχολικής μονάδας προκειμένου να εκ-πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Στο κέντρο της αντίληψής του, υπάρ-χει η πεποίθηση ότι αν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι  αφήνονταν ναπράττουν κατά βούληση, θα γίνονταν απαθείς ή αντίθετοι σε σχέση με τονστόχο. Κατά συνέπεια, πρέπει να τους ανταμείψει, να τους τιμωρήσει, νατους πείσει – πρόκειται για την παλιά μέθοδο του καρότου και του μαστί-γιου – έτσι ώστε να εργάζονται προς μια και μόνο κατεύθυνση, αυτή που οπρόεδρος ή τα μέλη της διοίκησης, ή το Κράτος καθόρισε από την αρχή ως«στόχο της εκπαίδευσης».Αυτή η συνήθης αντίληψη διοίκησης στην εκπαίδευση περιέχει εμμέ-σως μια πολύ σαφή ιδέα για την ανθρώπινη φύση. Υπονοεί ότι τόσο ο δι-
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δάσκων όσο και ο διδασκόμενος είναι απαθείς από την φύση τους και ότιέχουν απαραιτήτων την τάση να αποφεύγουν κάθε σημαντική προσπά-θεια. Ο διδάσκων και ο διδασκόμενος θεωρούνται ότι ούτε ο ένας ούτε οάλλος δεν αγαπούν τις ευθύνες και ότι προτιμούν να είναι οδηγούμενοι καικαθοδηγούμενοι. Αυτή η αντίληψη παίρνει ως δεδομένο ότι τόσο ο διδά-σκων όσο και ο διδασκόμενος (και κυρίως ο διδασκόμενος) αδιαφορούνγια την επιτυχία του εκπαιδευτικού σκοπού και δεν θα κάνουν προσπά-θεια προς αυτή την κατεύθυνση παρά μόνο αν εγκαθιδρυθεί ένα κατάλλη-λο σύστημα ελέγχου.Θα προσθέσω ότι οι διευθυντές ή οι διδάσκοντες που στηρίζονταιστην πιο πάνω αντίληψη μπορούν να συγκαταλέγονται τόσο στους λεγό-μενους «σκληρούς» όσο και σε αυτούς που αποκαλούμε «μαλακούς». Αυ-τός που ανήκει στους αποκαλούμενους «σκληρούς» ασκεί έναν έλεγχο κα-τά βάση καταναγκαστικό , διατηρεί μιαν αυστηρή πειθαρχία και ανακαλύ-πτει ότι  ο τρόπος που βλέπει τους ανθρώπους, και από κει προέρχεται ηγενικότερη θεώρησή του για τα πρόσωπα, αποδεικνύεται και πιστοποιεί-ται από την εμπειρία του: οι υποτελείς του ετοιμάζονται πάντοτε να σα-μποτάρουν το σύστημα.Μου ανέφεραν πρόσφατα την περίπτωση ενός διευθυντή σχολείου οοποίος επέβαλε σε κάθε διδάσκοντα μια αριθμημένη θέση μέσα κατά τηνδιάρκεια των συνεδριάσεων του συλλόγου καθηγητών, για να μπορεί μεαυτόν τον τρόπο εύκολα να επαληθεύει την παρουσία του καθενός και ναασκεί πίεση και έλεγχο σε αυτούς που απουσιάζουν.  Δεν υπάρχει αμφιβο-λία ότι αυτός ο διευθυντής σχολικής μονάδας  ανακάλυψε ότι ο τρόποςπου βλέπει την ανθρώπινη φύση επιβεβαιώνεται από την στιγμή που δια-πίστωσε ότι, αν και επίσημα το σύστημά του υιοθετήθηκε, στην πραγματι-κότητα, όλοι έκαναν το παν για να το καταστρέψουν μέσα από υπόγειεςδιαδρομές.Από την άλλη, ο διευθυντής ο οποίος συγκαταλέγεται στους επονομα-ζόμενους «μαλακούς» και ο οποίος επιθυμεί όλος ο κόσμος να τα βρίσκει μεαρμονικό τρόπο και προσπαθεί να είναι ευγενικός και πειστικός, και αυτόςμε τη σειρά του ανακαλύπτει ότι το έχασε το παιχνίδι αν αφεθεί στην πα-ραδοσιακή θεωρία του και αν προσπαθήσει να την εφαρμόσει. Οι όρκοιτου δεν αγγίζουν κανένα. Θα διαπιστώσει ότι οι διδάσκοντες (και οι διδα-σκόμενοι) τον εκμεταλλεύονται. Αυτοί ζητούν όλο και περισσότερα εφό-σον στον ίδιο αρέσει να δίνει, ενώ οι ίδιοι παρέχουν όλο και μικρότερη
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προσπάθεια. Έτσι λοιπόν η αντίληψή του για την φύση των διδασκόντωνκαι των διδασκομένων επιβεβαιώνεται και κινδυνεύει να πέσει στον σκε-πτικισμό. Συχνά σε αυτό το σημείο στρέφεται προς μια πιο «σκληρή» συ-μπεριφορά.

Μια πιο σύγχρονη θεώρησηΣύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο διευθυντής των εκπαιδευτικών μονά-δων είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των ‘’πόρων’’ του ιδρύματος: δι-δάσκοντες, διδασκόμενοι, οικονομικά, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδο-μή, στο μέτρο όπου όλα αυτά είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουν σε ό-λα τα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εργάζονται από κοινού γιατην πραγματοποίηση των στόχων που οι ίδιοι επέλεξαν για τους εαυτούςτους.  Η κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή του οργανισμού βρίσκεταιστην ενεργοποίηση που ο καθένας βιώνει μέσα του ως προς το να ανα-πτύσσεται και να μαθαίνει.  Η προσπάθεια του διευθυντή συνίσταται στονα τακτοποιεί τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πρόσωπα να μπο-ρούν να επιτύχουν τους προσωπικούς στόχους που έχουν θέσει αλλά καινα ευνοείται ταυτόχρονα η επίτευξη των στόχων που όλοι μαζί έθεσαν μέ-σα στον οργανισμό.  Η διοίκηση θεωρεί ότι η προσπάθειά της πρέπει να εί-ναι προς την κατεύθυνση πρωτίστως: να απομακρύνει τα ‘’διοικητικά’’ ε-μπόδια, να δημιουργεί ευκαιρίες όπου διδάσκοντες και διδασκόμενοι καιδιευθυντές οι ίδιοι μόνοι τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε βάθος τιςδικές τους δυνατότητες, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την αλλαγή ναδημιουργήσουν ένα μέσα στο οποίο καθένας θα ξέρει ότι οι προσωπικέςτου δυνατότητες εκτιμώνται, ότι κρίνεται ικανός να εξασκήσει διάφορεςευθύνες που του ανατίθενται και ότι οι δημιουργικές του δεξιότητες αξιο-λογούνται.Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο από αυτά που προηγήθηκαν ότι η ευθύνηκαι η πρωτοβουλία πρέπει να διαχέονται σε όλη την ομάδα, προκειμένουνα επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή χρήση των γνώσεων, των ιδιαίτε-ρων δεξιοτήτων και της ιδιοσυγκρασίας του καθενός και με αυτό τον τρό-πο να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η στιβαρότητα των αποφάσεων.Ακολουθώντας μια παρόμοια πολιτική, ευνοείται στο μέγιστο βαθμό η α-νάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός.
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Ο διευθυντής έχει καθήκον να αναπτύσσει και ο ίδιος την προσωπικό-τητά του μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ακριβώς όπως πρέπεινα το καθιστά εφικτό για τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους. Δενπρέπει να αυτοακυρώνεται, αντιθέτως πρέπει να χρησιμοποιεί τα προσό-ντα του ως διευθύνων, την προσωπική οπτική του για την πραγματικότη-τα, την εκτεταμένη λήψη πληροφοριών που διαθέτει, όλα τα δεδομένα πουτον οδήγησαν σε αυτή τη θέση ευθύνης που κατέχει, ως εξέχοντα εργαλείαγια να εισχωρήσει σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι ζωντανός και μεταλ-λάσσεται. Κατά ένα μέρος, μέσα στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνε-ται το να απελευθερώσει τις δυνατότητες των άλλων , αλλά θα ήταν ελλι-πής η εκπλήρωση των καθηκόντων του αν δεν απελευθέρωνε επίσης καιτο δικό του αποθεματικό δυνατοτήτων και αν δεν το ανέπτυσσε.Όσον αφορά στην επιμόρφωση που προσφέρεται στα πλαίσια ενόςτέτοιου συστήματος, φαίνεται ότι το κυριότερο πρόβλημα πρέπει να είναιαυτό του να γνωρίζει κάποιος «πώς να παντρέψουμε και να συνδυάσουμεπερισσότερους παράγοντες που διευκολύνουν προς αυτή την κατεύθυν-ση». Ο βασικός στόχος θα ήταν να αναδειχθούν σε όλα τα επίπεδα άσκη-σης εξουσίας (διευθυντές, διδάσκοντες, διδασκόμενοι), πρόσωπα ικανά ναακούν, να καταλαβαίνουν, να αποδέχονται, να αποσαφηνίζουν, να επικοι-νωνούν, και που ξέρουν επίσης πώς να βοηθούν είτε άτομα είτε ομάδες α-τόμων να βιώνουν πιο καθαρά τους προσωπικούς τους στόχους, τις δυ-σκολίες τους, τους, τις απογοητεύσεις τους, τις αντιπαραθέσεις τους, κατάτέτοιο τρόπο που τα άτομα ή οι ομάδες να μπορούν να γίνουν ο εαυτόςτους και όλο και περισσότερο ικανά να αυτοπροσδιοριστούν. Αυτός ο τύπος επιμόρφωσης είναι δύσκολος, διότι δεν αρκεί να πε-ριοριστούμε σε μερικά σημεία και διαδικασίες ήσσονος σημασίας. Ο διευ-θυντής πρέπει να αναδεικνύεται σε πρόσωπο ικανό να καταλάβει  πραγ-ματικά και να αποδεχτεί πραγματικά γνώμες και συναισθήματα πολύ δια-φορετικά, πρέπει ακόμα να είναι ικανός να εκφράσει τις δικές του απόψειςκαι τα δικά του συναισθήματα χωρίς να τα επιβάλλει στους άλλους. Ναγιατί η επιμόρφωση που προσφέρεται σε παρόμοιους  οργανισμούς θα έ-πρεπε να έχουν ως ουσιαστικό αντικείμενο την παροχή ευκαιριών σε άτο-μα να αναπτύξουν την προσωπικότητάς τους, τα οποία με την σειρά τουςθα μπορούσαν να διευκολύνουν  την εξέλιξη άλλων ατόμων ή ομάδων.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 403ΕπίλογοςΔεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι από τυπικής απόψεως το σύγχρονοσχολείο πρέπει να αντιμετωπίζεται  όπως κάθε άλλος οργανισμός πουδιοικείται με βάση αυτά που προβλέπει κάποιο καταστατικό, τους επιδιω-κόμενους  στόχους, κάποια αντικειμενικά κριτήρια, και με βάση επίσηςπραγματικά αποτελέσματα.  Αναπόφευκτα, θεωρούνται απαραίτητοι κά-ποιοι αντικειμενικοί δείκτες μέτρησης για την πορεία του όποιου οργανι-σμού.Παρά ταύτα, όσο κι αν υιοθετήσει το σύγχρονο σχολείο επιτηδευμέναοργανογράμματα ή μεθόδους αξιολόγησης προσωπικού και παραγόμενουέργου, όσο και αν προσπαθήσει να δώσει την εντύπωση στο κοινωνικό σύ-νολο ότι δεν αποφεύγει την προσαρμογή του σε σχήματα που προσιδιά-ζουν  το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό γί-γνεσθαι, εν τούτοις δεν πρέπει να ξεχνά ότι πέρα από τεχνοκρατικές  υπα-γορεύσεις και μετρήσεις απόδοσης, έχει σαν βασική αποστολή να προβείσε δυο ουσιώδεις επιλογές: κατά πρώτον, να απομακρυνθεί οριστικά απότη σπατάλη και την ισοπέδωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμι-κού του (διδασκόντων και διδασκομένων) και κατά δεύτερον, να συμβάλειστο να συμφιλιωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος με το «εγώ» του και κατόπινμε το «εμείς», μέσω της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού.Και ίσως τελικά, ζώντας, δρώντας και δημιουργώντας, από ο-ποιαδήποτε θέση και με αφορμή το όποιο καθήκον στα πλαίσια του ό-ποιου εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό που θα πρέπει να μας προβληματί-ζει και να αναζητούμε είναι το αν πραγματικά εκπληρώνεται και ικανο-ποιείται το βαθύτερο νόημα του όρου «εκπαίδευση», όπως το επισημαίνειο John Dewey:"Δεν θέλω να τελειώσω χωρίς να επαναλάβω τη σταθερή μου πίστη ό-τι το ακριβές σχήμα δεν είναι ΄΄προοδευτική εναντίον παραδοσιακής εκ-παίδευσης΄΄ ή ΄΄παλιά εναντίον νέας εκπαίδευσης ΄΄, αλλά το ερώτημα τιπρέπει να είναι κάτι για να τ’ ονομάζουμε ΄΄εκπαίδευση΄΄  (Dewey, 1980,σελ. 74).   
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Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη διαχείρισητης εκπαιδευτικής καινοτομίας
Δημήτριος Καντζάβελος1

ΠερίληψηΜε την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων ή καινοτόμων δράσεωνστη σχολική μονάδα, είτε εφαρμόζεται ένα σημαντικό κομμάτι «εξωτερι-κής» εκπαιδευτικής πολιτικής, είτε διαμορφώνεται μια πλευρά «εσωτερι-κής» παρέμβασης. Η εκπαιδευτική καινοτομία άπτεται ενεργειών αλλαγήςαρχών και πεποιθήσεων, καθώς και εφαρμογής νέων διδακτικών μεθόδωνκαι χρήσης νέων διδακτικών μέσων. Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας αναδει-κνύεται μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης ιδιαίτερα σημαντικός στηνπροετοιμασία ατόμων και την τροποποίηση δομών για την ομαλή μετάβα-ση στη νέα κατάσταση. Το υποθετικό παράδειγμα της δημιουργίας πλατ-φόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές ενός τμήματος στο«Σχολείο Α» εξειδικεύει τη θεωρητική προσέγγιση της συμβολής του διευ-θυντή στην προώθηση μιας σχολικής καινοτομίας.
Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, μεταρρύθμιση, διαχείριση αλ-λαγής, σχολική ηγεσία.

AbstractBy introducing innovative programs or innovative actions in the schoolunit, an important part of "foreign" education policy is either applied or akind of "internal" interference is formed. Educational innovation relates toactions of principles and beliefs change, as well as to the   implementationof new teaching methods and to the use of new teaching means. The role of
                                                1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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school leadership is proved greatly important through the literature reviewin preparing individuals as well as modifying structures for the smoothtransition to the new situation. The hypothetical example of creating asyn-chronous learning platform for students in “School A”  specifies the theo-retical approach of the headmaster’s of a school unit contribution to pro-moting school innovation.
Keywords: educational innovation, reform, change management, schoolleadership

ΕισαγωγήΗ διαχείριση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας από τη σχολική ηγεσίαπεριλαμβάνει τις μεθόδους και τα εργαλεία μιας δομημένης προσέγγισηςπου μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Διευθυντής για τη μετάβαση του σχολείουσε μια νέα κατάσταση. Η εκπαιδευτική μονάδα σήμερα αποκτά όλο και ι-σχυρότερο ρόλο στη διεκπεραίωση των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικώνυποχρεώσεων και υπηρεσιών που παρέχει και το διευθυντικό στέλεχοςβρίσκεται στον πυρήνα αυτών των δράσεων (Stoll & Temperley, 2009).Αποτελεσματικός χαρακτηρίζεται ο Διευθυντής που ριψοκινδυνεύει,που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή καινοτομιών, που ορα-ματίζεται και δεν επιδιώκει τη διαιώνιση της υπάρχουσας τάξης(Πασιαρδής, 2004). Οι δεξιότητες και ικανότητες ενός διευθυντικού στελέ-χους μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή στη σχολική μονάδα, με αξιοποίη-ση της σχετικής αυτονομίας που παρέχεται για άσκηση σχολικής εκπαι-δευτικής πολιτικής, μέσα στα πλαίσια του συγκεντρωτικού ελληνικού μο-ντέλου διοίκησης της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 2007).Για να εξειδικευθεί η θεωρητική προσέγγιση της συμβολής του διευ-θυντή στην προώθηση μιας σχολικής καινοτομίας, εξετάζεται το υποθετικόσενάριο που ακολουθήθηκε στο σχολείο Α για τη δημιουργία πλατφόρμαςασύγχρονης τηλεκπαίδευσης των μαθητών ενός τμήματος, ως υποστηρι-κτικό μέσο διδασκαλίας και αντιμετώπισης εγγενών αδυναμιών.
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Η Έννοια της Καινοτομίας στην ΕκπαίδευσηΈνα σημαντικό τμήμα της άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελείη εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή καινοτόμωνδράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διεύρυνση του επιστημονικού, κοινω-νικού και πολιτιστικού ρόλου της εκπαιδευτικής μονάδας, στη δημιουργίαενός σχολείου που μαθαίνει και στη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού α-ποτελέσματος. Σύμφωνα με τους Ρεκλείτη & Τριβέλλα (2000), η καινοτο-μία αποτελεί πολυδιάστατη έννοια. Περιγράφεται ως διαδικασία που περι-λαμβάνει τη διαμόρφωση, εισαγωγή, υιοθέτηση, ανάπτυξη και εφαρμογήνέων ιδεών και συμπεριφορών. Η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται σεενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις σε τρεις διαστά-σεις (Fullan, 1991): (α) στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, (β) στην ε-φαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων και (γ) στη χρήση νέων διδακτικώνμέσων.Οι καινοτομίες έχουν ως χαρακτηριστικό την εισαγωγή του καινούρ-γιου με ποιότητα και τόλμη, συνιστούν αλλαγή συνειδητή και αποφασιστι-κή (Shapiro, Haahr, & Bayer, 2007). Για παράδειγμα, αν κάποιος εκπαιδευ-τικός χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά φύλλα εργασίας ασφαλώς και και-νοτομεί, σε αντίθεση με έναν συνάδελφό του που εδώ και 10 χρόνια εφαρ-μόζει αυτή την πρακτική. Κάθε αλλαγή βέβαια, δεν αποτελεί καινοτομία,κάθε καινοτομία όμως είναι αλλαγή. Ως εκούσιες αλλαγές, οι καινοτομίεςβασίζονται σε στόχους και σκοπούς. Κίνητρο είναι η επιθυμία αυτού πουκαινοτομεί να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση, λαμβάνοντας βέβαιασοβαρά υπόψη του το σύστημα αξιών μέσα στο οποίο καινοτομεί. Δε ση-μαίνει λ.χ. πως η εισαγωγή καινοτομίας που στόχο έχει την αποτελεσματι-κότερη μάθηση μπορεί να αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των μα-θητών ή να επηρεάζει την ψυχική τους ισορροπία.Ο όρος «εκπαιδευτική αλλαγή» διακρίνεται από αυτόν της καινοτομί-ας. Αναφέρεται στη διαδικασία μεταβολής των σκοπών της εκπαίδευσης,των μαθησιακών στόχων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης, της οργάνω-σης, της διοίκησης και της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών λειτουρ-γιών (Duke, 2004). Η εκπαιδευτική αλλαγή επομένως είναι μια ευρύτερηδιαδικασία και η πραγματοποίησή της απαιτεί χρόνο. Δε συμβαίνει από τη
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μια μέρα στην άλλη, καθώς επιφέρει βαθιές τομές και οι παράγοντες πουεμπλέκονται σ’ αυτή είναι πολλοί και περιλαμβάνουν πολλές παραμέτρους(Morrison, 1998). Μεγαλύτερης κλίμακας αλλαγές που αφορούν όχι μόνοτο σχολείο, αλλά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζονται ως«εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις» (Vandenberghe, 1988). Η μεταρρύθμισηέχει να κάνει με τη δομή και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήμα-τος, ή με την επιλογή των μορφωτικών αγαθών και των περιεχομένων μά-θησης, τη διδακτική μεθοδολογία, το κλίμα του σχολείου και της σχολικήςτάξης (Μαυροσκούφης, 2002).Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι έννοιες που κατεξοχήν συν-δέονται (Treffinger, 1986). Αν η καινοτομία αναφέρεται στη δυνατότητατου εντοπισμού της νέας ιδέας, με τη δημιουργικότητα επιτυγχάνεται ημεταποίηση της ιδέας σε έργο. Γίνεται δηλαδή η αξιοποίηση της γνώσηςγια την παραγωγή νέων πολιτισμικών, κοινωνικών ή υλικών αγαθών. Στηνεκπαίδευση, με την εφαρμογή μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας -μάθησης προάγεται η δημιουργικότητα (π.χ. λύση προβλήματος, ανακά-λυψη, διαφοροποίηση της διδασκαλίας - μάθησης, διεπιστημονική προ-σέγγιση της γνώσης, κλπ). Το ίδιο μπορεί να γίνει με την ανάθεση εργα-σιών στους μαθητές όπως σχέδια εργασίας, αναζήτηση καινοτόμων λύσε-ων για θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες (όπως περιβαλλο-ντικά ή πολιτιστικά), διενέργεια ομαδικών δράσεων, κατασκευή προπλα-σμάτων και εποπτικού υλικού (Μπάκας, 2006).
Η Σπουδαιότητα της Εκπαιδευτικής ΚαινοτομίαςΗ εισαγωγή καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι από μό-νη της και αυτόνομα θετική (Wylie, Cameron, Twist, McDowall, & Fisher,2009). Οι καινοτομίες δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλεία, η αξία και η α-ποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κοι-νωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ανα-πτύσσονται. Το πιο σημαντικό ερώτημα  που παραμένει αναπάντητο  σχε-τικά με την εισαγωγή καινοτομιών  είναι το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί εί-ναι διατεθειμένοι ν’ αναμειχθούν σοβαρά σε τέτοιες πρωτοβουλίες(Weintrobe, 1970). Η εκπόνηση ή η εφαρμογή των καινοτόμων εκπαιδευ-τικών προγραμμάτων απαιτεί πολλές θυσίες σε χρόνο και προσπάθειες καιμπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απογοητεύσεις, στις οποίες πολλοί εκπαι-
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δευτικοί ίσως δεν είναι διατεθειμένοι να υποβληθούν (Λαΐνας, 2000).Η ανάγκη ωστόσο να αναπτυχθούν και να διευρυνθούν οι καινοτόμεςδράσεις στο σύγχρονο σχολείο είναι μεγάλη. Η σχολική πραγματικότητασήμερα παρουσιάζει έντονα φαινόμενα τυποποίησης και ρουτίνας(Μαυρογιώργος, 2007). Η διαδικασία παροχής γνώσεων, αλλά και η κοι-νωνικοποίηση των μαθητών έχουν υποταχθεί στη μετάδοση της «ύλης»και τις απαιτήσεις των εξετάσεων, αν όχι στην έμμεση ή άμεση παραπομπήστο φροντιστήριο. Οι μορφές σχολικής εργασίας σπάνια ανανεώνονται καιη επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή ή μαθητών μεταξύ τους γίνεταιμε προκαθορισμένα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς (Ξωχέλλης, 2005).Οι μαθητές και οι μαθήτριες άλλοτε ανταποκρίνονται με μηχανιστικό τρό-πο στις αναγνωρίσιμες σ’ εκείνους λειτουργίες του σχολείου, και άλλοτε ο-δηγούνται στην πλήρη απαξίωσή του. Επομένως, η ανάγκη να δοκιμα-στούν νέες και πιθανόν αποτελεσματικότερες μορφές σχολικής εργασίας, ηανάγκη για διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης του δασκάλου μετους μαθητές αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, ο συλλογικός χαρακτή-ρας πολλών μορφών καινοτόμων δράσεων, οι οποίες μεταβάλλουν τη σχο-λική μονάδα σε δρώσα κοινωνική μονάδα, είναι μερικοί λόγοι για την ανά-πτυξη καινοτομιών (Inbar, 1996).Μια αλλαγή και καινοτομία μπορεί να τύχει θετικής ανταπόκρισης α-πό τον εκπαιδευτικό οργανισμό, όταν τίθενται στόχοι ευδιάκριτοι, όταν υ-πάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, όταν η σύγκρουση αντιμετωπίζεται ε-ποικοδομητικά μέσω επιλυτικών μεθόδων, όταν κυριαρχεί το συνεργατικόπνεύμα, όταν η καινοτομία πάρει συλλογικό χαρακτήρα μέσα στη σχολικήμονάδα και δε μείνει υπόθεση ενός εκπαιδευτικού και μιας τάξης (Wylie,Cameron, Twist, McDowall, & Fisher, 2009). Επιπρόσθετα, αφομοιώνεται ηκαινοτομία όταν υπάρχει ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων καιόταν μέσα από το μηχανισμό της ανατροφοδότησης θα δίνονται πληροφο-ρίες και θα  σχεδιάζονται βελτιώσεις, όταν προωθείται η επαγγελματική α-νάπτυξη του προσωπικού και όταν βελτιώνεται ο εργασιακός βίος τωνκαθηγητών, χωρίς να επιδεινώνονται τα προβλήματά τους (Fullan, 1991).
Η Καινοτομία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό ΣύστημαΤο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα συ-γκεντρωτικό (Κατσαρός & Τύπας, 2004), με ελάχιστες ουσιαστικές αρμο-
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διότητες σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. Η κεντρική διοίκηση διαθέτειτην αποκλειστικότητα στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη της εκπαιδευτι-κής πολιτικής σε όλες τις λεπτομέρειες, αφήνοντας πενιχρά περιθώρια γιατην ανάπτυξη δημιουργικών πρωτοβουλιών. Τα καινοτόμα προγράμματασυνήθως σχεδιάζονται και προτείνονται στα σχολεία, στα οποία ανατίθε-ται ο ρόλος της εφαρμογής. Μπορεί μια σχολική μονάδα να εφαρμόζει μιαδικιά της «εσωτερική πολιτική» στα πλαίσια της επίσημης πολιτικής τουΥπουργείου Παιδείας; Μπορεί ο Διευθυντής ή ο εκπαιδευτικός να γίνει ε-μπνευστής μιας καινοτόμου δράσεως; Αν ναι, με ποιο τρόπο μπορεί να γί-νει αυτό και ποια θα είναι η στάση της υπηρεσίας απέναντί του;Απαντώντας καταφατικά σε αυτά τα λίγα από τα δεκάδες ερωτήματαπου απασχολούν κάθε Διευθυντή ή εκπαιδευτικό που προσπαθεί να τολ-μήσει, να υπερβεί την «πεπατημένη» και να καινοτομήσει, ο Κεχαγιάς(2006) αναφέρει τις προϋποθέσεις:Η νέα δράση να:
• Είναι σε γνώση της υπηρεσίας (μέσω της διεύθυνσης του σχολείου)και του συλλόγου διδασκόντων.
• Μην παραβιάζει το αναλυτικό πρόγραμμα.
• Μην εμπεριέχει μομφές ως προς τους άλλους εκπαιδευτικούς.
• Αποτυπώνει την προσπάθεια βελτίωσης της παρεχόμενης γνώσης ήτης υπάρχουσας κατάστασης.
• Είναι ανοιχτή σε καλοπροαίρετη κριτική.Η ανάγκη διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδαςεισάγοντας ή έστω εφαρμόζοντας καινοτομίες είναι επιτακτική, μιας καιόπως δείχνουν έρευνες (Σαΐτη, 1999˙ Σαΐτης, 2000) η τυποποιημένη ιεραρ-χία δημιουργεί πρόβλημα στον εντοπισμό και την επίλυση των ιδιαίτερωνπροβλημάτων της μονάδας. Συνήθως η κεντρική εξουσία που λαμβάνει α-ποφάσεις είναι μακριά από τις ιδιαίτερες συνθήκες και δεν έχει σαφή εικό-να της πραγματικότητας. Τελικά, η καινοτομία είτε πηγάζει εντός του σχο-λείου (εσωτερική) είτε προέρχεται εκτός του σχολείου (εξωτερική) θαπρέπει να είναι μια διεργασία αλληλεπίδρασης, διαλόγου, ανατροφοδότη-σης, τροποποίησης στόχων, επαναδιατύπωσης σχεδίων (Ρες, 2007). Ο Δι-ευθυντής του σχολείου έχει ευθύνη και πεδίο δράσης στη δημιουργία του«σχολείου που μαθαίνει» (Collinson, 2007).
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Θεωρητικό ΠλαίσιοΒασικός είναι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας για την εφαρμογή τωνκαινοτομιών. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι ένα από τα καθο-ριστικά πρόσωπα, μαζί με το γεννήτορα της καινοτόμου ιδέας, αυτόν πουθα την εφαρμόσει (αν δεν είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο) και τον υπέρ-μαχο της δράσης (Sharma & Rai, 2003). Η υιοθέτηση καινοτομιών επηρεά-ζεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του Διευθυντή, τα γνωρίσματα τηςπροσωπικότητάς του, τις ικανότητες και τις γνώσεις του. Η προθυμία γιατην εισαγωγή καινοτομιών και η ανάληψη του σχετικού ρίσκου, ως αποτέ-λεσμα της άμεσης εμπλοκής του Διευθυντή με τα λειτουργικά προβλήματατου σχολείου του, είναι πρωταρχικά στοιχεία επιτυχών πρωτοβουλιών(Guskey, 1990). Απαραίτητα επίσης είναι: η γνώση της έννοιας της αλλα-γής, των ανθρώπινων κινήτρων, των σχημάτων αμοιβών, του περιβάλλο-ντος του σχολείου, η ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσε-ων, η διάθεση να βρεθεί αντιμέτωπος με συμφέροντα, προκαταλήψεις, αρ-νητικές στάσεις, δυσάρεστα συναισθήματα (Pak, 2008). Η σύγκρουση τηνοποία καλείται να διαχειριστεί ο Διευθυντής είναι με την αποκαλούμενη«δομική αδράνεια» (Ράπτης, 2006), την απροθυμία δηλαδή και την αδυνα-μία να μεταβληθούν τρόποι συμπεριφοράς που έχουν γίνει αντικείμενοσυνήθειας και έχουν παγιωθεί (Λιανός, 2004).Τρεις είναι οι τύποι αντίστασης στην καινοτομία (Davis & Newstrom,2003) που είναι δυνατόν να εμφανιστούν στη σχολική μονάδα:
• Η «λογική αντίσταση» που έχει να κάνει με τον απαιτούμενο χρόνοπροσαρμογής στα νέα δεδομένα. Βασίζεται στην ορθολογική θεώρη-ση, στον προβληματισμό για τη χρησιμότητα της αλλαγής και την α-ποτελεσματικότητά της.
• Η «ψυχολογική αντίσταση» που σχετίζεται με το φόβο προς το άγνω-στο, την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το φορέα εισαγωγής της καινο-τομίας, την επιθυμία διατήρησης της υπάρχουσας γνωστής κατάστα-σης γιατί δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας.
• Η «κοινωνιολογική αντίσταση» που βασίζεται στα συμφέροντα και τιςανάγκες των υπαρχουσών ομάδων. Το κατεστημένο, οι υπάρχουσεςσυμμαχίες, οι πολιτικές πεποιθήσεις και οι αξίες των μελών που επη-
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ρεάζονται από την αλλαγή, είναι παράγοντες αντίδρασης στο νέο.Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι σε θέση να εφαρ-μόσει μια πλειάδα μεθόδων για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντιστά-σεις (Wasserstein-Warnet & Klein, 2000). Είναι απαραίτητο κατ’ αρχήν ναδημιουργήσει ένα κλίμα πρόσφορο για την καινοτομία. Θα πρέπει πρώτανα εμπεδωθεί η αντίληψη ότι οι κλίσεις και τα ταλέντα, η αποκλίνουσασκέψη και η φαντασία είναι εξίσου σημαντικές ικανότητες με αυτές τηςγλωσσικής ή της μαθηματικής ικανότητας (Hsiao & Chen, 2009). Επιπλέον,θα πρέπει να ενθαρρύνει στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες διαμορφώ-νουν ένα φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Ηπροσπάθεια μπορεί να γίνει ουσιαστική με συγκεκριμένες μεθόδους(Μπουραντάς, 2002):

• Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα καινοτόμα προγράμματα που ει-σάγονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Διευθυντής ενθαρρύνει καιπαρακινεί τους συναδέλφους για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια,σεμινάρια σχετικά με τις εκπαιδευτικές καινοτομίες. Μέσω της εκπαί-δευσης γίνονται κατανοητά τα οφέλη που προκύπτουν από τις αλλα-γές και αποκτούν οι εκπαιδευτικοί «κουλτούρα καινοτομίας».
• Επικοινωνία με όλους και σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικούς, μαθη-τές, ανώτερη διοίκηση, σχολικούς συμβούλους, γονείς, φορείς της το-πικής κοινωνίας κ.λ.π.). Ο Διευθυντής, κάνοντας ουσιαστικά το «μάρ-κετινγκ» της καινοτομίας, εξηγεί τους σκοπούς και τα οφέλη, μειώνειτις ανασφάλειες και διαχέει το όραμα της αλλαγής.
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της καινοτομίας. Δίνο-ντας ο Διευθυντής τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερουςνα συμμετέχουν, με διαφορετικούς έστω βαθμούς συμμετοχής, δη-μιουργεί την αίσθηση της «ιδιοκτησίας της αλλαγής» και εξασφαλίζειτην  ενεργό υποστήριξή της.
• Διευκόλυνση και υποστήριξη των καινοτόμων πρωτοβουλιών των εκ-παιδευτικών. Η δημιουργικότητα που κάθε εκπαιδευτικός κρύβει μέ-σα του βρίσκει πρόσφορο έδαφος να εκδηλωθεί και να εξελιχθεί. Ησυμβουλευτική και η συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και η υλικήμέσα στα όρια που επιτρέπονται από τη σχολική επιτροπή, δίνει φτε-ρά στον καινοτόμο εκπαιδευτικό. Οι ηθικές αμοιβές είναι βασικό στοι-χείο ενίσχυσης των προσπαθειών.Ο προγραμματισμός της δράσης που απαιτείται για την εισαγωγή και
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καθιέρωση της καινοτομίας διευκολύνεται από μια διαδοχή σχεδιασμένωνενεργειών που περιγράφονται στο Σχήμα 1. Σύμφωνα με αυτό το προτει-νόμενο μοντέλο του Lewin (Schein, 1995), στο πρώτο στάδιο του «ξεπα-γώματος» (unfreezing) ή «αποδέσμευσης» ή «υιοθέτησης» (initiation) γί-νεται η αμφισβήτηση του κατεστημένου, αναγνωρίζεται η ανάγκη για αλ-λαγή – καινοτομία, ωθούνται τα άτομα σε νέους τρόπους σκέψης, δράσηςκαι συμπεριφοράς. Δημιουργείται δε θετική προσδοκία – όραμα για τη νέαεπιθυμητή κατάσταση. Στο δεύτερο στάδιο της «αλλαγής» (change) ή «με-ταβολής» ή «εφαρμογής» (implementation) γίνεται η υλοποίηση της και-νοτόμου δράσης και περιλαμβάνονται όλες οι παράμετροι που επηρεάζει ηαλλαγή: γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, συμπεριφορές, διαδικασίες, σχέσειςκ.λ.π. Στο τελευταίο στάδιο του «ξαναπαγώματος» (refreeze) ή «επαναδέ-σμευσης» ή «θεσμοθέτησης» (institutionalization) πραγματοποιείται η ε-δραίωση της καινοτομίας και η μετατροπή της σε κατεστημένο (Fullan,1988). Αν δε συμβεί αυτό, τότε πρόκειται για πρόσκαιρη αλλαγή. Το μο-ντέλο αυτό δεν είναι το μοναδικό, είναι όμως ένα από τα γνωστά και δια-δεδομένα και μπορεί περαιτέρω να εξειδικευθεί.«Make the status quo seem more dangerous than launching into theunknown» (Kotter, 1995) θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του σεναρίου πουμε ευθύνη του Διευθυντή πρέπει να καλλιεργηθεί κατά την ανάδειξη της α-ναγκαιότητας της καινοτομίας. Αυτό θα μπορούσε να πείσει και τους πιοδιστακτικούς να εμπλακούν στην περιπέτεια του «νέου». Απαιτείται βέ-βαια συστηματική μελέτη του προβλήματος, αναζήτηση πιθανών ερευνη-τικών δεδομένων, συζήτηση, διαπραγμάτευση, συναίνεση, συμβιβασμός. ΟΔιευθυντής προτείνεται (Margaryan, 2008) να προβεί στη συγκρότηση «ο-μάδας διαχείρισης της κρίσης-αλλαγής-καινοτομίας» που θα πρωτοστατή-σει στην εισαγωγή της καινοτομίας, με ρόλο στρατηγικό. Θα είναι η κρίσι-μη μάζα της αλλαγής που θα εμπνέει, θα ερμηνεύει, θα καθοδηγεί, θα συ-ντονίζει, θα ενθαρρύνει, θα συντηρεί την καινοτομία.Τα στελέχη της πρέπει πρώτα τα ίδια να είναι πεπεισμένα για την α-ναγκαιότητα της αλλαγής (Bucko, 1994). Να έχουν κύρος, την «επιστημο-σύνη», τους τίτλους, την έξωθεν καλή μαρτυρία, την ολόπλευρη ενημέρω-ση, την ισχυρή προσωπικότητα, τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις τους. Εί-ναι ομάδα ανοιχτή και διαφανής, εργάζεται για το κοινό καλό και δεν απο-τελεί φερέφωνο του Διευθυντή.Ο Διευθυντής οφείλει να εμπλέξει όλους στο «παιχνίδι» (Σπυροπού-
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λου, Βαρβουράκη, Κούτρα, Λουκά, & Μπούρας, 2007). Η υπέρβαση των α-ντιστάσεων μπορεί να γίνει με επιμόρφωση των αντιδρώντων στα θέματαγια τα οποία αντιδρούν. Γίνεται προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι,να μην κυριαρχήσει η υπεροψία των μεταρρυθμιστών ή των αποδεκτώνπου πιθανόν να θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους. Δίνεται έμφασηστα πλεονεκτήματα της καινοτομίας και όχι στα αρνητικά που προϋπήρ-χαν και τώρα βελτιώνονται. Κάνει ο Διευθυντής την προσπάθεια υπέρβα-σης και των οργανωτικών προβλημάτων (αναζήτηση πόρων, διαμόρφωσηαιθουσών διδασκαλίας, αναπροσαρμογή προγράμματος, βελτίωση τωνμέσων κ.λ.π).Εφαρμοζόμενη η καινοτομία ελέγχεται  για την αποτελεσματικότητάτης τόσο για να βελτιωθεί η διαδικασία εφαρμογής (βραχυπρόθεσμη αξιο-λόγηση) όσο και για να προβληθούν οι απορρέουσες επιτυχίες (μακροπρό-θεσμη αξιολόγηση) (Weston & Bain, 2009). Κρίνεται σκόπιμη η επιβρά-βευση από το Διευθυντή όσων συνέβαλλαν στην εισαγωγή της καινοτομί-ας με έπαινο και προβολή, μιας και το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα δενπροβλέπει άλλες αμοιβές (υλικές, προαγωγές κ.λ.π). Για την εγκαθίδρυσητης αλλαγής συγκροτεί ο Διευθυντής την απαραίτητη υποστηρικτική υπο-δομή (προϋπολογισμό, δομή οργάνωσης, μάζα υποστηρικτών) και διατηρείμηχανισμό διαρκούς στήριξης (Geijsel, Sleegers, & Berg, 1999).Όλα αυτά διαφαίνονται στο υποθετικό σενάριο που ακολουθεί.
Δημιουργία Πλατφόρμας Ασύγχρονης – εξ Αποστάσεως Εκπαί-δευσης στο Σχολείο Α: οι Παρεμβάσειςτου Διευθυντή στην Καινοτόμο ΔράσηΣτο σχολείο Α κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής συνεδρίασης τουτετραμήνου, ο σύλλογος διδασκόντων εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβλημα-τισμένος για τη χαμηλή επίδοση των μαθητών ενός τμήματος. Επισημάν-θηκε το μέτριο ενδιαφέρον τους για την εκπαιδευτική διαδικασία, η απρο-θυμία τους να φέρνουν στο σχολείο τετράδιο ασκήσεων (ενίοτε και βιβλίο)και η μειωμένη συμμετοχή τους στη διδασκαλία. Τονίστηκε επίσης πως οισυχνές απουσίες κάποιων μαθητών που μετακινούνταν από χωριά (ιδιαί-τερα κατά τις πρώτες διδακτικές ώρες -λόγω καθυστέρησης του λεωφο-ρείου ή κατά τις ημέρες που επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες)
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τους δημιουργεί πρόβλημα στην παρακολούθηση της ύλης, καθώς εμφανί-ζουν ασυνέχειες στη γνώση και κενά στη διδακτέα ύλη που έχουν επεξερ-γαστεί. Η συζήτηση που ακολούθησε έφερε στην επιφάνεια την πρότασηενός εκπαιδευτικού για την εκμετάλλευση της  πλατφόρμας ασύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, που παρέ-χεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο οι καθηγη-τές θα μπορούσαν να οργανώνουν και να διαμοιράζουν ψηφιοποιημένο υ-λικό για τα μαθήματά τους και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτό τουλικό σε άλλο χρόνο και χώρο, να κάνουν εξάσκηση και να αποστέλλουν η-λεκτρονικά τις εργασίες τους.Η καινοτομία φιλοδοξεί να επιδράσει θετικά:
• Στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα
• Στη βελτίωση της επίδοσής τους
• Στην εξατομικευμένη εκπαίδευση των μαθητών που δεν μπορούν ναφοιτήσουν στο σχολείο (λόγοι υγείας, καιρικών και γεωγραφικώνσυνθηκών κ.λ.π)
• Στην υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας
• Στην υποστήριξη της ατομικής μελέτης των μαθητών
• Στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών με την ενεργόσυμμετοχή τους στη μάθηση
• Στην καλλιέργεια της συνεργατικής μάθησης
• Στη μη οριοθέτηση της μάθησης σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνοΟ σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να διερευνηθούν οι προϋποθέ-σεις εισαγωγής της καινοτόμου δράσης. Στα πλαίσια άσκησης της εσωτε-ρικής εκπαιδευτικής πολιτικής το σχολείο έχει τη δυνατότητα να παίρνειαποφάσεις που αναφέρονται στα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας, μεσκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους (Κασιμάτη, 2002),λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Ο Διευθυ-ντής, αναγνωρίζοντας τον ενεργό του ρόλο, προέβη στη σύσταση «ομάδαςδιαχείρισης» που θα αναλάμβανε να διερευνήσει όλες τις απαραίτητες ε-νέργειες που θα έπρεπε να γίνουν για την επιτυχία του εγχειρήματος.  Η ο-μάδα θα δρούσε επίσης καθοδηγητικά και υποστηρικτικά και αποτελού-νταν από το Σχολικό Σύμβουλο, τον ίδιο το Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή,τον καθηγητή που πρότεινε τη δράση, τους διδάσκοντες του τμήματος, τονκαθηγητή πληροφορικής του σχολείου και δύο εκπαιδευτικούς με επιμόρ-φωση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «moodle» που αμέ-
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σως έδειξαν ενδιαφέρον για τη δράση. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση τουΔιευθυντή στη διάρκεια της συζήτησης στο να καμφθούν οι ενδοιασμοίκάποιων εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας και ναπειστούν για τη χρησιμότητά της. Η θετική του διάθεση και η πίστη τουγια τα προσδοκώμενα οφέλη επηρέασε και τους άλλους συναδέλφους γιασυμμετοχή στην όλη διαδικασία. Είναι άλλωστε ηγέτης που αναλαμβάνειπρωτοβουλίες και συνήθως δεν παρουσιάζει τις δυσκολίες ανυπέρβλητες,αλλά θεωρεί πως όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν.Η ομάδα που συγκροτήθηκε εξέτασε τις παραμέτρους που αφορούντην εισαγωγή της καινοτομίας και καθόρισε τις συνθήκες και τις προϋπο-θέσεις για την επιτυχία της. Οι προτάσεις της μπορούν να κωδικοποιηθούνστα εξής:
• Στο τεχνολογικό κομμάτι που αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευήκαι την τροφοδότηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα με πληροφο-ρίες και δραστηριότητες, πρωταρχικό ρόλο θα αναλάμβαναν οι εκπαι-δευμένοι στο «moodle» εκπαιδευτικοί και ο καθηγητής πληροφορικήςτου σχολείου. Ο Διευθυντής έπρεπε να διοργανώσει πρόγραμμα ενδο-σχολικής επιμόρφωσης για τη διάδοση του τρόπου εργασίας καιστους  εκπαιδευτικούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμέ-νη εφαρμογή της τεχνολογίας. Προαπαιτούμενη γνώση θεωρείται ηαπλή χρήση του υπολογιστή και η γνώση πλοήγησης στο διαδίκτυο.
• Μιας και ένας στόχος του εγχειρήματος ήταν η υποστηρικτική στη δι-δασκαλία διάστασή του, προτάθηκε να γίνει αναμόρφωση του ωρο-λογίου προγράμματος του σχολείου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητασε όσους εκπαιδευτικούς του τμήματος το επιθυμούν να διδάσκουν τομάθημά τους στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου. Ο Διευθυντήςσε συνεργασία με τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων ανέλαβε ναπροβεί στις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα.
• Για να καλυφθεί η πιθανότητα να μην έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβα-ση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές προτάθηκε να έρθει ο Διευθυντήςσε συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους φορείςτης τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να χρηματοδοτηθεί η αγορά φορη-τών υπολογιστών που θα δανείζονται για ένα σχολικό έτος στους μα-θητές που το επιθυμούν. Υποχρέωση των μαθητών θα είναι η επι-στροφή των φορητών υπολογιστών με τη λήξη του σχολικού έτους σεάριστη κατάσταση λειτουργίας.
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• Η επαφή του Διευθυντή με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων θαπρέπει πρωτίστως να έχει τη διάσταση της εξασφάλισης της σύμφω-νης γνώμης του για την καινοτόμο δράση, μετά από ενημέρωση σε ό-λες τις παραμέτρους. Προτάθηκε στο Διευθυντή επίσης να συντάξει ε-πιστολές ενημέρωσης των γονέων των μαθητών του συγκεκριμένουτμήματος στο οποίο θα εφαρμοστεί η δράση, καθώς επίσης να λάβειτην έγκριση της προϊσταμένης αρχής.
• Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της αλλαγής πρωτίστως ο Διευθυντής,αλλά και όλη η «ομάδα διαχείρισης» είναι υποστηρικτικοί και συνερ-γάσιμοι. Πληροφορούν, συμβουλεύουν και κινητοποιούν όλους όσοιεμπλέκονται στη διαδικασία της καινοτομίας. Διαχειρίζεται ο Διευθυ-ντής το άγχος, την απογοήτευση και τον πιθανό εκνευρισμό εκπαιδευ-τικών και μαθητών, ενθαρρύνει την εποικοδομητική συμπεριφορά,τους ενδυναμώνει και τους παρακινεί.
• Απαραίτητη κρίθηκε η διπλή αξιολόγηση του προγράμματος: η συνε-χής και η τελική (Βρασίδας, 2004). Με τη συνεχή αξιολόγηση, κατά τηδιάρκεια εφαρμογής της καινοτομίας, επιδιώκεται η συλλογή δεδομέ-νων για τη βελτίωση του προγράμματος. Με την τελική εξακριβώνεταικατά πόσο επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι εμπλεκόμενοισυμπληρώνουν ερωτηματολόγια, τα οποία συντάχθηκαν με τη βοή-θεια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας στο οποίο απευθύνθηκε οΔιευθυντής.
• Ο Διευθυντής διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης της εφαρμογής καιπαρουσίασης των αποτελεσμάτων της καινοτόμου δράσης. Σε αυτήσυμμετέχουν φορείς της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, φορείς της Τοπι-κής Αυτοδιοίκησης, η Ένωση Γονέων του νομού, ο Σύλλογος Γονέωνκαι Κηδεμόνων του σχολείου, συνδικαλιστικοί φορείς της εκπαίδευ-σης, σύλλογοι των οποίων η δράση άπτεται και του χώρου της εκπαί-δευσης (παράρτημα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, Ινστι-τούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανα-τολισμού κ.λ.π). Γίνεται έτσι προσπάθεια θεσμοθέτησης της καινοτο-μίας.
• Απονέμονται έπαινοι από το Διευθυντή στους εκπαιδευτικούς πουσυμμετείχαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη δράση.Κατά την εισαγωγή της συγκεκριμένης καινοτομίας διαπιστώθηκανεπιδράσεις που έπρεπε να τύχουν ειδικής αντιμετώπισης:
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o Εμφανίστηκε διαφοροποίηση του ρόλου του διδάσκοντα από αυ-θεντία σε βοηθό, σύμβουλο και καθοδηγητή. Αυτό επέδρασε του-λάχιστον ως προβληματισμός στους εκπαιδευτικούς που δε συμ-μετείχαν στη δράση. Είναι ζήτημα ατομικής τους διαχείρισης, αλ-λά και καθοδηγητικής δράσης του Διευθυντή το να μετατραπεί οπροβληματισμός σε βελτίωση του προσωπικού τους στυλ διδα-σκαλίας.
o Η παρακίνηση των υπολοίπων μαθητών λειτούργησε ενθαρρυ-ντικά για τη γενίκευση της δράσης. Ανέκυψαν τότε προβλήματαπου έχουν να κάνουν με την ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτι-κών σε θέματα τεχνολογίας, που μια ενδοσχολική επιμόρφωσηδεν μπορεί να λύσει. Η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτι-κών στις νέες τεχνολογίες είναι στις μέρες μας ανάγκη επιτακτική.
o Ο τρόπος δόμησης του αναλυτικού προγράμματος είναι ανασταλ-τικός παράγοντας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτωντης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης των μαθητών. Η αναπροσαρμο-γή του αναλυτικού προγράμματος ξεφεύγει από τα περιθώριαδράσης μιας σχολικής μονάδας.
o Η μη ύπαρξη δυνατότητας πρόσβασης όλων των μαθητών σε η-λεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο, εκτός του ότι δη-μιουργεί κοινωνικούς αποκλεισμούς, ανέδειξε έντονη την ανάγκηδράσης της πολιτείας για αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακώνδομών στη χώρα και για εντατικοποίηση του προγράμματος «έ-νας υπολογιστής για κάθε μαθητή».Μετά  την πρώτη χρονιά εφαρμογής της καινοτομίας διατηρήθηκε ηομάδα διαχείρισης με ρόλο υποστηρικτικό στις μελλοντικές δράσεις πάνωστην ήδη δημιουργημένη πλατφόρμα. Προσπάθεια θα ήταν η βελτίωση καιο εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών μαθημάτων με νέες ιδέες και δραστη-ριότητες, αλλά και η γενίκευση της δράσης σε όλο το σχολείο.

ΕπίλογοςΗ διαχείριση της καινοτομίας από τη σχολική ηγεσία επιδιώκει τη με-τάβαση από μια υφιστάμενη κατάσταση σε ένα επιθυμητό μελλοντικόstatus. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προ-
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βεί ο Διευθυντής του σχολείου για να επιφέρει αλλαγές στα άτομα και στιςοργανωτικές δομές. Τα περιοριστικά πλαίσια του συγκεντρωτικού εκπαι-δευτικού συστήματος γίνονται ελαστικά ανάλογα με το βαθμό εξάρτησηςτων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από την κεντρική ηγεσία, αλλά κυρί-ως χάρη στις απόψεις και δράσεις που αναπτύσσουν αναφορικά με την ει-σαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών. Αναδεικνύεται  έτσι ο ρόλος των Δι-ευθυντών ως ο κύριος ρυθμιστής της όλης διαδικασίας, με τους εκπαιδευ-τικούς συμπαραστάτες και αρωγούς.
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Σχήμα 1: Μοντέλο Σχεδιασμένης Καινοτομίας του Lewin

(τροποποίηση από Παπαλεξανδρή & Μπουραντά, (2003))



Διαδραστικός πίνακας: Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρατακτική για την προσέγγιση των νέων τεχνολογιώναπό μαθητές ΕΕΕΕΚ, μέτριας και βαριάς νοητικήςυστέρησης με κινητικές δυσκολίες
Βασίλης Λυμπούδης1Δρ. Παρασκευή Τσιπροπούλου2

ΠερίληψηΚατά την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία, τα πολυδαίδαλα εκπαιδευ-τικά ρεύματα συρρέουν σε ορισμένους κοινούς αντιληπτικούς τόπους: ηεκπαιδευτική διαδικασία εστιάζει κατά πρώτο λόγο στον κοινωνικό μαθη-τή, η δε ενεργός συμμετοχή του σε αυτήν καθιστά το μαθητή θεμέλιο λίθοτης εκπαιδευτικής δομής που τρόπον τινά «οφείλει» να τον εμπεριέχει.Το θεωρητικό οικοδόμημα τον αρχών της Συνεργατικής Μάθησης σεσυντομότατο χρονικό διάστημα υποστηρίχτηκε από ευρύ πλήθος ερευνη-τικών δεδομένων που συνελέγησαν κατά την διενέργεια διεθνών μελετών.Σε πολλές από αυτές τις μελέτες, ο Διαδραστικός Πίνακας αποτέλεσε ση-μαντικό και αξιόπιστο εργαλείο υποβοήθησης για την προσέγγιση τωνΝέων Τεχνολογιών από τους μαθητές.Η παρούσα μελέτη εστιάζοντας στο δικό μας εκπαιδευτικό παράδειγ-μα έρχεται με τη σειρά της να υποστηρίξει τη χρήση του Διαδραστικού Πί-νακα ως σημαντικότατο βοήθημα της διδασκαλίας και της ενεργητικήςσυμμετοχής  στην ενδοσχολική ζωή του μαθητικού πληθυσμού με ειδικέςαπαιτήσεις.
Λέξεις - κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Διαδραστικός Πίνακας, ΣυνεργατικήΜάθηση, Ειδικές Ανάγκες
                                                1 Πληροφορικός ειδικής αγωγής2 Κλινική ψυχολόγος, ΜΑ, PhD



ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ Β. – ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.426 AbstractAccording to the current international bibliography the multiple edu-cational streams, conclude to certain common conceptional grounds: on theone hand the educational procedure focuses mainly on the social student,on the other hand the active participation of the student in it, places him asthe corner stone of the educational structure which, in a way, ought to in-clude him.The theoretical construction of the principals of Collaborative Learn-ing, within a short period of time, was supported by a large number of re-search data which were collected during international studies. In many ofthis studies the interactive board was an important tool of high fidelitywhich helped students approach New Technologies.The ability of this specific tool to support many different educationalmethods and renew the “classic” teaching ones, introducing the applicationof audiovisual environments, is an especially important   contribution tothe learning actions that are applied to groups of students with specialneeds.
Key words: New technology, interactive board, collaborative learning, spe-cial needs

ΕισαγωγήΗ εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στηνΕιδική Αγωγή, αφορά στις δυνατότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίαςπου παρέχονται από την εφαρμοσμένη τεχνολογική καινοτομία πάντοτεσε συνάρτηση με το διδακτικό αντικείμενο και τους γνωσιακά εκάστοτε ε-πιδιωκόμενους στόχους συνοδά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθεκατηγορίας μαθητών.Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων στην Ειδική Αγώγήμπορεί να επαναπλαισιώσει σε σημαντικό βαθμό όψεις υπολειπόμενης λει-τουργικότητας ή / και αναπηρίας, φέρνοντας τον μαθητή εγγύτερα στογνωστικό αγαθό αλλά και τροποποιώντας επί τα βελτίω την αντίληψη τηςεξωτερικής πραγματικότητας και συνεπώς αυξάνει τη δυναμική της αλλη-
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λεπίδρασής του με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον του.Η άρση των «φυσικώς επιβεβλημένων» περιορισμών με τη σειρά τηςπροάγει την προσωπική και κοινωνική ένταξη των μαθητών με ειδικές α-νάγκες, προοικονομώντας μια περισσότερο ενεργά συμμετοχική σχέση μετην «ενήλικη ζωή».Βασικός εκπαιδευτικός στόχος είναι όλα τα παιδιά να εργαστούν ωςπρος την κατεύθυνση κατάκτησης μεγαλύτερης αυτονομίας, επίτευξης ε-πικοινωνιακών δεξιοτήτων, πρόσβασης στην πληροφορία, ομαλότερηςκοινωνικοποίησης και αντίστοιχης ακαδημαϊκής προόδου (ΕΤΠΕ – Πρότα-ση για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο Δημόσιο σχολείο για μαθητή με ειδικέςανάγκες).Στην παρούσα μελέτη, ο καθηγητής πληροφορικής του ΕΕΕΕΚ σε συ-νεργασία με την υπεύθυνη ψυχολόγο των μαθητών, των γονέων τους καιτου ανθρώπινου προσωπικού του σχολείου, αποπειράθηκαν την εφαρμο-γή χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα, στο πλαίσιο προσέγγισης των ΝέωνΤεχνολογιών από μαθητές μέτριας και βαριάς νοητικής υστέρησης με κι-νητικές δυσκολίες.Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η χρήση των νέων τεχνο-λογιών, ως μέσο αποκατάστασης της διαταραχθείσας λόγω της κατάστα-σης της σωματικής και νοητικής υγείας των μαθητών και επικοινωνίαςτων μαθητών με πρόσωπα και περιβάλλοντα με τα οποία προγενέστερα ή-ταν εξαιρετικά δυσχερές το να αλληλοεπιδράσουν.Η συνεχής αλληλεπίδραση του εαυτού με το περιβάλλον που χαρα-κτηρίζει κάθε έμβιο ον του πλανήτη, φαίνεται ότι για την ανθρώπινη μο-νάδα είναι και αναντικατάστατη υπαρκτική συνθήκη: εντός της επικοινω-νίας – αντίληψη, καταγραφή, επεξεργασία και απάντηση – πορευόμαστεμέσα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ρευστότητα του περιβάλλοντος πουμας περιβάλλει. Οι σύγχρονες θεωρίες της μάθησης συνάδουν με την εξελι-κτική ψυχολογία ως προς την κεφαλαιώδη σημασία της αυξημένης συμμε-τοχής των μαθητών στο εκπαιδευτικό δρώμενο, πολλώ δε μάλλον μαθη-τών με ειδικές ανάγκες για τους οποίους η συμμετοχικότητα στη σχολικήδιαδικασία πιθανώς να είναι και η μοναδική κοινωνική τους εκδήλωση ήπρακτική σε εξωοικογενειακή βάση.



ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ Β. – ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.428 Θεωρητικό ΠλαίσιοΗ θεωρητική αρχή του ρεύματος του  κονστρουκτιβισμού ως προς τηνευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης αφορά στην οπτική κατά την οποία ομαθητής δημιουργεί νοητικά εναλλακτικά ενδεχόμενα σχήματα, διαμορ-φώνει τις προσλαμβανόμενες πληροφορίες ως απάντηση στις μεταβαλλό-μενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος λαμβάνοντας αποφάσεις και τελικάδομεί γνώση.Οι περισσότερες εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης εδράζονται στοκονστρουκτιβισμό όπως αυτός κατά βάση εκφράζεται από τον Piaget καιστον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό με κύριο εκφραστή τον Vygotsky.Στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό ο εκπαιδευτής παρέχει στους εκ-παιδευόμενούς του, περισσότερο υποδεικτικής και όχι κατευθυντικής φύ-σης βοήθεια, η οποία και ελαττώνεται σταδιακά, αφού κύρια επιδίωξη εί-ναι να αυτορυθμίζουν τη γνωστική τους πορεία και να κατασκευάζουν α-νεξάρτητα μιας «άνωθεν» παρέμβασης την ίδια τους τη γνώση.Η βασική πρόταση της εποικοδόμησης είναι ότι η γνώση αποτελεί  εξορισμού ανθρώπινο κατασκεύασμα και συνεπώς δεν νοείται ανεξάρτητααπό αυτούς που την κατέχουν. Η απόκτηση γνώσης απαιτεί την ενεργό α-νάμειξη του υποκειμένου που χρησιμοποιεί την ενυπάρχουσα και  προϋ-πάρχουσα γνώση του για να εποικοδομήσει νέες κατασκευές (Κόκκοτας,1998), ανταποκρινόμενο άμεσα σε νέες και μεταβαλλόμενες  ανάγκες τουεξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεργατική μάθηση θεωρείται από τουςειδικούς ως μία εκπαιδευτική διαδικασία που επικεντρώνεται στην ενερ-γητική μάθηση, «μάθηση μέσω της πράξης», εξισώνοντας στο πεδίο τηςγνωστικής δράσης τον εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο στη βάση μιας α-μοιβαίας ενεργητικής ανάμειξης στο εκπαιδευτικό γεγονός που συνδέειδιαφορετικά μεταξύ τους υποκείμενα.Κατά τον Dillenbourg (1999) η Συνεργατική Μάθηση ορίζεται ως μιαεκπαιδευτική κατάσταση κατά την οποία «δύο ή περισσότεροι» άνθρωποι«μαθαίνουν κάτι» ή προσπαθούν να μάθουν κάτι «συλλογικά». Σε μια νεο-λακανική οπτική η επιθυμία της γνώσης και της μετοχής σε αυτήν, είναιμια διυποκειμενική επιθυμία.Οι Johnson, Johnson & Holubec (1990), υπό ένα αυστηρότερο ακαδη-μαϊκό πρίσμα ορίζουν τη Συνεργατική Μάθηση ως μία οργανωτική διαδι-
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κασία χωρισμού της εκπαιδευτικής τάξης σε μικρές ομάδες με σκοπό τηδημιουργικότερη συνεργασία των εκπαιδευομένων για μεγιστοποίηση τηςδικής τους όσο και των συνεκπαιδευομένων τους πρόσβαση στη διδασκό-μενη γνώση. Τα μέλη της ομάδας, μέσω των ποικίλων συνεργατικών δρα-στηριοτήτων που τους ανατίθενται από τον εκπαιδευτή, επωφελούνται α-πό την ποικιλότητα στην έκφραση και την πολυδύναμη ανταπόκριση δια-φορετικών υποκειμένων σε ένα κοινό καθήκον.Συνοψίζοντας, ως συνεργατική μάθηση μπορεί να οριστεί οποιαδήπο-τε διαδικασία ομαδικής μάθησης κατά την εξέλιξη της οποίας διαδραματί-ζονται κάποιες από τις πολυεπίπεδες μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύτων μαθητών και των διδασκόντων στη βάση μιας από κοινού αποφασι-σμένης γνωστικής επιδίωξης.Συνεργάζομαι σημαίνει εργάζομαι με κάποιον άλλον, συμπορεύομαιμέσε σε μια κοινή προσπάθεια ως προς ένα κοινό στόχο. Οι συνεργατικέςδραστηριότητες οδηγούν στην εξελισσόμενη γνώση, που είναι αποτέλεσματης διάδρασης μεταξύ των γνώσεων και απόψεων όλων όσων συμμετέ-χουν στο σχηματισμό της (Whipple, 1987).Πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητήςείναι ενεργητικός εταίρος στη διαδικασία μάθησης και όχι παθητικός δέ-κτης της γνώσης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται παρέχουν ευ-καιρίες στο άτομο που μαθαίνει να σκεφτεί, να πράξει και να στοχαστείπάνω στο Αντικείμενο και τη Δράση του σε αυτό. Συμπεριλαμβάνοντας καιτις τρεις αυτές διαστάσεις, η ενεργητική μάθηση επιδιώκει να λάβει υπόψητο πρόσωπο στην ολότητα και πολυπλοκότητά του (Κaren O’ Shea, 2003).Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές μεθόδους, κατά τις οποίες ζευγάρια ή μικρέςομάδες εκπαιδευόμενων λειτουργούν μαζί για να ολοκληρώσουν έναν κοι-νό στόχο. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να μεγιστοποιήσουν τιςπροσωπικές τους γνώσεις στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλητης ομάδας που με τη σειρά τους προσπαθούν για το κοινό όφελος.Οι Johnson & Johnson (1992) υποστηρίζουν:– οι συνεργατικές προσπάθειες επιτυγχάνουν υψηλότερη επίδοση καιμεγαλύτερη παραγωγικότητα, ως προς το εκπαιδευτικό ζητούμενο.– οι συνεργατικές προσπάθειες εξ αντικειμένου ασκούν ισχυρότερηδιαπροσωπική έλξη, αυξάνουν τις συναισθηματικές αλληλεπινδύσεις τηςεκπαιδευτικής ομάδας και συνεπώς οδηγούν σε ισχυρότερη και ουσιαστι-κότερη κοινωνική υποστήριξη με την ευρεία έννοια,
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-οι συνεργατικές προσπάθειες προάγουν την εμπεριστατωμένη αυτο-εκτίμηση και συνεπώς συμβάλλουν στην επίτευξη ψυχικής ευεξίας.καταλήγουν σε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και μεγαλύτερη ψυχική υ-γεία.Για τους Johnson & Johnson (1989), απαραίτητη προϋπόθεση για τηνεπίτευξη της συνεργασίας είναι η θετική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινωνμονάδων. Χωρίς τη θετική αλληλεξάρτηση και τη δημιουργική επαναπλαι-σίωση των γνωστικών δυσχεριών δεν υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστονστο δικό μας εξειδικευμένο πεδίο.Η θετική αλληλεξάρτηση μπορεί να εστιάζει άλλοτε στα αποτελέσμα-τα της συνεργασίας και άλλοτε στις κοινές προσπάθειες που απαιτήθηκανγια την επίτευξη των στόχων μιας ομάδας, αφορώντας κατά βάση σε όσαεπιτυγχάνονται είτε άμεσα είτε παράπλευρα όταν άνθρωποι δουλεύουνμαζί με άλλους.Οι εφαρμογές της Συνεργατικής Μάθησης εμφανίζουν πολύπλευρηποικιλότητα (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998).Στο σχολείο μας, διαλέξαμε την εφαρμογή της Συνεργατικής Επίδοσηςβάσει της οποίας ο εκπαιδευτής συστήνει τη μαθησιακή δραστηριότητακαι οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ομαδικά επεξεργαζόμενοι τις αρχικές  υ-ποδείξεις προκειμένου να αφομοιώσουν τις καινούργιες πληροφορίες, α-νταλλάσσοντας ιδέες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η δραστηριότητα καιεφαρμόζουν ήδη γνωστές δεξιότητες ή κατακτούν καινούργιες δουλεύο-ντας μαζί. Οι αρχικά οριζόμενες ομάδες παραμένουν ίδιες σε ολόκληρη τηδραστηριότητα, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια και την ομαλή συνέχειατης διαδικασίας.Στη δική μας εφαρμογή, βασιζόμενοι στις ιδέες των M. Collins &Z. Bergeο ρόλος του καθηγητή επαναπροσδιορίστηκε ως προς την ενεργό συμμετο-χή και συντονισμό μιας δραστηριότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών: δραπερισσότερο ως σύμβουλος και ενεργός παραστάτης της διαδικασίας, λει-τουργώντας ως μέλος μιας ομάδας που μαθαίνει το πώς να μαθαίνει. Ταυτό-χρονα αλλάζει και ο ρόλος του μαθητή με ειδικές ανάγκες˙ από παθητικός α-ποδέκτης τυποποιημένων γνώσεων γίνεται συνδημιουργός της δικής τουγνώσης, μέλος μιας ομάδας δράσης συγκροτούμενης με βάση ένα κοινό στό-χο, επικοινωνεί με τους συμμαθητές του αρθρώνοντας τις δεξιότητές του σεμια συντεταγμένη δράση έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές και υλικό,κερδίζοντας σε σημαντικό βαθμό την άρση κάποιων από τους περιορισμούς
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που επιβάλλει η δεδομένη κινητική και νοητική του κατάσταση.

Ψυχολογικοί λόγοιΗ σύγχρονη ψυχολογία υποστηρίζει την ομαδοσυνεργατική οργάνωσητης εκπαιδευτικής δραστηριότητας και της διδασκαλίας συναρτώντας α-πολύτως την εκπαιδευτική πράξη με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και αυ-τοπραγμάτωση όλων των μετόχων μιας ζώσας διαδικασίας. Οι γνωστικοίψυχολόγοι αποδίδουν τα σημαντικά επιτεύγματα του ομαδοσυνεργατικούσυστήματος στο ότι προσφέρει ένα άριστο πλαίσιο για την επαναναδιορ-γάνωση των πλημμελώς προσλαμβανομένων εννοιών, πληροφοριών καιαντιληπτικών ερεθισμάτων, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη τηςσκέψης και της μάθησης. Από άλλο επιστημολογικό πεδίο, στις ίδιες διαπι-στώσεις και προτάσεις κατατείνει και η εποικοδομιστική προσέγγιση(constructivism) της μάθησης (βλ. και Brooks and Brooks 1993).Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι η μάθηση ουσιαστικοποιείται και δι-ευρύνεται μέσα από τη συλλογική δράση και τη συστηματική ανάλυση τηςάμεσης, βιωματικής εμπειρίας (Arends 1994). Το ομαδοσυνεργατικό σύ-στημα ευοδώνει τόσο την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, αφού η ατο-μική του ανάπτυξη περνάει μέσα από αλλά και οδηγεί στην ανάπτυξη τωνσχέσεών του με το κοινωνικό του περιβάλλον (βλ. και Bertrand 1994), όσοκαι τη συνεχή ομαλή εξέλιξη της σχολικής ζωής, ως μικρόκοσμο που απει-κονίζει τη σύνολη κοινωνική πραγματικότητα. Οι ψυχοκοινωνιολόγοι, μά-λιστα, επισημαίνουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι αντιδράσεις των μελώνμιας ομάδας συνομηλίκων συμβάλλουν αποφασιστικά τόσο στην πραγμά-τωση της αυτοαντίληψης του παιδιού όσο και στη διαδικασία εσωτερί-κευσης των κοινωνικών ρόλων (βλ. και Καψάλης 1996, Μπέλλας 1985). Ό-λες οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν τη θεωρητική εδραίωση τωναρχών της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και συνέβαλαν αποφασιστικάστην εκτεταμένη χρήση των εφαρμογών της.
Διαδραστικός ΠίνακαςΟ διαδραστικός πίνακας είναι μία οθόνη αφής, η οποία συνδέεται με



ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ Β. – ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.432
Η/Υ σε θύρα USB ή με  bluetooth και προβολέα (projector). Έχει τη δυνα-τότητα να προβάλει ό,τι έχει αποθηκευμένο στο σκληρό του δίσκο ο υπο-λογιστής συνοδευόμενος από το δικό του εκπαιδευτικό λογισμικό: πρόκει-ται για θεματικές συλλογές εικόνων, μικρών βίντεο σε μορφή flash, δρα-στηριοτήτων, γραμμάτων, αριθμών με εκφώνηση ή όχι, χαρτών και άλλουλικό το οποίο μπορεί συνεχώς να εμπλουτίζεται από το διαδίκτυο γύρωαπό θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, γλώσσας, μαθηματικών, ιστορίας,τέχνης κ.ά.Διαδραστικότητα είναι η δυνατότητα ενός μέσου να μετέχει σε αμφί-δρομη επικοινωνία. Οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι πιθα-νώς τα πρώτα μηχανήματα που προσέφεραν διαδραστικότητα στην ιστο-ρία του ανθρώπινου γένους. (http://el.wikipedia.org) Επίσης διαδραστικόή αλληλεπιδραστικό κατά τον Μπαμπινιώτης (2002) χαρακτηρίζεται έναλειτουργικό κατά το οποίο ο χρήστης βρίσκεται σε συνεχή, άμεση και αμ-φίδρομη επικοινωνία με τον Η/Υ μέσω ερωταποκρίσεων (απόδοση τουαγγλ. interactive). Η Ρούσσου (2004) αναφέρει πως «η διαδραστικότητααφορά στην αμοιβαία ανταλλαγή δράσης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ αν-θρώπων και άψυχων αντικειμένων ή καταστάσεων».Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι λειτουργεί με την αφή, δη-λαδή μπορούν να γράφουν ή να σχεδιάζουν οι μαθητές με το δάκτυλο.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια προβολής. Μάλισταμπορούν να γίνουν σημειώσεις και υπογραμμίσεις πάνω στην επιφάνειατου πίνακα την ώρα που αναπαράγεται ένα dvd για να σχολιαστούν κά-ποια σημεία.Η εφαρμογή αυτού του εργαλείου ανταποκρίνεται άμεσα σε διαφορε-τικές ανάγκες που εμφανίζουν οι μαθητές μας, ως πληθυσμός με συγκεκρι-μένες ιδιαιτερότητες.Οι οπτικοί μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τις σημειώσειςπου μπορούν να ληφθούν πάνω στο διαδραστικό πίνακα, και επιπλέον μετα διαγράμματα και το χειρισμό συμβόλων και αντικειμένων, χρήση κειμέ-νου και εικόνων, κινούμενων και βίντεο (Pugh, 2001). Η εύκολη χρήση τουδιαδραστικού πίνακα επιτρέπει τους μαθητές να δουν αυτά που έγραψανκαι τα αντικείμενα που δημιούργησαν έτσι ώστε η διάδραση και τα οπτικάμέσα να διευκολύνουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (idem). Οι κι-
ναισθητικοί μαθητές είναι συνήθως δύσκολο να λάβουν ενεργά μέροςστις τυπικές δραστηριότητες της τάξης που έχουν συνήθως απαιτήσεις ο-
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πτικής ή ακουστικής φύσεως. Μπορούν να ενδυναμώσουν τη μάθηση τουςμέσω ασκήσεων που περιλαμβάνουν την αφή, την κίνηση και το χώρο πουτους προσφέρει ο διαδραστικός πίνακας. Επίσης, επωφελούνται από τηχρήση του διαδραστικού πίνακα, αφού η χρήση του είναι πολύ πιο απλήαπό το χειρισμό ποντικιού, δρώντας σωματικά σε αυτόν (idem). Οι μαθη-
τές με δυσκολίες ακοής βασίζονται στην οπτική μάθηση και ο διαδρα-στικός πίνακας διευκολύνει την παρουσίαση οπτικού υλικού με την ταυτό-χρονη χρήση νοηματικής γλώσσας μπροστά στους μαθητές. Οι μαθητές με
δυσκολίες όρασης μπορούν να χειριστούν αντικείμενα και να χρησιμο-ποιήσουν μεγάλα γράμματα στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα καινα λάβουν μέρος στο μάθημα που είναι βασισμένο στον υπολογιστή, με τέ-τοιο τρόπο που δεν είναι δυνατόν να γίνει σε μικρότερη οθόνη. Μαθητές
με άλλες ειδικές ανάγκες πχ ψυχικές διαταραχές και δυσλειτουργίες συ-μπεριφοράς όπως το Υπερκινητικό Σύνδρομο με Διάσπαση Προσοχής,μπορούν να βοηθηθούν από το διαδραστικό πίνακα. Η μεγάλη και ευαί-σθητη στο άγγιγμα οθόνη του, διευκολύνει τη μάθηση μέσω Η/Υ περισσό-τερο από μια απλή χρήση Η/Υ με πληκτρολόγιο και ποντίκι, και μπορεί ναχρησιμοποιηθεί για να προωθήσει την καλή συμπεριφορά.

Διαδραστικός Πίνακας και ΕκπαίδευσηΟι Διαδραστικοί Πίνακες εμφανίστηκαν προ δεκαπενταετίας στον Κα-ναδά – η δε διάδοση της εφαρμογής τους υπήρξε ταχύτατη (Ψαριά, 2007).Σήμερα, διαδραστικοί πίνακες υπάρχουν εγκατεστημένοι σε όλο τον κό-σμο, με αυξημένη συχνότητα εμφάνισής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στηΣκανδιναβία και στις ΗΠΑ – υπολογίζεται ο αριθμός τους σε 3.000.000.Συγκριτικές μελέτες, στη βάση της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικώντεχνολογιών σε συνάρτηση με τη βελτίωση δεικτών μαθησιακών δεξιοτή-των, συνηγορούν υπέρ της γενίκευσης εφαρμογής του συγκεκριμένου ερ-γαλείου σε ολιγοπρόσωπες ομάδες μαθητών (Τ. Γιακουμάτου, Cogill, 2003,Bush  2004). Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους αφορούν στην επιτά-χυνση του ρυθμού της διδασκαλίας, στην αύξηση του ποσοστού ενεργούςσυμμετοχής των μαθητών στο μάθημα, στην ευόδωση της ομαδικής συ-νεργατικότητας και στη διευκόλυνση που παρέχουν σε μαθητές με μειω-μένη αυτοεκτίμηση (Carter, 2002) ή / και εμπιστοσύνη στις ικανότητες και
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τις γνώσεις τους να συμμετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες της τάξης,χωρίς το φόβο άμεσης έκθεσης ή απόρριψης (Cunningham 2003, Ball2003, Edwards 2002, Latham 2002).Επιπρόσθετα, οι καθηγητές που ενέταξαν αυτό το εργαλείο στη διδα-κτική τους μαρτυρούν ότι διευκολύνεται και εμπλουτίζεται ο σχεδιασμότων μαθημάτων τους, διευρύνεται το δικό τους πεδίο κατανόησης των α-ναγκών των μαθητών τους και απολαμβάνουν και οι ίδιοι περισσότερο τησυμμετοχή τους σε μια τέτοια ομαδοσυνεργατική συνθήκη (Cox, 2003).Συνοψίζοντας την επίδραση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκα-λία επανεπισημαίνουμε τη διατήρηση του ενεργού ενδιαφέροντος των μα-θητών κατά τη διδασκαλία με τη συνεχή παροχή νέων ερεθισμάτων – κι-νήτρων, τη δυνατότητα έκφρασης και βελτίωσης προσωπικών και κοινω-νικών δεξιοτήτων, τη διευκόλυνση της επανάληψης κατακτημένων γνώ-σεων, ακόμα και σε μαθητικές ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά πχ άτομαμε προβλήματα όρασης, ακοής ή κινητικότητας, μαθητές μεγαλύτερης ηλι-κίας ή νοητικά επιβαρυμένους (Cogill 2003, Beeland 2002, Latham 2003).Αποτελεί επισήμανση του αυτονόητου ότι κανένα επίτευγμα τηςπροηγμένης τεχνολογίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως μαθησιακό εργα-λείο αν δεν τροφοδοτηθεί με σχετικό υλικό και δε στηριχθεί από την εκ-παιδευτική κοινότητα με βάση τη μακρά και αναντικατάστατη εμπειρίατης στο πεδίο μετάδοσης της γνώσης. Στην κατεύθυνση αυτή, εξαιτίας τηςάμεσης και ευρείας χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα τηρούνται και οι δύοπρουποθέσεις. Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό:http://www.yourchildlearns.com/index.html,  http://www.daydreameducation.co.uk/index.html ,http://www.topmarks.co.uk, http://www.skoool.co.uk/logon.aspx?ReturnUrl=%2findex.aspx http://www.theteachersguide.com/InteractiveSitesSmartboard.htm,http://www.yourchildlearns.com/owlmouse.htm,http://www.kenton.k12.ky.us/SmartBoard/smartboardindex.htm,αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογών:http://www.e-yliko.gr/htmls/dimlinks.aspxhttp://education.smarttech.com/ste/en-us http://eduscapes.com/sessions/smartboard/http://www.d131.kane.k12.il.us/Bardwell/smartboard.html,http://www.bristolvaschools.org/mwarren/SBActivities.htm,
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http://www.rockingham.k12.va.us/howto/smartboard/lessons.htmhttp://www.yourchildlearns.com/index.html, κ.ά.,http://www.dataworks.com.au/software/interactive-whiteboa rds.php,http://www.catsedu.co.uk/, κ.ά.Με βάση αυτά, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τις Νέες Τεχνολογί-ες με τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης μέτριας και βαριάς νοητικής υ-στέρησης με κινητικές δυσκολίες.

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην ΠράξηΣτην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι εμπειρίες που αποκομίσαμε α-πό τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard) στο χώροτου σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης. Η χρή-ση του αφορά σε μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος και συγκεκρι-μένα αναφέρονται παραδείγματα από το μάθημα της γλώσσας, των μαθη-ματικών, της γεωγραφίας και κάποιων άλλων δραστηριοτήτων που εκμε-ταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του πίνακα ώστε να επιτευχθούν όσο το δυ-νατόν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Στόχος της εργασίας είναι μέ-σα από την παράθεση εμπειριών να αναδειχθεί ο ρόλος αυτού του εργα-λείου μάθησης στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτι-κή διαδικασία και να τονιστεί η χρήση του ως εργαλείο βελτίωσης του μα-θήματος. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θα δούμε πώς ο διαδρα-στικός πίνακας προωθεί τη συνεργατική μάθηση που αποτελεί εργαλείοτης ενεργητικής μάθησης.Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου αποτελείται από 6 σταθ-μούς εργασίας και ένα διαδραστικό πίνακα Triumph board.Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα προγράμματα του Υ-πουργείου για το Δημοτικό:- Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων (Γλώσσα Α’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης και η γραμματική (Γλώσσα Α’ και Β’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης και ο θησαυρός του Κοκκινομύτη (Γλώσσα Α’ Δημοτικού)- Το Μαγικό Τρένο (2.1)- Μελέτη Περιβάλλοντος Α-Γ Δημοτικού- Η Σκανταλιάρα Μαϊμού (2.1)- Τα μυστικά του Ήλιου (1.0) (Μαθηματικά Α' - Β' Δημοτικού)
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- Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού (1.0)- Ο καπετάν Μπουρμπουλήθρας (2.1) (Μαθηματικά Α' Δημοτικού)- Ύποπτος οδού Ανέμων (Γλώσσα Γ’ και Δ’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης ταξιδεύει στην αρχαία Αθήνα (Ιστορία Δ’ Δημοτικού)- Ο Ξεφτέρης και οι θεοί του Ολύμπου (Ιστορία Γ’ Δημοτικού)- Ταξιδεύοντας με τους χάρτες (Γεωγραφία Δημοτικού)- Αποκάλυψη της αλήθειας (Γλώσσα Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού)και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Α' & Β' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Γ' & Δ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Εικαστικά Α' - ΣΤ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μουσική Α' - ΣΤ' Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία Γ΄& Δ΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Α΄& Β΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωγραφία Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού- Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Ε' και ΣΤ' Δημοτικού- Sebranκαι τα Προγράμματα των περιοδικών Ramkid του δημοσιογραφικού οργα-νισμού Λαμπράκη.Αυτό που φάνηκε από τις πρώτες ημέρες ήταν ότι ο διαδραστικός πί-νακας είχε πολλές δυνατότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οιεκπαιδευτικοί για να προετοιμάσουν το μάθημά τους, αλλά και να βελτιώ-σουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.Ο διαδραστικός πίνακας λόγω της φύσης του μπορεί να χρησιμοποιεί-ται ταυτόχρονα από ομάδα μαθητών. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με σύγ-χρονες θεωρίες μάθησης που είναι βασισμένες στην αντίληψη του κοινω-νικού μαθητή.Ο σκοπός δεν ήταν να τους μάθουμε γλώσσα, Γεωγραφία ή Μαθημα-τικά αλλά να τους εξοικειώσουμε με τις νέες τεχνολογίες και να τους κά-νουμε να συμμετέχουν μιας και πριν τον πίνακα, αυτό ήταν αδύνατο ακόμηκαι με τον ειδικό εξοπλισμό που διέθετε το εργαστήριο.Χρησιμοποιήσαμε απλό λογισμικό που θα ήταν κοντά στη νοητικήτους ηλικία.Βιντεοσκοπήσαμε πολλές δραστηριότητες και χρήση προγραμμάτων.
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Ο Γ. Ν. είναι ένα δεκαεπτάχρονο αγόρι με τετραπληγία, νοητική ανε-πάρκεια και προβλήματα λόγου.Η Λ. Ρ. είναι ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι, με εγκεφαλική παράλυση,σπαστική τετραπληγία, νοητική ανεπάρκεια, και διαταραχές στην ανάπτυ-ξη του λόγου και της ομιλίας, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις που έχουνπροσκομίσει οι γονείς του στο σχολείο μας.Ο Λ. Λ. είναι ένα δεκαεξάχρονο αγόρι με νοητική ανωριμότητα καισπαστική τετραπληγία – εγκεφαλική παράλυση.Ο Γ. Ν. μέχρι τη χρήση του διαδραστικού δεν είχε επιτυχή επαφή μετον υπολογιστή. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε με το ειδικό πληκτρο-λόγιο με τα μεγάλα πλήκτρα αλλά η κινητική του αναπηρία δεν επέτρεπετη σωστή λειτουργία με αποτέλεσμα να πατάει πολλά πλήκτρα κάθε φορά.Το ίδιο συνέβη και με τα ειδικά ποντίκια και joysticks που μας παραχώρη-σε το Υπουργείο Παιδείας.Παρόλα αυτά έδειχνε ενδιαφέρον για τον υπολογιστή και παρακολου-θούσε με ενδιαφέρον τους συμμαθητές του.Με το Διαδραστικό Πίνακα πλέον η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερηςεπιφάνειας προβολής-επιλογής  διευκόλυνε την ενεργό – πλέον – συμμετο-χή του στο μάθημα.Ξεκινήσαμε με παιχνίδια όπως το πιανάκι από το πρόγραμμα τουRamkid 11 Χριστούγεννα 2005-2006 (Παιχνίδια Χριστ Αυτοκίνητα Όργανα).Οι επιλογές (πλήκτρα πιάνου) πλέον ήταν πολύ μεγαλύτερα από τουυπολογιστή. Κατάφερε να πατά τα πλήκτρα του πιάνου και το γεγονός αυ-τό τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Αναθέτοντας σε άλλα πρόσωπα της ομάδαςτην επιστασία της προσπάθειας του, διευκολύνθηκε η επικοινωνία και ησυνεργατικότητα.Ο Λ. Λ. είναι μια περίπου ίδια περίπτωση με κινητική αναπηρία και βα-ριά νοητική υστέρηση. Και αυτός πριν τον διαδραστικό δεν είχε επαφή μετις Νέες Τεχνολογίες. Και με αυτό το μαθητή προχωρήσαμε στη Συνεργα-τική Μάθηση.Οι  αρχικά εκπαιδευτικοί στόχοι μπορεί να θέλουν πολύ δουλειά για ναεπιτευχθούν η χαρά της συμμετοχής του αποτελούσε σημαντικό κίνητρογια όλους μας ως προς τη συνέχεια του προγράμματος.Η  Λ. Ρ. είναι και αυτή μια περίπτωση κινητικής αναπηρίας παρόμοιαμε τις προηγούμενες αλλά πολύ πιο λειτουργική. Μπορούσε να εργαστεί μετο ειδικό trackball, το ειδικό joystick  όπως και λίγο με το ποντίκι. Με το
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διαδραστικό πίνακα είχε τη δυνατότητα ακριβέστερων χειρισμών με απο-τέλεσμα να χρησιμοποιεί εφαρμογές που πριν δεν μπορούσε και να κατα-κτήσει δεξιότητες συντονισμού οι οποίες πριν, της ήταν απροσπέλαστες.Οι πιο πολλές δραστηριότητες βιντεοσκοπήθηκαν και οι σημαντικότε-ρες θα προβληθούν στο Συνέδριο.

ΕπίλογοςΗ νέα τάση και προσπάθεια στα πεδία των κοινωνικών επιστημών καιτων επιστημών του ανθρώπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε χώρες με ήδηανεπτυγμένη υπολογιστική και δικτυακή υποδομή, είναι η μετάβαση απότην Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης.Τα τελευταία χρόνια η Συνεργατική Μάθηση με Υποστήριξη Υπολογι-στή (εφεξής ΣΜΥΥ) είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες ιδέες για την παροχήενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενισχύει την συνεργασία μεταξύτων εκπαιδευόμενων (Lehtinen et al, 2001).  To πεδίο της ΣΜΥΥ βασίζεταισε μια νέα διεπιστημονική πρόταση έρευνας και εκπαιδευτικής πρακτικής(Koschmann, 1996).Στα κυβερνητικά περιβάλλοντα κατά τη ΣΜΥΥ αποτυπώνονται οι ση-μασιοδοτήσεις  των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ως αναπόσπαστο στοι-χείο της μάθησης, καθώς και ο ιδιαίτερος ρόλος της συμμετοχικής σχεδία-σης των εμπλεκομένων στις καταστάσεις συνεργατικής μάθησης.
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line Classroom-Volume I: Overview and Perspectives (pp. 1-12).Cresskill, NJ: Hampton Press.Brooks, J & Brooks, M. (1993). The case for constructivism classroom, Alex-andria, VA: ΑSCD.Bush, N., Priest, J., Coe, R. te al. (2004). An exploration of the use of ICT atthe MillenniumCarter, A. (2002). Using interactive whiteboards with deaf children,http:www.bgfl.org/bgfl/custom/resourses_ftp/client_ftp/teacher/ict/whiteboards/index.htm classroom, Micromath (Summer),30-33Cogill, (2003). How is the interactive whiteboard being used in PrimarySchool and how does this affect teachers and teachingCox, M et al. (2003). ICT and pedagogy: a review of the first of the research
literature:htpp://becta.org.uk/page_documents/research/ict_pedagogy_summury.pdfCox, M., Wedd, M., Abbott, C., Blakeley, B., Beauchamp, T. & Rhodes, R.(2003). ICT and pedagogy: a review of the research literature,http://becta.org.uk/page_documents/research/ict_pedagogy_summary.pdfCunningham Μ, Κerr K, Mac Eune R, Smith P & Harris S. (2003). Laptops forteachers: An evaluation of the first year of the initiativeDillenbourg, P. (1999). What do yου mean by collaborative leαrning?. In P.Dillenbourg (Ed) Collaborative-learning: Cognitive and Computa-
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Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική τωνΚέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσηςκαι Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)Απόψεις μελών του προσωπικού τους
Απόστολος Σπαθής1

ΠερίληψηΣκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου και τουπλαισίου που διαμορφώνεται και ασκείται εσωτερικά η εκπαιδευτική πο-λιτική των 58 Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της χώρας, ιδιαίτερα σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπειτη λειτουργία τους. Για τη διεξαγωγή της ακολουθήθηκε η προσέγγιση τουποσοτικού παραδείγματος με τη μέθοδο της επισκόπησης.Η μελέτη φανέρωσε πως το προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αναδεικνύει καιοριοθετεί με σαφήνεια το πλαίσιο και το ρόλο του συλλογικού οργάνουδιοίκησης. Στην πλειονότητά τους, οι νεοσύστατες και ιδιόμορφες αυτέςυπηρεσίες, δημιουργούν μια δυναμική ανάπτυξης κατάλληλων προϋποθέ-σεων τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαμόρφωση και ά-σκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι όμως στο βαθμό πουτο προσωπικό πιστεύει ότι θα έπρεπε. Οι συχνές αλλαγές στο προσωπικόκαι οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι αποτελούν παράγοντες αποδυνά-μωσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής ενώ η κουλτούρα, η συμ-μετοχή και η συνεργασία του προσωπικού την ενισχύουν. Το προσωπικόεφαρμόζει καινοτόμα και άλλα προγράμματα και χαρακτηρίζεται από ισο-μερή καταμερισμό των εργασιών, συλλογικότητα σε κάθε δράση, ανανέω-ση, πρωτοπορία. Επίσης εκφράζει την άποψη πως για την απεμπλοκή απόσχέσεις εξάρτησης τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διοικητικώς, να ανήκουν απευθείας στο Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
                                                1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ν.Τρικάλων.



ΣΠΑΘΗΣ Α.442
Η μελέτη των απόψεων του προσωπικού στοχεύει στην ανάδειξη τηςσπουδαιότητας της διαμόρφωσης και άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευ-τικής πολιτικής των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και στη βελτίωση και ολοκλήρωσητου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

Λέξεις - κλειδιά: Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, συλλογικό όργανοδιοίκησης, εσωτερική αξιολόγηση, διοικητική οργάνωση, ειδική αγωγή
AbstractThe purpose of this paper is to examine the ways and the frameworkused for the formation and application of internal educational policy in the58 Centers for Differential Diagnosis, Diagnosis and Support (KE.D.D.Y.)existing in the country, especially with regards to the institutional frame-work that governs their operation. For its conduct was followed the ap-proach of quantitative example with the method of survey.The study has revealed that the personnel employed by the KE.D.D.Y.Centers, clearly accentuates and outlines the framework and the role of thecollective administrative body. In their majority, these newly-formed andparticular Centers are creating a potential for development that containsthe proper requirements while conforming to the prescribed proceduresfor the formation and application of internal educational policy, althoughnot to the extent that the personnel believes that it should be exercised.The frequent personnel changes and the limited funding are factors thatweaken the internal educational policy, while culture, participation andpersonnel cooperation are reinforcing it. The personnel members employinnovative programs as well as other programs, and are characterized byan equal distribution of work, collectivity in every action, renovation andinnovation. They also express the view that in order to be disengaged fromrelations of dependency, the KE.D.D.Y. Centers should be placed in the di-rect jurisdiction of the Greek Ministry of Education, Lifelong Learning andReligious Affairs.The purpose of the personnel’s views study is to underline the impor-tance of the formation and application of the KE.D.D.Y. Centers’ internaleducation strategy, as well as the improvement and completion of the insti-
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tutional framework that governs their operation.
Key words: Internal educational policy, collective administrative body, in-ternal evaluation, administrative organization, special education.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. Επιλογή του θέματος - Αναγκαιότητα διεξαγωγής της έρευναςΜετά την πάροδο 7 έως 9 ετών από της ιδρύσεως των Κ.Δ.Α.Υ.-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., ουδέποτε επιχειρήθηκε ενιαία, συστηματική και ολοκληρωμένηκαταγραφή της λειτουργίας του θεσμού με βάση συγκεκριμένους δείκτες,ώστε να προσδιοριστεί η στάθμη και η ποιότητα του παραγόμενου έργου.Βεβαίως, το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συντάσσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς τηδική του έκθεση πεπραγμένων αλλά χωρίς καμία κεντρική ανατροφοδό-τηση. Η έλλειψη ανατροφοδοτήσεων σημαίνει στασιμότητα στον τρόπολειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς βελτιώσεις και ποιοτι-κές αποδόσεις.Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. λειτουργούν σε ένα σύνθετο νομικό πλαίσιο το οποίο χα-ρακτηρίζεται από πολλαπλές ελλείψεις και ασάφειες με αποτέλεσμα ναπαρατηρούνται δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία τους. Σε αυτό το θε-σμικό πλαίσιο, το συλλογικό όργανο διοίκησης με τη λήψη αποφάσεων,στο πλαίσιο της σχετικής «αυτονομίας» επιπέδου αποκεντρωμένης υπηρε-σίας, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση και άσκηση της εσω-τερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι παρεμβάσεις του συλλογικού οργάνουδιοίκησης αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές καθόσον απαιτείται καιενδυναμώνεται η συμμετοχή, η συνεργασία αλλά και η συναίνεση του προ-σωπικού σε ζητήματα καθορισμού και εκτέλεσης δραστηριοτήτων της υ-πηρεσίας. Η κατάρτιση σωστού στρατηγικού και βραχυπρόθεσμου προ-γραμματισμού αποκαλύπτει τη σημαντική συμβολή του συλλογικού οργά-νου διοίκησης στην ομαλή λειτουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ο προγραμματισμόςεκφράζει την αποστολή του οργανισμού και διαμορφώνει τις απαραίτητεςπροϋποθέσεις συντονισμού (Κουτούζης, 1999, σελ. 45). Η συνολική καικαθαρή εικόνα για το πώς διαμορφώνεται και ασκείται η εσωτερική εκ-παιδευτική πολιτική των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένη α-
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φού πρόκειται για νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες οι οποίες αντιμετωπίζουν λει-τουργικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την αποστολή και οδηγούν τοπροσωπικό σε συγχύσεις, συγκρούσεις, αδιέξοδα και εγκατάλειψη τωνδραστηριοτήτων. Η επιλογή της μελέτης του συγκεκριμένου θέματος υπα-γορεύθηκε τόσο από προσωπικό ενδιαφέρον για ποιοτική βελτίωση τωνυπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όσο και από τη γενικότερηστάση για ενίσχυση και στήριξη του νεοσύστατου θεσμού. Με τον όρο βελ-τίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου εννοούνται «οι αναγκαίες
αλλαγές στο μορφωτικό περιβάλλον των σχολείων και σε άλλους τομείς της
λειτουργίας τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι »(Van Velzen, 1985, σελ. 48). Θετικά επίσης συνέβαλαν η πολύχρονη απα-σχόληση με την ειδική αγωγή και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ε-πικοινωνίας με μέλη και προϊσταμένους άλλων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.Η διερεύνηση της ιδιαιτερότητας του θεσμού αυτού, ο οποίος δυστυ-χώς δεν είναι γνωστός και κατανοητός στον ευρύτερο εκπαιδευτικό πλη-θυσμό, καθιστά τη μελέτη αυτή επιτακτική. Θεωρούμε λοιπόν πως η πα-ρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί ελάχιστη αλλά θεμελιακή συμβολήγια το μετασχηματισμό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε φορείς ικανούς ώστε να διαμορ-φώνουν και να ασκούν τη «δική» τους, προσαρμοσμένη στις τοπικές ιδιαι-τερότητες, εκπαιδευτική πολιτική.
1.2. Υποθέσεις της παρούσας έρευναςΟι υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αντιμετω-πίζουν πολλά προβλήματα και παρεμποδίζονται στο να διαμορφώνουν καινα ασκούν σε ικανοποιητικό βαθμό την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτικήτους. Το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, η ιδιαιτερότητά τους ως φορείςδιαφοροδιάγνωσης – διάγνωσης και υποστήριξης, η μεγάλη λίστα αναμο-νής των περιστατικών, οι συχνές μετακινήσεις του προσωπικού, η έλλειψηεπιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδο-μών, χρηματικών πόρων, σταθερού και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισί-ου καθιστούν αδύναμο το θεσμό, ώστε να ανταποκριθεί και να προσαρμο-στεί στην πολυπλοκότητα των παιδαγωγικών χειρισμών που απαιτούνται,αφήνοντας εκτεθειμένη την ίδια την υπηρεσία και το προσωπικό της.
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1.3. Σκοπός και στόχοιΣκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου και του πλαισίουπου διαμορφώνεται και ασκείται εσωτερικά η εκπαιδευτική πολιτική των58 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας, μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των μελώντους (συμπεριλαμβανομένων και των Προϊσταμένων), ιδιαίτερα σε σχέσημε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Ουσιαστικά θα ανα-δυθούν στην πράξη οι δυνατότητες οργάνωσης που θεσμικά τους έχουν α-νατεθεί, ο ρόλος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, οι προϋποθέσεις καιοι διαδικασίες κατά τη λήψη αποφάσεων αλλά και το ίδιο το σύστημαδράσης, που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμωνπόρων (ανθρώπινων και υλικών) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και που επιδιώκουν τηνπραγματοποίηση των στόχων.Διερευνώνται, στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας που διαθέτουν, οισυνθήκες διαμόρφωσης και άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολι-τικής, οι δράσεις της υπηρεσίας και οι διαδικασίες συμμετοχής του προ-σωπικού σε δραστηριότητες, το πλαίσιο λειτουργίας, ο τρόπος λήψης τωναποφάσεων, ο προγραμματισμός, η λειτουργία της εσωτερικής αξιολόγη-σης, ο τρόπος διοίκησης και η κουλτούρα συνεργασιών μεταξύ των μελώντου προσωπικού.Αναλυτικότερα οι επιδιωκόμενοι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:Να καταδειχτούν οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης της εσωτερικής εκ-παιδευτικής πολιτικής (βαθμός «αυτονομίας» σε σχέση με το υφιστάμενοθεσμικό πλαίσιο, δυνατότητα διαμόρφωσης και άσκησης από το συλλογι-κό όργανο εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, συχνότητα ενεργοποίη-σής του, συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, άσκησηκριτικής στην υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής). Οι στόχοιαυτοί επιτυγχάνονται με τις ερωτήσεις 9 έως 17.Να διερευνηθούν οι απόψεις του προσωπικού σχετικά με τις διαδικα-σίες διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (εί-δος προγραμματισμού, αρμοδιότητα σύνταξης και κατάθεσης αναπτυξια-κού σχεδίου, συζήτηση προβλημάτων και λεπτομερειών στο συλλογικόόργανο διοίκησης, τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών). Για την εκπλήρω-ση των σκοπών αυτών διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις 18 έως 22.Να διερευνηθεί ο ρόλος του συλλογικού οργάνου διοίκησης (αρμοδιό-τητες και ιεράρχησή τους, ανάπτυξη και σκοπός των πρωτοβουλιών από
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τα μέλη, ανάπτυξη συνεργασιών, εκπόνηση καινοτόμων και άλλων προ-γραμμάτων). Για τους σκοπούς αυτούς συντάχτηκαν οι ερωτήσεις 23 έως27. Να αναδειχτεί και διερευνηθεί η κουλτούρα των μελών των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(βαθμός ικανοποίησης από την προσφορά εργασίας και τη στάση των υ-πολοίπων εργαζομένων, ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση μεταξύ τωνμελών και τις σχέσεις συνεργασίας, ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικάτων μελών, ποιοτική ανταπόκριση στην προσφορά υπηρεσιών τουΚΕ.Δ.Δ.Υ. Για το σκοπό αυτόν διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις με αύξοντα α-ριθμό 28 έως και 33.Να καταδειχτούν οι παράγοντες και ο βαθμός στον οποίο ενισχύουν ήαποδυναμώνουν την άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής(κατάρτιση-επιμόρφωση προσωπικού, συμπεριφορές, παρεμβάσεις τρί-των, μετακινήσεις προσωπικού, ανεπάρκεια χρόνου, υλικοτεχνικός εξο-πλισμός, διαθέσιμος χώρος, ενημέρωση μέσω εγγράφων, σύνδεση με τηνεσωτερική αξιολόγηση κ.λ.π). Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιούνταιοι ερωτήσεις 34 έως 38. Να καταδειχτεί ο επιθυμητός τρόπος διοικητικής οργάνωσης τωνΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ο τρόπος αυτός διερευνάται με τις ερωτήσεις 39 και 40 του ερω-τηματολογίου.
1.4. Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευναςΑπό τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, που αφορά το πεδίο τωνεπιστημονικών ερευνών (Bell, 2001˙ Cohen & Manion, 1997˙ Faulkner etal., 1999˙ Howard & Sharp, 2001˙ Javeau, 1996), διαπιστώνεται ότι οι έρευ-νες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Η τα-ξινόμηση γίνεται με κριτήρια που αφορούν τόσο στον τρόπο που συλλέγο-νται τα δεδομένα και αναλύονται, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτάπαρουσιάζονται.Για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκε ηπροσέγγιση του ποσοτικού παραδείγματος. Οι ποσοτικές μέθοδοι συλλέ-γουν τα δεδομένα από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, με τη χρήση προκαθορι-σμένων ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια συνέντευξη, κ.ά) και ταπαρουσιάζουν με αριθμούς. Περιγράφουν επίσης και εξηγούν τα δεδομένα,χρησιμοποιώντας πίνακες και στατιστικές αναλύσεις. Ενδιαφέρονται για
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την καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν σε ένα χώρο, καθώς καιγια τις επιπτώσεις τους (Faulkner et al., 1999, σελ. 29). Στις ποιοτικές μέ-θοδοι οι πληροφορίες ή τα δεδομένα δεν μετατρέπονται σε αριθμούς ή πί-νακες αλλά παρουσιάζονται ως λεκτικά σύνολα. Έχουν την τάση να χρησι-μοποιούν «μη δομημένα δεδομένα» τα οποία και ερμηνεύουν. Δίνουν έμ-φαση στη διαδικασία και την ανακάλυψη νέων στοιχείων, μελετούν καιπροσπαθούν να κατανοήσουν τα θέματα σε βάθος (Bird, et al., 1999, σελ.27). Προς επίτευξη του σκοπού της συγκεκριμένης εργασίας, δηλαδή τηςδιερεύνησης των απόψεων του προσωπικού για την ανάδειξη του συλλο-γικού οργάνου διοίκησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως φορέα διαμόρφωσης και άσκη-σης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, χρησιμοποιείται η περιγραφικήμέθοδος της επισκόπησης καθώς οι επισκοπήσεις «συλλέγουν δεδομένα σε
ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση
των υπαρχουσών συνθηκών ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν
ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα» (Cohen & Manion, 1997, σελ. 122). Ησυγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή ποσοτικήςεμπειρικής έρευνας (Βεργίδης, 1999, 2003˙ Cohen & Manion, 1994˙ Κυρια-ζή, 2002).Αφού εντοπίστηκε ο πληθυσμός - στόχος της έρευνας (προσωπικό ό-λων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) άρχισε η διερεύνηση για την επιλογή του δείγματοςγιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σ’ ένα μεγάλο πληθυ-σμό, γεωγραφικά κατανεμημένο σε όλη την Ελλάδα. Αναγκαστικά η διεξα-γωγή της έρευνας θα στηριχτεί στο δείγμα που επιλέγει ο ερευνητής, έτσιώστε τα ευρήματα να μπορούν να γενικευτούν και σε πληθυσμό μεγαλύτε-ρο από αυτόν του δείγματος.Στην παρούσα εμπειρική έρευνα πρόκειται για καταγραφή - διερεύ-νηση απόψεων του προσωπικού από όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας, διαφό-ρων ειδικοτήτων, ανεξαρτήτου φύλου, που εργάζονται με οποιαδήποτεσχέση εργασίας. Κατά τον τρόπο αυτό η αντιπροσώπευση του δείγματοςείναι καθολική και πανελλαδική αφού συλλέγει δεδομένα από μέλη που υ-πηρετούν σε κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Ελλάδας.Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχτηκε και χρησιμοποιήθηκε α-νώνυμο ερωτηματολόγιο απόψεων. Το ερωτηματολόγιο, ως χρήσιμο εργα-λείο της ποσοτικής έρευνας αξιοποιείται ευρύτατα στις κοινωνικές επι-στήμες καθώς επιτρέπει τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε σχετικά σύ-
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ντομο χρονικό διάστημα. Παρόλο που «η συνέντευξη σε σύγκριση προς το
ερωτηματολόγιο, θεωρείται εγκυρότερο ερευνητικό μέσο» (Παρασκευό-πουλος, 1993, τόμος Β΄, σελ. 129) η χρήση της συνέντευξης αποκλείστηκεκαθώς δεν μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε σχετικά μικρό χρονικό διά-στημα από τόσο μεγάλο δείγμα, το οποίο μάλιστα κατανέμεται σε διάφο-ρες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Οι Cohen & Manion, (1994, σελ. 138)υποστηρίζουν «Τα επίπεδα ανταπόκρισης στις επισκοπήσεις μέσω ταχυ-
δρομείου συχνά είναι ίσα και σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν εκείνα που
επιτυγχάνονται στις συνεντεύξεις».Το προσδοκώμενο δείγμα από το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι περίπου 4 συ-μπληρωμένα ερωτηματολόγια. Απαιτείται όμως η αποστολή μεγαλύτερουαριθμού ερωτηματολογίων (τουλάχιστον 58 Χ 6 = 348). Με την επιλογήαυτή του δείγματος αποφεύγεται τα δεδομένα και οι πληροφορίες πουλαμβάνουμε να προέρχονται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συγκεκριμένης γεωγραφικήςπεριοχής όπου πιθανόν να κυριαρχούν έντονα διαφοροποιημένες τοπικέςσυνθήκες λειτουργίας ή έντονα στερεοτυπικές ή  ιδιάζουσες αντιλήψειςγια τα θέματα που διερευνώνται.Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό απασχολούμενων (περίπου 40%) σεκάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα δηλώσουν απροθυμία στη συμπλήρωση του ερωτηματο-λογίου. Συνεπώς το δείγμα από το οποίο θα προέλθουν τελικώς τα προς α-νάλυση δεδομένα μπορεί να διαφέρει από το προσδοκώμενο δείγμα. Αυτόσυμβαίνει γιατί «σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν παρέχει πλη-
ροφορίες ή άλλα στοιχεία, για διάφορους λόγους ο καθένας» (Bird, Ham-mersley, Gomm, & Woods, 1999, σελ. 355). Εξ άλλου τα ποσοστά απόκρι-σης για ερωτηματολόγια που μοιράζονται «επί τόπου» είναι πολύ πιο υψη-λά από τα ποσοστά απόκρισης των ερωτηματολογίων τα οποία διανέμο-νται ταχυδρομικώς (Faulkner, et al. 1999, σελ. 90).
1.5. Το ερωτηματολόγιο της έρευναςΜετά την αποδελτίωση και την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμαβιβλιογραφίας, της διατύπωσης του σκοπού και των υποθέσεων της έρευ-νας καθώς και του καθορισμού του μεθοδολογικού πλαισίου που θα ακο-λουθηθεί, συντάχτηκε επιμελώς το εργαλείο συλλογής πληροφοριών. Αξί-ζει να επισημανθεί πως ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στην τήρηση του α-πορρήτου των πληροφοριών και στη διατήρηση της ανωνυμίας των υπο-
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κειμένων. Διασφαλίστηκε επίσης η μη δυσάρεστη εμπειρία ή συνέπεια απότη συμμετοχή στην έρευνα και το δικαίωμα των υποκειμένων να γνωρί-ζουν το σκοπό της έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993, σελ. 96).Τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας αποτελούν τα δημογραφικά -προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων. Κρίθηκε πως τα χαρακτηριστικάαυτά σχετίζονται άμεσα με το ρόλο του συλλογικού οργάνου διοίκησης ωςδιαμορφωτή και διεκπεραιωτή των δράσεων της υπηρεσίας. Τις εξαρτημέ-νες μεταβλητές, αποτελούν οι διαβαθμισμένες απόψεις - απαντήσεις τωνυποκειμένων οι οποίες προέκυψαν από την ανασκόπηση της σχετικής βι-βλιογραφίας και σχετίζονται άμεσα με το θέμα που ερευνάται.Οι ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς και οι θεματικοί άξονες που συνθέ-τουν οι εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας, παρουσιάζονται στον Πίνακα1 που ακολουθεί:Πίνακας 1: Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ-ΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

• Φύλο
• Ηλικία
• Ειδικότητα
• Σχέση εργασίας
• Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
• Εμπειρία στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
• Μορφωτικό επίπεδο

• Προϋποθέσεις διαμόρφωσης εσωτερικής εκ-παιδευτικής πολιτικής
• Διαδικασίες διαμόρφωσης ΕΕΠ
• Ο ρόλος του συλλογικού οργάνου διοίκησης
• Κουλτούρα των μελών των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
• Παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώνουντην άσκηση της εσωτερικής πολιτικής
• Διοικητική οργάνωση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣΣτην έρευνα ανταποκρίθηκαν 49 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποστέλλοντας συνολικά226 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα των 8 ερωτηματολο-γίων που απέστειλαν τα 2 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με μεγάλη καθυστέρηση δεν συμπερι-λαμβάνονται στην επεξεργασία, αφού αυτή είχε ολοκληρωθεί. Αφού συ-
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γκεντρώθηκαν αριθμήθηκαν με τυχαία σειρά από το 1 έως το 226. Στη συ-νέχεια οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν ώστε να εισαχθούν ηλεκτρονικάόλα τα δεδομένα σε Η.Υ. και να επεξεργαστούν με το λογισμικό πρόγραμμαSPSS 15.0 (Πρόγραμμα Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων ΚοινωνικώνΕπιστημών). Από τη στατιστική ανάλυση (ατομική και ομαδική των δηλώ-σεων) προέκυψαν Πίνακες και Διαγράμματα τα οποία δείχνουν μια συνο-πτική και καθαρή εικόνα τόσο για το προφίλ των υποκειμένων όσο και γιατις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα που ερευνάται. Διερευνήθηκανξεχωριστά οι ανεξάρτητες μεταβλητές (δημογραφικά στοιχεία), οι εξαρτη-μένες μεταβλητές (απόψεις των υποκειμένων) και εξετάστηκαν οι σχέσειςεπιρροής τους. Για την ερμηνεία των ευρημάτων μέσα από τους Πίνακεςκαι τα Διαγράμματα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος τόσο της περιγραφικήςστατιστικής (συχνότητες, μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ποσοστά, επικρα-τούσα τιμή, κ.λ.π.) όσο και της επαγωγικής (t-test, χ2 ).Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση αποτελούνπλαίσιο αναφοράς για τον ερευνητή και τα οποία μέσα από ερμηνείες, πε-ριγραφές, ισχυρισμούς και συσχετίσεις χρησιμοποιούνται και συνδέονταιμε τους στόχους καθώς και για τη διάψευση ή την επαλήθευση των υπο-θέσεων της έρευνας.Διάγραμμα 1: Κατανομή των υποκειμένων ως προς την ηλικία (n=226)
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Διάγραμμα 2: Κατανομή των υποκειμένων κατά ειδικότητες (n=226)

Διάγραμμα 3
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Διάγραμμα 4: Ε19. Πιστεύεις πως η διαμόρφωση κάθε είδους αναπτυξιακούσχεδίου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (προγραμματισμός, πολιτικές που ακολουθούνταικ.λ.π.), πρέπει να γίνεται από:
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Διάγραμμα 5: Συγκριτική παράσταση των ποσοστών των απαντήσεωντων υποκειμένων στις ερωτήσεις 20 και 21 του ερωτηματολογίου (n=226)

Διάγραμμα 6
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Διάγραμμα 7: Οι ερωτήσεις 12 και 13 του ερωτηματολογίου και η συγκρι-τική παράσταση των ποσοστών των απαντήσεων των υποκειμένων(n=226)
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και επικρατούσες τιμές στις δη-λώσεις της ερώτησης 31 κατά ειδικότητες (n=226, p >0,05)E31. Σε ποιο βαθμό είσαι ικανοποιημένος/η από τις σχέσεις συνεργασίαςπου έχεις με:

ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟ-ΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΗΛΩΣΕΙΣ Μ.Ο. Τ.Α. Ε.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. Ε.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. Ε.Τ. t p1. Άλλες υπηρεσίες ή φο-ρείς 2,58 1,054 3 2,71 1,149 3 2,84 1,167 3 -,811 ,4182. Γονείς μαθητών με α-ναπηρίες ή ειδικές εκπαι-δευτικές ανάγκες 3,21 0,777 3 3,16 0,904 3 3,26 1,046 3 ,495 ,621
3. Διευθυντές Εκπαίδευ-σης 2,64 1,077 3 2,87 1,277 3 3,00 1,155 3 -1,384 ,1684.Διευθυντές ΣχολικώνΜονάδων 3,06 0.982 3 2,90 1,036 3 2,95 0,911 3 1,152 ,2515. Διευθυντές ΣχολικώνΜονάδων Ειδικής Αγωγής 3,15 1,029 3 3,17 1,067 3 3,16 1,015 3 -,083 ,9346. Εκπαιδευτικούς 2,96 0,849 3 3,06 0,891 3 2,89 1,049 3 -,791 ,4307. Ιατροπαιδαγωγικά Κέ-ντρα 2,71 1,218 3 2,87 1,241 3 2,68 1,455 1 -,918 ,3598. Μαθητές που προσέρ-χονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. γιααξιολόγηση, διάγνωση 3,63 0,724 4 3,71 0,785 4 3,47 1,020 4 -,700 ,485
9. Προϊσταμένους Γρα-φείων Εκπαίδευσης 2,88 1,212 3 2,95 1,287 3 3,05 1,026 3 -,439 ,66110. Σχολικούς Συμβού-λους Γενικής Αγωγής 2,86 1,210 3 2,91 1,316 3 2,84 1,015 3 -,290 ,77211. Σχολικούς Συμβού-λους Ειδικής Αγωγής 2,89 1,192 3 3,06 1,234 4 2,84 1,068 -1,044 ,298Ελεύθερη συμπλήρωση:Με τον Προϊστάμενο τουΚΕ.Δ.Δ.Υ. n=1
Κλίμακα μέτρησης: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ*M.0.= Μέσος Όρος, Τ.Α.= Τυπική απόκλιση, Ε.Τ. = Επικρατούσα τιμή
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Διάγραμμα 8: Ποσοστά των απαντήσεων των υποκειμένων στην ερώτηση35 (n=226)

Διάγραμμα 9: Ε 40. Πιστεύεις πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διοικητικώς πρέπει να ανή-κουν απευθείας στο Υπ. Παιδείας και στα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβού-λια; (n=226)
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3.1. Παραδοχές και περιορισμοί της έρευναςΤο ερωτηματολόγιο, στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, καταγράφει α-πόψεις των μελών από όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας (ποσοστό συμμετοχής84,5%), οι οποίες σχετίζονται με την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. Ηπροσοχή του ερευνητή κατά τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου στρά-φηκε κυρίως στη σαφήνεια και απλότητα των ερωτήσεων οι οποίες οργα-νώθηκαν σε θεματικούς άξονες για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της έ-ρευνας και στην κατασκευή αντικειμενικών και κατάλληλων κλιμάκων α-παντήσεων (Javeau, 2000, σελ. 109).  Σημαντική προσπάθεια διερεύνησηςτης εγκυρότητας και της αξιοπιστίας έγινε μέσω της πιλοτικής δοκιμής(tray out).Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας καταβλήθηκε προσπάθεια έ-τσι ώστε να διακρίνεται από αξιοπιστία και εγκυρότητα. Μια διαδικασίαθεωρείται αξιόπιστη όταν αναπαράγει τα ίδια αποτελέσματα κάτω από τιςίδιες συνθήκες, ενώ έγκυρη όταν μετρά ή περιγράφει αυτό που υποτίθεταιότι μετρά ή καταγράφει (Bell, 1997). Στην παρούσα έρευνα το πλαίσιο τηςεγκυρότητας και αξιοπιστίας συνδέεται άμεσα με τον σαφή προσδιορισμότου εργαλείου συλλογής και μέτρησης των δεδομένων καθώς και με τονκαθορισμό των συγκεκριμένων στατιστικών μεθόδων, βάση των οποίωνολοκληρώνονται οι στατιστικές αναλύσεις, παρουσιάσεις και περιγραφές.Σε μια ποσοτική έρευνα, όπως είναι η παρούσα, κυρίαρχο ρόλο όσον αφο-ρά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενέχει το εργαλείο της έρευνας δηλ.το ερωτηματολόγιο, το οποίο πρέπει να εξεταστεί κριτικά, ώστε να διαπι-στωθεί ο βαθμός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του. Ειδικότερα γιατη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας η επιλογή της συγκεκριμένης μεθό-δου, του δείγματος και της τεχνικής του ερωτηματολογίου, γίνεται με βά-σει τα πιθανά οφέλη που υπολογίζεται ότι θα προκύψουν από την αξιο-ποίηση των αποτελεσμάτων, από τους επιδιωκόμενους στόχους αλλά καιτις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες διεξάγεται (Bell, 2001, σελ. 50˙ Cohen& Manion, 1997, σελ. 126).Τα αποτελέσματα της έρευνας, λόγω του μεγάλου μεγέθους και τουπανελλαδικού χαρακτήρα του δείγματος μπορούν να γενικευτούν. Για ναμπορούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας να γενικευτούν στον ευρύτερο
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πληθυσμό, απαιτείται το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυ-σμού από τον οποίο προέρχεται (Cohen & Manion, 1994, σελ. 127˙ Παρα-σκευόπουλου, 1993, τόμος Α΄, σελ. 17 και τόμος Β΄ σελ. 49).
3.2. Συζήτηση – Γενικές ΔιαπιστώσειςΟ πληθυσμός - στόχος στον οποίο απευθυνθήκαμε ήταν οι εργαζόμε-νοι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς κρίθηκε πως έπρεπε να καταγραφεί η άποψή τουςγια τον τρόπο που λειτουργεί στην καθημερινότητα ο νεοσύστατος θε-σμός. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πανελλαδικό δείγμα είναι αρ-κετά και μας επιτρέπουν να βγάλουμε αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποίαδύναται να γενικευθούν. Η εικόνα που εμφανίζεται ύστερα από τη στατι-στική ανάλυση των δεδομένων, μας δίνει το επίπεδο της διαμόρφωσης καιάσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως μιαπραγματικότητα που αφορά στη συνήθη λειτουργία τους. Μας επιτρέπεινα δούμε «εκ των έσω» την αποτελεσματικότητα των ιδιόμορφων αυτώνυπηρεσιών.Από τη συνολική εξέταση και θεώρηση των επιμέρους δεδομένωνμπορούμε να πούμε πως η πλειονότητα των υποκειμένων της έρευνας δη-λώνει ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει αρκετή «αυτονομία»στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ότι ο Σύλλογος Προσωπικού σε συνεργασία με τον Προϊ-στάμενο, γιατί όχι και με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, δύναται ναδιαμορφώσει και να ασκήσει τη δική του εσωτερική εκπαιδευτική πολιτι-κή. Για τους λόγους αυτούς συνεδριάζει τακτικά, συμμετέχουν και συνερ-γάζονται όλα τα μέλη και ασκείται κριτική στην υποδοχή της κεντρικήςεκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι απόόλα αυτά και πιστεύουν ότι θα έπρεπε ο Σύλλογος να ενεργοποιείται συ-χνότερα με μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών, περισσότερη άσκηση «κρι-τικής» στην υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συχνότε-ρη συζήτηση των προβλημάτων στις συνεδριάσεις. Τηρούνται οι προβλε-πόμενες διαδικασίες για τη διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικήςπολιτικής, βάσει δημοκρατικών διαδικασιών, αναπτύσσονται πρωτοβου-λίες από τα μέλη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κυρίως για λόγους βελτίωσης του τρόπουοργάνωσης και λειτουργίας και για εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα πουπαρουσιάζονται. Είναι ικανοποιημένοι από την προσφορά εργασίας, απότη στάση των συναδέλφων, από την αλληλεπίδραση και τις συνεργασίες



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 459
που αναπτύσσονται κυρίως με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς καιτους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής. Κανένας όμως δεν δήλωσεπως είναι ικανοποιημένος από τις συνθήκες και το ωράριο εργασίας στηνυπηρεσία. Ως προς τη συνεργασία εκφράζουν επιφυλακτικότητα με τουςΔιευθυντές Εκπαίδευσης, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και άλλες υπηρε-σίες. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο δράσηςκαι αντιμετώπισης των μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικέςανάγκες αλλά και εμμονή στις ιδέες της κάθε πλευράς. Οι παρεμβολές μετον τρόπο αυτόν στο έργο των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθιστούν δύσκολη τη συνεργα-σία τους. Εκφράζουν την άποψη πως τα μέλη των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. πρέπει να ταχαρακτηρίζει ισομερής κατανομή των εργασιών, συλλογικότητα σε κάθεδράση, καινοτομία - πρωτοπορία. Αναλαμβάνουν πρόθυμα την εφαρμογήδιάφορων προγραμμάτων (καινοτόμων και μη) αλλά πιστεύουν πως η έλ-λειψη και οι συχνές αλλαγές στο προσωπικό και οι περιορισμένοι οικονο-μικοί πόροι (ταύτιση με άλλους ερευνητές) αποτελούν εμπόδιο στην ά-σκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αρκεί να αναφέρουμε πωςτα οργανικά κενά μόνο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το2010 στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ανέρχονται σε 104 (έγγραφο υπ΄ αριθμ. 26825/Γ6/9-3-2010, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.). Η έλ-λειψη χώρου και ο ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός επηρεάζουν επί-σης τη λειτουργία των υπηρεσιών. Το προσωπικό ενημερώνεται για διά-φορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας, θα ήθελε όμωςνα ενημερώνεται περισσότερο. Πιστεύει πως την εσωτερική εκπαιδευτικήπολιτική πρέπει να συνοδεύει η εσωτερική αξιολόγηση της υπηρεσίας. Μετη σωστή ενημέρωση και διάθεση μπορούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα ε-σωτερικής αξιολόγησης. Να εντοπίσουν οι ίδιοι τα δυνατά και αδύνατασημεία της λειτουργίας της υπηρεσίας και να κάνουν προτάσεις βελτίωσηςώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της. Προτιμούν τον συνεργατικότρόπο διοίκησης (Προϊστάμενος και Σύλλογος Προσωπικού) ενώ θα προ-τιμούσαν διοικητικώς τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ να ανήκουν απευθείας στο ΥπουργείοΠαιδείας προκειμένου για την απεμπλοκή τους από σχέσεις εξάρτησης πουυποβαθμίζουν το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο.Η συνολική θεώρηση των αποτελεσμάτων δείχνει πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ α-νταποκρίνονται στο συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό ρόλο τους, ακολουθώ-ντας παράλληλα σύννομες διαδικασίες, δρώντας συλλογικά και προσαρ-μοστικά στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Το μέλλον των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρα-
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δίδεται στις συμμετοχικές και συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,στη σχετική αυτονομία, στην κουλτούρα, στη συνεργατικότητα και στηνκαινοτομία όπως σωστά εντοπίζει και «προφητεύει» ο Μαυρογιώργος(1999, σελ. 149) «με κέντρο τον εκπαιδευτικό και με μια κουλτούρα συνερ-
γατικότητας, που ευνοεί την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη λήψη αποφά-
σεων, η εκπαιδευτική μονάδα θα αποτελέσει σημαντικό φορέα στη διαμόρ-
φωση και άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Κάθε συζήτηση γιαποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνει τη στήριξηκαι ενίσχυση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στο πλαίσιο μιας κεντρικής εκπαιδευτικής πο-λιτικής που θα μεριμνά πραγματικά για την πρόσβαση και παροχή ίσωνευκαιριών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υποθέσεις της έρευνας διαψεύστηκαν, αφού τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρόλεςτις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν συλλογικά, συμμετοχικά,αποτελεσματικά, διαμορφώνουν και ασκούν σε ικανοποιητικό βαθμό τηνεσωτερική εκπαιδευτική πολιτική τους.Στο βαθμό που μας επιτρέπει η σύγκριση των παρόντων ευρημάτωνμε παρόμοια άλλων ερευνών, μπορούμε να πούμε πως βρίσκονται σε αντί-θεση με τα ευρήματα των (Μαλακούδη, 2005˙ Μπαξεβάνη, 2007˙ Καβουνί-δου, 2008) ενώ συμφωνούν με αυτά των (Θρασυβουλίδου, 2005˙ Τόδα,2007˙ Καζάνη, Λάμπα και Τριπόδη, 2008). Σύμφωνα με τον Μαλακούδη(2005, σελ. 7) «στο σύλλογο διδασκόντων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν
επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης, υπάρχουν ομαδοποιήσεις και συγκρούσεις
και δεν συζητιούνται προβλήματα που τους απασχολούν». Κατά την Μπα-ξεβάνη (2007, σελ. 5) «ο σύλλογος διδασκόντων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες, ώστε το σχολείο να μετασχηματιστεί σε
φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής». ΗΚαβουνίδου (2008, σελ. 2) υποστηρίζει πως «η παροχή Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης που περιγράφει το θεσμικό πλαίσιο, δεν υλοποιείται
στην πράξη επαρκώς κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, ούτε σε σχέση με
την αποστολή των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, ούτε σε σχέση με τους μαθητές που απευθύνε-
ται». Η αντίθεση στην προκείμενη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι, σεσχέση με το θεσμικό πλαίσιο, η αποστολή των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανταποκρίνεταιστην πράξη, ενώ στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δεν ανταποκρίνεται επαρκώς.Σύμφωνα όμως με τη Θρασυβουλίδου (2005, σελ. 36-56) «το έργο των
Κ.Δ.Α.Υ., δυσκολεύουν: η έλλειψη προσωπικού, ο αυξημένος αριθμός των αρ-
μοδιοτήτων, προβλήματα στέγασης, και συνθηκών εργασίας, ανεπαρκής οι-
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κονομική επιχορήγηση, κ.ά.». Οι Καζάνη, Λάμπα και Τριπόδης, (2008) υπο-στηρίζουν πως «το προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απαρτίζεται κατά 3/4 από γυ-
ναίκες, το 56,2% έχει ηλικία 36 έως 50 ετών και το μορφωτικό τους επίπεδο
είναι υψηλό λόγω του ότι το 1/3 κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο». Στην ίδια έ-ρευνα επίσης καταγράφηκε έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και έλλειψηειδικοτήτων σε όλες τις περιφέρειες ενώ εκτίμηση του προσωπικού τωνΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι πως η υπηρεσία τους συνεργάζεται ικανοποιητικά και στοσύνολό της λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο Τόδας (2007, σελ. 126) υποστη-ρίζει πως «η πολιτεία δεν δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας των
ΣΜΕΑ με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, αλλά ούτε και με το κα-
τάλληλο ειδικό υλικοτεχνικό υλικό. Οι ειδικοί επιστήμονες των Κ.Δ.Α.Υ., δεν
κατάφεραν να υποστηρίξουν τις Σ.Μ.Ε.Α. στο σύνολό τους, λόγω του πολλα-
πλού ρόλου τους και του μεγάλου πεδίου ενασχόλησής τους».Τα ευρήματα, αφού γνωστοποιηθούν στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., τοΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, δύναταινα αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης στον τομέα της Ειδικής Αγωγής,αφού εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία που επηρεάζουν τη λει-τουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Επίσης θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιό-τητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού (διαγνωστικού, αξιολογικού, υπο-στηρικτικού) έργου καθώς προσδοκάται η διασφάλιση της κοινοποίησηςτων αποτελεσμάτων σε όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματατης έρευνας, σε τυχόν επανασχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου που διέπειτα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να συμπεριληφθούνως βελτιωτικές αλλαγές προς την κατεύθυνση που οδηγεί στην παροχήποιοτικότερων υπηρεσιών.
3.3. ΠροτάσειςΓια να μπορέσουν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να γίνουν φορείς αποτελεσματικότερηςδιαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, χρειάζο-νται νέο σχεδιασμό που να δίνει έμφαση τόσο σε οργανωτικά σχήματα(συλλογικό όργανο διοίκησης, υποομάδες και επιτροπές αξιολόγησης, συν-θήκες εργασίας,) όσο και στην εξασφάλιση ανθρώπινων και υλικών πόρων(επάρκεια προσωπικού, αξιολογικές διαδικασίες στελέχωσης και σταθερό-τητα προσωπικού, εύχρηστος και προσβάσιμος εξοπλισμός, οικονομικοίπόροι, αξιολογικά εργαλεία). Να δίνεται έμφαση σε ζητήματα συνεργασίας,
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συμμετοχής, συλλογικότητας, κατανομής δραστηριοτήτων με σαφές καιλεπτομερές καθηκοντολόγιο, κίνητρα για εφαρμογή καινοτόμων προ-γραμμάτων. Να γίνει πραγματική αναβάθμιση και όχι συντήρηση ενός κλί-ματος «εξάρτησης» που οδηγεί σε ρόλο «υποβάθμισης» των εκροών (δια-γνώσεις, συμβουλευτική, εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη) ένα-ντι των άλλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμιακ.ά.).Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι να προγραμματίζουν δράσεις καιενέργειες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να κάνουν απολογισμό, ναασκούν κριτική στην «υποδοχή» της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικήςκαι να εφαρμόζουν απαραίτητα πρόγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης. Νααναπτύσσουν απρόσκοπτα όλες τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της υπηρε-σίας, να ενεργοποιούν το συλλογικό όργανο διοίκησης ώστε να διαμορφώ-νει και να ασκεί τη «δική του» εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική.Σε μελλοντικές προσπάθειες αναδιαμόρφωσης της κεντρικής εκπαι-δευτικής πολιτικής να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προτάσεις των ερ-γαζομένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εξασφαλίζοντας έτσι τη συναίνεσή τους. Έτσι τοΚΕ.Δ.Δ.Υ. δύναται να αναλάβει συλλογική ευθύνη εναρμονιζόμενο πλήρωςμε την τοπική κοινωνία, καθιστάμενο περισσότερο αναγκαίο, χρήσιμο καιαποτελεσματικό.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 469ΠαράρτημαΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΑγαπητή συναδέλφισσα, αγαπητέ συνάδελφε,Ονομάζομαι Απόστολος Σπαθής και εργάζομαι στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (πρώηνΚ.Δ.Α.Υ.) ν. Τρικάλων ως εκπαιδευτικός (ΠΕ70) από το έτος 2003. Στοπλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» τουΕλληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εκπονώ τη διπλωματική μου εργασίαμε θέμα που αφορά στις απόψεις του προσωπικού για το ρόλο των νεο-σύστατων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ως φορέων διαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικήςεκπαιδευτικής πολιτικής.Με τον όρο εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική εννοώ την ανάληψηευθύνης για το σύνολο των κατευθύνσεων, των ενεργειών και των μέσωνπου επιλέγονται κατά τις διαδικασίες λήψης απόφασης από τα διοικητικάόργανα, για την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, οι ο-ποίοι είναι εναρμονισμένοι με τις εκπαιδευτικές, γεωγραφικές, κοινωνι-κές και άλλες ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας.Για τη συλλογή στοιχείων σε αυτή την εργασία έχω καταρτίσει το ε-ρωτηματολόγιο που ακολουθεί. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεταικυρίως στη συγκέντρωση στοιχείων σε ζητήματα που αφορούν τη δρα-
στηριοποίηση του Συλλόγου Προσωπικού με τη μορφή Συλλογικού Διοι-κητικού Οργάνου, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα που αφορούν την α-ποστολή της υπηρεσίας.Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η χρήση του περιορίζεται α-ποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Προτίθεμαι, ώστε τα α-ποτελέσματα της έρευνας να κοινοποιηθούν σε όλα τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και γιατο λόγο αυτό η βοήθειά σου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, παρακαλώ το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να
τα επιστρέψει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@kday.tri.sch.gr ή στηνταχυδρομική: Προς ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων, (Υπόψη Απόστολου Σπαθή) Μπό-
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τσαρη 2, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα.

Σε ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και για το χρόνο που αφιε-ρώνεις. Με εκτίμησηΑπόστολος ΣπαθήςΕκπαιδευτικός ΠΕ70
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Α΄ ΜΕΡΟΣΠαρακαλώ να συμπληρώσεις με Χ τα κάτωθι ατομικά στοιχεία:
1. Φύλο : Άνδρας  Γυναίκα 
2. Ηλικία :Έως 30 ετών 31 - 40 ετών 41 - 50 ετών Άνω των 50
3. Ανήκω στο:Εκπαιδευτικό Προ-σωπικό Ειδικό ΕκπαιδευτικόΠροσωπικό Διοικητικό Προσωπι-κό (Γραμματέων)
4. Σχέση εργασίας: Μόνιμος/η , Αναπληρωτής/τρια , Ωρομίσθιος/α 
5. Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας:Έως 10 έτη 11 - 20 έτη 21 - 30 έτη Άνω των 30
6. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:Έως 2 έτη 2 - 4 έτη 4 - 6 έτη 6 - 8 έτη Άνω των 8
7. Εκτός του βασικού, κατέχω δεύτερο πτυχίο; Ναι  Όχι 8. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Όχι ο τίτλος Διδασκαλείου):9. Ναι  Όχι  Αν ναι, τότε σε ποιο επίπεδο :Master DEA Διατριβή Άλλο



ΣΠΑΘΗΣ Α.472
Β΄ ΜΕΡΟΣΠαρακαλώ να συμπληρώσεις με Χ την άποψή σου σε όλα τα μέρη του ερω-τηματολογίου που ακολουθούν, με βάση το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στο οποίο εργάζεσαι:
9. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Νόμος3699/2008, Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ., (υπ΄ αριθμ.4494/Γ6/1.11.2001, ΦΕΚ 1503 Β΄) παρέχει «αυτονομία» στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
10. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι ο Σύλλογος Προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δύ-ναται να διαμορφώσει τη δική του «εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική;»Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
11. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι ο Σύλλογος Προσωπικού, δύναται να α-σκήσει τη δική του «εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική;»Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
12. Πόσο συχνά ενεργοποιείται ο Σύλλογος Προσωπικού, ως συλλογικόδιοικητικό όργανο, για τη λήψη διοικητικών και άλλων αποφάσεων;Ποτέ 1 φορά τηνεβδομάδα 1 φοράτο μήνα 2 φορέςτο μήνα Μόνο ε-κτάκτως Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
13. Πόσο συχνά θεωρείς πως θα έπρεπε να ενεργοποιείται ο ΣύλλογοςΠροσωπικού, ως συλλογικό διοικητικό όργανο, για τη λήψη διοικητικώνκαι άλλων αποφάσεων;Ποτέ 1 φορά τηνεβδομάδα 1 φοράτο μήνα 2 φορέςτο μήνα Μόνο ε-κτάκτως Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
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14. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως συμμετέχουν όλα τα μέλη κατά τις συνε-δριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού (ανεξάρτητα από τη θεματολογία),για τη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
15. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις, πως στην υπηρεσία σας θα έπρεπε να συμμε-τέχουν όλα τα μέλη κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού (α-νεξάρτητα από τη θεματολογία), για τη λήψη και εκτέλεση των αποφάσε-ων που λαμβάνονται;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
16. Κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού, σε ποιο βαθμό α-σκείται κριτική στην «υποδοχή» της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής;(Υπουργείο Παιδείας)Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
17. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως ο Σύλλογος Προσωπικού πρέπει να ασκείκριτική στην «υποδοχή» της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής; (Υπουρ-γείο Παιδείας)Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
Γ΄ ΜΕΡΟΣ

18. Θεωρείς πως το κάθε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. πρέπει να καταρτίζει και να υποβάλλειστα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια κατά την έναρξη του σχολικού έτους:(Σημείωσε μόνο ένα Χ)
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1. Στρατηγικό Προγραμματισμό ( μακροπρόθεσμους στόχους )2. Λειτουργικό προγραμματισμό ( βραχυπρόθεσμους στόχους )3. Στρατηγικό και Λειτουργικό Προγραμματισμό4. Κανέναν προγραμματισμό5. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ

19. Πιστεύεις πως η διαμόρφωση κάθε είδους αναπτυξιακού σχεδίου τουΚΕ.Δ.Δ.Υ. (προγραμματισμός, πολιτικές που ακολουθούνται κ.λ.π.), πρέπεινα γίνεται από:ΤονΠροϊστάμενο Το Σύλλογοτου Προσω-πικού
Συνεργατικά(Προϊστάμε-νος, ΣύλλογοςΠροσωπικού)

Συνεργατικάμε τη συμμε-τοχή και τωντοπικών φο-ρέων
Δεν γνωρίζω,Δεν απαντώ

20. Πόσο συχνά συζητιούνται στο Σύλλογο Προσωπικού, προβλήματα πουεπηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της υπηρεσίας;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
21. Πόσο συχνά, πιστεύεις πως πρέπει να συζητιούνται στο Σύλλογο Προ-σωπικού, προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της υπη-ρεσίας;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
22. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι τηρούνται δημοκρατικές διαδικασίες κατάτις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
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Δ΄ ΜΕΡΟΣ

23. Ποιες από τις παρακάτω κατά τη γνώμη σου και σε ποιο βαθμό, πρέπεινα είναι οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Προσωπικού ως συλλογικού διοι-κητικού οργάνου της υπηρεσίας; (Τοποθέτησε τους αριθμούς από το 1 έωςτο 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεναπαντώ)1. Αναζήτηση τρόπων και μέτρων προς επίτευξη σκοπών2. Διαχείριση υλικών πόρων3. Έλεγχος δράσεων του προσωπικού4. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων5. Καθορισμός δεικτών απόδοσης της υπηρεσίας6. Καθορισμός λεπτομερειών οργάνωσης και λειτουργίας της υ-πηρεσίας7. Καθορισμός μορφών συνεργασίας με άλλους φορείς8. Κατανομή δραστηριοτήτων στα μέλη του προσωπικού9. Στρατηγικές αντιμετώπισης ειδικών εκπαιδευτικών και επι-στημονικών θεμάτων στους τομείς ανίχνευσης, διάγνωσης καιυποστήριξης10. Συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων, υποομάδων αξιολόγη-σης μαθητών11. Συγκρότηση επιτροπής εσωτερικής αξιολόγησης της υπηρεσί-ας12. Άλλο ………
24. Πόσο συχνά θεωρείς πως τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού ανα-πτύσσουν πρωτοβουλίες κατά τις συνεδριάσεις για τη λήψη αποφάσεων;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
25. Στην περίπτωση που τα μέλη του προσωπικού αναπτύσσουν πρωτο-βουλίες, έστω και σπάνια, για ποιο λόγο πιστεύεις πως το κάνουν;



ΣΠΑΘΗΣ Α.476
1. Για ανάδειξη των προβλημάτων2. Για εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται3. Για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις4. Για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τηςυπηρεσίας5. Για την αλλαγή της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής(γραμμής)Άλλο …..

26. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα και σε ποιο βαθμό, πιστεύεις ότιπρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους τα μέλη του προσωπικού (ανεξάρ-τητα αν ανήκουν στην ίδια διεπιστημονική ομάδα ή υποομάδα). (Τοποθέ-τησε τους αριθμούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρ-κετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Διαμόρφωση προτάσεων υποστήριξης των μαθητών2. Κατάρτιση Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης(Ε.Π.Ε.)3. Κατάταξη μαθητών στην κατάλληλη σχολική μονάδα4. Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών, γονιών5. Σύνταξη γνωματεύσεων6. Άλλο ….
27. Ποια από τα παρακάτω προγράμματα και σε ποιο βαθμό πιστεύειςπως πρέπει να εφαρμόζονται στα ΚΕΔΔΥ; (Τοποθέτησε τους αριθμούς απότο 1 έως το 5 όπου:1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Διαχείριση άγχους μαθητών Γ΄ Λυκείου2. Διαχείριση πένθους σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-βάθμιας Εκ/σης3. Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εργαζομένων στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.4. Εσωτερική αξιολόγηση στην υπηρεσία5. Υποδοχή και υποστήριξη «νέων» εργαζομένων στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.6. Άλλο …..
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Ε΄ ΜΕΡΟΣ

28. Ως μέλος του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε ποιο βαθμό νιώθεις ικανο-ποίηση από την προσφορά εργασίας;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
29. Σε ποιο βαθμό νιώθεις ικανοποίηση από τη «στάση» των συναδέλφωνσου κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προσωπικού;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
30. Σε ποιο βαθμό νιώθεις ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση που ανα-πτύσσεται μεταξύ των μελών του Προσωπικού;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
31. Σε ποιο βαθμό είσαι ικανοποιημένος/η από τις σχέσεις συνεργασίαςπου έχεις με: (Τοποθέτησε τους αριθμούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Κα-θόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Άλλες υπηρεσίες ή φορείς ( Πρόνοια, Κέντρα Ψυχικής Υγείας,κ.ά.)2. Γονείς μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες3. Διευθυντές Εκπαίδευσης4. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων5. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής6. Εκπαιδευτικούς7. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα8. Μαθητές που προσέρχονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για αξιολόγηση,διάγνωση9. Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης10. Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Αγωγής
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11. Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής12. Άλλο …

32. Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι πρέπει να χαρα-κτηρίζουν τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού: (Τοποθέτησε τους αριθ-μούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5= Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)1. Αλληλεγγύη, συμβιβασμός2. Ανανέωση, καινοτομία, πρωτοπορία3. Διεκδίκηση, ριζοσπαστισμός4. Ιδεολογικές συγκρούσεις5. Ισομερής καταμερισμός των εργασιών6. Κοινές αντιλήψεις (για την επαγγελματική συμπεριφοράτους)7. Κοινές παραδοχές και αντιλήψεις (γενικά)8. Περιορισμένες, τυπικές σχέσεις9. Συλλογικότητα σε κάθε δράση10. Άλλο ….
33. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις πως το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανταποκρίνεται (ποιοτικά)στις διαγνωστικές και συμβουλευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμούτης περιοχής ευθύνης του:Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

34. Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι εμποδίζουν τοΣύλλογο Προσωπικού στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών; (Τοποθέτησετους αριθμούς από το 1 έως το 5 όπου: 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4=Πολύ, 5 = Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ)
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1. Αδυναμία συνεργασίας των μελών του Προσωπικού;2. Ανεπάρκεια χρόνου κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Προ-σωπικού3. Αυταρχική συμπεριφορά του Προϊσταμένου/ης4. Έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών κατά τις συνεδριάσεις5. Έλλειψη κατάρτισης του Προσωπικού σε θέματα ειδικής αγω-γής6. Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου Προ-σωπικού7. Παρεμβάσεις διάφορων προσώπων για «αρεστές» διαγνώσεις8. Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι9. Πλημμελής εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνει το Προ-σωπικό10. Συχνές μετακινήσεις (μεταθέσεις, αποσπάσεις, κ.λ.π.) του Προ-σωπικού11. Άλλο …..

35. Θεωρείς πως ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι:Ανεπαρκής Επαρκής Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
36. Θεωρείς πως ο χώρος που διαθέτει σήμερα το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι:Ανεπαρκής Επαρκής Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
37. Πόσο συχνά θεωρείς ότι ενημερώνεσαι για θέματα που αφορούν ταμέλη του Συλλόγου Προσωπικού και τη λειτουργία της υπηρεσίας, μέσωεγγράφων που καταφτάνουν με οποιοδήποτε τρόπο από ανώτερα κλιμά-κια ή από άλλους φορείς;Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ



ΣΠΑΘΗΣ Α.480
38. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις στη σύνδεση της εσωτερικής εκπαιδευτικήςπολιτικής με την εσωτερική αξιολόγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.;Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω,δεν απαντώ
Ζ΄ ΜΕΡΟΣ

39. Ποιον τρόπο διοίκησης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα θεωρούσες ως τον «ιδεώδη»;(Δώσε μόνο μία απάντηση)1. Μονομελές όργανο διοίκησης (Προϊστάμενος)2. Συμμετοχικό τρόπο διοίκησης (Σύλλογος Προσωπικού)3. Συνεργατικός τρόπος διοίκησης (Προϊστάμενος και ΣύλλογοςΠροσωπικού)4. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ
40. Πιστεύεις πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διοικητικώς πρέπει να ανήκουν απευθείαςστο Υπουργείο Παιδείας και στα αντίστοιχα κεντρικά υπηρεσιακά συμ-βούλια; (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π)Ναι Όχι Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ
Σχόλια - παρατηρήσεις - επισημάνσεις: …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...



Οδηγίες για τους συγγραφείςΤο Επιστημονικό Περιοδικό "Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση, και Ψυ-χική Υγεία" εκδίδεται 2 φορές το χρόνο (συν μία θεματική έκδοση) και δη-μοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα.Οι εργασίες αποστέλλονται σε τρία αντίτυπα (εκ των οποίων τα δύοπεριέχουν μόνο τον τίτλο του άρθρου και όχι τα στοιχεία του/των συγ-γραφέων, ενώ το τρίτο περιέχει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) και έναcd (σε μορφή Microsoft-Word) με τα αντίστοιχα αρχεία προς το Επιστημο-νικό Περιοδικό "Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία" στιςδιευθύνσεις των συντακτών του περιοδικού: Ευστράτιος Παπάνης, τηλ.:6936543643, Θεόφιλου Χατζημιχαήλ 5, 81100 Μυτιλήνη, Παναγιώτης Για-βρίμης, τηλ.: 6944432836, Παμφίλης 17, 81100 Μυτιλήνη και Αγνή Βίκη,τηλ.: 6971896637, Παλαιολόγου 26, 15342 Αγία Παρασκευή Αττικής. Η α-ποστολή είναι, επίσης, ευπρόσδεκτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουστις διευθύνσεις: papanis@papanis.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενερ-γοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε, giavrimis@soc.aegean.gr Αυτή ηδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουληχρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. καιagni@elitemail.org Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προ-στατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τηνJavascript για να τη δείτε. Παράλληλα, οι συγγραφείς πρέπει να αποστέλ-λουν σε ξεχωριστό αρχείο σύντομο βιογραφικό τους μέχρι 200 λέξεις.Τα κείμενα πρέπει να είναι τυπωμένα σε χαρτί Α4 στη μία μόνο όψητου φύλλου. Το κείμενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο, με γραμμα-τοσειρά Times New Roman, 12, διάστημα γραμμής 1 (ή απόσταση 5mm,τουλάχιστον, μεταξύ των γραμμών) και περιθώρια τουλάχιστον 3cm. Οισελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες. Γίνονται δεκτά άρθρα στην ελληνικήή στην αγγλική γλώσσα.Στην πρώτη σελίδα κάθε άρθρου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει οτίτλος της εργασίας, που πρέπει να είναι σύντομος, το ονοματεπώνυμο τουσυγγραφέα, η ιδιότητά του και η διεύθυνσή του (ταχυδρομική και ηλεκτρο-νική) σε γραμματοσειρά Arial 12 pt, έντονα, κεφαλαία και με στοίχιση στοκέντρο. Μια περίληψη (abstract) του άρθρου μέχρι 150 λέξεις προτάσσεταιτης εργασίας. Για τα ελληνικά άρθρα η περίληψη θα είναι στα ελληνικά και
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στα αγγλικά. Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει μέχρι και 4 λέξεις κλει-διά (λέξη1, λέξη2, έκφραση1, έκφραση2) που να αποδίδουν σημαντικούς ό-ρους του άρθρου. Το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα και η ηλεκτρονικήτου διεύθυνση θα αναγράφονται μόνο σε ένα από τα τρία αντίτυπα.Τα εδάφια και υπο-εδάφια του άρθρου πρέπει να διαχωρίζονται εμφα-νώς αρχίζοντας από την εισαγωγή. Στην εισαγωγή θα ορίζεται επακριβώς οσκοπός και το περιεχόμενο του άρθρου και θα γίνονται αναφορές σε προη-γούμενες βασικές συμβολές (παραπομπές σε άρθρα, δημοσιεύματα κ.λπ.).Οι τυχόν πίνακες, οι εικόνες και τα διαγράμματα θα πρέπει να εμφανί-ζονται στο τέλος του άρθρου, σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα και το μέγε-θός τους να μην υπερβαίνει εκείνο της σελίδας. Επίσης θα πρέπει να έχουντίτλο και συνεχή αρίθμηση (π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2, Εικόνα 1, Διάγραμ-μα 1), τα οποία θα προηγούνται του πίνακα, της εικόνας ή του διαγράμμα-τος και θα είναι κεντραρισμένα.Ένταξη βιβλιογραφικών περιοδικώνμέσα στο κείμενο της εργασίαςΟι προοιμιακές βιβλιογραφικές πηγές μέσα στο κείμενο της εργασίας μετην εξής μορφή: (Castells, 1998) ή (Habermas, 1984, 1993) ή (Paraskevo-poulos & Kirk, 1969, σελ.183) ή (Morin, 1987. Piaget & lnhelder, 1971). Οιβιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αναφέρουν το/τα ονόματατου/των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά και διαχωρίζονται με τελεία.Αν θέλουμε να ενταχθεί το όνομα του/των συγγραφέα/ων ως μέροςτου 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 περισσότε-ρους από δύο συγγραφείς).Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να τίθενται στο τέλοςτου άρθρου, μετά το κυρίως κείμενο. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα γρά-φονται με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση που ο ίδιος συγγρα-φέας έχειγράψει περισσότερα από ένα άρθρα, αυτά θα αναγράφονται χρονολογικά,αρχίζοντας από το παλαιότερο.Παραδείγματα Βιβλιογραφικών Αναφορών
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Για βιβλία:Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocationalpersonalities and work environments, (2nd Ed.). Englewood Cliffs, N.Jersey:Prentice Hall.Goleman, D. (1999). H συναϊθηματική νοημοσύνη ότο χώρο τηςεργασίας (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 VocationalBehavior, 45, 261-269.Για κεφάλαια σε βιβλία:Παπαδόπουλος, Ν. Γ. (1998). Η αποτυχία των μαθητών ως πρόβληματου εκπαιδευτικού συστήματος: Επισημάνσεις, κίνητρα και δυνατότητεςβελ¬τίωσης. Στο: Α. Ευκλείδη (επιμ.), Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση (σελ.90¬107). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Για πρακτικά συνεδρίων:Παπαϊωάννου, Σ. (1989). Πολυτεχνική εκπαίδευση με κοινωνικοκριτι-κό περιεχόμενο. - Μια εναλλακτική πρόταση για υπέρβαση της εκπαιδευ-τικής κρίσης. Στο: Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Πρακτικά Γ' Διεθνούς Παι-δαγωγικού Συνεδρίου. Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 15-18 Οκτωβρίου1987(σελ. 175-204). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.Για ηλεκτρονικές παραπομπές:Kaley-Isley, L. (1997). Work in the West: Work and education pro-grams for persons with a serious mentalillness. WICHE Westlink MentalHealth Development in the Western United States, 18(2). Retrieved 2002from www.wiche.edu/MentalHealth/Westlink/jum97.Για ανακοινώσεις σε συνέδρια:Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, Χ. (1995). Εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και επαγ-γελματικές προσδοαες των νέων. Εμπειρικά στοιχεία από τη Δωδεκάνησο.Εισήγηση στην Ημερίδα: Κοινά προβλήματα στις τρεις βαθμίδες της εκ-παί¬δευσης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος, 26 Μαίου.ΕπισημάνσειςΕργασίες που αποστέλλονται στο περιοδικό για κρίση δε δεσμεύουντη συντακτική επιτροπή να τις δημοσιεύσει, ούτε να τις επιστρέψει.
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Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων άρθρων ανήκουν στοπεριοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, εκπαίδευση και ψυχική υγεία".Απαγορεύεται η μερική ή/και ολική αναδημοσίευση κειμένων που δη-μοσιεύονται στο περιοδικό, χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη.Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έ-χουν υποβληθεί εν όλω ή εν μέρει για δημοσίευση ή έχουν δημοσιευθεί σεάλλο περιοδικό.Με τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, εκ-παίδευση και ψυχική υγεία" ο/οι συγγραφείς αποδέχονται το δικαίωματων διευθυντών έκδοσης να αναρτήσουν το άρθρο στην ιστοσελίδα τουπεριοδικού.Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την λήψη copyright για δημοσίευ-ση περικοπών, σχημάτων, φωτογραφιών κ.λπ.Κρίση των εργασιών:Η δημοσίευση των εργασιών στο περιοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, εκ-παίδευση και ψυχική υγεία" θα στηριχθεί στο σύστημα της "τυφλής" κρί-σης από δύο επιλεγμένους αξιολογητές, που εγγυάται την αμεροληψία καιτην υψηλή επιστημονική ποιότητά του. Αμέσως ύστερα από τη λήψη μιαςεργασίας, οι Διευθυντές Σύνταξης αποστέλλουν από ένα αντίτυπο σε δύοκριτές. Μετά από την ομόφωνη κρίση για το δημοσιεύσιμο ή μη του άρ-θρου αποφασίζεται η έγκριση ή μη της δημοσίευσης της εργασίας. Σε περί-πτωση κατά την οποία οι κριτές αποφασίσουν τη δημοσίευση της εργασί-ας με διορθώσεις, ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τιςσυγκεκριμένες υποδείξεις των κριτών.Η αδυναμία τήρησης των οδηγιών συνεπάγεται τη μη δημοσίευση τουάρθρου στο περιοδικό " ΣΚΕΨΥ”.
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