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 Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε τον ανά χείρας δεύτερο τόμο 
της επιστημονικής έκδοσης ˝Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση & Ψυχική 
Υγεία˝. Η υποδοχή της πρώτης έκδοσης υπήρξε ευρεία από τους παραλή-
πτες και τα σχόλια από όσους επικοινώνησαν μαζί μας ιδιαίτερα ευμενή. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση εξαίρετων επιστημόνων για τη 
συμμετοχή τους με άρθρα για το δεύτερο και για επόμενους τόμους ήταν 
ιδιαίτερα σημαντική. 
 Αυτό δίνει ιδιαίτερο θάρρος για να προχωρήσουμε με συνέπεια και 
συνέχεια στις επόμενες εκδόσεις μας, έτσι ώστε το ΣΚΕΨΥ να αποτελέ-
σει ένα χρησιμότατο εγχειρίδιο για κάθε ενδιαφερόμενο, να πλουτίσει την 
ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, να αποτελέσει βήμα ευρείας διάδο-
σής τους και να εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο μιας πλειάδας επιστη-
μόνων και να εξελιχθεί σε ένα εγκόλπιο καθημερινής χρησιμότητας. 
Εκτιμούμε ότι η πορεία των πραγμάτων θα δικαιώσει τις άοκνες φροντίδες 
και προσπάθειες αυτών που συνέλαβαν την ιδέα μια τέτοιας δράσης.

    Απόστολος Αθηναίος 

   Πρόεδρος ΙΚΠΑ «ΘΕΟΜΗΤΩΡ»
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- Η αποδοχή των άρθρων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
- Η μείωση του χρόνου απάντησης και αποστολής των διορθώσεων 

εκ μέρους των κριτών
- Η διερεύνηση της συνδρομητικής βάσης του περιοδικού και η 

αναζήτηση συνεργατών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διανομή των περι-
οδικών στα Πανεπιστημιακά τμήματα, στα οποία διδάσκουν 

- Η κατασκευή ιστοσελίδας και η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
αναγνωστών στα περιεχόμενα του περιοδικού

- Η διοργάνωση συνεδρίου περί τα τέλη Οκτωβρίου με θεματική 
που θα αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μετανάστευση.

Οι αναγνώστες, που θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν για τη διανομή 
του περιοδικού στους φορείς και στα πρόσωπα στους οποίους έχουν πρό-
σβαση, μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του περιοδικού στα 
εξής e-mail:

Τσάπαλα Φλώρα: flora055@gmail.com
Μπαλάσα Αικατερίνη: balasakaterina88@gmail.com

Οι διευθυντές του περιοδικού
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος καθηγητής τμήματος Κοινωνιολογίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παναγιώτης Γιαβρίμης, Λέκτορας τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπι-

στημίου Αιγαίου
Αγνή Βίκη, Δρ Γενικής-Πειραματικής Ψυχολογίας
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1. Επίκουρος καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
    

Σχέσεις μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας 
των γονέων και των παιδιών, και ο ρόλος 

της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς

Καραδήμας Χ. Ευάγγελος1

Περίληψη

Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της υποκειμε-
νικής ψυχολογικής ευεξίας (υποκειμενικού στρες και βαθμού ικανοποίη-
σης από τη ζωή) των γονέων και εκείνης των παιδιών τους, όπως και να  
διερευνήσει το ρόλο της ψυχολογικής εγγύτητας των παιδιών προς τους 
γονείς τους ως πιθανής ενδιάμεσης μεταβλητής. Στην έρευνα συμμετείχαν 
73 έφηβοι (31 αγόρια και 42 κορίτσια) ηλικίας 12 – 17 ετών και οι δύο γο-
νείς τους (συνολικά 219 άτομα). Το δείγμα συλλέχθηκε με συμπτωματική 
δειγματοληψία από ένα δημόσιο γυμνάσιο-λύκειο. Μετά από στατιστικό 
έλεγχο βασικών κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών, μόνο τα επίπεδα 
υποκειμενικού στρες του πατέρα και ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή 
της μητέρας σχετίστηκαν κατά στατιστικώς σημαντικό τρόπο με τους δεί-
κτες ευεξίας του παιδιού. Τα ίδια αποτελέσματα προέκυψαν από μια ανά-
λυση διαδρομών. Επιπρόσθετα, η αντιλαμβανόμενη ψυχολογική εγγύτητα 
με τους γονείς μόνο σε μια περίπτωση έπαιξε ρόλο ενδιάμεσης μεταβλητής. 
Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά όχι μόνο σε επίπεδο ερευνητικό, 
αλλά και πρακτικό – παρεμβατικό.

Λέξεις κλειδιά: Ψυχική ευεξία, Σχέσεις γονέων – παιδιών, Οικογένεια, Οι-
κογενειακό κλίμα

Abstract

The aim of this study was to examine the association between children’s 
and their parents’ psychological well-being (assessed with perceived stress 
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and satisfaction with life), as well as the role of perceived parental closeness 
as a possible mediator. Participants were 73 adolescents (31 boys, 42 girls) 
aged 12 – 17, and both of their parents (219 persons in total). A conve-
nience sampling procedure from a public high school was followed. After 
controlling for major socio-demographic variables, the children’s psycho-
logical well-being was significantly related to fathers’ perceived stress and 
mothers’ satisfaction with life. A path analysis provided the same results 
as well. Additionally, according to the results, perceived parental closeness 
acted as a mediating variable in just one case. The above-mentioned find-
ings are important for research and psychological intervention purposes.

Key words: Psychological well-being, Parents – children relationship, Fam-
ily, Family climate

Εισαγωγή

Μια κύρια παράμετρος που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία και 
ευεξία των παιδιών είναι το φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο διαβιούν (Currie et al., 2004). Έτσι, η οικογένεια και οι σχέσεις 
με τους γονείς είναι μεταξύ των παραγόντων εκείνων που ασκούν σημαντι-
κή επίδραση, τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη, στην υγεία 
παιδιών και εφήβων (Bandura, 1997. Bauman, Carver, & Gleiter, 2001). 
Μάλιστα, η οικογένεια φαίνεται πως είναι το σημαντικότερο ίσως πλαίσιο 
διαμόρφωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας του παιδιού, εφόσον πρω-
ταγωνιστεί (α) στην εκμάθηση συμπεριφορών και συνηθειών που σχετίζο-
νται με την υγεία, με τη διατήρηση της υγείας, αλλά και με την αντίδραση 
στην ασθένεια, καθώς και (β) στην εκδίπλωση γνωστικών και συναισθημα-
τικών γνωρισμάτων, όπως η αίσθηση προσωπικής ευπάθειας, οι προσδο-
κίες αυτοαποτελεσματικότητας κ.λ.π, οι οποίες συνδέονται καίρια με την 
υγεία (Currie et al., 2004).

Υπάρχει μια μεγάλη σειρά ερευνών που καταδεικνύει την ισχυρή σχέ-
ση μεταξύ παραγόντων που σχετίζονται με την οικογένεια, την υγεία και 
την ευεξία των παιδιών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τον προστατευτικό 
ρόλο των θετικών σχέσεων με τους γονείς και της οικογενειακής συνοχής 
ως προς την εκδήλωση συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλη-
μάτων (π.χ. Lucia & Breslau, 2006. Rutter, 1989. Slee, 1996). Αντίθετα, οι 
συγκρούσεις εντός της οικογένειας και το στρες που δηλώνουν τα μέλη 
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της οικογένειας συνδέονται με την ύπαρξη δυσκολιών στο συναίσθημα και 
στη συμπεριφορά (π.χ. Kovacs, 1997. O’ Connor, 2002). Επίσης, η ενεργός 
γονική ανάμειξη στην ανάπτυξη των παιδιών έχει συνδεθεί θετικά με την 
ψυχολογική ευεξία και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των τελευταίων (π.χ. 
Flouri & Buchanan, 2003). Η κοινωνική υποστήριξη που παρέχουν οι γο-
νείς προς τα παιδιά τους είναι μάλιστα σημαντική για την ψυχική υγεία 
και την αυτο-αξιολογούμενη σωματική υγεία καθόλη την παιδική ηλικία 
και την εφηβεία (Harter, 1999). Από την άλλη πλευρά, τα αυξημένα πο-
σοστά διαζυγίων και η ασταθής παροχή γονικής φροντίδας, η ανεπαρκής 
επίβλεψη και η μειωμένη ψυχολογική εγγύτητα με τα παιδιά σχετίζονται 
με χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας, χαμηλότερη αυτο-εκτίμηση, 
αλλά και με πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα (π.χ. Karvonen, Vikat, & 
Rimpelä, 2005. Sweeting & West, 1995).

Επιπρόσθετα, η επιρροή που ασκείται από τους γονείς (μέσω της πα-
ροχής μοντέλων συμπεριφοράς, της επίβλεψης και της παροχής ενισχύσε-
ων), όπως και η ψυχολογική εγγύτητα μεταξύ των μελών της οικογένειας 
είναι πραγματικά κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη συμπεριφορών 
που σχετίζονται με την ψυχική και σωματική υγεία, όπως το κάπνισμα, η 
χρήση ουσιών και το αλκοόλ, ο έλεγχος του σωματικού βάρους, η άσκηση, 
η προσοχή που επιδεικνύεται σε θέματα υγείας κ.λ.π (Bauman et al., 2001. 
Carter, McGee, Taylor, & Williams, 2007. Crossman, Sullivan, & Benin, 
2006. Kendrick, Mulvaney, Burton, & Watson, 2005. Kuendig & Kuntsche, 
2006. Resnick, Harris, & Blum, 1993). Η επίδραση που ασκούν οι γονείς 
στην ανάπτυξη και διατήρηση συμπεριφορών, που σχετίζονται με την 
υγεία φαίνεται ότι ασκείται τόσο άμεσα όσο, και έμμεσα, μέσω της διαμόρ-
φωσης αντίστοιχων γνωστικών σχημάτων και πεποιθήσεων, στάσεων και 
προσδοκιών (Ennett & Bauman, 1991).

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το 
βαθμό συσχέτισης μεταξύ της υποκειμενικής ψυχολογικής ευεξίας των γο-
νέων και της αντίστοιχης ευεξίας των παιδιών τους. Από όσα γνωρίζου-
με, δεν έχει διερευνηθεί μέχρι στιγμής η σχέση αυτή σε ανάλογη έρευνα. 
Σημειώνουμε ότι η «ψυχική ευεξία» αναφέρεται στο βαθμό ψυχοκοινωνι-
κής λειτουργικότητας του ατόμου (Ryan & Deci, 2001). Παρά τη δυσκο-
λία επακριβούς αξιολόγησης, η αποδοχή του εαυτού, η ύπαρξη στόχων, η 
ικανοποίηση από τη ζωή, το θετικό και αρνητικό συναίσθημα, η ύπαρξη 
ψυχολογικών συμπτωμάτων κ.ά. έχουν χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί η 
ψυχική ευεξία. Επιπρόσθετα, στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του 
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ρόλου της αντιλαμβανόμενης ψυχολογικής εγγύτητας του παιδιού προς 
τους γονείς του ως μια πιθανή ενδιάμεση μεταβλητή στη σχέση μεταξύ της 
ευεξίας των γονέων και του παιδιού. Η «ψυχολογική εγγύτητα» προς τους 
γονείς αντιστοιχεί στην αντιλαμβανόμενη γονική υποστήριξη, φροντίδα 
και θαλπωρή και αποτελεί δείκτη της γενικότερης σχέσης με τους γονείς 
(Bahr, Marcos, & Maughan, 1995). 

Η ύπαρξη σημαντικής σχέσης μεταξύ του επιπέδου ψυχικής υγείας των 
γονέων και εκείνου των παιδιών, αλλά και η σημασία της θετικής σχέσης 
μεταξύ γονέων και παιδιών, έχουν φανεί σε αρκετές έρευνες (Compas, 
1995. Merikangas & Angst, 1994). Για παράδειγμα, η ύπαρξη διαταραχών 
συναισθήματος στους γονείς, καθώς και οι υψηλοί βαθμοί στρες στην οι-
κογένεια σχετίζονται με την ύπαρξη συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
δυσκολιών στα παιδιά (Hughes & Gullone, 2008. Kovacs, 1997. Webster-
Stratton, 1990). Οι Bayer, Sanson και Hemphill (2006), σε μια μακροχρόνια 
έρευνα που διήρκησε τέσσερα έτη και βασίστηκε σε ερωτηματολόγια αλλά 
και άμεση παρατήρηση βρήκαν ότι η εμφάνιση συναισθηματικών προβλη-
μάτων στα παιδιά προβλεπόταν από τα επίπεδα γονικού στρες, άγχους και 
κατάθλιψης. Τα επίπεδα γονικού στρες και η ύπαρξη διαταραχών συναισθή-
ματος στους γονείς έχουν,  επίσης,  συσχετισθεί με μειωμένη λειτουργικό-
τητα, προβλήματα υγείας και άλλα συμπτώματα σε ειδικές ομάδες παιδιών, 
όπως τα παιδιά με χρόνιο πρόβλημα υγείας (βλ. π.χ. Wolf, Miller, & Chen, 
2008). Όσον αφορά την αντιλαμβανόμενη ψυχολογική εγγύτητα με τους 
γονείς έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
προστασίας των παιδιών από την εμφάνιση ψυχοπαθολογικών συμπτωμά-
των (Compas, 1995). Ομοίως, έχει σχετιστεί με χαμηλότερα επίπεδα εμφά-
νισης επικίνδυνων συμπεριφορών (π.χ. χρήση ουσιών και αλκοόλ), όπως 
και με υψηλότερη σχολική επίδοση και μικρότερο κίνδυνο εγκατάλειψης 
του σχολείου (Roche, Ahmed & Blum, 2008).

Στη βάση των παραπάνω ερευνών, οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας 
ήταν οι ακόλουθες: α) μεταξύ της υποκειμενικής ψυχολογικής ευεξίας των 
γονέων και των παιδιών υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση, ακόμα και 
ελέγχοντας για βασικούς κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες, όπως η 
ηλικία γονέων και παιδιού, το φύλο του παιδιού, το κοινωνικο-οικονομικό 
επίπεδο των γονέων (όπως προσδιορίστηκε από το μορφωτικό τους επί-
πεδο και το δηλούμενο προσωπικό εισόδημα). β) η αντιλαμβανόμενη ψυ-
χολογική εγγύτητα με τους γονείς μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ υποκειμε-
νικής ψυχικής ευεξίας γονέων και παιδιού. Η υποκειμενική ψυχική ευεξία 
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αξιολογήθηκε με έναν αρνητικό δείκτη (υποκειμενικό στρες), καθώς και με 
ένα θετικό δείκτη (βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή).

Μέθοδος

2.1. Δείγμα και διαδικασία

Στην έρευνα συμμετείχαν 73 έφηβοι (31 αγόρια και 42 κορίτσια) ηλι-
κίας 12 – 17 ετών (Μ = 15.26, TA = 1.43), οι πατέρες τους (73 άτομα, Μ 
ηλικίας = 48.64, TA = 5.65) και οι μητέρες τους (73 άτομα, Μ ηλικίας = 42.43, TA 
= 7.22). Όσον αφορά το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των οικογενειών 
τους, το 42.6% των πατέρων και το 44.8% των μητέρων δήλωσε ότι κατέχει 
κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ . Επίσης, το 4.2% των πατέρων και το 47.15% των 
μητέρων δήλωσαν μηδενικό προσωπικό εισόδημα, το 12.5% και το 33.8% 
των πατέρων και των μητέρων αντίστοιχα δήλωσαν προσωπικά εισοδήμα-
τα ως 1000 ευρώ μηνιαίως, το 44.4% και το 11.8% δήλωσαν εισόδημα 1001-
1500 ευρώ μηνιαίως και, τέλος, ποσοστά 38.9% και 10.3% δήλωσαν πάνω 
από 1500 ευρώ μηνιαίως. Η διάμεσος βρισκόταν στο εισόδημα ως 1001-
1500 ευρώ μηνιαίως για τους άνδρες και ως 1000 ευρώ για τις γυναίκες. 
Ως προς το επάγγελμα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών δήλωσαν 
«υπάλληλοι» (49.3%) ή «αυτοαπασχολούμενοι» (35.2%), ενώ στις γυναί-
κες οι περισσότερες δήλωσαν «υπάλληλοι» (35.4%), «αυτοαπασχολούμε-
νες» (18.5%) ή «οικιακά» (33.8%).

Το δείγμα των παιδιών συλλέχθηκε με συμπτωματική δειγματοληψία 
από ένα δημόσιο γυμνάσιο-λύκειο. Τα παιδιά συμπλήρωσαν τα ερωτημα-
τολόγια της έρευνας εντός της τάξης κατά τη διάρκεια του τρίτου ωριαίου 
μαθήματος. Μέσω των παιδιών απεστάλησαν στους γονείς τους τα ερω-
τηματολόγια που αφορούσαν εκείνους, με την έγγραφη παράκληση να τα 
συμπληρώσουν εντός της ημέρας και να τα επιστρέψουν (μέσω των παι-
διών τους πάλι) στο σχολείο την επομένη, εντός σφραγισμένου φακέλου 
(που τους είχε παραδοθεί). Από το αρχικό δείγμα των 138 παιδιών που 
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στο σχολείο, μόνο για τα 73 επιστρά-
φηκαν ερωτηματολόγια και από τους δύο γονείς. Επίσης, επιστράφηκαν 9 
ερωτηματολόγια από τους πατέρες ή μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών. 
Δεν συμπεριλήφθηκαν όμως στην έρευνα, καθώς κάτι τέτοιο ξεπερνούσε 
τους στόχους της.



14

2.2. Μέσα μέτρησης

Υποκειμενικό στρες 

Η κλίμακα Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 
1983), η οποία μετρά το βαθμό στον οποίο ένα άτομο κρίνει τη ζωή του 
ως απαιτητική και στρεσογόνο, χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της 
υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των πατέρων, των μητέρων και των παι-
διών. Η κλίμακα αποτελείται από 10 ερωτήσεις (π.χ. Κατά τον τελευταίο 
μήνα, πόσο συχνά είστε σε ένταση επειδή συνέβη κάτι απρόοπτα; Κατά 
τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πάνε όπως 
θέλετε;). Οι συμμετέχοντες δήλωναν το βαθμό στον οποίο αισθάνθηκαν ή 
σκέφτηκαν όπως περιγράφει κάθε ερώτηση σε μια πενταβάθμια κλίμακα 
τύπου Likert από «ποτέ» ως το «πολύ συχνά» (Cronbach a = 0.86 για τους 
πατέρες, 0.84 για τις μητέρες και 0.74 για τα παιδιά).

Ικανοποίηση από τη ζωή

 Ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή, ως δεύτερος δείκτης υποκειμενι-
κής ψυχικής ευεξίας, μετρήθηκε με την κλίμακα Satisfaction with Life Scale 
(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Αποτελείται από 5 θέματα – 
δηλώσεις (π.χ. Οι συνθήκες ζωής μου είναι άριστες. Σε γενικές γραμμές, η 
ζωή μου είναι σχεδόν ιδανική). Οι συμμετέχοντες δήλωναν το βαθμό στον 
οποίο συμφωνούσαν με κΑθεμία δήλωση σε μια επτάβαθμη κλίμακα τύπου 
Likert  από το «διαφωνώ έντονα» ως το «συμφωνώ πολύ» (Cronbach a = 
0.84 για τους πατέρες, 0.82 για τις μητέρες και 0.66 για τα παιδιά). 

Ψυχολογική εγγύτητα με γονείς

Η ψυχολογική εγγύτητα που νιώθουν τα παιδιά προς τους γονείς τους 
αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο Parental Closeness Scale (Ream & 
Savin-Williams, 2005). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 θέματα – 
ερωτήσεις (π.χ. Πόσο πιστεύεις ότι νοιάζονται οι γονείς σου για σένα; Είναι 
οι γονείς σου θερμοί και στοργικοί απέναντί σου;). Οι απαντήσεις δόθηκαν 
στη βάση μιας πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert που εκτεινόταν από το 
«καθόλου» ως το «πάρα πολύ» (Cronbach α = 0.70).
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Ευρήματα

Προκαταρκτικά Ευρήματα

Για να ελέγξουμε πιθανές διαφορές ως προς το φύλο των παιδιών στις 
μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε (υποκειμενικό στρες, ικανοποίηση από 
τη ζωή και ψυχολογική εγγύτητα με γονείς), διενεργήσαμε μια πολυπα-
ραγοντική ανάλυση διακύμανσης (one-way ANOVA). Δεν βρέθηκαν στα-
τιστικώς σημαντικές διαφορές [Wilks’ λ = 0.98; F(3, 69) = 0.41, p > 0.10]. 
Έτσι, όλες οι ακόλουθες αναλύσεις οργανώθηκαν στο σύνολο των συμμε-
τεχόντων παιδιών. Επιπρόσθετα, μια σειρά paired t-test έδειξε ότι οι μητέ-
ρες και τα παιδιά δηλώνουν κατά στατιστικώς σημαντικό τρόπο υψηλότε-
ρο υποκειμενικό στρες σε σύγκριση με τους πατέρες [t (72) = 3.08, p <0.01, 
και t (72) = 4.57, p < 0.01, αντίστοιχα]. Σε καμία άλλη διμερή σύγκριση των 
γονέων μεταξύ τους ή προς τα παιδιά τους, τόσο για το υποκειμενικό στρες 
όσο και για την ικανοποίηση από τη ζωή, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 
διαφορές [ts (72) = 0.42 – 1.79, ps > 0.05]. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές 
αποκλίσεις των μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1*.

Σχέσεις των δεικτών υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας μεταξύ των μελών της 
οικογένειας

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ του υποκειμενι-
κού στρες και της ικανοποίησης από τη ζωή, όπως δηλώθηκαν από τους 
πατέρες, τις μητέρες και τα παιδιά. Παρατηρούμε ότι μεταξύ του υποκειμε-
νικού στρες των παιδιών και εκείνου των γονέων τους υπάρχουν στατιστι-
κώς σημαντικές θετικές συσχετίσεις, όπως και μεταξύ των βαθμών ικανο-
ποίησης από τη ζωή. Επίσης, στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση 
παρατηρείται μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης από τη ζωή των παιδιών με 
το στρες του πατέρα, αλλά όχι της μητέρας. Κατ’ αναλογία, ο βαθμός υπο-
κειμενικού στρες των παιδιών συσχετίζεται με την ικανοποίηση από τη ζωή 
της μητέρας κατά αρνητικό τρόπο, αλλά όχι με του πατέρα. Γενικώς όμως, 
οι στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις που παρατηρούνται είναι μάλλον 
μικρού ως μέτριου βαθμού (r2 = 0.05 – 0.18). 

* Οι πίνακες και τα γραφήματα εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου.
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Για να ελεγχθεί κατά πόσο οι δείκτες υποκειμενικής ευεξίας των γονέ-
ων σχετίζονται με εκείνους των παιδιών, ακόμα και ελέγχοντας2 για βασι-
κά κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, έλαβαν χώρα δύο ιεραρχικές 
αναλύσεις παλινδρόμησης (Πίνακας 2). Στην πρώτη ανάλυση, το υποκει-
μενικό στρες των παιδιών ήταν η εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ το φύλο και 
η ηλικία των παιδιών, η ηλικία των πατέρων και των μητέρων, η κατοχή 
πτυχίου από τον πατέρα και από την μητέρα και το προσωπικό μηνιαίο 
εισόδημα των πατέρων και των μητέρων (εισηγμένα στο πρώτο βήμα της 
ιεραρχικής παλινδρόμησης), καθώς και το υποκειμενικό στρες και η ικανο-
ποίηση από τη ζωή των δύο γονέων (εισηγμένα στο δεύτερο βήμα) υπήρ-
ξαν οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι δείκτες υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας 
των γονέων ερμήνευσαν ένα επιπρόσθετο 9% της διακύμανσης του υπο-
κειμενικού στρες των παιδιών, το οποίο έτεινε να είναι στατιστικώς σημα-
ντικό [ΔR2 = 0.09, Fchange (4, 40) = 2.20, p = 0.06]. Στατιστικώς σημαντική 
σχέση σημειώθηκε με το στρες των πατέρων (β = 0.37, t = 2.04, p < 0.05), 
όπως και με την ικανοποίηση από τη ζωή των μητέρων (β = -0.44, t = -2.37, 
p < 0.05).

Στη δεύτερη ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης, η ικανοποίηση από τη 
ζωή των παιδιών ήταν η εξαρτημένη μεταβλητή. Κατά τα λοιπά, η ανάλυση 
αυτή ήταν όμοια της προηγούμενης. Βρέθηκε ότι οι δείκτες υποκειμενικής 
ψυχικής ευεξίας των γονέων ερμήνευσαν ένα επιπρόσθετο 21% της διακύ-
μανσης της ικανοποίησης από τη ζωή των παιδιών [ΔR2 = 0.21, Fchange (4, 
40) = 4.52, p < 0.01]. Στατιστικώς σημαντική σχέση σημειώθηκε, όπως και 
παραπάνω, με το στρες των πατέρων (β = -.41, t = -2.43, p < 0.05) και με την 
ικανοποίηση από τη ζωή των μητέρων (β = 0.44, t = 2.51, p <0.05).

Δείκτες υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας και ψυχολογική εγγύτητα με γονείς

Ο βαθμός της ψυχολογικής εγγύτητας που δηλώνουν τα παιδιά προς 
τους γονείς τους βρέθηκε να συσχετίζεται κατά στατιστικώς σημαντικό 
τρόπο τόσο με το υποκειμενικό στρες των παιδιών (Pearson r = -0.28, p 
< 0.05) και την ικανοποίηση από τη ζωή τους (Pearson r = 0.52, p < 0.01) 
όσο και με τους περισσότερους δείκτες υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των 
δύο γονέων (βλ. Πίνακα 1). Όμως, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η μετα-
βλητή αυτή μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ των δεικτών ευεξίας των γονέων 
και εκείνων των παιδιών, προχωρήσαμε σε μια ανάλυση διαδρομών με τη 
χρήση του στατιστικού προγράμματος Lisrel 8 (Joreskog & Sorbom, 1996). 
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Σύμφωνα με το μοντέλο που ελέγξαμε, η ικανοποίηση από τη ζωή και το 
υποκειμενικό στρες των παιδιών προβλεπόταν από όλους τους δείκτες υπο-
κειμενικής ψυχικής ευεξίας και των δύο γονέων και από την ψυχολογική 
εγγύτητα με τους γονείς, ενώ η ικανοποίηση από τη ζωή των παιδιών προ-
βλεπόταν και από το υποκειμενικό τους στρες. Η ψυχολογική εγγύτητα με 
τους γονείς προβλεπόταν απ’ όλους τους δείκτες ευεξίας και των δύο γο-
νέων, ενώ οι τελευταίοι δείκτες προέβλεπαν ο ένας τον άλλο. Τα δεδομένα 
της έρευνας παρείχαν στήριξη στο μοντέλο μας (χ2 = 1.61, d.f. = 2, p = 0.45, 
AGFI = 0.95, CFI = 1.00, RMSEA = 0.00). Στο Σχήμα 1, παρουσιάζονται οι 
β-τιμές των συσχετίσεων, όπως προέκυψαν από την ανάλυση διαδρομών. 
Οι μη σημαντικές συσχετίσεις δεν παρουσιάζονται. Σημειώνεται ότι κατά 
στατιστικώς σημαντικό τρόπο το υποκειμενικό στρες των παιδιών και η 
ικανοποίησή τους από τη ζωή σχετίζονται άμεσα με το στρες του πατέρα 
και με την ικανοποίηση από τη ζωή της μητέρας (θετικά και αρνητικά, αντί-
στοιχα, στην πρώτη περίπτωση και αντίστροφα στη δεύτερη). Η ψυχολογι-
κή εγγύτητα με τους γονείς φάνηκε να λειτουργεί ως ενδιάμεση μεταβλητή 
μόνον σε μια περίπτωση: στην έμμεση σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από 
τη ζωή των μητέρων και του αυτού δείκτη στα παιδιά.

Συζήτηση

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση του βαθμού συσχέτι-
σης μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής υγείας των γονέων (πατέρων και 
μητέρων) και εκείνης των παιδιών τους, καθώς και η διερεύνηση του πι-
θανού ρόλου της αντιλαμβανόμενης ψυχολογικής εγγύτητας των παιδιών 
προς τους γονείς τους στην παραπάνω σχέση. Τα ευρήματα της έρευνας 
προσέφεραν επαρκή στήριξη στην πρώτη από τις υποθέσεις της έρευνας, 
αλλά μόνο μικρή στη δεύτερη. Σύμφωνα με αυτά, μετά από στατιστικό 
έλεγχο βασικών κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών, μόνο τα επίπεδα 
υποκειμενικού στρες του πατέρα και ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή 
της μητέρας σχετίστηκαν κατά στατιστικώς σημαντικό τρόπο, τόσο με το 
υποκειμενικό στρες όσο και με την ικανοποίηση από τη ζωή του παιδιού. 
Όμοια αποτελέσματα σημειώθηκαν και στην ανάλυση διαδρομών. Επιπρό-
σθετα, η ίδια ανάλυση έδειξε ότι η αντιλαμβανόμενη ψυχολογική εγγύτητα 
με τους γονείς μόνο σε μια περίπτωση έπαιξε ρόλο ενδιάμεσης μεταβλητής: 
στη σχέση μεταξύ ικανοποίησης από τη ζωή της μητέρας και της ικανοποί-
ησης από τη ζωή του παιδιού.
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Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση των ευρημάτων, θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι η έρευνα έχει ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των οικογενειών 
που συμμετείχαν στην έρευνα είναι μάλλον μέτριος. Η επιλογή τους έγινε 
κατά συμπτωματικό τρόπο, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη τύποι 
οικογενειών, όπως οι μονογονεϊκές. Ακόμα, συμμετείχαν οικογένειες των 
οποίων τα παιδιά βρισκόταν στην εφηβική ηλικία. Συνεπώς, τα όποια συ-
μπεράσματα αφορούν μόνο αυτή την ηλικιακή ομάδα παιδιών. Επιπρόσθε-
τα, η έρευνα ήταν συναφειακού τύπου και δεν επιτρέπει, κατά συνέπεια, 
την εξαγωγή κανενός συμπεράσματος όσον αφορά την κατεύθυνση των 
συσχετίσεων. Τέλος, εξετάστηκαν μόνο δύο δείκτες υποκειμενικής ψυχικής 
ευεξίας, αποκλείοντας άλλους σημαντικούς δείκτες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, σημειώνουμε ότι 
είναι αρκετά σημαντικό το βασικό εύρημα της ύπαρξης σχέσης μεταξύ των 
δεικτών υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας γονέων και παιδιών. Τούτο είναι σε 
συμφωνία προς τις υπάρχουσες έρευνες, οι οποίες έχουν καταδείξει τη ση-
μασία της γονικής συμπεριφοράς και της επίδρασης που ασκούν και οι δύο 
γονείς στη διαμόρφωση σειράς χαρακτηριστικών και του επιπέδου υγείας 
των παιδιών (Karvonen et al., 2005. Lucia & Breslau, 2006. O’Connor, 2002). 
Είναι πιθανό τα επίπεδα ψυχικής ευεξίας των γονέων να δημιουργούν ένα 
τέτοιο κλίμα στην οικογένεια που να προάγει ή αναλόγως να επιβαρύνει 
την υγεία των παιδιών (Bauman et al., 2001). Επίσης, είναι πιθανό οι γονείς 
να λειτουργούν ως πρότυπα για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ποικίλλων 
συμπεριφορών (π.χ. σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης των συναισθη-
μάτων και του στρες) με αποτέλεσμα να «διαιωνίζουν», έστω μερικώς, το 
επίπεδο υγείας και ευεξίας των ιδίων (Ennett & Bauman, 1991). Σε κάθε 
περίπτωση, φαίνεται πως εντός της οικογένειας τα επίπεδα ψυχικής, του-
λάχιστον, υγείας και ευεξίας υπόκεινται σε μια διαδικασία «διαλόγου» και 
αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. Καθώς μεταξύ των μελών της οικογένειας δεν 
υπάρχουν συνήθως στεγανά επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, είναι πολύ 
πιθανό τα επίπεδα υγείας και ευεξίας του ενός να συντελούν άμεσα στη 
διαμόρφωση των επιπέδων ευεξίας του άλλου. 

Ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον ήταν όμως το εύρημα ότι δεν ήταν 
γενικώς όλοι οι γονικοί δείκτες ψυχικής ευεξίας που σχετίστηκαν με εκεί-
νους των παιδιών τους, αλλά μόνο το υποκειμενικό στρες των πατέρων 
και η ικανοποίηση από τη ζωή των μητέρων, οι οποίοι φαίνεται να έδρα-
σαν κατά τρόπο συμπληρωματικό. Η λειτουργία της οικογένειας ως ένα 
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κοινωνικό σύστημα, μέσα στο οποίο κάθε μέλος αναπτύσσει τα δικά του 
προσωπικά χαρακτηριστικά «συμπληρώνοντας» πληροφορίες από διαφο-
ρετικές συμπεριφορές των άλλων, έχει ήδη επισημανθεί από τους Parke και 
Buriel (1998). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και ως προς τις συναισθηματικές 
αντιδράσεις των παιδιών (McElwain, Halberstadt, & Volling, 2007). Μάλι-
στα, οι Dunsmore και Halberstadt (1997) πρότειναν ότι οι διαφορές μεταξύ 
των δύο γονέων στην έκφραση συναισθημάτων και στη διαχείριση κατα-
στάσεων μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν συνθετότερα 
και επαρκέστερα συναισθηματικά σχήματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, είναι 
πιθανό τα παιδιά να διαμορφώνουν τα δικά τους επίπεδα ψυχικής ευεξίας 
«συνθέτοντας» διαφορετικά δεδομένα από τους δύο γονείς. Βέβαια, περαι-
τέρω έρευνα σε μακροχρόνια βάση είναι απαραίτητη για να ελεγχθεί και να 
αποσαφηνιστεί η υπόθεση αυτή.

Αξιοσημείωτο είναι και το εύρημα ότι η αντιλαμβανόμενη ψυχολογική 
εγγύτητα με τους γονείς, αν και συσχετίστηκε με το υποκειμενικό στρες 
του παιδιού και κυρίως με το βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή (Pearson r 
= 0.52, p < 0.001), διαμεσολάβησε μόνο στη σχέση μεταξύ ικανοποίησης 
από τη ζωή των μητέρων και του αντίστοιχου δείκτη στα παιδιά. Επίσης, 
μεταξύ των μεταβλητών αυτών υπήρξε μια ισχυρή άμεση σχέση. Έτσι, αν 
και γενικά σχετίζεται με την ψυχική ευεξία των παιδιών, κάτι που ήταν 
μάλλον αναμενόμενο (Compas, 1995. Roche et al., 2008), δεν φαίνεται να 
παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη σχέση μεταξύ ψυχικής ευεξίας γονέων 
και παιδιών. Μια πιθανή ερμηνεία του ευρήματος αυτού ίσως έχει να κά-
νει με την παραπάνω επισήμανση ότι μεταξύ των μελών της οικογένειας 
συνήθως δεν υπάρχουν στεγανά επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Έτσι, 
η υποκειμενική ευεξία των παιδιών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την 
ευεξία των γονιών τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση της 
συναισθηματικής εγγύτητας προς εκείνους. 

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί η έλλειψη σχέσης μεταξύ υποκειμενι-
κού στρες και ικανοποίησης από τη ζωή και στα τρία μέλη των οικογενειών 
που ερευνήθηκαν (πατέρες, μητέρες, παιδιά), όπως φάνηκε στις αναλύσεις 
συσχέτισης, κυρίως όμως στην ανάλυση διαδρομών. Παρόμοια ευρήματα 
έρχονται να ενισχύσουν τη θέση αρκετών ερευνητών ότι στην υποκειμενική 
ψυχική ευεξία υφίσταται μια θετική αλλά και μια αρνητική πλευρά, μεταξύ 
των οποίων υπάρχει κάποιου τουλάχιστον βαθμού ανεξαρτησία (Clark & 
Watson, 1991. Huppert & Whittington, 2003), και έτσι προβλέπονται από 
ή προβλέπουν διαφορετικές μεταβλητές (Karademas, 2007). 
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Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά όχι μόνο σε επίπεδο ερευνη-
τικό, αλλά και πρακτικό – παρεμβατικό. Καταδεικνύουν τη σημασία του 
επιπέδου ευεξίας και των δύο γονέων για την υγεία και ευεξία των παιδιών.  
Ήδη έχουν αναπτυχθεί οικογενειακές παρεμβατικές διαδικασίες (με τη 
χρήση τεχνικών και στρατηγικών κυρίως γνωστικής-συμπεριφοριστικής 
και συστημικής προέλευσης), οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της συ-
ναισθηματικής κατάστασης των γονέων και στην ενίσχυση των σχέσεων 
με τα παιδιά, ώστε να επιτευχθεί τελικώς η βελτίωση της υγείας των τελευ-
ταίων (βλ. σχετικές ανασκοπήσεις, Johnson, Kent, & Leather, 2005. Jones 
& Prinz, 2005). Έρευνες, όπως η παρούσα, αποκαλύπτουν το εύρος και τη 
μορφή των σχέσεων που αφορούν στην ψυχική ευεξία και παρέχουν πλη-
ροφορίες δυνητικά χρήσιμες για το σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων 
και αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Μελλοντικές έρευνες θα βοηθήσουν 
ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Καλό θα ήταν οι έρευνες 
αυτές να περιλαμβάνουν μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγματα 
οικογενειών, η μελέτη να γίνεται σε μακροχρόνια βάση, να απευθύνονται 
σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες παιδιών, καθώς και να συμπεριλαμβά-
νουν περισσότερες μεταβλητές τόσο ως δείκτες υγείας και ευεξίας όσο και 
ως πιθανές προβλεπτικές και ενδιάμεσες μεταβλητές.
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Πίνακας 1
Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις και Συσχετίσεις Μεταξύ των Μεταβλητών 

της Έρευνας

 

Πίνακας 1 

 ,          

  Μ.Ο. Τ.Α.     1    2    3    4    5    6 

1. Στρες πατέρα 26.61 7.03       -- 

2. Στρες μητέρας 28.99 6.06    .51**    -- 

3. Στρες παιδιού 30.45 5.40    .36**  .26*    -- 

4. Ικανοποίηση πατέρα 24.73 5.41  -.11 -.13 -.10    -- 

5. Ικανοποίηση μητέρας 24.44 5.45   .04 -.17 -.24* .41**    -- 

6. Ικανοποίηση παιδιού 23.90 5.46   -.24* -.12 -.29* .25* .43**    -- 

7. Εγγύτητα με γονείς 20.34 3.29  -.21 -.27* -.28* .26* .25* .52** 

. Μ.Ο. = Μέσος όρος. Τ.Α. = Τυπική απόκλιση. Ικανοποίηση = Ικανοποίηση από τη 

ζωή.  

* p < .05,  ** p < .01 

16 
 

Σημείωση. Μ.Ο. = Μέσος όρος. Τ.Α. = Τυπική απόκλιση. Ικανοποίηση = Ικανοποίηση από 
τη ζωή. 
* p < .05,  ** p < .01
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Πίνακας 2
Περίληψη των Ιεραρχικών Αναλύσεων Παλινδρόμησης επί των Δεικτών 

Υποκειμενικής Ψυχικής Ευεξίας των Παιδιών (Ν = 73)

 

Πίνακας 2 

          

   (  = 73) 

          t    ΔR2
 Fchange   d.f.  

Υποκειμενικό Στρες Παιδιών 

Βήμα 1  

 

 

Φύλο παιδιού 

Ηλικία παιδιού 

Ηλικία πατέρα 

Ηλικία μητέρας 

Πτυχίο πατέρα 

Πτυχίο μητέρας 

Εισόδημα πατέρα 

Εισόδημα μητέρας 

 

 .09 

-.07 

 .10 

-.11 

 .08 

-.21 

 .10 

-.34 

 

   .66 

  -.47 

   .58 

  -.64 

   .46 

-1.20 

   .70 

-2.27* 

   .04  1.25 8, 44  

 

Βήμα 2   

Στρες πατέρα 

Στρες μητέρας 

Ικανοποίηση πατέρα 

Ικανοποίηση μητέρας 

 

 .36 

-.16 

 .08 

-.44 

 

 2.04* 

 -.94 

  .43 

-2.37* 

   .09  2.20† 4, 40  

Ικανοποίηση από τη Ζωή Παιδιών 

Βήμα 1  

 

 

Φύλο παιδιού 

Ηλικία παιδιού 

Ηλικία πατέρα 

Ηλικία μητέρας 

Πτυχίο πατέρα 

Πτυχίο μητέρας 

 

 .03 

 .23 

-.24 

 .02 

 .21 

-.16 

 

    .17 

 1.40 

-1.41 

    .12 

  1.21 

  -.91 

   .02    .91 8, 44  
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Σημείωση. Ικανοποίηση = Ικανοποίηση από τη ζωή. Παρουσιάζονται μόνο οι στατιστικώς 
σημαντικές διαδρομές. R2 ικανοποίηση από τη ζωή παιδιών = .44, R2 υποκειμενικό στρες παιδιών = .24.

Σημείωση. Ικανοποίηση = Ικανοποίηση από τη ζωή. Κωδικοποίηση φύλου παιδιού: 0 = 
άνδρας, 1 = γυναίκα. Κωδικοποίηση πτυχίου: 0 = κατοχή πτυχίου, 1 = έλλειψη. Κωδικοποίηση 
εισοδήματος πατέρα: 0 = ως 1500 ευρώ, 1 = άνω των 1500 ευρώ μηνιαίως. Κωδικοποίηση 
εισοδήματος μητέρας: 0 = ως 1000 ευρώ, 1 = άνω των 1000 ευρώ μηνιαίως.
† p = .06,  * p < .05,  ** p < .01.

Σχήμα 1
Ανάλυση διαδρομών μεταξύ των δεικτών υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των 
πατέρων, των μητέρων και παιδιών και της ψυχολογικής εγγύτητας με τους 

γονείς, καθώς και οι β-τιμές των στατιστικώς σημαντικών διαδρομών.

 

Εισόδημα πατέρα 

Εισόδημα μητέρας 

 .16 

 .07 

  1.02 

    .44 

Βήμα 2   

Στρες πατέρα 

Στρες μητέρας 

Ικανοποίηση πατέρα 

Ικανοποίηση μητέρας 

 

-.41 

 .05 

 .12 

 .44 

 

-2.43* 

   .32 

   .70 

 2.51* 

   .21  4.52** 4, 40  

. Ικανοποίηση = Ικανοποίηση από τη ζωή. Κωδικοποίηση φύλου παιδιού: 0 = 

άνδρας, 1 = γυναίκα. Κωδικοποίηση πτυχίου: 0 = κατοχή πτυχίου, 1 = έλλειψη. Κωδικοποίηση 

εισοδήματος πατέρα: 0 = ως 1500 ευρώ, 1 = άνω των 1500 ευρώ μηνιαίως. Κωδικοποίηση 

εισοδήματος μητέρας: 0 = ως 1000 ευρώ, 1 = άνω των 1000 ευρώ μηνιαίως. 

† p = .06,  * p < .05,  ** p < .01. 

18 
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 1. Ανάλυση διαδρομών μεταξύ των δεικτών υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των πατέρων, 

των μητέρων και παιδιών και της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς, καθώς και οι -τιμές 

των στατιστικώς σημαντικών διαδρομών. 

 

Στρες πατέρα          

Στρες παιδιού 

Στρες μητέρας 

                     Εγγύτητα με γονείς 

Ικανοποίηση πατέρα 

         Ικανοποίηση παιδιού 

Ικανοποίηση μητέρας 

 

. Ικανοποίηση = Ικανοποίηση από τη ζωή. Παρουσιάζονται μόνο οι στατιστικώς 

σημαντικές διαδρομές. R2 ικανοποίηση από τη ζωή παιδιών = .44, R2 υποκειμενικό στρες παιδιών = .24. 

 

 

.08 .33 

-.25 

.16 -.24 
.41 

.41 .36 
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Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων
και στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους

Λαμπροπούλου Αικατερίνη1

Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της υποκειμε-
νικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων και των στρατηγικών που χρησιμοποι-
ούν για την αντιμετώπιση των αγχογόνων καταστάσεων. Το δείγμα αποτε-
λούσαν 232 έφηβοι (110 αγόρια και 122 κορίτσια) από δημόσια γυμνάσια 
και λύκεια της περιοχής των Αθηνών. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη 
χρήση του Ερωτηματολόγιου Υποκειμενικής Αίσθησης Ευεξίας (BSW/Y) 
το οποίο μετράει τους παράγοντες: Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυ-
τοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή, Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα 
και Καταθλιπτική διάθεση. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες περιλαμβάνονται 
σε ένα γενικότερο παράγοντα που ονομάζεται Ικανοποίηση, ενώ οι επόμε-
νοι τρεις περιλαμβάνονται στο γενικότερο παράγοντα Αίσθηση ασθένειας. 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κατα-
στάσεων Άγχους που περιγράφει τις στρατηγικές Οικογενειακή στήριξη, 
Αποφυγή-Λήθη, Αδυναμία-Παραίτηση, Λύση προβλήματος, Απομόνωση, 
Αναζήτηση βοήθειας και Αναθεώρηση-Ανασύνταξη. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της 
στρατηγικής Απόσυρση και των παραγόντων που δείχνουν θετική ευεξία 
(Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή, 
Ικανοποίηση) και θετική συνάφεια με τους «αρνητικούς» παράγοντες της 
ευεξίας (Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα, Καταθλιπτική διάθεση, Αί-
σθηση ασθένειας). Επίσης, θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των παραγό-
ντων Καταθλιπτική διάθεση και Αδυναμία-Παραίτηση, όπως και μεταξύ των 
παραγόντων Ικανοποίηση από τη ζωή και Οικογενειακή στήριξη. Τέλος, τα 
ευρήματα ανέδειξαν διαφορές μεταξύ φύλου και ηλικίας όσον αφορά στην 
υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων. 

1. Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλο-
σοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Λέξεις κλειδιά: Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας, στρατηγικές αντιμετώπι-
σης αγχογόνων καταστάσεων, έφηβοι 

Abstract

The aim of this study is to explore the relationship between Greek ado-
lescents’ subjective well-being and the coping strategies they tend to use. 
The participants, 232 adolescents (110 boys and 122 girls) attending Greek 
public schools, filled in the Greek version of BSW/Y (Berne Questionnaire 
of Subjective Well-Being/ Youth Form) as well as the ACOPS (Athens Cop-
ing Scale for Children and Adolescents). According to the factorial struc-
ture of BSW/Y, subjective well-being consists of six lower order factors 
(Positive Attitude toward Life, Problems, Somatic Complaints, Self-Esteem, 
Depressive Mood and Joy in Life) and two higher order factors (Satisfaction 
and Ill-being). According to the factorial structure of the ACOPS, seven 
coping strategies are adopted by adolescents (Family Assistance Seeking, 
Personal Problem Solving, Avoidance - Emotional Control, Giving Up - Dis-
tancing, Seeking Other’ s Support, Withdrawal and Forgetting). Results show 
that there is statistically significant negative correlation between the coping 
strategy of Withdrawal and positive subjective well-being factors (Positive 
Attitude toward Life, Self-Esteem, Joy in Life and Satisfaction). On the other 
hand, statistically significant positive correlation between the coping strat-
egy of Withdrawal and negative subjective well-being factors (Problems, 
Somatic Complaints, Depressive Mood and Ill-being) was found. In addition, 
positive correlation between Depressive Mood and Giving Up - Distancing 
and between Joy in Life and Family Assistance Seeking was found. Finally, re-
sults indicate gender and age differences concerning subjective well-being. 

Key words: Subjective well being, coping strategies, adolescents

Εισαγωγή

Ο βαθμός ικανοποίησης των ατόμων από τη ζωή τους έχει απασχολήσει 
κατά καιρούς φιλοσόφους, ψυχολόγους αλλά και επιστήμονες διαφόρων 
κλάδων.  Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί και έχουν προταθεί διαφορε-

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 31

τικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ευεξίας ανάλογα με τις απόψεις που 
κυριαρχούν στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης, υπάρχουν διάφορες 
προσεγγίσεις και για τους παράγοντες που επιδρούν στην υποκειμενική 
αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής του ατόμου όσο και για τους τρόπους 
που υιοθετεί το άτομο για τη βελτίωση της ποιότητας αυτής.

Μια βασική προϋπόθεση για την προσωπική ευεξία είναι η αποτελε-
σματική αντιμετώπιση γεγονότων και καταστάσεων που αξιολογούνται 
από τα άτομα ως δυσάρεστες. Τέτοιες καταστάσεις, που στη βιβλιογραφία 
περιγράφονται ως αγχογόνοι παράγοντες, είναι εμπόδια που αντιμετωπί-
ζουν και γεγονότα τα οποία βιώνουν οι άνθρωποι καθόλη τη διάρκεια της 
ζωής τους (Bolger, 1990. Atkins, 1991). Στην προσπάθεια επίλυσης αυτών 
των καταστάσεων τα άτομα υιοθετούν ορισμένους τρόπους, οι οποίοι ορί-
ζονται ως στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Η επιλο-
γή των στρατηγικών αυτών για το κάθε άτομο εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες, όπως η προσωπικότητά του ή τα χαρακτηριστικά της ίδιας της 
κατάστασης. Η υπόθεση, που είναι δυνατό να διατυπωθεί, είναι ότι η απο-
τελεσματικότητα των στρατηγικών που επιλέγει το άτομο, ενδεχομένως, 
να επιδρά στην υποκειμενική αίσθηση ευεξίας του, καθώς ο τρόπος που 
αντιμετωπίζει το άγχος πιθανώς να σχετίζεται με το πόσο ικανοποιημένο 
είναι από τη ζωή του. Επίσης, είναι πιθανό ένα άτομο που είναι περισσότε-
ρο ικανοποιημένο με τη ζωή του να αντιμετωπίζει περισσότερο αποτελε-
σματικά δύσκολες καταστάσεις.

Οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν σε βάθος όλες τις 
πτυχές που σχετίζονται τόσο με την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας (Diener, 
2000. Grob, 2000) όσο και με την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων 
(Compas, 1987. Lazarus & Folkman, 1984a, 1984b) κυρίως σε ενήλικες. 
Ωστόσο, οι δύο αυτές ερευνητικές κατευθύνσεις μέχρι τώρα έχουν αποτε-
λέσει το επίκεντρο των περισσότερων ερευνών σε ξεχωριστά επίπεδα και 
όχι σε συνδυασμό μεταξύ τους. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπάθεια 
μελέτης της υποκειμενικής ευεξίας, αλλά και των στρατηγικών αντιμετώ-
πισης αγχογόνων καταστάσεων και διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης 
στους εφήβους. Ακολουθεί μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 
δύο διαστάσεων, ενώ επιχειρείται μια μελέτη αυτών στην εφηβική ηλικία 
τόσο σε ξεχωριστά, όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Επίσης, γίνεται πα-
ρουσίαση ορισμένων ευρημάτων σχετικά με την επίδραση δημογραφικών 
μεταβλητών στους υπό εξέταση τομείς.
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Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας 

Η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας αναφέρεται κυρίως στην εκτίμηση της 
ύπαρξης θετικών στάσεων και συναισθημάτων στο άτομο και στην προ-
σπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αξιολογούν τη 
ζωή τους (Diener, 2000). Ο όρος ευεξία ορίζεται ως η αίσθηση που έχει το 
άτομο ότι η ζωή του ήταν και είναι καλή. Συνιστά μια διαρκή αντίληψη του 
ατόμου ότι όλη η ζωή του έχει νόημα, είναι πλήρης και ευχάριστη (Myers, 
1993). Η ευεξία περιλαμβάνει την έννοια της ικανοποίησης, η οποία απο-
τελεί την αίσθηση που έχει το άτομο ότι έχει επιτευχθεί ένας στόχος κατά 
τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Όσο το άτομο νιώθει ότι οι στόχοι του 
επιτυγχάνονται, τότε η αίσθηση της ικανοποίησης παραμένει ανεπηρέα-
στη και παρόλο που ο απώτερος στόχος μπορεί να είναι υψηλός, ακόμα και 
επιτεύγματα μικρότερης εμβέλειας είναι δυνατό να παρέχουν στο άτομο 
αισθήματα ικανοποίησης  (Diener, 2000). 

Οι Diener, Suh & Oishi (1997) θεωρούν ότι η υποκειμενική αίσθηση 
ευεξίας αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο μελέτης στην ψυχολογία, με βασικό 
σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αξιολογούν τη 
ζωή τους. Αυτές οι αξιολογήσεις μπορεί να είναι κυρίως γνωστικές ή να 
αναφέρονται στη συχνότητα με την οποία τα άτομα βιώνουν ευχάριστα 
και δυσάρεστα συναισθήματα. Ένα άτομο θεωρείται ότι έχει υψηλό επίπεδο 
ευεξίας, αν κατά κανόνα βιώνει ικανοποίηση από τη ζωή και νιώθει θετικά 
συναισθήματα και μόνο κάποιες φορές βιώνει δυσάρεστα συναισθήματα. 
Αντίθετα, ένα άτομο θεωρείται ότι έχει χαμηλό επίπεδο ευεξίας, αν δεν 
είναι ικανοποιημένο από τη ζωή του, βιώνει σε μικρό βαθμό θετικά συ-
ναισθήματα, όπως χαρά και στοργή, ενώ αντίθετα νιώθει συχνά αρνητικά 
συναισθήματα, όπως θυμό ή άγχος. Οι περισσότεροι άνθρωποι αξιολογούν 
τις εμπειρίες τους ως καλές ή κακές και συνήθως νιώθουν συναισθήματα 
που τους προκαλούν είτε θετική είτε αρνητική διάθεση. Επομένως, τα άτο-
μα είναι σε θέση να κάνουν κρίσεις για τη ζωή τους και έχουν ένα επίπεδο 
υποκειμενικής ευεξίας, ακόμα κι αν συχνά δεν το σκέφτονται συνειδητά. 

Δομή της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας

Η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας θεωρείται ότι έχει τρεις βασικές δι-
αστάσεις: το θετικό συναίσθημα, το αρνητικό συναίσθημα και τη γενική 
ικανοποίηση από τη ζωή. Οι Bostic & Ptacek (2001) υποστηρίζουν ότι τα 
άτομα με υψηλό επίπεδο αίσθησης ευεξίας  δηλώνουν υψηλό επίπεδο θετι-
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κού συναισθήματος και ικανοποίησης από τη ζωή και χαμηλό επίπεδο αρ-
νητικού συναισθήματος. Επομένως, τα θετικά συναισθήματα, η ανυπαρξία 
ή η σπάνια ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων και η συνολική εκτίμηση 
της ζωής ενός ατόμου ως θετική και ικανοποιητική αποτελούν τα πρωταρ-
χικά στοιχεία που συνθέτουν την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας 
είναι ότι εξ ορισμού είναι υποκειμενική (Diener & Diener, 1996). Παρό-
λο που πολλά κριτήρια ψυχικής υγείας καθορίζονται εξωτερικά από τους 
επαγγελματίες του χώρου (π.χ. ωριμότητα, αυτονομία, αντίληψη της 
πραγματικότητας), η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας αξιολογείται με βάση 
την άποψη του ίδιου του ατόμου. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο νομίζει 
ότι η ζωή του πηγαίνει καλά, τότε αυτό συνιστά μια πραγματικότητα για 
το ίδιο και η ζωή του πηγαίνει καλά μέσα σε αυτό το προσωπικό πλαίσιο 
αναφοράς. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας 
δεν αποτελεί ορισμό ψυχικής υγείας, επειδή τα άτομα είναι πιθανό να είναι 
διαταραγμένα, ακόμα και αν τα ίδια νιώθουν ευτυχισμένα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της υποκειμενικής ευεξίας είναι ότι υψη-
λό επίπεδο υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας δεν ισοδυναμεί μόνο με την 
απουσία αρνητικού συναισθήματος, αλλά είναι απαραίτητη και η παρου-
σία θετικού συναισθήματος. Δηλαδή, το να μην νιώθει κάποιος άσχημα 
δε σημαίνει απαραιτήτως και ότι νιώθει καλά. Το μεγαλύτερο μέρος της 
βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα 
είναι σχετικά ανεξάρτητα μεταξύ τους (Crocker, 1997. Emmons, 1986. Em-
mons & Diener, 1985. Huebner & Dew, 1996), παρόλο που ορισμένες μετα-
γενέστερες έρευνες υποστηρίζουν το αντίθετο (Feldman & Russell, 1998. 
Russell & Carroll, 1999). Ωστόσο αποτελεί βασική θέση των μελετητών ότι 
η ικανοποίηση από τη ζωή περιλαμβάνει οπωσδήποτε την ύπαρξη θετικών 
συναισθημάτων.

Tέλος, τo τρίτο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι εκτός από την ύπαρξη 
θετικών και την απουσία αρνητικών συναισθημάτων, η υποκειμενική αί-
σθηση ευεξίας περιλαμβάνει, επίσης και ένα γενικότερο δείκτη ικανοποί-
ησης από τη ζωή. Οι αντιλήψεις αναφορικά με την ικανοποίηση από τη 
ζωή μπορεί να βασίζονται είτε σε μια σφαιρική, γενική προσέγγιση –πώς 
αξιολογείται γενικότερα στο σύνολο η ζωή ενός ατόμου- (Diener et al., 
1985) είτε μπορεί να δημιουργούνται με βάση πιο συγκεκριμένους τομείς 
της ζωής π.χ. γάμος, οικογένεια, καριέρα κ.λπ (Brunstein, 1993. Emmons, 
1986. Zika & Chamberlain, 1987). 
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Θεωρητικές προσεγγίσεις

Υπάρχουν δύο τάσεις στη διερεύνηση των διαστάσεων της αίσθησης 
ευεξίας. Η πρώτη εξετάζει την ευεξία ως γνωστική εμπειρία, ενώ η δεύτε-
ρη εστιάζεται στη συναισθηματική πλευρά της ικανοποίησης. Οι γνωστικά 
προσανατολισμένες θεωρίες  υποστηρίζουν ότι η αδυναμία να ικανοποιη-
θούν οι ανάγκες του ατόμου οδηγεί σε μη ικανοποίηση από τη ζωή και ότι 
οι θετικά αξιολογούμενες διαφορές ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη πραγ-
ματικότητα και τις προσωπικές φιλοδοξίες οδηγούν σε ευεξία (Dreher & 
Dreher, 1991. Emmons, 1986). Έτσι, τα άτομα συγκρίνουν μια πραγματική 
κατάσταση με μια κατάσταση που είτε έχουν ως στόχο είτε την αναμένουν 
είτε τη θεωρούν ιδανική. Οι θετικές διαφορές ανάμεσα στις πραγματικές 
και τις ιδανικές καταστάσεις οδηγούν στην ικανοποίηση από τον εαυτό.  

Οι  θεωρίες που είναι προσανατολισμένες στο συναίσθημα υποστηρί-
ζουν ότι η ικανοποίηση από τον εαυτό προάγεται με τις βραχυπρόθεσμες 
θετικές εμπειρίες ή με τη μείωση των ανεπιθύμητων καταστάσεων. Επομέ-
νως, η ευεξία εξαρτάται από τα συναισθήματα που οι άνθρωποι βιώνουν 
κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής. Οι ερευνητές μελετούν κυ-
ρίως τις συναισθηματικές αντιδράσεις, δίνοντας περισσότερο έμφαση στις 
μακροχρόνιες αντιδράσεις και όχι στα στιγμιαία συναισθήματα και περι-
λαμβάνουν μετρήσεις που αφορούν τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσά-
ρεστα συναισθήματα (Diener, Suh, Lucas, Smith 1999. Kozma, Stone, Fario 
& Stones, 1992). 

Μια άλλη προσέγγιση της υποκειμενικής ευεξίας έχει διατυπωθεί από 
τους Grob, Little, Wanner, Wearing & Euronet (1996). Υποστηρίζουν ότι η 
ευεξία αποτελείται από ορισμένα «συστατικά» που υποδεικνύουν το επίπε-
δο της ικανοποίησης. Τα συστατικά αυτά τα ονομάζουν «δείκτες» ευεξίας 
και θεωρούν ότι οι παράμετροι που καθορίζουν το πόσο ικανοποιημένοι 
νιώθουμε από τη ζωή μας είναι οι εξής: ικανοποίηση των καθημερινών 
αναγκών, πορεία προς την επίτευξη στόχων, επίτευξη στόχων που έχουν 
θέσει τόσο το ίδιο το άτομο όσο και οι άλλοι, επίτευξη κοινωνικά καθορι-
σμένων αξιών, ικανοποιητική αντιμετώπιση αλληλοσυγκρουόμενων στό-
χων, προσαρμογή στο περιβάλλον, επικέντρωση στις θετικές πτυχές των 
γεγονότων, αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή και απουσία ανησυχιών ή 
σωματικού πόνου. 

Οι Grob, Little, Wanner, Wearing, Euronet (1996) ορίζουν λειτουργικά 
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την ευεξία ως: α) το να έχει κάποιος θετική άποψη για τη ζωή και β) να έχει 
γενικά υψηλή αυτοεκτίμηση. Με δεδομένο ότι αυτές οι διαστάσεις της ευε-
ξίας επηρεάζονται από διαδικασίες που άπτονται τόσο γνωστικών όσο και 
συναισθηματικών διεργασιών καθίσταται σαφές ότι προάγονται, όταν εκ-
πληρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις. Στην εφηβεία αυτές οι προϋποθέ-
σεις περιλαμβάνουν: α) ένα σταθερό ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό 
πλαίσιο, β) την κατάκτηση ηλικιακά συγκεκριμένων και κοινωνικά καθορι-
σμένων αναπτυξιακών στόχων, γ) την επίτευξη επιθυμητών καταστάσεων, 
δ) το να έχει κάποιος στόχους ζωής και προοπτική για το μέλλον και ε) 
το να έχει το άτομο την αίσθηση ότι ελέγχει τους σημαντικούς τομείς της 
ζωής του. Επομένως, συνδυάζεται σε αυτή την προσέγγιση τόσο η γνωστι-
κή όσο και η συναισθηματική αξιολόγηση και προσεγγίζεται πολυδιάστατα  
η έννοια της ευεξίας. 

Ένα βασικό ερώτημα στη μελέτη της ευεξίας αφορά στο ποιοι είναι οι 
παράγοντες που την επηρεάζουν ή που μπορούν να την προάγουν. Για την 
απάντηση αυτού του ερωτήματος η έρευνα έχει στραφεί στη μελέτη πολλών 
παραγόντων και τη σχέση τους με την ευεξία, οι οποίοι κυμαίνονται από 
τα δημογραφικά στοιχεία έως την προσωπικότητα. Ωστόσο, οι σύγχρονες 
έρευνες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε περισσότερο ψυχολογικές 
και γνωστικές μεταβλητές. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων κα-
ταστάσεων αποτελούν μια σημαντική μεταβλητή, η οποία ωστόσο δεν έχει 
μελετηθεί ευρέως σε σχέση με την ευεξία παρόλο που αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό και διαδεδομένο ερευνητικό τομέα.

Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην αντιμε-
τώπιση αγχογόνων καταστάσεων γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει κάποια 
ειδική θεωρία, η οποία να αναφέρεται στο είδος και στη σοβαρότητα των 
αγχογόνων καταστάσεων, αλλά και στον τρόπο αντίδρασης των παιδιών 
και εφήβων. Όπως αναφέρουν οι Ryan & Wenger (1992) οι περισσότερες 
αναφορές βασίζονται στην αντίστοιχη θεωρία που εφαρμόζεται για τους 
ενήλικες ή δεν στηρίζονται σε κάποια συγκεκριμένη θεωρία. Ωστόσο, η 
χρήση των θεωριών για την ομάδα των ενηλίκων έχει γίνει αποδεκτή από 
τους περισσότερους ερευνητές, καθώς πολλά ευρήματα σχετικών ερευνών 
δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων 
ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων τους (Atkins, 1991. 
Compas, Malcarne & Fondacaro, 1988. Spirito, Stark, Grace & Stamoulis, 
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1991). 

Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιμετωπίζει μια αγχογόνο κατάστα-
ση χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία:

α) από τη συμπεριφορά του ατόμου στη συγκεκριμένη κατάσταση,

β) από τον τρόπο που το άτομο εκτιμά και αξιολογεί τις απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης κατάστασης,

γ) από τις προσπάθειες του ατόμου να χειριστεί την κατάσταση και όχι 
από το τελικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. 

Οι Cohen & Lazarus (1979) παραθέτουν τις βασικές ανάγκες που ικα-
νοποιεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε μια αγχογόνο κατάσταση:

1) μειώνει τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες και βελτιώνει τη 
δυνατότητα του ατόμου να βγει άθικτο από αυτή την κατάσταση,

2) θωρακίζει το άτομο ώστε να προσαρμοστεί ή να υπομείνει αρνητικές 
καταστάσεις,

3) συμβάλλει στη διατήρηση μιας θετικής αυτοεικόνας του ατόμου.

Ο τρόπος, με τον οποίο το άτομο αξιολογεί κάτι ως αγχογόνο ή μη 
παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Η βάση αυτής της αξιολόγησης είναι 
γνωστικές διεργασίες που αφορούν στο αν το άτομο αντιλαμβάνεται ότι 
έχει συμβεί κάτι που το επηρεάζει αρνητικά. Αυτή η διαδικασία αξιολόγη-
σης καθορίζει όχι μόνο το αν το άτομο αντιληφθεί μια κατάσταση ως αγχο-
γόνο, αλλά και τον τρόπο αντίδρασής του σε αυτή (Lazarus, 1981). Όταν 
το άτομο κρίνει ως αγχογόνο την ύπαρξη ενός ερεθίσματος, τότε υιοθετεί 
ορισμένους τρόπους-στρατηγικές για να το χειριστεί. 

Οι Folkman & Lazarus (1980), διακρίνουν δύο ομάδες στρατηγικών: 
α) τις εστιασμένες στο πρόβλημα, οι οποίες αναφέρονται σε προσπάθειες 
κατευθυνόμενες προς την ίδια την κατάσταση και β) τις εστιασμένες στο 
συναίσθημα, όπου κύριος σκοπός είναι η ρύθμιση του συναισθήματος. Στο 
πρώτο είδος στρατηγικών το άτομο καταβάλλει προσπάθεια να αλλάξει 
ή να ελέγξει τον εαυτό του ή το περιβάλλον του ή τη σχέση ανάμεσα στα 
δυο αυτά μέρη. Πρόκειται για συμπεριφορές, οι οποίες αποσκοπούν στο 
να αλλάξει η φύση του αγχογόνου γεγονότος ή του τρόπου, με τον οποίο 
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σκέφτεται το άτομο γι’ αυτό. Με αυτόν τον τρόπο τα άτομα αντιμετωπί-
ζουν συνήθως γεγονότα που δίνουν την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν, όπως προβλήματα στην εργασία  ή στην οικογένεια. 

Το δεύτερο είδος αναφέρεται στην προσπάθεια του ατόμου να χειρι-
στεί τα αρνητικά συναισθήματά του, τα οποία σχετίζονται με το αγχογόνο 
γεγονός. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο αποφεύγει να διευθετήσει με 
άμεσο τρόπο την κατάσταση που του προκαλεί άγχος (Compas, Worsham 
& Ey, 1992). Τα δύο είδη στρατηγικών αποσκοπούν στο να διευκολύνουν 
την προσαρμογή του ατόμου, ωστόσο διαφέρουν ως προς το βαθμό αποτε-
λεσματικότητας. Οι στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα είναι πιο 
αποτελεσματικές, όταν η απειλή είναι βραχυπρόθεσμη. Αντίθετα, όταν η 
απειλή διαρκεί περισσότερο, οι στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα 
δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να αναπτύξει γνωστικές διαδικασίες και 
συμπεριφορές που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμες 
αρνητικές συνέπειες και συνεπώς καθίστανται πιο αποτελεσματικές (Boe-
kaerts, 1996).

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί το άτομο, για να αντιμετωπίσει μια 
κατάσταση αποσκοπούν: α) Στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων 
που είναι πιθανό να βιώνει το άτομο, όπως άγχος, θλίψη, θυμός (εστίαση 
στο συναίσθημα) και β) στην επίλυση της κατάστασης ή στην αντιμετώπι-
ση της πηγής από την οποία προέρχονται τα αρνητικά συναισθήματα (εστί-
αση στο πρόβλημα) (Lazarus & Folkman, 1984a). Όταν οι στρατηγικές που 
υιοθετεί το άτομο δεν του αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη ή δεν διαθέ-
τει τις απαραίτητες δεξιότητες που θα διευκολύνουν την προσαρμογή του, 
τότε είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική και 
στη σωματική του ευεξία (Καραδήμας, 1995, 1996).

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά θεωρούν ιδιαίτερα αγχογόνα τα γεγο-
νότα που σχετίζονται με τη σχολική τους επίδοση (Jones-Sears & Milburn, 
1990), ενώ εξίσου σημαντική πηγή άγχους αποτελούν οι συγκρούσεις στις 
διαπροσωπικές και στις οικογενειακές τους σχέσεις (Spirito, Stark, Grace, 
& Stamoulis, 1991).  Όσον αφορά στους έφηβους, αυτοί αντιμετωπίζουν 
επιπρόσθετες πηγές άγχους λόγω της μεταβατικής περιόδου στην οποία 
βρίσκονται. Οι σωματικές και ορμονικές αλλαγές, η αλλαγή στις σχέσεις 
με τους γονείς, τους συνομηλίκους και το άλλο φύλο, οι πιέσεις από το 
κοινωνικό σύνολο, η τάση για αυτονομία και ανεξαρτησία, οι αποφάσεις 
για το μέλλον και οι νέες γνωστικές δεξιότητες που αρχίζουν να κατακτούν 
αποτελούν χαρακτηριστικές καταστάσεις της εφηβείας που ορισμένες φο-
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ρές προκαλούν πιέσεις και εντάσεις (Herden, 1990). 
Κατά την Boekaers (1996) τα παιδιά και οι έφηβοι χρησιμοποιούν 

ποικίλες στρατηγικές επίλυσης αγχογόνων καταστάσεων, διαφορετικές 
για κάθε πρόβλημα. Οι στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, αναζήτηση 
κοινωνικής υποστήριξης και απομάκρυνση της σκέψης από την πηγή του 
στρες, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Αντίθετα, λιγότερο 
συχνές είναι η απόσυρση, η χαλάρωση και η διεκδικητική επίλυση του προ-
βλήματος. Όταν τα παιδιά και οι έφηβοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα 
οποία θεωρούν ελέγξιμα επιλέγουν κυρίως, αλλά όχι μόνο, στρατηγικές 
εστιασμένες στην επίλυση του προβλήματος. Όταν, όμως αντιμετωπίζουν 
λιγότερο ελέγξιμες δυσκολίες, προτιμούν συνήθως στρατηγικές εστιασμέ-
νες στο συναίσθημα (Boekaers, 1996. Creasy, Ottlinger, DeVico, Murray, 
Harvey & Hesson-McInnis, 1997. Καραδήμας, 1996).

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της στρατηγικής που θα 
ακολουθήσει το άτομο είναι συνάρτηση δημογραφικών στοιχείων (φύλο, 
ηλικία, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο), χαρακτηριστικών της ίδιας της κα-
τάστασης και της προσωπικότητας του ατόμου. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
είναι τα ευρήματα στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία που αναφέρουν 
ότι τα κορίτσια είναι πιο μοιρολατρικά, χρησιμοποιούν περισσότερο την 
ονειροπόληση και έχουν την τάση να αξιολογούν το εκάστοτε πρόβλημα 
ως πιο περίπλοκο. Επίσης, επηρεάζονται περισσότερο από τον τρόπο, με 
τον οποίο το οικείο περιβάλλον αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο γεγονός 
και ουσιαστικά υιοθετούν συχνότερα στρατηγικές που εστιάζουν στο πρό-
βλημα (Besevegis, 1995. Μπεζεβέγκης, 2001). 

Επίσης, ανεξάρτητα από το πρόβλημα που κάθε φορά πρέπει να αντι-
μετωπίσουν, τα κορίτσια φαίνεται να μιλούν ευκολότερα γι’ αυτό σε σημα-
ντικούς άλλους.  Αντίθετα, τα αγόρια προτιμούν να επιλύουν μόνα τους 
τα προβλήματά τους και αποφεύγουν την αναζήτηση κοινωνικής στήριξης 
(Boekaerts, 1996). Υπάρχει, ωστόσο, και μια σειρά ερευνών (Altshuler & 
Ruble, 1989. Spirito et al, 1991. Terry, 1994), οι οποίες δεν αναφέρουν την 
ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα. Γενικά είναι κατανοητό ότι τα 
ευρήματα όσον αφορά στην ηλικία και στο φύλο είναι ποικίλα και δεν βο-
ηθούν στην εξαγωγή οριστικών και σαφών συμπερασμάτων.    

Συνοψίζοντας, στα ευρήματα των ερευνών διαπιστώνεται ότι ο διαχω-
ρισμός μεταξύ των εστιασμένων στο πρόβλημα και των εστιασμένων στο 
συναίσθημα αποτελεί τη βασικότερη και ευρύτερη κατηγοριοποίηση των 
στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Εκτός όμως από 
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τη μελέτη του είδους των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών, στόχος των 
περισσότερων ερευνών είναι ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεά-
ζουν την επιλογή των στρατηγικών από τα άτομα. Οι έρευνες έδειξαν ότι 
σημαντικό ρόλο στην επιλογή και στην εφαρμογή των στρατηγικών αντι-
μετώπισης αγχογόνων καταστάσεων παίζουν κυρίως στοιχεία της προσω-
πικότητας του ατόμου, αλλά και στοιχεία της ίδιας της κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται το άτομο. 

Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας και στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων

Υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ερευνών που ασχολούνται 
με τη μελέτη της σχέσης της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας και της χρή-
σης των στρατηγικών αγχογόνων καταστάσεων. Σε γενικές γραμμές οι θε-
ωρίες που έχουν διατυπωθεί για την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσε-
ων βασίζονται στη θέση ότι τα ευτυχισμένα άτομα, για να αντιμετωπίσουν 
διάφορα προβλήματα, υιοθετούν σκέψεις και συμπεριφορές που διευκολύ-
νουν και υποβοηθούν την προσαρμογή τους, ενώ τα λιγότερο ευτυχισμέ-
να άτομα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με τρόπους επιζήμιους για 
τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, τα ευτυχισμένα άτομα είναι πιο πιθανό να 
εστιάζουν στη θετική πλευρά των πραγμάτων, να αντιμετωπίζουν άμεσα 
τα προβλήματά τους και να αναζητούν τη βοήθεια των άλλων, ενώ τα άτο-
μα που δεν θεωρούν τον εαυτό τους ευτυχισμένο καταφεύγουν στη φαντα-
σία τους, θεωρούν ότι οι άλλοι έχουν κυρίως την ευθύνη και αποφεύγουν 
να εμπλακούν ενεργά στη λύση των προβλημάτων τους (ΜcCrae & Costa, 
1986). Φαίνεται πως υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του βαθμού ικανοποίη-
σης από τη ζωή με τη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών. Ωστόσο ο περι-
ορισμένος αριθμός των ερευνητικών ευρημάτων δεν βοηθά στην εξαγωγή 
εγκυρότερων συμπερασμάτων για την ακριβή σχέση μεταξύ τους. 

Επιπλέον, οι περιορισμένες έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τη συ-
σχέτιση μεταξύ ευεξίας και αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους έχουν 
χρησιμοποιήσει ως δείγμα ενήλικες. Επομένως, τα ευρήματα αυτών των 
ερευνών δεν είναι δυνατό να έχουν γενικευτική ισχύ και για τους εφήβους. 
Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη διατύπωση σαφών 
συμπερασμάτων. 
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Σκοπός της έρευνας

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της 
υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας και των στρατηγικών αντιμετώπισης αγ-
χογόνων καταστάσεων, ειδικά στην εφηβική ηλικία. Συγκεκριμένα, θα εξε-
ταστεί κατά πόσο συγκεκριμένες στρατηγικές συνδέονται με υψηλότερο 
επίπεδο ευεξίας ή αν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον θα εξεταστεί 
και η σχέση ορισμένων δημογραφικών παραγόντων με τις δύο υπό εξέταση 
έννοιες. Η αναλυτική εξέταση της σχέσης των δύο εννοιών θα συμβάλει 
στη καλύτερη κατανόησή τους και στη δυνατότητα ανάπτυξης παρεμβά-
σεων στο σχολείο που θα διευκολύνει την ομαλότερη ζωή των εφήβων, 
καθώς και την προαγωγή της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας τους.

Μέθοδος
Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 232 έφηβοι, 123 μαθητές Β΄Γυμνα-
σίου (Μέσος Όρος ηλικίας, Μ= 13.87 έτη, τυπική απόκλιση s = 0.60 έτη) 
και 109 μαθητές Β΄ Λυκείου (Μέσος Όρος ηλικίας, Μ= 16.95 έτη, τυπική 
απόκλιση, s = 0.48 έτη) από γυμνάσια και λύκεια της ευρύτερης περιοχής 
της Αθήνας, τα οποία επελέγησαν με τη διαδικασία τής κατά συστάδες 
δειγματοληψίας. 

Οι γονείς των περισσότερων συμμετεχόντων είναι έγγαμοι (86,6%). Το 
7,3% των γονέων είναι διαζευγμένοι, ενώ για το 2,6% ο ένας γονέας έχει 
ξαναπαντρευτεί και για το 3,5% ο ένας γονέας έχει πεθάνει.

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων, οι περισσότεροι πα-
τέρες ανήκουν στο ανώτερο – ανώτατο μορφωτικό επίπεδο (45,9%), ενώ 
η πλειονότητα των μητέρων έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(49,8%). Και για τους δύο γονείς τα μικρότερα ποσοστά (γύρω στο 10%) 
αφορούν στους αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τέλος, όσον αφορά στο επάγγελμα των γονέων το μεγαλύτερο ποσο-
στό για τους πατέρες ασκεί το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου (31%) 
και του ελεύθερου επαγγελματία (28,5%), ενώ το μικρότερο ποσοστό των 
πατέρων (9,2%) είναι εργάτες. Σχετικά με τις μητέρες το μεγαλύτερο πο-
σοστό (31,4%) ασκεί το επάγγελμα της ιδιωτικής υπαλλήλου, ενώ σε υψη-
λά ποσοστά είναι το επάγγελμα της δημοσίου υπαλλήλου (27,5%). Τέλος, 
πολύ μικρό ποσοστό ασχολείται με τα οικιακά (10,5%).

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
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Μέσα συλλογής δεδομένων

Α) Για την αξιολόγηση της αίσθησης ευεξίας χρησιμοποιήθηκε η κλί-
μακα BSW/Y (Berne Questionnaire of Subjective Well-Being/Youth Form 
των Grob, Luthi, Kaiser, Flammer, Mackinnon, & Wearing (1991). Το ερω-
τηματολόγιο αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά και μεταφράστηκε ξανά 
στα αγγλικά, ώστε να επιτευχθεί η ακριβής μεταφορά στην ελληνική γλώσ-
σα. Πρόκειται για μια σειρά 35 κλειστών ερωτήσεων – δηλώσεων που αξιο-
λογούν την υποκειμενική ευεξία. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να σημειώ-
σουν κατά πόσο συμφωνούσαν με τη δήλωση με βάση μια 5βάθμια κλίμακα 
Likert που εκτεινόταν από το «συμφωνώ απόλυτα» (5) έως το «διαφωνώ 
απόλυτα» (1) ή από το «πολύ συχνά» (5) έως το «ποτέ» (1), ανάλογα με 
την ερώτηση. Οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε 8 παράγοντες (έξι επι-
μέρους και δύο γενικότερους). Συγκεκριμένα οι έξι επιμέρους παράγοντες 
είναι: Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη 
ζωή, Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα, Καταθλιπτική διάθεση. Οι δύο 
γενικότεροι παράγοντες που προκύπτουν είναι: Ικανοποίηση που περι-
λαμβάνει τους παράγοντες Θετική Στάση Απέναντι στη ζωή, Ικανοποίηση 
από τη ζωή και Αυτοεκτίμηση και Αίσθηση ασθένειας που περιλαμβάνει 
τους παράγοντες Προβλήματα, Σωματικά Προβλήματα και Καταθλιπτική 
Διάθεση. Οι δείκτες αξιοπιστίας για το ελληνικό δείγμα κυμαίνονται από 
0,65 έως 0,85.

Β) Για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Στρατηγικές Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Άγχους» (Σ.Α.Κ.Α.) παιδιών κι εφήβων (Μπεζεβέγκης, 
2001). Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, 
το οποίο αποτελείται από 35 προτάσεις που περιγράφουν συγκεκριμένους 
τρόπους-στρατηγικές αντίδρασης σε αγχογόνες καταστάσεις. Οι συμμετέ-
χοντες καλούνται να περιγράψουν μια κατάσταση που τους προβλημάτισε, 
τους ανησύχησε πρόσφατα και έπειτα να σημειώσουν με βάση μια κλίμακα 
τεσσάρων διαβαθμίσεων τύπου Likert (από 0 = ποτέ μέχρι 3 = συχνά) πόσο 
συχνά χρησιμοποίησαν καθεμία από τις περιγραφόμενες στρατηγικές, για 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που ανέφεραν.  Η κλίμακα μετρά επτά γε-
νικούς παράγοντες – στρατηγικές: Οικογενειακή στήριξη, Αποφυγή-Λήθη, 
Αδυναμία-Παραίτηση, Λύση Προβλήματος, Απομόνωση, Αναζήτηση βοή-
θειας και Αναθεώρηση-Ανασύνταξη. Οι δείκτες αξιοπιστίας της κλίμακας 
κυμαίνονται από 0,67 έως 0.91.
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Ευρήματα

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα ευρήματα από την ανάλυ-
ση των δεδομένων. Στην αρχή σκιαγραφείται μια γενικότερη εικόνα του 
δείγματος και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των δύο 
υπό εξέταση μεταβλητών. Τέλος γίνεται μια αναφορά στα αποτελέσματα 
της σχέσης δημογραφικών μεταβλητών με την υποκειμενική ευεξία και τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων.
 
Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας και στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων στο σύνολο του δείγματος

Η εξέταση των μέσων όρων στους παράγοντες της υποκειμενικής ευε-
ξίας δείχνει ότι οι «θετικοί» παράγοντες της υποκειμενικής αίσθησης ευεξί-
ας (Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή 
και Ικανοποίηση) είναι αυτοί που παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους 
όρους, οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 3,21 –μέσος όρος του παράγοντα Ικα-
νοποίηση από τη ζωή – έως 3,45 – μέσος όρος του παράγοντα Θετική στάση 
απέναντι στη ζωή. Αντίθετα, οι «αρνητικοί» παράγοντες είναι αυτοί που 
παρουσιάζουν τους μικρότερους μέσους όρους, οι οποίοι δεν ξεπερνούν 
το 3. Ειδικότερα, φαίνεται ότι αυτό που δηλώνεται λιγότερο συχνά από τα 
παιδιά είναι τα Σωματικά Προβλήματα (Μ.Ο.= 2,34) και η Καταθλιπτική 
Διάθεση (Μ.Ο.= 2,36), ενώ σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται και ο γενικότερος 
αρνητικός παράγοντας Αίσθηση Ασθένειας (Μ.Ο.= 2,60) και ο παράγοντας 
Προβλήματα (Μ.Ο.= 2,86) (Πίνακας 1)*.

Όσον αφορά στις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων 
η στρατηγική με τον υψηλότερο μέσο όρο είναι η Αναθεώρηση-Ανασύνταξη 
(Μ.Ο. = 1,91) και η Λύση Προβλήματος (Μ.Ο. = 1,79). Ακολουθούν η Ανα-
ζήτηση Βοήθειας (Μ.Ο. = 1,50) και η Αποφυγή-Λήθη (Μ.Ο. = 1,49) και  τε-
λευταία σε συχνότητα χρήσης από το σύνολο των συμμετεχόντων είναι η 
Αδυναμία-Παραίτηση (Μ.Ο. = 0,78) (Πίνακας 2).

Έλεγχος συναφειών μεταξύ των παραγόντων της Υποκειμενικής Αίσθησης 
Ευεξίας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων

Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων της ευεξίας και των 
* Οι πίνακες και τα γραφήματα εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
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στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων ελέγχθηκε με τον 
υπολογισμό δεικτών Pearson r. Οι 25 από τις 56 συνολικά συνάφειες βρέ-
θηκαν στατιστικώς σημαντικές. Οι υπόλοιπες είναι ασήμαντες και πολύ 
μικρές (Πίνακας 3). Η στρατηγική Απομόνωση ήταν αυτή που παρουσίασε 
τις υψηλότερες συνάφειες με τους παράγοντες της ευεξίας. Η υψηλότερη 
συνάφεια της συγκεκριμένης στρατηγικής παρατηρήθηκε με τον παράγο-
ντα Σωματικά Προβλήματα, όπου υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση (r 
= 0.37), ενώ η μικρότερη, χαμηλή αρνητική συσχέτιση, -ωστόσο στατιστι-
κώς σημαντική- σημειώθηκε με τον παράγοντα Ικανοποίηση από τη ζωή (r 
= -0.18). Η υψηλότερη συνάφεια της στρατηγικής Αδυναμία-Παραίτηση 
είναι της τάξης του 0.23 με τον παράγοντα Καταθλιπτική διάθεση, ενώ η 
Λύση Προβλήματος φαίνεται να συσχετίζεται θετικά (r = 0.23) με τον πα-
ράγοντα Προβλήματα. Η Αναζήτηση Βοήθειας συσχετίζεται θετικά με την 
Αίσθηση Ασθένειας (r = .23), όπως εξάλλου και η Αναθεώρηση-Ανασύνταξη 
(r =0.26). Τέλος η Αναθεώρηση-Ανασύνταξη παρουσιάζει θετική συνάφεια 
(r =0.26) με τον παράγοντα Προβλήματα. 

Σχέση φύλου και ηλικίας με την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας και τις στρα-
τηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων

Η σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών φύλο και ηλικία με τους παρά-
γοντες της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας και των στρατηγικών αντιμε-
τώπισης αγχογόνων καταστάσεων ελέγχθηκε με μια σειρά από διπαραγο-
ντικές αναλύσεις διακύμανσης (two-way ANOVA). 

Οι στατιστικές αναλύσεις αυτές έδειξαν ως προς τους παράγοντες 
της ευεξίας ότι το φύλο επιδρά στατιστικώς σημαντικά στους παράγοντες 
Προβλήματα  (F(1, 226) = 27,81, p<.001), Σωματικά προβλήματα (F(1, 228) 
= 14,06, p<0.001), και Αίσθηση ασθένειας, (F (1, 226) = 29,23,  p<0.001). 
Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν συστηματικά μι-
κρότερους μέσους όρους σε σχέση με τα αγόρια. Στους υπόλοιπους παρά-
γοντες δεν σημειώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Όσον αφορά 
στην επίδραση της ηλικίας τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν δια-
φοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες στους παράγοντες Θε-
τική στάση απέναντι στη ζωή (F(1, 227) = 5,95, p<0.05), Προβλήματα (F (1, 
226) = 25,91, p<.001), Σωματικά προβλήματα (F(1, 228) = 8,16, p<0.01), 
Ικανοποίηση από τη ζωή (F (1, 228) = 4,90, p<0.05), Ικανοποίηση (F (1, 227) 
= 5,75, p<0.05), Αίσθηση ασθένειας (F (1, 226) = 18,38, p<0.001). Σε όλες 
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τις παραπάνω περιπτώσεις οι έφηβοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
των 14 ετών έχουν μεγαλύτερους μέσους όρους  σε σχέση με τους μεγαλύ-
τερους εφήβους. Τέλος, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική η αλληλεπίδρα-
ση φύλου και ηλικίας για τον παράγοντα Αυτοεκτίμηση (F(1, 228) = 4,60, 
p<0.05).

Αναλυτικά, όσον αφορά στην επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην 
υποκειμενική αίσθηση ευεξίας παρατηρείται ότι ως προς τον παράγοντα 
Θετική στάση απέναντι στη ζωή υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 
μόνο στις δύο ηλικιακές ομάδες. Ο μέσος όρος σε αυτόν τον παράγοντα για 
τους δεκατετράχρονους είναι 3,54, ενώ για τους μεγαλύτερους εφήβους ο 
μέσος όρος είναι 3,36. Αυτή η διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική [Fηλικία 
(1, 227) = 5,95, p<0.05]. Αντίθετα δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση 
όσον αφορά το φύλο.

Ως προς τον παράγοντα Προβλήματα βρέθηκε στατιστικώς σημαντική 
διαφορά τόσο ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες, όσο και ανάμεσα στα 
αγόρια και τα κορίτσια. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών ηλικία 
και φύλο φαίνεται να είναι σημαντική και στον αρνητικό παράγοντα της 
υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας Σωματικά προβλήματα. Τα κορίτσια, όπως 
και οι μεγαλύτεροι έφηβοι, σημειώνουν μεγαλύτερους μέσους όρους σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες ομάδες. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι οι 
διαφορές που σημειώνονται είναι στατιστικώς σημαντικές τόσο για τα δύο 
φύλα (F(1, 228) = 14,06, p<0.001), όσο και για τις δύο ηλικιακές ομάδες 
(F(1, 228) = 8,16, p<0.01).

Όσον αφορά στον παράγοντα Ικανοποίηση από τη ζωή στατιστικώς 
σημαντική διαφορά στους μέσους όρους διαπιστώθηκε μόνο μεταξύ των 
δύο ηλικιακών ομάδων, ενώ δεν υπήρχε αντίστοιχο εύρημα ανάμεσα στα 
δύο φύλα. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των δεκαεφτάχρονων εφήβων ήταν 
3,10, ενώ αντίστοιχα για τους μικρότερους εφήβους ο μέσος όρος ήταν 
3,32. Η διαφορά αυτή μεταξύ των μέσων όρων των δύο ομάδων ήταν στα-
τιστικώς σημαντική (Fηλικία (1, 228) = 4,90, p<0.05). 

 Η ηλικία αποτελεί διαφοροποιητικό παράγοντα και όσον αφορά 
τον γενικό παράγοντα Ικανοποίηση. Ο μέσος όρος των δεκατετράχρονων 
εφήβων ήταν 3,51, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μεγαλύτερους 
εφήβους ήταν 3,34. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικώς σημαντική (Fηλικία (1, 
227) = 5,75, p<0.05), ενώ δεν παρατηρήθηκε το ίδιο σε σχέση με το φύλο.

Όσον αφορά στη χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων βρέθηκαν τα εξής: ως προς τη Λύση του Προβλήματος τα κο-
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ρίτσια είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 1,90) σε σύγκριση με τα αγόρια 
(Μ.Ο. = 1,68). Η διαφορά αυτή μεταξύ των δύο φύλων ήταν στατιστικώς 
σημαντική (F (1, 227) = 5,50, p<0.05). Στατιστικώς σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στον μέσο όρο των κοριτσιών (Μ.Ο.= 2,05) και τον μέσο όρο των 
αγοριών (Μ.Ο.= 1,76) βρέθηκε και για την στρατηγική Αναθεώρηση- Ανα-
σύνταξη (F(1, 227) = 9,88, p<.01). Τέλος, αντίστοιχο ήταν και το εύρημα 
για τη στρατηγική Αναζήτηση Βοήθειας, καθώς ο μέσος όρος των κορι-
τσιών (Μ.Ο.= 1,62) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των αγοριών 
(Μ.Ο.= 1,39). Η διαφορά αυτή βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντική 
(Fφύλο (1, 227) = 4,99 p<0.05). Στις υπόλοιπες στρατηγικές δεν σημειώθη-
καν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών συνολι-
κά. Εντούτοις, όσον αφορά στην επίδραση της ηλικίας τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ηλικιακές 
ομάδες. 

Συζήτηση

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να μελετηθεί η συσχέτιση της υποκει-
μενικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων με τις στρατηγικές αντιμετώπισης 
αγχογόνων καταστάσεων που χρησιμοποιούν. Παράλληλα, εξετάστηκε η 
σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών φύλο και ηλικία τόσο με το βαθμό 
που νιώθουν οι έφηβοι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, όσο και με τις 
στρατηγικές που επιλέγουν, για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που 
τους προκαλούν άγχος

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων επιβεβαίωσαν τις περισσότερες υπο-
θέσεις, ενώ παράλληλα παρείχαν και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο βασικό ερώτημα της συγκεκριμένης έρευνας 
σχετικά με την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην υποκειμενική αίσθηση 
ευεξίας των εφήβων και στις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων κα-
ταστάσεων η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες συσχε-
τίσεις μεταξύ των παραγόντων των δύο μεταβλητών. Ειδικότερα, το ση-
μαντικότερο εύρημα εντοπίζεται στις στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις 
της στρατηγικής «Απομόνωση» με όλους τους παράγοντες της υποκειμενι-
κής αίσθησης ευεξίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το χαμηλότερο επίπεδο ικανο-
ποίησης από τη ζωή συνδέεται με τη συστηματική χρήση της απομόνωσης 
ως στρατηγικής αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Αυτό σημαίνει 
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ότι οι έφηβοι με χαμηλό επίπεδο αίσθησης ευεξίας, τείνουν να κλείνονται 
στον εαυτό τους, να μη συζητούν τα προβλήματά τους, να μην αναλαμ-
βάνουν ενεργητικές πρωτοβουλίες επίλυσής τους και ουσιαστικά να μην 
κάνουν τίποτα, για να τα αντιμετωπίσουν. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται η ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ 
των δύο εννοιών, χωρίς όμως να εξειδικεύεται η φύση αυτής της σχέσης και 
χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα για τις συσχετίσεις 
μεταξύ των παραγόντων τους. Είναι ακόμα σημαντικό να αναφερθεί ότι 
στις έρευνες που έχουν γίνει για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ικανο-
ποίησης από τη ζωή και στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστά-
σεων έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλοι ορισμοί και διαφορετικές προσεγγί-
σεις μέτρησης της ευεξίας, αλλά και των στρατηγικών αντιμετώπισης αγ-
χογόνων καταστάσεων. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο 
τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων (Diener, Suh, Lucas, Smith, 
1999,  ΜcCrae & Costa, 1986). 

Πάντως, παρόλο που η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία είναι μάλ-
λον περιορισμένη, παρουσιάζεται γενικότερη σύγκλιση των ερευνητικών 
ευρημάτων ως προς το ότι τα λιγότερο ευτυχισμένα άτομα αποσύρονται 
και αποφεύγουν να εμπλακούν ενεργά στη λύση των προβλημάτων τους 
(ΜcCrae & Costa, 1986). Επομένως φαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν αντίστοιχα ευρήματα προηγούμενων 
ερευνών όσον αφορά στη συσχέτιση μεταξύ προσωπικής ευεξίας και στρα-
τηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Βέβαια, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι είναι δύσκολο να προβεί κανείς στη διατύπωση αιτιολογικού 
προσδιορισμού, καθώς δεν είναι σαφές αν: α) το χαμηλό επίπεδο αίσθησης 
ευεξίας οδηγεί στην απομόνωση, β) αν η απομόνωση αποτελεί την αιτία 
για ύπαρξη χαμηλού επιπέδου ικανοποίησης ή γ) αν είναι δύο αλληλεπι-
δρώσες και αλληλοκαθοριζόμενες έννοιες.

Όσον αφορά στη συσχέτιση παραγόντων της αίσθησης ευεξίας και των 
στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, ένα επιπλέον εύρη-
μα αφορούσε στη στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ του αρνητικού 
παράγοντα «Προβλήματα» και των στρατηγικών «Λύση Προβλήματος», 
«Απομόνωση», «Αναζήτηση Βοήθειας» και «Αναθεώρηση-Ανασύνταξη». 
Φαίνεται ότι οι έφηβοι που αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα τεί-
νουν να χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές, τόσο ενεργητικής, όσο και 
παθητικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αυτό το εύρημα συμφωνεί 
και με σχετικές έρευνες που παρατίθενται στη βιβλιογραφία αναφορικά 
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με τη διαπεριστασιακή και τη διαχρονική σταθερότητα των στρατηγικών 
αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (Besevegis, 1995, Compas, For-
sythe, & Wagner, 1988). Τα ευρήματα αυτών των ερευνών υποδεικνύουν 
ότι κατά κανόνα δεν γίνεται χρήση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση 
ανάλογα με το είδος του προβλήματος, την ελεγξιμότητά του, την προ-
σωπικότητα του ατόμου, καθώς και άλλους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
παράγοντες (Καραδήμας, 1996, Spirito, Stark, Grace, & Stamoulis, 1991).

Σε ό,τι αφορά στη μελέτη της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας, τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι καταρχήν οι έφηβοι είναι σε γενικές γραμμές ικανο-
ποιημένοι από τη ζωή τους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι θετικοί παράγοντες 
της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας είχαν υψηλότερους μέσους όρους από 
τους αρνητικούς παράγοντες. Συνεπώς, φαίνεται ότι αξιολογούν περισσό-
τερο θετικά παρά αρνητικά τη ζωή τους, έστω και αν οι αξιολογήσεις τους 
δεν φτάνουν στις υψηλότερες βαθμίδες της κλίμακας. 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η μεταβλητή «φύλο» διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στο βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή. Όπως φάνηκε, από τα απο-
τελέσματα της έρευνας, τα κορίτσια έχουν σε όλους τους αρνητικούς πα-
ράγοντες της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας συστηματικά υψηλότερους 
μέσους όρους σε σχέση με τα αγόρια. Αυτό αποτελεί ένα μη αναμενόμενο 
εύρημα, καθώς στη βιβλιογραφία το φύλο δεν έχει αποδειχθεί σημαντικός 
παράγοντας διαφοροποίησης του βαθμού ευεξίας (Grob, 1995, 2000). Η 
διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, ενδεχομένως, να αποδίδεται σε 
κοινωνικούς λόγους. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικοποι-
ούνται τα κορίτσια, ο οποίος διαφέρει από τα αγόρια, ίσως να αποτελεί 
την πηγή της δυσαρέσκειάς τους. Οι γονείς στην ελληνική κοινωνία κατά 
κανόνα αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό την ανεξαρτητοποίηση των 
αγοριών, τους παρέχουν περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα, ενώ 
απέναντι στα κορίτσια κατά κανόνα είναι περισσότερο προστατευτικοί και 
περιοριστικοί. Συνεπώς, τα κορίτσια μπορεί να βιώνουν μεγαλύτερο βαθμό 
καταπίεσης ή να θεωρούν ότι αδικούνται σε σχέση με τα αγόρια 

Επίσης ένα εύρημα, το οποίο επίσης έρχεται σε αντίθεση με ευρήμα-
τα άλλων ερευνών (Headey & Wearing, 1992. Grob, 2000), είναι η διαφο-
ρά στο βαθμό υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας ανάμεσα στις δύο ομάδες 
εφήβων διαφορετικής ηλικίας. Όπως βρέθηκε, οι έφηβοι που ανήκουν στη 
μικρότερη ηλικιακή ομάδα -δηλαδή οι έφηβοι που είναι περίπου δεκατεσ-
σάρων ετών- νιώθουν γενικά περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή 
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τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους εφήβους της ηλικίας των δεκαεφτά 
ετών. Φαίνεται λοιπόν ότι με την πάροδο της ηλικίας μειώνεται το επίπε-
δο της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας. Μια πιθανή ερμηνεία γι’ αυτή τη 
διαφοροποίηση θα μπορούσε να βασιστεί στις αυξημένες υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μεγαλύτεροι έφηβοι. Οι έφη-
βοι αυτοί αφενός έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις στο σχολικό τους 
πρόγραμμα από ό,τι οι μαθητές Γυμνασίου. Αφετέρου καλούνται να αντι-
μετωπίσουν τις επερχόμενες πανελλήνιες εξετάσεις για την είσοδό τους 
στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, είναι μια κατάσταση που προσδίδει αυξημένη 
πίεση στους εφήβους, τους αφαιρεί ελεύθερο χρόνο, τους οδηγεί να εγκα-
ταλείψουν άλλες ευχάριστες ενασχολήσεις ή δραστηριότητες και πιθανώς 
τους οδηγεί να νιώθουν λιγότερο ικανοποιημένοι από την παρούσα κατά-
σταση της ζωής τους. Επιπλέον, οι μαθητές Λυκείου βρίσκονται κοντά στο 
τέλος της σχολικής τους πορείας, οπότε πιθανώς να βιώνουν αυξημένο άγ-
χος όσον αφορά στο μέλλον τους και στη μετάβασή τους από το σχολείο 
στην επόμενη φάση της ζωής τους.  

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και η ιδιαιτερότητα της εφηβι-
κής ηλικίας ως πιθανή αιτία για τη διαφοροποίηση αυτή. Οι μεγαλύτεροι 
έφηβοι έχουν να αντιμετωπίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αυξημένες αλ-
λαγές που συνοδεύουν το στάδιο της εφηβείας, στο σωματικό, στο συναι-
σθηματικό και στο γνωστικό επίπεδο (Herden, 1990. Santrock, 2002).

Όσον αφορά στην επιλογή των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογό-
νων καταστάσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των εφήβων δεν φαίνεται να 
κυριαρχεί μία και μόνη στρατηγική έναντι των άλλων. Ωστόσο, φαίνεται 
να υπάρχει προτίμηση για τις στρατηγικές «Αναθεώρηση-Ανασύνταξη» και 
«Λύση Προβλήματος», οι οποίες είχαν τους υψηλότερους μέσους όρους, 
ενώ τελευταίες στις προτιμήσεις του συνόλου των συμμετεχόντων στην 
έρευνα είναι η «Αδυναμία-Παραίτηση», «Απομόνωση» και η «Αναζήτηση 
Οικογενειακής Στήριξης». Τα ευρήματα δείχνουν συνεπώς προτίμηση των 
εφήβων στις στρατηγικές που είναι εστιασμένες στο πρόβλημα σε σύγκρι-
ση με τις υπόλοιπες στρατηγικές. Αυτό το εύρημα συμφωνεί και με άλλες 
έρευνες τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία (Besevegis, 
1995. Καραδήμας, 1996. Lengua, 2000).

Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αυτής συμφωνούν και με ευρήματα 
άλλων ερευνών στον ελληνικό χώρο (Besevegis, 1995. Καραδήμας, 1996), 
σύμφωνα με τα οποία τα κορίτσια τείνουν να χρησιμοποιούν συστηματικά 
πιο συχνά τις στρατηγικές της αναζήτησης βοήθειας, της αναθεώρησης-
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ανασύνταξης και της επίλυσης προβλημάτων. Γενικότερα, τα ευρήματα 
αυτά υποδεικνύουν ότι, ενώ ως προς τις στρατηγικές που είναι επικεντρω-
μένες στο συναίσθημα, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 
αγόρια και στα κορίτσια, στις στρατηγικές που είναι επικεντρωμένες στο 
πρόβλημα υπάρχει διαφοροποίηση, καθώς τα κορίτσια τις υιοθετούν πιο 
συχνά. 

Αξιοσημείωτο, είναι, ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την 
επιλογή στρατηγικών ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες, σε αντίθεση 
με ευρήματα που αναφέρονται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία (Gurry & 
Russ, 1985. LaMontagne, 1987). Οι μεγαλύτεροι έφηβοι που συμμετείχαν 
στην έρευνα αυτή δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατη-
γικές από τους εφήβους μικρότερης ηλικίας. Ωστόσο, βρέθηκε στατιστι-
κώς σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ηλικίας όσον αφορά δύο 
συγκεκριμένες στρατηγικές την «Αναζήτηση Οικογενειακής Στήριξης» και 
την «Απομόνωση». Ειδικότερα, βρέθηκε ότι όσο μεγαλώνουν τα κορίτσια, 
τόσο περισσότερο αναζητούν βοήθεια από την οικογένεια, ενώ το αντίθε-
το φαίνεται να ισχύει για τα αγόρια. Επίσης, με την πάροδο της ηλικίας τα 
αγόρια τείνουν να απομονώνονται και να αποσύρονται όλο και λιγότερο. 
Αντίθετα, τα κορίτσια όσο μεγαλώνουν, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι 
επιλέγουν αυτή τη στρατηγική. Πιθανώς, τα συγκεκριμένα ευρήματα να 
ερμηνεύονται με βάση τα ισχύοντα κοινωνικά στερεότυπα των δύο φύλων 
στην ελληνική κοινωνία. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν αρκετά θέματα 
που χρήζουν περαιτέρω έρευνα για τη βαθύτερη κατανόησή τους. Η σχέση 
που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ ευεξίας και ορισμένων στρατηγικών χει-
ρισμού των αγχογόνων, καθώς και οι διαφορές που αναδείχθηκαν μεταξύ 
των δύο φύλων και των ηλικιακών ομάδων αποτελούν σημαντικά ευρήμα-
τα που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων συμβου-
λευτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση 
αυτών των ευρημάτων κυρίως για την απόδοση αιτιολογικού προσδιορι-
σμού της ύπαρξης σημαντικής συσχέτισης. Επιπλέον, χρειάζεται περαιτέ-
ρω διερεύνηση για την ανακάλυψη των συγκεκριμένων μεταβλητών, που 
επιδρούν στη διαφοροποίηση των αγοριών και των κοριτσιών, αλλά και 
των δύο ηλικιακών ομάδων ως προς την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας. 
Η συγκεκριμένη έρευνα, παρ’ όλους τους περιορισμούς της, αποτελεί ένα 
πρώτο βήμα στο χώρο της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων 
στον ελληνικό χώρο και τα ευρήματά της είναι δυνατό να αποτελέσουν 
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πηγή προβληματισμού και αφορμή για περαιτέρω ερευνητικές προσπάθει-
ες, αλλά και να ληφθούν υπόψη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
από την πλευρά των σχολικών ψυχολόγων στους εφήβους, στους εκπαι-
δευτικούς αλλά και τους γονείς των εφήβων.
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Από τον «αποκλεισμό στην ψυχοπαιδαγωγική 
της ένταξης»: προβληματισμοί και προοπτικές 

σε σχέση με την ένταξη και συνεκπαίδευση παιδιών 
με ιδιαίτερες δυσκολίες 

Κουρκούτας Η. Ε.1

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο κείμενο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται μια σει-
ρά θεμάτων και προβληματικών που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της 
ένταξης. Ξεκινώντας από ζητήματα ορολογίας κάνει αναφορά στις βασικές 
ιδεολογίες που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες και υποστήριξαν 
τη λογική της χωριστής εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένους τύπους 
προσεγγίσεων των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Το κείμενο ολοκληρώ-
νεται με αναφορές στους σύγχρονους προβληματισμούς των ενταξιακών 
θεωριών και στο πέρασμα από την ιδεολογία της ριζικής αναμόρφωσης 
του σχολικού συστήματος σε πιο ρεαλιστικές θέσεις που έχουν να κάνουν 
με την αναγνώριση των ιδιαίτερων δυναμικών του κάθε σχολείου και του 
κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη σταδιακή εμφύτευση ενταξι-
ακών λογικών και την αξιολόγηση τεχνικών που φαίνεται να είναι αποδο-
τικές για την προαγωγή της ένταξης συγκεκριμένων ομάδων παιδιών. Το 
κείμενο καταλήγει στην αναφορά κάποιων βασικών αρχών, που σύμφωνα 
με τον συγγραφέα, οριοθετούν και καθορίζουν το πρόταγμα της σύγχρο-
νης ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης, το οποίο πρέπει να υιοθετεί μια ολι-
στική συστημική λογική.

Λέξεις Κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης, Παιδιά με 
ιδιαίτερες δυσκολίες

 

1. Επίκουρος καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπι-
στήμιο Κρήτης
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Abstract

This paper refers to issues related to inclusive education. Author dis-
cusses questions related to definitions and ideologies that have shaped and 
supported the segregative education model, as well as a series of certain ap-
proaches regarding children with special difficulties. Author also points out 
the shift from radical ideologies calling for structural transformations of the 
entire social and school system to more realistic positions accounting for 
specific dynamics of the various social and school contexts. Contemporary 
theorists are focusing on the implementation of empirically-based inclu-
sive practices. Opting for a holistic and systemic approach of the inclusive 
process, the author concludes by mentioning a series of principles that, ac-
cording to him, will form the future agenda, as well as a theoretical and 
practical framework of the inclusive education.

Key Words: Special Education, Inclusive process, Children with special dif-
ficulties

1. Εισαγωγή: ζητήματα ορολογίας και βασικών 
προβληματισμών

Η παρούσα εργασία δεν στοχεύει να κάνει μία εξαντλητική ανασκό-
πηση των προβληματισμών και των λογικών που κυριάρχησαν κατά τις 
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και διαμόρφωσαν το μοντέλο της ξεχωρι-
στής εκπαίδευσης, που παραμένει ακόμη επίκαιρο σε αρκετές χώρες. Αντί-
θετα, στοχεύει στην επισήμανση βασικών χαρακτηριστικών της εξέλιξης 
των πολιτικών και των θεωρητικών μοντέλων προσέγγισης της ειδικής 
αγωγής. Κυρίως, όμως, στοχεύει στην ανάδειξη με συνοπτικό τρόπο των 
σύγχρονων ιδεολογικών και επιστημονικών συζητήσεων, καθώς και των 
συγκρούσεων /αντιφάσεων /κριτικών σε όλα τα επίπεδα, που σχετίζονται 
με το φλέγον θέμα της ένταξης των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο 
σχολείο και στην κοινωνία. Ένταξη  που παραπέμπει, σύμφωνα με όλους 
τους θεωρητικούς, σε σημαντικές αλλαγές και αναδομήσεις σε ατομικό, μι-
κρο- και μακρο-κοινωνικό επίπεδο (Barton, 2004. Berfing, 1999. Lipsky & 
Gartner, 1996. Sehrbrock, 2004. Vislie, 2003). Επομένως απώτερος στόχος 
της συγκεκριμένης εργασίας είναι να συμβάλλει –στο μέτρο του εφικτού- 
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στη συζήτηση και στον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια σε 
σχέση με την ένταξη και την συνεκπαίδευση (inclusion)2, καθώς και τις δι-
αδικασίες /πρακτικές ένταξης και ενσωμάτωσης που συμβάλλουν σε αυτή 
την κατεύθυνση3.

Σε σχέση με την ορολογία, συμφωνώντας με την Ζώνιου-Σιδέρη (2004), 
χρησιμοποιούμε τον όρο ένταξη, αντί του όρου συνεκπαίδευση που θεω-
ρείται ως μετάφραση στα ελληνικά του όρου inclusion. Επίσης,  για την 
ανάλογη προβληματική, Larocca, 2007. Sehrbrock, 2004). Χρησιμοποιούμε 
τον όρο «ένταξη», με την έννοια της ουσιαστικής και ισότιμης συμμετοχής 
/παρουσίας του παιδιού /ατόμου με κάποιες εγγενείς ή επίκτητες δυσκολί-
ες (εμπόδια) στην κοινή σχολική και κοινωνική ζωή. Θεωρούμε ότι ο όρος 
συνεκπαίδευση είναι αρκετά περιοριστικός, δεν εκφράζει τη δυναμική του 
όρου/ έννοιας inclusion και εστιάζει μόνο στην σχολική πραγματικότητα, 
ενώ συγχρόνως μπορεί να ερμηνευτεί απλά ως η απαραίτητη (μέσα από τη 
συμμετοχή στο κοινό σχολικό σύστημα) –αλλά όχι επαρκής- συνθήκη, με 
βάση την οποία μπορεί να διασφαλιστεί, σε μεγάλο βαθμό, η μακροπρόθε-
σμη ένταξη του ατόμου με εμπόδια στην κοινωνία. Επομένως, υιοθετούμε, 
σε μεγάλο βαθμό τη λογική και τη φιλοσοφία της inclusive εκπαίδευσης, 
αλλά θεωρώντας ότι όρος ένταξη είναι πιο γενικός και δυναμικός και ανα-

2. Ο όρος inclusion αποδίδεται στα ελληνικά από τη Ζώνιου-Σιδέρη με τον όρο 
inclusive εκπαίδευση (βλ. για τον προβληματισμό πάνω στην ορολογία, Ζώνιου-
Σιδέρη, 2004).
3. Θεωρούμε ότι ο όρος συνεκπαίδευση είναι αρκετά περιοριστικός, δεν 
εκφράζει τη δυναμική του όρου/ έννοιας inclusion και εστιάζει μόνο στη σχολική 
πραγματικότητα, ενώ συγχρόνως μπορεί να ερμηνευτεί απλά ως η απαραίτητη (μέσα 
από την συμμετοχή στο κοινό σχολικό σύστημα) –αλλά όχι επαρκής- συνθήκη, 
με βάση την οποία μπορεί να διασφαλιστεί, σε μεγάλο βαθμό, η μακροπρόθεσμη 
ένταξη του ατόμου με εμπόδια στην κοινωνία. Οι περισσότεροι ερευνητές 
χρησιμοποιούν τον όρο στα αγγλικά ως δηλωτικό της ουσιαστικής και πλήρους 
συμμετοχής –και όχι απλά της πρόσβασης /δικαιώματος- στην κοινή εκπαίδευση, 
καθώς και σε όλες τις εκπαιδευτικές και τις σχολικές διαδικασίες που μετέχουν οι 
μαθητές με τυπική εξέλιξη, χωρίς την παράλληλη καταφυγή σε υπηρεσίες ειδικής 
αγωγής /στήριξης (Vislie, 2003). Θεωρούμε όμως ότι σημασιολογικά ο όρος 
συνεκπαίδευση στα ελληνικά παραπέμπει στη διαδικασία μέσα από την οποία το 
παιδί μπορεί να πετύχει τη σχολική και την κοινωνική του ένταξη /ενσωμάτωση.
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φέρεται στις συνολικές κοινωνικές ενταξιακές διαδικασίες και πρακτικές, 
και όχι μόνο στις εκπαιδευτικές (βλ. Ainscow et al., 2006,  σ. 14-15).

Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ενσωμάτωση (integration), παρόλο που 
για κάποιους σημαίνει την ουσιαστική /επιτυχημένη ένταξη (η οποία πα-
ραπέμπει μόνο στη χωροχρονική συμβίωση μεταξύ διαφορετικής λειτουρ-
γίας παιδιών), για άλλους παραπέμπει στο μοντέλο της αφομοίωσης και 
της απώλειας της διαφορετικότητας (normalization). Δεν χρησιμοποιού-
με τον όρο «ειδικές ανάγκες», για μία σειρά λόγων, όπως αναλύεται στις 
επόμενους παραγράφους. Στην παρούσα φάση επισημαίνουμε, ότι ο όρος 
ειδικές ανάγκες ή ακόμη ο όρος ειδικά παιδιά (!) που έχει χρησιμοποιη-
θεί στο παρελθόν, αποτελούν κατάλοιπα μιας λιγότερο απορριπτικής, 
αλλά πάντοτε εστιασμένης στη δυσλειτουργία λογικής και προσέγγισης. 
Αντίθετα, ο όρος ιδιαίτερες δυσκολίες είναι πιο γενικός, δεν αναφέρεται 
απαραίτητα στα παιδιά που ανήκουν στις παραδοσιακές κατηγορίες της 
ειδικής αγωγής, αλλά σε όλα τα παιδιά, τα οποία για διάφορους λόγους 
συναντούν κάποια εμπόδια στην ένταξη και (δημιουργική) ενσωμάτωσή 
τους στα κοινωνικά και στα εκπαιδευτικά πλαίσια (Pfeiffer & Reddy, 1999). 
Η ανάδειξη άλλωστε των λιγότερο εμφανών και έκδηλων δυσλειτουργι-
ών /διαταραχών, αποτελούν χαρακτηριστικό των πιο ευαισθητοποιημένων 
και εξελιγμένων επιστημονικά και εκπαιδευτικά συστημάτων (βλ. π.χ. την 
αλματώδη ανάπτυξης της έρευνας σε όλα τα επίπεδα για τις μαθησιακές ή 
συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες, τα τελευταία χρόνια στις 
δυτικές κοινωνίες). Αντίθετα, η έμφαση στις παραδοσιακές κατηγορίες 
παιδιών με ειδικές ανάγκες  (κινητικές ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες) 
αποτελεί περισσότερο χαρακτηριστικό των λιγότερο εξελιγμένων συστη-
μάτων πρόνοιας και εκπαίδευσης (Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1996, σ. 
5). Σε κάθε περίπτωση, ο όρος διαταραχές πρέπει να επιφυλάσσεται για τις 
πολύ σοβαρές περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί πραγματικά να ανιχνευτεί 
μια παθολογική διάσταση στη λειτουργία του παιδιού. Ακόμη, όμως, και σε 
αυτές τις περιπτώσεις μια έντονη συμπτωματολογία (π.χ. επιθετικότητα, 
σοβαρή υπερκινητικότητα) δεν παραπέμπει μόνο σε ενδογενείς αδυναμί-
ες αλλά και σε οικογενειακές και κοινωνικές δυσλειτουργίες (Kaufmann, 
2001). Επομένως δεν πρέπει, ποτέ να χάνεται η ολιστική θετική προσέγγι-
ση του παιδιού και η προσπάθεια ψυχοδυναμικής κατανόησης των διατα-
ραχών (Κουρκούτας, 2007), σε αναφορά πάντοτε με το πλαίσιο ζωής του 
(Aplleton, 2008). 

Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «αναπηρία»4, διότι θεωρούμε ότι 
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η αναπηρία με τον τρόπο που ερμηνεύεται από τα σύγχρονα ψυχοκοινω-
νικά μοντέλα, αποτελεί παράγωγο της συνάντησης μεταξύ ενός παιδιού /
ατόμου με κάποια εγγενή ή επίκτητη δυσλειτουργία /ανεπάρκεια /διατα-
ραχή σε σωματικό/ κινητικό, γνωστικό /διανοητικό, ψυχικό, αισθητηριακό 
επίπεδο και ενός πλαισίου που είτε αδυνατεί να απαντήσει στις ιδιαιτερό-
τητες του συγκεκριμένου παιδιού /ατόμου, είτε απαιτεί μία άλλους είδους 
/ποιότητας λειτουργία και επιδόσεις, την οποία το παιδί /άτομο αυτό δεν 
είναι σε θέση να εκδηλώσει /αναπτύξει (Detraux, 2008. Deno, 2005. Dowl-
ing, 2001). Άλλωστε, πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει ότι, ακριβώς, η 
διαχωριστική και η απορριπτική λογική που επικρατεί στην εκπαίδευση 
συνδέεται με τα πρότυπα (standards) επιδόσεων και με μια λογική από-
δοσης και εμπορευματοποίησης της γνώσης και μ’ ένα σχολικό σύστημα 
επικεντρωμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο γνωσιοκεντρισμό, 
στη φετιχοποίηση των πληροφοριών ή στην υπέρμετρη ιδεολογικοποίηση 
της γνώσης και στο οποίο δεν υπάρχει χώρος για ουσιαστική εναλλακτι-
κή εργασία και ανάδειξη άλλων μορφών γνώσης και άλλων δεξιοτήτων 
(ψυχοκοινωνικών) του παιδιού. Βεβαίως, τεράστιες αλλαγές έχουν γίνει 
τα τελευταία χρόνια σε πολλά σχολικά συστήματα, με προοπτική την 
ενσωμάτωση παρόμοιων λογικών και πρακτικών, παρά το γεγονός ότι η 
σύγκρουση ανάμεσα στις δύο φιλοσοφίες παραμένει έντονα ενεργή και 
συνιστά άλλωστε ένα από τα βασικά διακυβεύματα της σύγχρονης ψυχο-

4. Ο όρος αναπηρία έχει χρησιμοποιηθεί και με την αρνητική και με τη θετική 
έννοια. Στην πρώτη περίπτωση αφορά στην έκφραση μιας απορριπτικής 
διαχωριστικής (discriminative) προσέγγισης, η οποία δίνει έμφαση στις ελλείψεις/
υστερήσεις και δυσλειτουργίες του ατόμου. Στη δεύτερη περίπτωση, ο όρος έχει 
χρησιμοποιηθεί με “επιθετικό” τρόπο, σηματοδοτώντας τη «βλάβη» ως ισοδύναμο 
της διαφορετικότητας. Σε αυτή την οπτική, η επιμονή στη χρήση του όρου συνιστά 
μια δυναμική διεκδίκηση της αποδοχής της διαφορετικότητας από ένα αρνητικά 
διακείμενο κοινωνικό σύνολο (βλ. αναπηρικό κίνημα, κίνημα για τα δικαιώματα 
των ψυχικά ανάπηρων κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του όρου αναπηρία, 
πέρα από τις αρνητικά φορτισμένες συμπαραδηλώσεις του σε κοινωνικό επίπεδο, 
είναι δηλωτική μιας προσέγγισης που εστιάζει, κυρίως,  στη δυσλειτουργία /
ανεπάρκεια /υστέρηση /διαταραχή, ως μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει συνολικά, 
το άτομο, χωρίς συγχρόνως να κάνει αναφορά στις δεξιότητες /ικανότητες ή σε 
άλλα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του και χωρίς να αναφέρεται στον 
ρόλο του κοινωνικού περίγυρου. Εν ολίγοις, περιορίζεται, σε μια αρνητική θέαση 
του άτομου.
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παιδαγωγικής της ένταξης (Pfeiffer & Reddy, 1999).  
Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στις 

κατηγορίες παιδιών, στις οποίες παραδοσιακά απευθυνόταν οι μορφές ει-
δικής εκπαιδευτικής υποστήριξης και αγωγής στις ομάδες παιδιών. Σήμερα, 
σε μεγάλο βαθμό, πολλές ομάδες παιδιών διατρέχουν τον κίνδυνο να βρε-
θούν εκτός σχολείου στην εφηβεία τους, ή αποκλεισμένοι και περιθωριο-
ποιημένοι στο πλαίσιο του κοινού σχολείου, εξαιτίας σύνθετων δυσκολιών 
και διαφόρων αρνητικών παραγόντων (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται τα ακατάλληλα αναλυτικά προγράμματα, η ακατάλληλη διαχείριση 
των δυσκολιών τους,  η έλλειψη ειδικών, η έλλειψη πολιτικής ένταξης από 
τα σχολεία, η αποσπασματική αντιμετώπιση, κ.ά. (Margalit & Al-Yagon, 
2002. Wiener, 2002). Σε αυτές τις ομάδες συγκαταλέγονται όλα τα παιδιά 
που έχουν συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και τα 
παιδιά που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Kaufmann, et al., 
2004. Hallahan, et al., 1996. Mash & Wolfe, 2001). Με αυτή την έννοια, οι 
εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους ειδικούς καλούνται να δώσουν απα-
ντήσεις, ώστε αυτές οι ομάδες κινδύνου να αποφύγουν την έμμεση ή άμεση 
απόρριψη, το στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και την 
ακαδημαϊκή αποτυχία (Kaufmann, 2001. Margalit & Al-Yagon, 2002).

Η έμφαση στην κατηγοριοποιητική λογική και η διεύρυνση των κατη-
γοριών /ομάδων παιδιών 5, που θεωρούνται ότι χρήζουν ειδικής αγωγής /
υποστήριξης, είναι δηλωτική κυρίως της ιατρογενούς προσέγγισης και της 
ιατρογενούς παράδοσης που χαρακτηρίζει την ψυχολογία και τα μοντέλα 
που είναι επικεντρωμένα στους ειδικούς (specialist centered). Επιπλέον, 
πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και τα θετικά σημεία  στο βαθμό 
που η έρευνα έχει αναδείξει διαφορετικές μορφές προβλημάτων, προβλη-

5. Χρησιμοποιούμε σκόπιμα τον όρο «ομάδες παιδιών», σε αντίθεση με τον όρο κα-
τηγορία (ως διαγνωστικό όρο),  για να δηλώσουμε την αποστασιοποίηση από την 
κατηγοριοποιητική λογική που κυριαρχεί στις επιστήμες υγείας και η οποία, συ-
νήθως, έχει  ένα περιγραφικό χαρακτήρα (περιγραφή /καταγραφή συμπτωμάτων) 
στην αναγνώριση κάποιων συμπτωμάτων /διαταραχών / ανεπαρκειών. Συγκεκρι-
μένα, αποτελεί ένα κυρίαρχο μοντέλο προσέγγισης και ανάλυσης της λειτουργίας 
του παιδιού. Συγκεκριμένα αποτελεί ένα μοντέλο που προάγει μια περιοριστική /
μειωτική θεώρηση (reductionist model), βασισμένη στα αρνητικά στοιχεία, στην 
υστέρηση, στη διαταραχή και στην ανεπάρκεια. Για μια εξαντλητική κριτική των 
συγκεκριμένων κατηγορικών και νοσολογικών μοντέλων βλ. Κουρκούτας, (2006). 
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μάτων.   Πρόκειται για προβλήματα που δεν αντιμετωπιζόταν στο παρελ-
θόν ή θεωρούνταν αμελητέα (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές 
/συμπεριφορικές διαταραχές, κλπ.) (Ianes & Cramerotti, 2007. Kauffman, 
2001. Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1996).

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνουμε την ιδιαιτερότητα του πεδίου της Ει-
δικής Αγωγής, η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλά από τα δεδομέ-
να για το αντικείμενο που θεραπεύει, αλλά και πολλές από τις τεχνικές που 
χρησιμοποιεί, όπως και από τις θεωρητικές αναζητήσεις προέρχονται από, 
ή έχουν προεκτάσεις και σε άλλους επιστημονικούς χώρους (παιδαγωγική 
/διδακτική, κοινωνιολογία, νευροψυχολογία, εξελικτική ψυχολογία, κοι-
νωνική ψυχολογία, ψυχοπαθολογία, κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική 
ψυχολογία, λογοθεραπεία, κλπ.). Αυτό, ως ένα βαθμό, συνιστά το πλουρα-
λιστικό στοιχείο της ειδικής θεωρητικής και παρεμβατικής παιδαγωγικής. 
Εντούτοις, όμως, αποτελεί και πηγή αναπόφευκτα κρίσεων, αντιφάσεων 
και συγκρούσεων σε θεωρητικό, και σε πρακτικό επίπεδο (συγκρούσεων 
ρόλων και θέσεων, κλπ.), στο μέτρο που αναπόφευκτα, η Ειδική Αγωγή 
εισπράττει τις θεωρητικές /ιδεολογικές κρίσεις, τις αντιφάσεις και τα προ-
βλήματα των άλλων επιστημονικών κλάδων. Παράλληλα, η Ειδική Αγωγή 
οφείλει να εκφέρει ένα ολιστικό λόγο, ο οποίος ενσωματώνει όλες αυτές τις 
διαφορές και απαντά στις προκλήσεις και στις κριτικές των άλλων επιστη-
μών. Η πολυπλοκότητα του status της Ειδικής Αγωγής και η πρόκληση της 
σύγχρονης φιλοσοφίας της ένταξης (inclusion) έχουν κάνει πολλούς θεω-
ρητικούς να μιλήσουν για την «παράδοξη ταυτότητα» της Ειδικής Αγωγής 
και κυρίως για τις δυσκολίες να διατηρήσει μια ξεχωριστή επιστημονική 
οντότητα /ταυτότητα (Canevaro, 2007). 

Η ιδιαιτερότητα αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε μια ψυχοπαιδαγωγική 
της ένταξης, με την υιοθέτηση ενός ολιστικού προτάγματος, που στηρίζε-
ται στις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής παιδαγωγικής και υιοθετεί μια 
θετική ολιστική και μη ιατρογενή προσέγγιση των προβλημάτων της παιδι-
κής ηλικίας, ανεξάρτητα από τις αιτίες, τη σοβαρότητα και τη φύση αυτών 
των προβλημάτων (Κουρκούτας, 2003. 2007. Weare, 2005). Αυτό βεβαίως, 
προϋποθέτει εξαιρετική γνώση των προόδων στους άλλους κλάδους, μα-
κροχρόνιες ζυμώσεις και επεξεργασίες των υφιστάμενων θεωρητικών μο-
ντέλων, καθώς και των πρακτικών που σχετίζονται με αυτά, αλλά και ένα 
νέο σχολείο, το οποίο θα έχει ένα πολυεπίπεδο και πλουραλιστικό ρόλο 
και θα προάγει, πέρα από το μαθησιακό κομμάτι, την ψυχική υγεία και την 
ψυχοκοινωνική εξέλιξη όλων των παιδιών (Epstein, 1995.Weare, 2000).   



64

2. Από τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό στους σύγχρονους 
προβληματισμούς σε σχέση με την ένταξη /συνεκπαίδευση 

παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες

Σε πολλές χώρες κινήσεις ή κινήματα συλλόγων γονέων, καθώς και 
επαγγελματιών που εργάζονται στο χώρο της παραδοσιακής ειδικής αγω-
γής, αλλά και ευαισθητοποιημένων επιστημόνων και ερευνητών δημιούρ-
γησαν τις συνθήκες μέσα από τις κοινωνικές πιέσεις για αλλαγές στους 
νόμους και στις πολιτικές που αφορούσαν στην εκπαίδευση παιδιών με 
ειδικές ανάγκες, όπως οριζόταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Επομένως, οι 
κοινωνικές αυτές διεργασίες οδήγησαν επομένως σε αλλαγές του νομο-
θετικού πλαισίου και, αναπόφευκτα, σε καταστάσεις κρίσης και συγκρού-
σεων σε πρακτικό /επαγγελματικό και σε επιστημονικό  (θεωρητικό και 
ερευνητικό) επίπεδο. Οι κρίσεις και συγκρούσεις αυτές έχουν να κάνουν 
με τη φύση, το χαρακτήρα και την ποιότητα των εκπαιδευτικών πρακτι-
κών,  και κυρίως με τη δυνατότητα εφαρμογής των στρατηγικών αυτών 
που προάγουν την συνεκπαίδευση και την  ένταξη των παιδιών με εγγε-
νείς ή επίκτητες δυσκολίες στο κοινό σχολικό πλαίσιο. Αναρίθμητα άρθρα, 
εργασίες, συνέδρια, καθώς και πολεμικές, επιστημονικές, ιδεολογικές και 
θεωρητικές συζητήσεις έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, όλες εστι-
αζόμενες, κυρίως στο ρεαλιστικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας της πλήρους 
ένταξης, καθώς και στις δυνατότητες /τρόπους μετάλλαξης του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. 

Οι ιδεολογίες και οι επιστημονικές θεωρίες, καθώς και οι (ψυχοπαι-
δαγωγικές και εκπαιδευτικές) πρακτικές που προκύπτουν και αρχίζουν να 
εφαρμόζονται πήραν διάφορες μορφές σε διάφορες χώρες, με διαφορετικά 
αποτελέσματα.

Η διακήρυξη της Σαλαμάνκας (1996), που υπογράφτηκε από ένα πολύ 
μεγάλο αριθμό χωρών συνιστά την κορύφωση και τη συμπύκνωση της 
επιτυχίας των πιέσεων των κοινωνικών κινημάτων, καθώς και των προ-
όδων των θεωρητικών και επιστημονικών προσεγγίσεων.  Η διακήρυξη 
αυτή χωρίς να είναι δεσμευτική δημιουργεί το πλαίσιο της νέας φιλοσοφί-
ας μέσα στην οποία πρέπει να κινηθούν οι εκπαιδευτικές πολιτικές όλων 
των χωρών τις επόμενες δεκαετίες. Πολλοί, βεβαίως, θεωρούν ότι το κί-
νημα της ένταξης (inclusion) κατάφερε να φέρει τεράστιες αλλαγές σε 
νομοθετικό επίπεδο, χωρίς αυτό πραγματικά να αντανακλά και τις ανά-
λογες ποιοτικές μεταμορφώσεις στην πραγματικότητα του εκπαιδευτικού 
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συστήματος.
Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο κοινωνικό και στο επιστημονικό 

επίπεδο αντανακλούνται στις κατηγοριοποιήσεις, καθώς και στη φιλοσο-
φία που περιλαμβάνονται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο International Clas-
sification of Impairment Disabilities, and Handicaps (ICIDH). Στην πρώτη 
έκδοση του ICIDH γινόταν αναφορές στην αναπηρία (disability), ως απο-
τέλεσμα της (εγγενούς ή επίκτητης) βλάβης (impairment) και της υστέρη-
σης που έχει το άτομο σε κάποιες από τις βασικές λειτουργίες του, όπως 
και στη μειονεξία (handicap), ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των ατόμων 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αντίθετα, στη 
δεύτερη έκδοση του ICIDH (1996) σηματοδοτείται μια αλλαγή στη φιλο-
σοφία του εγχειριδίου, στο μέτρο που γίνεται πλέον σαφής αναφορά στις 
αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον /πλαίσιο και ως ένα βαθμό υιοθετείται 
μια περισσότερο οικολογική λογική. Ενώ πλέον δεν είναι η αιτιολογία των 
δυσλειτουργιών που καθορίζει την κατηγοριοποίηση και κυρίως την ανα-
γκαιότητα παρέμβασης.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο σηματοδοτεί μια σημαντική και ποιοτική 
μετάλλαξη στον τρόπο αντίληψης της «αναπηρίας», αφού αυτή δεν ορί-
ζεται από την αιτιολογία της, όπως στο παρελθόν. Με αυτή την έννοια, 
οφείλει το σχολείο και οι ειδικοί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 
σχεδιάζουν τις κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης για όλα τα παιδιά με 
έκδηλες δυσκολίες σχολικής και κοινωνικής προσαρμογής, ανεξάρτητα 
από τις κατηγοριοποιήσεις και την αιτία προέλευσης των δυσκολιών τους. 
Αποτελεί αυτό το σημείο, κατά την άποψη μας, επικύρωση της αρχής των 
εξατομικευμένων και προσωποποιημένων παρεμβάσεων που αποτελεί μια 
από τις πιο σημαντικές αρχές της σύγχρονης φιλοσοφίας των παρεμβάσε-
ων.   

Επιπλέον, υιοθετώντας τον όρο «περιορισμοί στις δραστηριότητες» 
(restrictions in activities), το εγχειρίδιο ανοίγει νέους τρόπους, ή καλύ-
τερα, επικυρώνει τη νέα φιλοσοφία των παρεμβάσεων, που θα πρέπει να 
εστιάζεται στην άρση των εμποδίων που συναντούν τα παιδιά. Επομένως 
οι ειδικοί πρέπει να εργάζονται, όπως και με βάση τη θεωρία των πολυσυ-
στημικών μοντέλων (Fraser, 2004), στην κατεύθυνση της μείωσης των κιν-
δύνων (ατομικών, οικογενειακών, σχολικών, κοινωνικών) που εμποδίζουν 
την προσαρμογή και την εξέλιξη του παιδιού6.

Η φιλοσοφία, που αντιστοιχούσε στη συγκεκριμένη κατηγοριοποιη-
τική λογική δέχτηκε αρκετές κριτικές, στο βαθμό που θεωρούνταν ότι το 
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συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν είχε μια εξελικτική οπτική και εν ολίγοις δεν 
ανταποκρινόταν στα προβλήματα των παιδιών, καθώς και σε αυτά των με-
γαλύτερων σε ηλικία ατόμων η εν λόγω φιλοσοφία άφηνε απέξω μια μεγά-
λη ομάδα ατόμων, παιδιών που είχαν ψυχικές διαταραχές ή σοβαρές ψυχι-
κές (συναισθηματικές /συμπεριφορικές) δυσκολίες, με αποτέλεσμα αυτές 
οι ομάδες να δέχονται παρεμβάσεις μόνο από τις ψυχιατρικές υπηρεσίες 
(Soresi & Notta, 2001). Επομένως, η μετακίνηση, από μια ψυχιατρικοποιη-
τική /νοσολογική λογική προς μία πιο ανοιχτή προσέγγιση των δυσκολιών 
είναι φανερή στο νέο εγχειρίδιο.

Οι παρενέργειες του φαινομένου της ψυχιατρικοποίησης των διατα-
ραχών, που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, είναι πολύ μεγάλες (ειδικά για τα 
παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές). Πέρα από το 
στιγματισμό των παιδιών, συνήθως, επιβάλλεται ένα μονοδιάστατο μοντέ-
λο φροντίδας (νοσολογικό /φαρμακευτικό), που εστιάζει στην αντίληψη 
της ασθένειας και της ανικανότητας (παιδί πρόβλημα= άρρωστο παιδί). 
Το μοντέλο αυτό δεν αφήνει χώρο και δεν προτρέπει σε άλλες εναλλα-
κτικές παρεμβάσεις (ψυχοπαιδαγωγική, συμβουλευτική, κλπ.), ενώ απο-
κλείει την εμπλοκή και τη δυνατότητα εκφοράς κριτικού λόγου πάνω στις 
παρεμβάσεις από άλλες ειδικότητες (ψυχολόγους, ψυχοπαιδαγωγούς, ει-
δικούς παιδαγωγούς). Το αποτέλεσμα είναι να αναπτυχθούν και από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών παρόμοιες μονοδιάστατες αντιλήψεις για τη 
φύση αυτών των προβλημάτων /διαταραχών (βλ. π.χ. την άκριτη υιοθέτη-
ση ψυχιατρικών κατηγοριών /όρων: «σύνδρομο ΔΕΠ-Υ»), που ενισχύουν 
τις αντιστάσεις («δεν είναι ο ρόλος του σχολείου, αυτά τα παιδιά θέλουν 
ειδικούς, η επιθετικότητα έχει να κάνει με τα γονίδια, αυτά τα παιδιά δεν 
συμμορφώνονται /δεν αλλάζουν», κ.ά.) για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
από μέρους των σχολικών μονάδων, με στόχο την ένταξη των παιδιών ή 
τη χρήση θετικών (πέρα από τον αποκλεισμό και την αποπομπή) τεχνικών 
αντιμετώπισης των προβλημάτων τους (Κουρκούτας, 2007, Weare, 2000). 

Τα  παιδιά  με  σοβαρά  προβλήματα  συμπεριφοράς (συμπεριλαμβα-

6. Πιο συγκεκριμένα το νέο εγχειρίδιο εισάγει τέσσερις νέες διαστάσεις: (α) την 
σωματική διάσταση που αναφέρεται σους περιορισμούς λειτουργίας του σωματικού 
συστήματος και της σωματικής δομής, (β) στη διάσταση που αφορά τις απλές και 
σύνθετες δραστηριότητες που εκδηλώνει το άτομο, (γ) στη διάσταση που αφορά 
την συμμετοχή του ατόμου στα πλαίσια ζωής, και (δ) στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες (contextual factors).
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νομένων της υπερκινητικότητας και των αναπτυξιακών διαταραχών /αυτι-
σμού) και λόγω της ιδιαίτερης φύσης της «διαταραχής» -ειδικά τα αντικοι-
νωνικά με σοβαρές τάσεις επιθετικότητας παιδιά-, φαίνεται να συνιστούν 
τις  πιο δύσκολες ομάδες, για να ενταχτούν στο σχολικό πλαίσιο (Detraux, 
2008).

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα, στις αγγλοσαξονικές χώρες έχει ανα-
πτυχτεί μια σημαντική κίνηση «από-ψυχιατρικοποίησης» των διαταραχών 
αυτών, καθώς και ένταξής τους στο σχολικό πλαίσιο, με έμφαση στην ανά-
πτυξη προγραμμάτων και στη συνεργασία ειδικών, σχολείου, οικογένειας 
(Kaufmann, 2001. Weare, 2000. Weare & Gray, 2003). Η κίνηση αυτή ανα-
πτύχθηκε, παρά το γεγονός ότι η ιατρική άποψη παραμένει κυρίαρχη στις 
αντιλήψεις πολλών εργαζόμενων στο χώρο της φροντίδας των παιδιών με 
ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Μια από τις τελευταίες κριτικές των νοσολογικών κατηγοριοποιητι-
κών  μοντέλων αφορά, ακριβώς, στην αδυναμία τους να προσφέρουν ένα 
πλαίσιο διαφορετικής αξιολόγησης και κατανόησης της σταδιακής προό-
δου και εξέλιξης των αποκαλούμενων παιδιών με αναπηρίες /διαταραχές. 
Οι επαγγελματίες, που εργάζονται ακόμη σε μεγάλο βαθμό με τη λογική 
της «αποκατάστασης», δεν είναι συνηθισμένοι να αναγνωρίζουν τις σταδι-
ακές και λεπτές προόδους που μπορεί να έχει ένα παιδί με διαφόρων ειδών 
δυσκολίες ή διαταραχές ενώ οι παιδαγωγοί συχνά δεν αντιλαμβάνονται 
τις βελτιώσεις και τις προσπάθειες αυτών των παιδιών να ενταχτούν στο 
σχολικό πλαίσιο  (Soresi & Notta, 2001, σ. 19).

Είναι εύλογο, ότι η ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες /δυσκο-
λίες στο κοινό σχολείο επιφέρει και προϋποθέτει μια σειρά  αλλαγών σε 
μακρο- (κοινωνία θεσμοί), μεσο- (σχολική κοινότητα, γονείς άλλων μαθη-
τών κλπ.), μικρο –κοινωνικό (τάξη, δάσκαλος, συμμαθητές).

Είναι, επίσης, προφανές ότι τα εμπόδια που τίθενται στην εκπαιδευτική 
και κοινωνική ένταξη ατόμων με ιδιαιτερότητες σχετίζονται με παγιωμένες 
δομές σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, ατομικό, γνωστικό, συναισθηματι-
κό) και οι μεταμορφώσεις αφορούν, επομένως, αναγκαστικά, και άτομα 
(επαγγελματίες ειδικούς, επιστήμονες, γονείς, εκπαιδευτικούς, εργοδότες, 
κοινωνικός περίγυρος), θεσμούς, συστήματα και τεχνικές. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι αλλαγές αυτές αφορούν παγιωμένες αντιλήψεις, αναπαραστάσεις 
(στερεότυπα), συναισθηματικές και κοινωνικές στάσεις, εκπαιδευτικές και 
πολιτισμικές πρακτικές αλλά και επιμέρους ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές. 
Συγχρόνως, όμως, αφορούν στην ενίσχυση και ανάπτυξη μιας φιλοσοφί-
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ας και κουλτούρας ένταξης στην καθημερινότητα, η οποία, βεβαίως, θα 
συνδυάζεται και θα στηρίζεται από την εφαρμογή επιμέρους αποδοτικών 
εξειδικευμένων τεχνικών, σε ένα πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο που επι-
τρέπει την ανάπτυξη παρόμοιων «σχεδίων» (projects) (Detraux, 2003. Dy-
son & Millward, 2000). 

Όπως αναφέρουμε πιο κάτω, υποστηρίζουμε και υιοθετούμε μια διαλε-
κτική θεώρηση του φαινομένου της ένταξης, διότι ακριβώς δεν πρόκειται 
για μια απλή τεχνική που πρέπει να εφαρμόσουμε σε ένα πλαίσιο. Αυτό 
σημαίνει, όπως, πλέον, παραδέχονται πολλοί θεωρητικοί (Ainscow et al., 
2006), ότι η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται από τη σταδιακή εφαρμογή 
αποδοτικών τεχνικών (Mitchell, 2007), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
κενά, οι αντιφάσεις, τα προβλήματα του κάθε πλαισίου / χώρας και να προ-
σαρμόζονται οι στρατηγικές στην εγγενή δυναμική της κάθε σχολικής μο-
νάδας και της κάθε επιμέρους τάξης, καθώς και στις δυνατότητες του κάθε 
εκπαιδευτικού (Kourkoutas, 2008).  

Οι στόχοι της ένταξης για ουσιαστικές δομικές αλλαγές στη φιλοσοφία, 
οργάνωση και στην κουλτούρα των σχολείων, παρά τη μεγάλη πρόοδο που 
έχει επιτευχτεί, παραμένουν για πολλούς ανεκπλήρωτοι στις περισσότερες 
χώρες (Vislie, 2003). Έχει, όμως, επισημανθεί ότι, παρά τις ελλείψεις, τα 
δεδομένα στην πλειονότητα των δυτικών χωρών δείχνουν ότι έχουν επι-
τευχτεί σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (Dyson & Millward, 
2000. Watkins, 2004). Συγχρόνως όμως καταγράφονται ποιοτικές και πο-
σοτικές αλλαγές, και όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, και όσον αφορά 
στην ένταξη των ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες στο σχολικό σύστημα 
(Vislie, 2003). Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη κοινωνική 
αποδοχή της διαφορετικότητας στις περισσότερες χώρες, με την αύξηση 
του αριθμού των εμπλεκόμενων παιδαγωγών στις διαδικασίες της ένταξης, 
με την υποχώρηση της κουλτούρας και της νοοτροπίας του αποκλεισμού 
/στιγματισμού από τις οικογένειες, ακόμη και σε χώρες, όπως η Ελλάδα.  
Επίσης η ποιότητα παροχών φροντίδας από τις μονάδες ειδικής αγωγής 
έχει αλλάξει προς το καλύτερο σε σχέση με το παρελθόν.

Πολύ σχηματικά, συνοψίζουμε τις βασικές ιδεολογίες που σηματοδο-
τούν τις κρίσιμες φάσεις στην εξέλιξη της αποκαλούμενης ειδικής αγωγής 
προς μια παιδαγωγική και πολιτική της ένταξης (Befring, 1999. Detraux, 
2008. Mostert & Kauffman, 1993) (βλ. επίσης Fiorin, 2007, σ. 133), ως  ακο-
λούθως: α) η ιδεολογία του αποκλεισμού των παιδιών με (σωματικές, ψυχι-
κές, διανοητικές) δυσλειτουργίες, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ενσωμα-
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τωθούν στο κανονικό σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο, ως μη φυσιολογικά, 
β) η  ιδεολογία της «ομαλοποίησης» (normalization), που σηματοδοτεί 
την ιατρικοποίηση των παροχών και μια επιδιορθωτική λογική, σύμφωνα 
με την οποία, το παιδί με κάποια μορφή εγγενούς /επίκτητης δυσκολίας 
γίνεται αντικείμενο εξειδικευμένης ιατρικής και επαγγελματικής αγωγής, 
με σκοπό την επάνοδο του σε μια κατάσταση ομαλότητας, γ) η ιδεολογία 
της προσχώρησης /ενσωμάτωσης του παιδιού στο κοινό σχολείο και στην 
κοινωνία (social /school insertion /integration),  φάση κατά την οποία γί-
νεται αντιληπτό ότι η αποκοπή από την κοινωνία και το φυσικό σχολικό 
και κοινωνικό πλαίσιο του παιδιού δεν ευνοεί την ψυχοκοινωνική εξέλιξή 
του και αντίκειται σε μια ηθική και δημοκρατική παιδαγωγική λογική. Η  
φάση αυτή σηματοδοτεί –μέσα από αγώνες- τη διεκδίκηση της αποδοχής 
της «αναπηρίας» και των ιδιαιτεροτήτων αυτών των παιδιών /ατόμων, 
καθώς και του δικαιώματος στην ισότιμη εκπαίδευση. Είναι, άλλωστε, η 
πρώτη φορά που αρχίζουν να τίθενται ζητήματα –ειδικά σε χώρες, όπως 
η Ιταλία- αναδόμησης της σχολικής πραγματικότητας, δ) η ιδεολογία της 
πλήρους ένταξης (inclusion), της πλήρους συμμετοχής στο κοινό σχολείου 
που συνεπάγεται, όπως αναφέρθηκε, την κατάργηση των εδικών δομών 
και την ουσιαστική αναμόρφωση της κουλτούρας των σχολείων και της 
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πρέπει να επισημάνουμε, ότι η κάθε φάση /περίοδος και οι ιδεολογικές 
/πολιτικές που της αντιστοιχούν δεν εκφράζονται σε κάθε χώρα πάντοτε 
με ένα σαφή και ξεκάθαρο τρόπο (Vislie, 2003). Συχνά συναντώνται ανά-
μικτες ιδεολογικές τοποθετήσεις και πρακτικές, σε επίπεδο γενικότερης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, σε επίπεδο νομοθεσίας και σε επίπεδο μικρο-
πολιτικών και ψυχοπαιδαγωγικών στρατηγικών στο κάθε επιμέρους σχο-
λείο (Γεωργιάδη, Κουρκούτας & Καλύβα, 2007). Επίσης, είναι προφανές 
ότι παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια στις αναπαραστάσεις, στάσεις και 
αντιλήψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας σε σχέση με την ολοκληρωτική 
ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο κοινό σχολείο.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός, ότι, σε επίπεδο νομοθεσίας βρι-
σκόμαστε  σε φάση προαγωγής της συνεκπαίδευσης, η θεωρία, η φιλοσο-
φία και οι πρακτικές της full inclusion δεν υιοθετούνται από όλους και δεν 
αντανακλώνται απαραίτητα στις καθημερινές πρακτικές, δραστηριότητες 
και μη θεσμοθετημένες διαδικασίες της σχολικής κοινότητας (Ainscow, 
Booth & Dyson, 2004). Είναι σαφές ότι, παρά τις μακροχρόνιες κοινωνικές 
ζυμώσεις, παρά την ύπαρξη κινημάτων, δικτύων γονέων και πολιτών που 
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μάχονται προς αυτή την κατεύθυνση και παρά τις αλλαγές στη νομοθεσία 
και στην ευαισθητοποίηση πολλών εκπαιδευτικών, υπάρχουν ακόμη ισχυ-
ρές αντιστάσεις στο σχολικό σύστημα, οι οποίες εκφράζονται με διάφορους 
τρόπους και παίρνουν διάφορες μορφές (Ainscow et al., 2006. Kourkoutas, 
2007). Από την ανοιχτή άρνηση πολλών σχολείων να δέχονται παιδιά με 
ιδιαιτερότητες μέχρι τις πιέσεις άλλων γονέων, διευθυντών ή ακόμη και 
των ίδιων των δασκάλων της τάξης να αρνούνται για διάφορους λόγους 
να  δεχτούν παιδί με ιδιαιτερότητες, με επιχειρήματα συχνά βασισμένα σε 
παιδαγωγικές εκλογικεύσεις («θα πέσει το επίπεδο της τάξης, δεν έχουμε 
χρόνο, δεν έχουμε επιμόρφωση», κλπ.) (Kourkoutas, 2007. Szabo,  2006).

 Ακόμη και στην Ιταλία, χώρα στην οποία η νομοθεσία μέσα από γρή-
γορες και πολύ σημαντικές βελτιώσεις έκανε πραγματικότητα την σχολική 
ένταξη, συναντώνται παρόμοιες καταστάσεις κρίσης, αντιφάσεις, λογικές 
άρνησης και αντιστάσεις με αφορμή τα διάφορα προβλήματα που προέ-
κυψαν και προκύπτουν σε όλη αυτή τη μακρόχρονη διαδικασία σχολικής 
ένταξης (Fiorin, 2007) 

Συμπερασματικά, οι βασικές αρχές που διαμόρφωσαν τη θεωρία της 
ένταξης και ωθούν προς την κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης θα μπορού-
σαν να συμπυκνωθούν στις ακόλουθες  προτάσεις (Ebersold, 2003. Mo-
stert & Kauffman, 1993) (βλ. επίσης Fiorin, 2007, σ. 147)

α) από ένα σχολείο που συνιστά ένα «γραφειοκρατικό οργανισμό» σε 
ένα σχολείο το οποίο συνιστά μια «επαγγελματική και παιδαγωγική κοινό-
τητα», η οποία θα δρα με κοινά σχέδια (projects), κοινούς στόχους, κοινή 
ιδεολογία και πρακτική (communities of practice)

β) από ένα σχολείο εστιασμένο στη μετάδοση γνώσεων σ’ ένα σχολείο 
επικεντρωμένο στη μάθηση, στην έρευνα, στη δημιουργική αναζήτηση και 
στην ενεργητική εμπλοκή όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από το βαθμό, τη 
φύση και την ένταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, αυτό συνεπά-
γεται την αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και τους 
στόχους του σχολείου και προϋποθέτει

γ) την κατάργηση της διαχωριστικής /ειδικής αγωγής και την ανάπτυ-
ξη σχολικών δομών που διευκολύνουν τη συνεργασία και αναπτύσσουν 
κουλτούρα  αλληλεγγύης με την οικογένεια και την κοινότητα. Ενώ η πα-
ρουσία παιδιών με ιδιαιτερότητες αποτελεί ένα κέρδος για όλα τα παιδιά, 
και με αυτήν την έννοια θα συμβάλει μακροπρόθεσμα και στην άρση των 
κοινωνικών στερεοτύπων (Berfing, 1999) 

δ) οι ανάγκες /δυσκολίες που έχουν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες,  ανε-
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ξάρτητα από την ένταση και τη σοβαρότητα τους, είναι κατά βάση παρό-
μοιες με αυτών των φυσιολογικών παιδιών

ε) Επομένως δεν χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη αγωγή, εκτός του 
κανονικού σχολείου. Μάλιστα αυτό το τελευταίο μέσα από τις αλλαγές 
που προτείνονται, είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αυτών των 
ομάδων παιδιών, και 

στ) η εμπειρία των ειδικών παιδαγωγών μπορεί να βοηθήσει να εξα-
πλωθούν οι ιδέες και αρχές της σύγχρονης ειδικής αγωγής (εξατομικευμέ-
νη /προσωποποιημένη προσέγγιση),

ζ) όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει, κατά συνέπεια, να αναπτύξουν εκείνες 
τις ιδιαίτερες δεξιότητες με τις οποίες θα απαντούν στα προβλήματα των 
παιδιών που, όμως, αποτελούν ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας ανθρωπιστι-
κής παιδαγωγικής προσέγγισης και αναπόσπαστο κομμάτι της παιδαγωγι-
κής επιμόρφωσης.

Είναι προφανής η διάκριση, που αφορά στο δεύτερο σημείο και γίνεται 
από πολλούς ερευνητές και παιδαγωγούς ανάμεσα σε μια παραγωγική, δη-
μιουργική και συμμετοχική διαδικασία μάθησης που ενέχει το χαρακτήρα 
της ενεργητικής αναζήτησης, της συστηματικής διερεύνησης, καθώς και 
της ανακάλυψης και παραγωγής γνώσης, σε αντιπαράθεση με μια προκα-
τασκευασμένη μετάδοση γνώσεων που προάγει συγκεκριμένες μόνο δεξι-
ότητες, ενώ συνδέεται, σύμφωνα με πολλούς, με ένα  μονοδιάστατο τρόπο 
μάθησης (παθητική απόκτηση γνώσεων) και με μια μονοδιάστατη ανά-
πτυξη της ευφυΐας. Αυτή η πρακτική παραπέμπει, όπως είναι προφανές, σε 
συγκεκριμένες μεθόδους διδασκαλίας και δυναμικές οργάνωσης της τάξης 
(πχ. καθέδρας διδασκαλία). 

Συγχρόνως, αυτή η συγκεκριμένη θεώρηση προσβλέπει σ’ ένα σχολικό 
ζωντανό οργανισμό, ανοιχτό στην κοινότητα, που ενσωματώνει προβλη-
ματισμούς και ανάγκες της κοινότητας των γονέων. Συγχρόνως η κοινό-
τητα αυτή ανοίγεται στην κοινωνία, εκμεταλλεύεται τα κοινωνικά δίκτυα 
και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, προς όφελος του ή προς όφελος 
κάποιων ομάδων μαθητών και των οικογενειών τους, που αντιμετωπίζουν 
ήπια ή σοβαρότερα προβλήματα ένταξης, ομάδες με μειονεξίες και δυσλει-
τουργίες που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (Caldin-
Pupulin, 2001.Sheridan & Gutnik, 2000). 

Το τελευταίο σημείο αποτελεί, άλλωστε, τον ακρογωνιαίο λίθο των 
κινημάτων που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και επανέφεραν 
στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν γενικότερα στη σύγχρονη παιδα-
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γωγική (Ghedin, 2007). Τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με την ανα-
θεώρηση των στόχων και της λειτουργίας, καθώς και της φιλοσοφίας και 
των γενικότερων, αλλά και των επιμέρους πρακτικών που χρησιμοποιεί το 
κοινό σχολείο, για να αντιμετωπίσει τις επίκτητες ή εγγενείς δυσκολίες /
περιορισμούς που έχουν κάποιες ομάδες μαθητών (Caldin & Succu, 2004, 
σ. 15). Επίσης, η ένταξη όλων των ομάδων παιδιών με παρόμοιες δυσκο-
λίες στο κοινό σχολείο προϋποθέτει την κατάργηση της ειδικής αγωγής, 
ως σχολικής δομής και ως δομής παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
την αντικατάσταση της από μορφές υποστήριξης στο κανονικό σχολείο, 
που θα είναι ευθύνη και χαρακτηριστικό όλων των εκπαιδευτικών και όχι, 
μόνο, των εξειδικευμένων παιδαγωγών (Barton, 2004. Soresi & Notta, 
2001. Mitchell, 2007). Αυτό σημαίνει, ότι η σύγχρονη παιδαγωγική και το 
σύγχρονο σχολείο πρέπει, σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο να ανα-
πτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες /ικανότητες /τεχνικές να απαντάνε 
σε όλα τα προβλήματα /δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες παι-
διών με δυσκολίες.

3. Περιορισμοί και κριτικές που αφορούν στη θεωρία 
της πλήρους ένταξης (inclusion)

Η υιοθέτηση μιας ενταξιακής ιδεολογίας από την πλευρά πολλών 
επαγγελματιών και επιστημόνων που ασχολούνται με ομάδες παιδιών με 
εγγενείς ανεπάρκειες και δυσκολίες, στηρίζεται, ως ένα βαθμό, στη μακρό-
χρονη εμπειρία αποκλεισμού αυτών των ομάδων και στην ολοκληρωτική 
τους απουσία από τον κοινωνικό χώρο, κυρίως, όμως, από τα κοινά εκπαι-
δευτικά πλαίσια (Ferguson & Ferguson & Ferguson, 1998). Αυτό, όμως, 
συχνά οδηγεί σε μια ιδεολογική πόλωση και άκριτη υιοθέτηση θεωρητικών 
θέσεων που δεν προάγουν τη δημιουργική κριτική και τη διαλεκτική σύν-
θεση διαφορετικών και ανταγωνιστικών απόψεων (Ferguson & Ferguson 
& Ferguson, 1998).

Είναι προφανές ότι οι θεωρητικοί της full inclusion καταλήγουν να 
υποστηρίζουν την πλήρη αναδόμηση της φιλοσοφίας και της οργάνωσης 
της σχολικής εκπαίδευσης, αντιστεκόμενοι στη σύγχρονη νέο-φιλελεύθερη  
πρόταση, η οποία βασίζεται σε μια άλλη λογική και σε τελείως διαφορετι-
κούς στόχους (έμφαση στην απόδοση, στην αξιολόγηση των αποκτημένων 
γνώσεων, γνωσιοκεντρικός προσανατολισμός, μικρή έμφαση σε ανάπτυξη 
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ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων κλπ.) (Ainscow et al., 2006).
Οι θεωρητικές συγκρούσεις και πολώσεις που προέκυψαν μεταξύ συγ-

γραφέων οφείλονται ακριβώς σε αυτό το θεωρητικό πρόταγμα που συνδέει 
την ενσωμάτωση των παιδιών με εμπόδια στο κοινό σχολείο με την αναδό-
μηση σε όλα τα επίπεδα αυτού του τελευταίου. Επιπλέον, έγινε αντιληπτό, 
τα τελευταία χρόνια, ότι οι αντιστάσεις και οι δυσκολίες ριζικής αναδόμη-
σης της οργάνωσης των σχολείων είναι πολλές και δεν είναι δυνατόν ολό-
κληρα συστήματα, νοοτροπίες, κουλτούρες πρακτικές, σε μακρο-, μικρο-
συστημικό και ατομικό επίπεδο να εγκαταλείψουν παγιωμένους τρόπους 
λειτουργίας, ιδεολογικούς στόχους και επιλογές και να υιοθετήσουν τις 
αρχές της incusive εκπαίδευσης (Caldin & Pupulin, 2001).

Όμως το να ορίζουμε, την ένταξη αποκλειστικά με κοινωνικοπολιτι-
κούς όρους σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ένα μεγάλο μέρος των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά, ανεξάρτητα από το βαθμό 
αποδοχής τους από το κοινωνικό περιβάλλον. Η κατάργηση της διαχωρι-
στικής και ειδικής εκπαίδευσης είναι μια θέση, με την οποία συμφωνούν οι 
περισσότεροι, αλλά δεν μπορεί μια ενταξιακή πολιτική να καταργεί και να 
απορρίπτει  κάθε είδους υποστηρικτική βοήθεια. Η ουσία της πολιτικής 
της ένταξης θεωρούμε ότι είναι σίγουρα η αναδιαμόρφωση του ανταγω-
νιστικού, διαχωριστικού και συχνά απρόσωπου εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος, το οποίο, παρά τα μεγάλες αλλαγές, συνεχίζει να διαχειρίζεται 
ακατάλληλα τις περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες. Δεν είναι τυχαίο ότι 
οι ακραίες θεωρητικές θέσεις για μεγαλο-δομικές αλλαγές άρχισαν στα-
διακά να αντικαθίστανται από πιο ρεαλιστικές στάσεις, χωρίς να υπάρχει  
απαραίτητα έκπτωση των προγραμματικών αρχών. Αυτό που διαφαίνεται 
από σύγχρονους θεωρητικούς είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με πρακτικές 
και αποδοτικές τεχνικές, και κυρίως η έμφαση στην ανάλυση των υπόγει-
ων δυναμικών και των παραγόντων κινδύνου που ενισχύουν τον αποκλει-
σμό, την εγκατάλειψη του σχολείου και τη στασιμότητα σε παγιωμένα και 
παρωχημένα εκπαιδευτικά μοντέλα και νοοτροπίες (Ainscow et al., 2006. 
Berfing, 1999. Detraux, 2003. Mitchell 2007. Richman et al., 2004. Zipper 
& Simeonsson, 2004).

Η αποδοχή από το σχολικό /κοινωνικό περιβάλλον δεν διασφαλίζει, 
όμως, αυτόματα την επίλυση όλων των προβλημάτων. Πολλά παιδιά που 
κακοποιούνται αντιμετωπίζονται με επιείκεια και μεγάλη ευαισθησία από 
τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά αυτά όμως δεν παύουν να βιώνουν σοβα-
ρές εσωτερικές συγκρούσεις και ψυχικές εντάσεις και να έχουν ανάγκη από 
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εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη ή από συγκεκριμένες εναλλα-
κτικές ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, καθώς και από ουσιαστικές σχέ-
σεις εμπιστοσύνης με ειδικούς, που θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν το 
συναισθηματικό φόρτο και να ανα-διαπραγματευτούν το ταυτισιακό τους 
σύστημα (βλ. Κουρκούτας, 2007). Πολλά από αυτά τα παιδιά παρουσιά-
ζουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
εάν δεν επιλυθούν τα συναισθηματικά ή συμπεριφορικά τους προβλήματα 
(Webster & Stratton, 1999).

 Παρομοίως, τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμό), τα παι-
διά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, τα παιδιά με σο-
βαρές ψυχικές διαταραχές (ψύχωση), τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες θα 
έχουν πάντοτε την ανάγκη εξειδικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων, 
οι οποίες θα δίνονται χωρίς μια «στιγματιστική» λογική από ενδοσχολικές 
υπηρεσίες και όχι από ψυχιατρικές δομές  (Dunst, 2002). Οι συνέπειες και 
οι παρενέργειες από τις χρόνιες ασθένειες σε ατομικό, σχολικό και οικογε-
νειακό επίπεδο, που αυτές δημιουργούν, καθώς και τα μαθησιακά προβλή-
ματα, δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστούν. Η ασθένεια θα προκαλεί άγχος, 
πόνο, στρες και διάφορες δυσκολίες σε γονείς και παιδί. Η αποστολή του 
σχολείου και των δομών προστασίας του παιδιού (συμβουλευτικές υπηρε-
σίες),  που σχετίζονται με αυτό, είναι να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα και τις παρενέργειες που δημιουργεί η ασθένεια και η απο-
μάκρυνση από το φυσικό χώρο και τις σχολικές/κοινωνικές δραστηριότη-
τες, οι περιορισμοί που δημιουργούνται από τα ιατρικά προβλήματα στο 
παιδί, ώστε αυτά να μην διογκωθούν και να μη λάβουν ένα δραματικό ή 
παθολογικό χαρακτήρα (Drotar, 2006). Παρομοίως, τα παιδιά με αυτισμό 
χαμηλής λειτουργικότητας ή τα παιδιά με εγκεφαλική παραλυσία θα χρειά-
ζονται πάντοτε κάποιο είδος παράλληλης στήριξης και εξειδικευμένης πα-
ρέμβασης, ανεξάρτητα από  την αποδοχή τους από το κοινωνικό περιβάλ-
λον. Πολλά από τα παιδιά με ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν επιπλέον και 
ψυχολογικά προβλήματα που οφείλονται, συχνά, όχι μόνο στην κοινωνική 
απομόνωση, αλλά και στην αδυναμία τους να χειριστούν με κατάλληλο 
τρόπο τα διαπροσωπικά και άλλα προβλήματα, καθώς και στην αδυναμία 
τους να αναπτύξουν μια ικανοποιητική σεξουαλικότητα ή ισότιμες και ικα-
νοποιητικές συναισθηματικές σχέσεις. Επιπλέον, η νοητική καθυστέρηση 
και ο αυτισμός θα δημιουργούν πάντοτε άγχος στους γονείς, οι οποίοι θα 
χρειάζονται και συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοπαιδαγωγική πλαισί-
ωση και, συχνά, εκπαίδευση σε συγκεκριμένες τεχνικές. Η ένταξη στην κα-
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νονική εκπαίδευση όλων αυτών των παιδιών δεν ακυρώνει την εφαρμογή, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, της εξειδικευμένης γνώσης που έχουμε απο-
κτήσει για τη  λειτουργία τους όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από δυναμικές και 
όχι στατικές και τυπικές αξιολογήσεις.

Είναι ευχής έργο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν πάντοτε να επιλύουν 
ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό προβλημάτων, χωρίς την καταφυγή 
σε ειδικούς. Η θέση, όμως, ότι αυτά τα παιδιά δεν θα χρήζουν κάποιας εξει-
δικευμένης βοήθειας, στο νέο σχολείο, είναι περισσότερο ιδεολογική, παρά 
βασισμένη σε πραγματολογικές αναλύσεις και εμπειρικά δεδομένα.  Συχνά 
η θέση αυτή εκφέρεται από παιδαγωγούς που αναφέρονται μόνο στη διδα-
σκαλία και στους τρόπους “διδακτικής ένταξης” των μαθητών με ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Αλλά ένα σχολείο δεν συνιστά μόνο μια κοινότητα παραγω-
γής γνώσης, αλλά και ένα πεδίο δυναμικών σχέσεων, αλληλεπιδράσεων, 
ένα πολύπλοκο σύστημα ζωντανών συνδιαλλαγών, όπου αντανακλώνται 
ιδεολογικές και προσωπικές δυναμικές, στάσεις, συμπεριφορές που προέρ-
χονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και από τα διαφορετικά κοι-
νωνικά και οικογενειακά πλαίσια των μαθητών (Caldin-Pupulin, 2001). Σε 
ένα παρόμοιο πλαίσιο, όσο και να έχει προχωρήσει η πρακτική ένταξης, 
θα εμφανίζονται παιδιά με συγκεκριμένες δυσκολίες και προβλήματα, στα 
οποία οι εκπαιδευτικοί για να απαντούν θα χρειάζονται εξειδικευμένη υπο-
στήριξη και πλαισίωση.

Η αντίληψη της κατάργησης κάθε εξειδικευμένης υποστήριξης, συνι-
στά, κατά την άποψη μας, μια εξιδανίκευση των ενταξιακών προσεγγίσεων 
και του μοντέλου ενός ανοιχτού χωρίς προβλήματα σχολείου. Είναι διαφο-
ρετικό να αρνείσαι την παντοδυναμία των ειδικών και κυρίως του ιατρικού 
«λειτουργιστικού» (functionalist) μοντέλου από το να υιοθετείς μια θέση 
που προδίδει φοβικό «προοδευτισμό» και οπισθοδρομική αντίληψη για 
τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Η χρήση εξειδικευμένων και εναλλακτι-
κών τεχνικών για διάφορες ψυχοκοινωνικές σωματικές, διανοητικές, επι-
κοινωνιακές, συναισθηματικές, μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, θα είναι 
πάντοτε απαραίτητη. Στόχος δεν είναι να καταργηθούν τα μέσα και οι δι-
αμεσολαβητικές τεχνικές που προάγουν ένα άλλο μοντέλο αντίληψης του 
μαθητή εστιαζόμενο στις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, αλλά να ενταχθούν 
όλα αυτά σε μια νέα σχολική πραγματικότητα, όσον το δυνατόν δεκτική 
και φιλική για όλα τα παιδιά (Dryffos, 1994), στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστι-
κής παιδαγωγικής 

Η αποδοχή της ετερότητας /διαφορετικότητας, που αποτελεί ένα από 
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τους βασικούς ιδεολογικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της full inclusion, δεν 
σημαίνει ότι λύνονται αυτομάτως όλα τα προβλήματα της ένταξης, τα ζη-
τήματα της ανισότητας, τα προβλήματα των σχέσεων γονέων-παιδιών που 
μεταφέρονται και στο σχολείο ή των διαπροσωπικών σχέσεων, ούτε σημαί-
νει ότι ομαλοποιούνται όλες οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, 
ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν με ένα τρόπο ιδεώδη και ιδανικό 
απέναντι στους μαθητές με δυσκολίες /προβλήματα ή ότι είναι πλήρως κα-
ταρτισμένοι και ψυχολογικά και παιδαγωγικά να αντιμετωπίσουν τις ιδιαι-
τερότητες των παιδιών, ενώ τα ίδια τα παιδιά μέσα σε αυτό το παιδαγωγικό 
κλίμα μειώνουν τελείως τις προβληματικές τους συμπεριφορές, ή ακόμη 
ότι οι γονείς θα πάψουν να είναι ανασφαλείς, υπερπροστατευτικοί και θα 
αναπτύσσουν ακατάλληλες συμπεριφορές. Υπάρχουν, βεβαίως, πολλές 
εμπειρίες από άλλες χώρες και από την εφαρμογή παιδαγωγικών μοντέ-
λων που δείχνουν να  λειτουργούν πολύ ικανοποιητικά (Befring, 1999). Η 
μεταμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας θα χρειασθεί, όμως, κάποιες 
δεκαετίες, ακόμη και στις πιο «προηγμένες ενταξιακά» χώρες, διότι υπάρ-
χουν κοινωνικά μοντέλα /δυνάμεις (νεοφιλελευθερισμού, ανταγωνισμού, 
δυνάμεις αγοράς, απαιτήσεις καταναλωτικής κοινωνίας, τεχνοκρατικές 
ανάγκες, κλπ.), που εμποδίζουν την πραγμάτωση των στόχων της ένταξης. 
Παράλληλα, θα συνεχίσουν, να υπάρχουν (παλιές και νέες) «αντιστάσεις», 
και σε φιλοσοφικό και σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής, προερχόμενες 
από διαφορετικούς χώρους και ιδεολογικές τοποθετήσεις, εντός και εκτός 
τους σχολείου.

Ο κίνδυνος από την άκρατη ιδεολογικοποίηση των φαινομένων της εκ-
παίδευσης είναι εξίσου σοβαρός και μεγάλος,  όσο στο άλλο άκρο υπάρχει 
άκρατη ψυχολογικοποίηση και αδυναμία ανάπτυξης ολιστικών /οικοσυ-
στημικών προσεγγίσεων (Fiorin, 2007. Weare, 2000, 2005). Από την άλλη 
είναι αδύνατο να διαμορφωθεί, με την υπάρχουσα κατάσταση σε πολλά 
σχολεία ακόμη και ευρωπαϊκών χωρών  μία ενταξιακή δυναμική στην τάξη, 
η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες αυτών των ομάδων παιδιών, κα-
θώς και εκπαιδευτικοί που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και δυ-
σκολίες τους. Θα χρειασθούν μακροχρόνιες αλλαγές και ζυμώσεις μέχρι 
να επιτευχτεί αυτή η ιδανική κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν πολλά παραδείγματα, στα οποία κάποιοι ευαισθητοποιημένοι 
δάσκαλοι ανταποκρίνονται σε τάξεις με ενσωματωμένα παιδιά τα οποία 
έχουν ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες και ανάγκες. 

Η εξιδανίκευση του ενταξιακού σχολείου συμβαδίζει με τον υπέρμετρο 
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ρόλο που, κατά την άποψη μας, συχνά, αποδίδεται στην εκπαίδευση, ως 
βασικός μηχανισμός αλλαγής κοινωνικών αναπαραστάσεων στη σύγχρο-
νη κοινωνία.

Συμπερασματικά, η όλη πορεία των θεωριών και των ιδεολογικών μορ-
φωμάτων που σχετίζονται με τη φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών με 
ιδιαίτερες δυσκολίες στο κοινό σχολείο και στην κοινωνία αποτελεί μια 
δυναμική διαδικασία της οποίας η εξέλιξη συνεχίζεται με παλαιές και νέες 
προκλήσεις, με κριτικές και αντιφάσεις, των οποίων η ποιότητα και ο χαρα-
κτήρας των οποίων διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
αυτή λαμβάνει χώρα. 

4. Δυναμικός ορισμός της ενταξιακής διαδικασίας 
και οικοσυστημική οπτική

Παρά τις κοινές πρoγραμματικές αρχές, τα τελευταία χρόνια διαπι-
στώνεται να συνυπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της ένταξης και της συ-
νεκπαίδευσης (inclusion). Πρόκειται για ορισμούς που δίνουν έμφαση σε 
διαφορετικές πλευρές του φαινομένου της ένταξης (Ainsow et al., 2000). 
Στο πλαίσιο αυτού του κειμένου, δεν θα αναφερθούμε σε  μια αναλυτική 
επισκόπηση των διαφορετικών ορισμών. Άλλωστε υπάρχουν αρκετά κεί-
μενα και στα ελληνικά, που καλύπτουν με ένα επαρκή τρόπο (και σε περι-
γραφικό επίπεδο, και σε επίπεδο αρχών) το συγκεκριμένο στόχο (βλ. π.χ. 
Ainscow, 1997. Ζώνιου-Σιδέρη, 2004. Κυπριωτάκης, 2001).

Θα αναφερθούμε, όμως, συμπληρωματικά, από μια ψυχοπαιδαγωγική 
ψυχοδυναμική οπτική, σε κάποια στοιχεία  που θεωρούμε βασικά σε ότι 
αφορά το φαινόμενο της ένταξης. Η ένταξη, πέρα από το δικαίωμα του 
παιδιού να έχει πρόσβαση στην ισότιμη εκπαίδευση του κοινού σχολεί-
ου, έχει να κάνει και με την α) Ισορροπημένη κοινωνικοποίηση του παιδιού, 
β),  Ολοκληρωμένη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, γ) Ακαδημαϊκή και 
Κοινωνική εξέλιξη: ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις ομάδες συνομηλίκων, δ) 
Επαγγελματική ένταξη, και ε) Κοινωνική εξέλιξη στην ενήλικη ζωή και δυ-
νατότητα να αναπτύξει ολοκληρωμένες διαπροσωπικές και συναισθηματι-
κές σχέσεις. Σε πολλές προσεγγίσεις της προβληματικής της ένταξης, που 
προέρχονται από παιδαγωγική οπτική γωνία, αναφέρονται επουσιωδώς ή 
δευτερευόντως οι ψυχολογικές ανάγκες και η ψυχική ανάπτυξη του παι-
διού, ενώ και ο μακροπρόθεσμος στόχος εξαντλείται στην επαγγελματική 
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αποκατάσταση. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πολύ σημαντική, 
διότι συνιστά μια βασική παράμετρος της κοινωνικής ταυτότητας και της 
κοινωνικής αυτονομίας στις σύγχρονες κοινωνίες.  Όμως, συχνά δεν γί-
νεται αντικείμενο επεξεργασίας, το δικαίωμα τα άτομα αυτά να έχουν δι-
απροσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και η δυνατότητα τα παιδιά 
με ιδιαιτερότητες να ενισχύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι συχνό 
το φαινόμενο, παιδιά (π.χ. με κάποιες παραλυσίες ή σωματικά, κινητικά 
προβλήματα και δυσμορφίες ή κάποιες άλλες δυσλειτουργίες) να έχουν 
πετύχει μια ικανοποιητική σχολική ένταξη, πολλά από αυτά και, ως ένα 
βαθμό, κοινωνική αποδοχή ή επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά να μην 
καταφέρνουν να αναπτύξουν διαπροσωπικές, συναισθηματικές και  σεξου-
αλικές σχέσεις, στην ενήλικη ζωή. Άλλα παιδιά με νοητικούς περιορισμούς 
ή δυσκολίες ανάπτυξης του μυοσκελετικού συστήματος και άλλα ιατρικά 
προβλήματα μπορεί να έχουν πετύχει μια ικανοποιητική σχολική ένταξη 
και την κοινωνική αποδοχή στη παιδική τους ηλικία, αλλά στην εφηβεία, 
όπου τα ζητήματα της εικόνας του σώματος και των διαφυλικών σχέσεων 
λαμβάνουν μια τρομακτική διάσταση, αυτά τα παιδιά να καταλήγουν να 
εκδηλώνουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, ακόμη και παρεκκλίνου-
σες ή ιδιόμορφες και επικίνδυνες συμπεριφορές για να απαντήσουν στη 
δικιά τους, πρώτα από όλα, αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος των συνομηλίκων (Κουρκούτας, 2001). 

Επομένως η ενταξιακή διαδικασία με την ευρύτερη έννοια, επομένως, 
δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο ή αποτέλεσμα συγκεκριμένων δράσεων 
κάποιων ατόμων, φορέων και μηχανισμών, αλλά έχει μια εξελικτική προο-
πτική και ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, αγγίζει πολλές πλευρές /επίπε-
δα /διαστάσεις της προσωπικότητας και της ψυχοκοινωνικής λειτουργίας 
του ατόμου, ενώ εμπλέκονται παράμετροι σε ατομικό, σε οικογενειακό, σε 
κοινωνικό, και σε επιστημονικό επίπεδο (επίπεδο υπηρεσιών και ποιότητας 
εξειδικευμένων παρεμβάσεων) (Kourkoutas, 2007, 2008a).

Ακολούθως, για πολλούς η ένταξη δεν ταυτίζεται μόνο με τη σχολική 
συνεκπαίδευση (βλ. Ainscow et al., 2006, σ. 15) και τα παιδιά με ιδιαίτερες 
δυσκολίες /ανάγκες, αλλά αφορά όλα τα ευάλωτα παιδιά, τα παιδιά που 
για διάφορους λόγους και ζητήματα (συμπεριφορικούς, ψυχοκοινωνικούς, 
πολιτισμικούς, ζητήματα πειθαρχίας, σχολικών επιδόσεων κλπ.) κινδυνεύ-
ουν να αποκλειστούν κοινωνικά και ακαδημαϊκά. Στην ίδια οπτική με αυτή 
των πρώτων θεωρητικών, η ένταξη έχει να κάνει και με την ποιότητα των 
δομών της κοινωνίας και των στόχων της εκπαίδευσης.
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Είναι προφανές, ότι η ετερογένεια των ομάδων παιδιών με ιδιαιτερό-
τητες, οι μεγάλες ατομικές διαφορές μεταξύ τους, η πολυπλοκότητα των 
συστημάτων (κοινωνικό, οικογενειακό, σχολικό κλπ.), στα οποία πρέπει να 
ενταχτεί και να λειτουργήσει το παιδί, ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας και η 
ποικιλία των παρεμβάσεων, οι δομικές αλλαγές που απαιτούνται σε μακρο- 
και μικροκοινωνικό επίπεδο, ο μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων, που συχνά 
εμπλέκονται, καθώς και οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που υποκινούνται 
σε οικογενειακό, επιστημονικό, κοινωνικό και σχολικό επίπεδο κάνουν τη 
διαδικασία της ένταξης ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο 
που δεν μπορεί ούτε θεωρητικά, ούτε πρακτικά να απαντηθεί από μια μόνο 
επιστημονική προσέγγιση. Όλοι αυτοί οι παράμετροι /συστήματα βρίσκο-
νται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση και αλληλοεπιρροή μεταξύ τους, 
ενώ οι σχέσεις τους μεταβάλλονται στο χρόνο (βλ. π.χ. τις αλλαγές που 
γίνονται στο οικογενειακό σύστημα, στις σχέσεις μεταξύ γονέων-ειδικών, 
κοκ.) (Murray, 2003). Επομένως, προτείνεται η υιοθέτηση μιας διαλεκτικής 
οπτικής για την ερμηνεία των προβλημάτων και των εμποδίων, καθώς και 
των ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων (Kourkoutas, 2008, 2008a. Mitchell, 2005. Sameroff & Fiese, 
2000).  

Η οικοσυστημική οπτική, που πολλοί θεωρητικοί υιοθετούν για να 
κατανοήσουν αυτά τα φαινόμενα και να σχεδιάσουν τις ανάλογες πολιτι-
κές και παρεμβάσεις, θεωρούμε ότι συνιστά ένα νέο μεθοδολογικό αλλά 
και επιστημολογικό παράδειγμα (Fraser, 2004). Βασίζεται σε μια ολιστική 
θεώρηση της ατομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ συγχρόνως 
προάγει το μοντέλο των παραγόντων κινδύνου και των διευκολυντικών 
/προστατευτικών παραμέτρων, επιτρέποντας μια εμβριθή ανάλυση της 
πραγματικότητας, στην οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μια εντα-
ξιακή πολιτική /στρατηγική και να αντιμετωπίσουμε τις σχολικές και τις 
κοινωνικές ανάγκες /αδυναμίες των ευάλωτων ομάδων παιδιών (Murray, 
2003. Mitchell, 2005. Richman et al., 2004. Zipper & Simeonsson, 2004). 
Η προσπάθεια εφαρμογής στρατηγικών και πολιτικών που δεν βασίζονται 
σε μια ανάλογη θεώρηση και ανάλυση της πραγματικότητας κινδυνεύει σε 
αποτυχία στο μέτρο που δεν είναι επαρκής, για πολλούς λόγους, η εφαρμο-
γή μόνο επιδιορθωτικών τεχνικών (Fraser et al., 2004. Pianta, 1999). 
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Οι ψυχοκοινωνικές  ανάγκες των παιδιών με αναπηρία

Ο όρος «ειδικές ανάγκες» έχει δεχτεί για διάφορους λόγους κριτική. Οι 
λόγοι αυτοί έχουν να κάνουν με τα ακόλουθα επιχειρήματα: ο όρος είναι 
αόριστος και γενικός, δεν είναι αντικειμενικός, θεωρεί για όλες τις ομάδες 
παιδιών τις ανάγκες, ως πάγιες, χρόνιες και ταυτόσημες, ενώ αυτές διαφο-
ροποιούνται σημαντικά, εξελίσσονται και μεταβάλλονται και ως προς τη 
φύση τους και ως προς την ποιοτική και ποσοτική τους διάσταση, ανάλογα 
και με την ποιότητα των παρεμβάσεων. Ο όρος είναι περιοριστικός στο μέ-
τρο που εστιάζει αποκλειστικά στο παιδί και στις λειτουργίες του, που σχε-
τίζονται με το πρόβλημα /δυσλειτουργία, διαχωρίζει τις φυσιολογικές από 
τις ειδικές ανάγκες, συσκοτίζει τις επιθυμίες /ικανότητες /δημιουργικές ή 
άλλες πλευρές και ανάγκες (π.χ. ψυχοκοινωνικές) της προσωπικότητας, 
δεν δίνει έμφαση στις δεξιότητες ικανότητες και στις δυνατότητες αυτών 
τα παιδιών /ατόμων να προσφέρουν, εστιάζει στην παθητική αποδοχή βο-
ήθειας και προάγει μια εικόνα παθητικότητας /αδυναμίας. Προάγει, κατά 
συνέπεια, μια φιλανθρωπική και μοιρολατρική στάση και αντιμετώπιση 
των παιδιών /ατόμων τα οποία αφορά, ενώ δεν αναγνωρίζει ότι όλα τα 
παιδιά έχουν ιδιαιτερότητες και ταυτίζει τις κοινωνικές δυσκολίες αυτών 
των παιδιών με μια αρνητική χροιά /προσέγγιση, χωρίς να εισάγει μια οι-
κοσυστημική περιβαλλοντική λογική (Detraux, 2008. Kourkoutas, 2008a. 
Soresi & Nota, 2001).

Επίσης, έχει επισημανθεί ότι ο όρος (ειδικές) ανάγκες στην καθημερι-
νότητα των ειδικών ταυτίζεται κυρίως με τη διάγνωση και τα συμπτωμα-
τικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαντώνται οι βαθύτερες φυ-
σιολογικές ανάγκες αυτών των παιδιών που έχουν δυσκολίες στο σχολείο 
(Pavri & Luftig, 2000)  και οι οποίες, πιθανόν, να είναι σε μεγαλύτερη έξαρ-
ση (για διαφόρους λόγους) απ’ ότι στα υπόλοιπα παιδιά. H οπτική αυτή 
είναι δηλωτική μιας παλαιότερης αντίληψης: της ταύτισης ολόκληρου του 
προσώπου με το λειτουργικό του πρόβλημα. 

Μια νέα οπτική άρχισε να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη αναγνώ-
ριση στο χώρο της παιδαγωγικής, αλλά κυρίως της ψυχολογίας τις τελευ-
ταίες δεκαετίες (Befring, 1997. Deno, 2005. Detraux, 2003, 2008. Κουρ-
κούτας, 2006, 2007). Πρόκειται για  προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν έμφα-
ση σε επιστημολογικό, θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στην ανάπτυξη 
των ψυχοκοινωνικών και, όχι μόνο των γνωστικών, δεξιοτήτων και στην 
ανταπόκριση όχι μόνο στις ακαδημαϊκές, αλλά και στις συναισθηματικές 
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και στις κοινωνικές ανάγκες των παιδιών (Greenberg, 2003. Pianta, 1999. 
Webster-Stratton, 1999, 2000, Zins et al., 2004). 

Δεν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με ακρίβεια την πορεία του συ-
γκεκριμένου φαινομένου, προφανώς όλη αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει με τις 
αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία7, αλλά και με την εμφάνιση πολ-
λών νέων ερευνητών και επαγγελματιών που προάγουν μια ολιστική λογι-
κή και δρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να αναδυ-
θούν, όπως αναφέραμε, νέα επιστημολογικά μοντέλα στη διερεύνηση των 
διαταραχών, των υστερήσεων, των προσωπικών και ακαδημαϊκών δυσκο-
λιών των παιδιών, όπως αυτές εκφράζονται στο σχολικό πλαίσιο (Fraser 
2004.∙ Murray, 2003. Richman et al., 2004. Zipper & Simeonsson, 2004). 
Παρόλο που το ιατρικό μοντέλο είναι ακόμη κυρίαρχο σε μεγάλο βαθμό, 
οι νέοι τρόποι σκέψης μεταφράζονται μ’  ένα πλήθος εναλλακτικών προ-
γραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης όλων των παιδιών που παρου-
σιάζουν δυσκολίες –ανεξάρτητα από την αιτιολογία τους-, προγράμματα 
στα οποία εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές χωρίς προβλήματα και 
συχνά και οι γονείς (Paternite, 2006). Πολλά από αυτά τα προγράμματα 
ουσιαστικοποιούν και μετουσιώνουν στην πράξη τις αρχές της inclusive 
εκπαίδευσης (Paternite & Johnston, 2005. Webster-Stratton, 1999, 2000, 
Zins et al., 2004).

Θεωρούμε, ότι η ουσιαστική συνεισφορά αυτών των νέων ερευνητικών, 
θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων - καθώς και των εφαρμοσμένων 
προγραμμάτων είναι ότι, χωρίς να χάνουν την επιστημονική τους λογική, 
μπορούν να συμβάλλουν στη σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των επι-
μέρους σχολείων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν καθημερινές θεσμοθετημέ-
νες πρακτικές και γενικότερες οργανωτικές /οργανωσιακές διεργασίες. 
Τα προγράμματα αυτά μπορούν πιθανόν να συμβάλλουν στην αντικα-

7. Οι κοινωνικές διεργασίες και οι ζυμώσεις σε σχέση με το ζήτημα τα αποδοχής 
της διαφορετικότητας και ενάντια στον αποκλεισμό ήταν συμπληρωματικές των 
γενικότερων κοινωνικών διεργασιών προς περισσότερο φιλελεύθερα εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά μοντέλα στις δυτικές κοινωνίες, τις προηγούμενες δεκαετίες και 
εκφράστηκαν ως πιέσεις, σε πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο. Διεργασίες και 
ζυμώσεις που, όπως, σχολιάζεται, έλλειψαν από τον ελληνικό χώρο, με αποτέλεσμα 
οι μεταρρυθμίσεις να εκκινούν από πάνω προς τα κάτω με όλες τις θετικές και 
αρνητικές συνέπειες, καθώς και παρενέργειες που μπορεί αυτό να έχει (βλ. Ζώνιου-
Σιδέρη, 2004). 
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τάσταση των παλαιών παγιωμένων πρακτικών από νέες θεσμοθετημένες 
στρατηγικές που προάγουν την ένταξη, μέσα από την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του παιδιού και την εκμετάλλευση των πόρων της κοινό-
τητας (Dryffos, 1997. Paternite & Johnston, 2005. Weissberg & Greenberg, 
1998). Πολλά από αυτά τα προγράμματα, ρητά ή άρρητα, υιοθετούν μια 
οικοσυστημική και ολιστική οπτική στη γενικότερη φιλοσοφία τους και 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών, στο μέτρο που αντιμετω-
πίζουν το «παιδί-πρόβλημα» και το «σχολείο», ως ενιαίο σύστημα (Weare, 
2005). Με βάση τη φιλοσοφία αυτή, θεωρείται ότι όλα τα παιδιά πρέπει 
να εμπλέκονται στις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, ότι η αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι θέμα όλης της 
ομάδας /τάξης, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων στο σχολείο (εκπαι-
δευτικού και μη ειδικού προσωπικού), ότι η συνεργασία (π.χ. μέσα από την 
ομαδο-συνεργατική μέθοδο), η συναδελφικότητα /αλληλεγγύη, η δημι-
ουργία μιας δυναμικής  τάξης, το άνοιγμα στους γονείς, η εμπλοκή τους 
όχι με όρους κριτικής /επικρίσεων για τα παιδιά τους που έχουν δυσκολίες, 
η εκμετάλλευση των πόρων της κοινότητας αποτελούν σημαντικές παρα-
μέτρους του σύγχρονου σχολείου (Caldin-Pupulin, 2001. Dryfoos, 1994. 
Weare 2000. Zins et al., 2004) 

Επίσης, δεν πρέπει, να παραβλέπουμε ότι πολλά από τα «υπάρχοντα 
στην αγορά» προγράμματα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, έχουν μια περιοριστική 
και τεχνοκρατική /λειτουργιστική λογική, χωρίς να παραπέμπουν σε κά-
ποια φιλοσοφία αλλαγής του σχολικού συστήματος. Κάποια από αυτά, 
παρά τη δημοτικότητά τους, δεν έχουν, αξιολογηθεί επαρκώς. Κυρίως, 
όμως, δεν υιοθετούν μια μακροπρόθεσμη οπτική ένταξης, εφαρμόζοντας 
την «επιδιορθωτική» τεχνική τους, χωρίς να αμφισβητούν τα ιατρικά μο-
ντέλα και, κυρίως, χωρίς να προάγουν την ευθύνη του σχολείου  στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών (βλ. Elias et al., 1997. Soresi & 
Notta, 2001).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δικιά μας οπτική η ανάγκη αντιμε-
τώπισης των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που απορρέουν από την ύπαρξη 
κάποιων εγγενών ή επίκτητων δυσλειτουργιών ή διαταραχών δεν σηματο-
δοτεί την κατάργηση των παρεμβάσεων, δεν δηλώνει την απουσία κάθε εί-
δους εξειδικευμένης βοήθειας και υποστήριξης στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
του παιδιού. Ακόμα και εάν καταργηθεί κάθε είδους προκατάληψη απένα-
ντι στα παιδιά με σύνδρομο Down και το σχολικό και το κοινωνικό πλαίσιο 
είναι δεκτικό, αυτά τα παιδιά θα χρειάζονται πάντοτε εξειδικευμένη φυ-
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σικοθεραπεία από την αρχή της ζωής τους, όπως ακριβώς θα χρειάζονται 
πιθανώς και λογοπεδική και μαθησιακή υποστήριξη, καθώς και ενίσχυση 
των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων για την κατάκτηση της αυτονομίας τους. 
Παράλληλα, οι γονείς θα χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη, για να 
διαχειριστούν τις δυσκολίες στην καθημερινότητα, ενώ και οι εκπαιδευ-
τικοί, παρά την πιο ολοκληρωμένη εξειδίκευσή τους, θα πρέπει συχνά να 
ανατρέχουν σε κάποιους ειδικούς, για να κατανοήσουν πολλές από τις ιδι-
όμορφες συμπεριφορές των παιδιών, με αναπτυξιακές και ιδιαίτερες συναι-
σθηματικές ή συμπεριφορικές  δυσκολίες (Caldin & Pupulin, 2001). Η ανά-
γκη για συμβουλευτική των γονέων από τους ειδικούς για παιδαγωγικά και 
συμπεριφορικά ζητήματα της καθημερινότητας, καθώς και για πιο σοβαρά 
ζητήματα (απώλειας /πένθους, ασθενειών, διαπροσωπικών σχέσεων κλπ.) 
δεν θεωρούμε ότι θα σταματήσει να υπάρχει, ανεξάρτητα από τις μεγάλες 
προόδους σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Η επιστροφή σ’ ένα μο-
ντέλο ολιστικό, είναι μεν ένα ιδανικό των εφαρμοσμένων κοινωνικών και 
ιατρικών επιστημών, αλλά δεν πραγματώνεται από τη μια μέρα στην άλλη 
και, κυρίως, δεν μπορεί αυτό να οδηγεί στην κατάργηση των ειδικοτήτων 
αλλά στη σύνθεση τους. Ένα συνθετικό διεπιστημονικό μοντέλο είναι το 
ζητούμενο, μοντέλο το οποίο θα προϋποθέτει μια διαφορετική επιστημο-
λογία και φιλοσοφία της παιδικής ηλικίας, των διαταραχών και των ιδιαι-
τεροτήτων του παιδιού, καθώς και του εκπαιδευτικού συστήματος (Caldin 
& Pupulin, 2001). 

Όταν όλοι οι εκπαιδευτικοί θα λειτουργούν μ’ ένα τρόπο συνειδη-
τά ισότιμο απέναντι σε όλα τα παιδιά, μ’ ένα τρόπο συγχρόνως εξατομι-
κευμένο και προσωποποιημένο, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού και όχι 
ανταγωνιστικού πλαισίου, αυτό είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει στην 
κατάργηση του αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων παιδιών, αλλά όχι 
απαραίτητα στην κατάργηση όλων των προσωπικών δυσκολιών /προβλη-
μάτων. Η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν σημαίνει όμως αυτόματα 
επίλυση των δυσκολιών που συναντούν τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες να 
επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν, να συμμετέχουν ή ακόμη και να (αντι-)
δρουν (συχνά στοιχειωδώς) σε κοινωνικά πλαίσια. Η αποδοχή της ιδιαι-
τερότητας δεν σημαίνει αυτομάτως κατάργηση των αδυναμιών ή δυσλει-
τουργών των ίδιων αυτών παιδιών και η δημιουργία ενός διαφορετικού 
σχολείου δεν σημαίνει αυτόματα την κατάργηση όλων των διακρίσεων 
στο πλαίσιο των κοινωνικών ομάδων των παιδιών, ούτε την κατάργηση 
των συναισθηματικών, μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων 
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των παιδιών. Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου σχολείου σε συνδυασμό 
με την ύπαρξη δομών με συγκεκριμένες ενταξιακές λογικές για (ευάλω-
τα) παιδιά που χρήζουν εξειδικευμένης ή εξατομικευμένης υποστήριξης 
αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, το ζητούμενο στις νέες κοινωνικές πραγ-
ματικότητες και στις επιστήμες υγείας και αγωγής (Dryfoos, 1994. Roffey, 
2002).

Η ταύτιση κάθε υποστηρικτικής βοήθειας με την παραδοσιακή ειδι-
κή αγωγή συνιστά, κατά την άποψη μας, μεθοδολογικό και επιστημονικό 
λάθος. Η παραδοσιακή ειδική αγωγή βασιζόταν στο διαχωρισμό των δύο 
συστημάτων εκπαίδευσης, ενώ ο χαρακτήρας και η ποιότητα των δύο εκ-
παιδευτικών συστημάτων αντανακλούσε τις επιστημονικές και κοινωνικές 
ιδεολογίες της κάθε εποχής.

Αυτό που είναι σημαντικό να επισημανθεί, είναι ότι οι νέες επιστημο-
νικές προσεγγίσεις και τα νέα μοντέλα άνοιξαν νέους δρόμους στη διερεύ-
νηση της αιτιολογίας και κυρίως της λογικής των παρεμβάσεων. Δόθηκε 
μεγάλη έμφαση στο αλληλεπιδραστικό και συνδιαλλακτικό χαρακτήρα 
των διαταραχών και της αναπηρίας, καθώς και της παιδικής ψυχοπαθο-
λογίας, με αποτέλεσμα να θίγονται πλέον ζητήματα που τις προηγούμενες 
δεκαετίες δεν είχαν θέση μέσα στο πλαίσιο των παλαιότερων προσεγγίσε-
ων (Fraser, 2004. Fraser et al., 2004. Murray, 2003. Sameroff & Gutmann, 
2004. Κουρκούτας, 2006. Kourkoutas, 2007, 2008). Ενδεικτικά, αναφέρουμε 
τις  έρευνες για το άγχος των επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών που 
εργάζονται με παιδιά με νοητική καθυστέρηση, για τις συναισθηματικές 
αντιδράσεις απέναντι στις προκλητικές συμπεριφορές αυτών των παιδιών, 
για το σύνδρομο εξουθένωσης, καθώς και για τις αγχώδεις και ακατάλλη-
λες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε παιδιά με προβλήματα συ-
μπεριφοράς στο κοινό σχολείο, ζητήματα που επαναλαμβάνουμε αναδει-
κνύουν την αλληλεπιδραστική /συστημική σκέψη που άρχισε να κυριαρχεί 
σε κάποιους επιστημονικούς κύκλους (Pianta, 1999. Sameroff, et al., 2003). 
Σύμφωνα με αυτή, η διαταραχή και η αναπηρία δεν είναι μόνο έκφραση 
μιας ενδογενούς ανωμαλίας, αλλά αποτέλεσμα σύνθετων και μακρόχρο-
νων αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών, γονέων, σχολείου –εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών πλαισίων γενικότερα.
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6. Σύγχρονοι προβληματισμοί σε σχέση με τις ενταξιακές 
προσεγγίσεις και παρεμβάσεις

Η βασική πρόκληση που αφορά όλους τους ειδικούς (επιστήμονες και 
επαγγελματίες), που εργάζονται στην οπτική της ένταξης είναι η αντιπα-
ράθεση με τα ψυχιατρικά ιατρογενή μοντέλα της υστέρησης που προάγουν 
μια οπτική εστιασμένη στις ανεπάρκειες και στην ενδογενή δυσλειτουρ-
γία /παθολογία του παιδιού. Τα μοντέλα αυτά προάγουν αποκλειστικά μια 
αποσπασματική και -κυρίως- αρνητική προσέγγιση του παιδιού /ατόμου 
με δυσκολίες. Η οπτική αυτή γεννά επιμέρους πρακτικές και επιστημο-
νικές τεχνικές, ο οποίες βασίζονται σ’ ένα απόλυτα τεχνοκρατικό και ια-
τρικό τρόπο  θεώρησης των παιδικών δυσλειτουργιών /διαταραχών. Πιο 
συγκεκριμένα, αφορά στον τρόπο αξιολόγησης του παιδιού (έμφαση στην 
αξιολόγηση των συμπτωμάτων, των αρνητικών στοιχείων λειτουργίας), 
και στη φιλοσοφία των παρεμβάσεων, που έχουν συχνά ένα χαρακτήρα 
επιδιορθωτικό. Εν ολίγοις δεν αναγνωρίζουν, την ποιοτική και συστημική 
διάσταση των δυσκολιών και των παρεμβάσεων (π.χ. δεν αναγνωρίζουν 
τη σημαντικότητα της σχέσης εκπαιδευτικού /ειδικού και παιδιού, το ρόλο 
των κινήτρων στην ανάπτυξη των ελλειμματικών δεξιοτήτων, το ρόλο της 
κοινωνικής ένταξης στην ενίσχυση τους, τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν 
εναλλακτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των προσδοκώμενων αποτε-
λεσμάτων) (βλ. Για ανάλογες συζητήσεις, Brown & Chidsey, 2005. Κουρ-
κούτας, 2007. Soresi, 1995. Soresi & Nota, 2001). Ενδεικτικό παράδειγμα 
συνιστά η προσέγγιση του αποκαλούμενου συνδρόμου υπερκινητικότητας 
διάσπασης προσοχής (ΔΕΠ-Υ). Μετά από πολλά χρόνια αποκλειστικής 
χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, ως κύριας μεθόδου αντιμετώπισης της 
ΔΕΠ-Υ, έγινε αντιληπτό ότι η ιατροφαρμακευτική προσέγγιση δεν είναι 
επαρκής, αλλά χρειάζονται και άλλου είδους (ψυχοπαιδαγωγικές) συ-
μπληρωματικές παρεμβάσεις. Ενώ η συστηματική και μακροχρόνια χρήση 
φαρμάκων μπορεί να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες στην εφηβεία (Κουρ-
κούτας, 2007. Mash & Wolfe, 2001). Η φιλοσοφία του νοσολογικού μοντέ-
λου φαίνεται να έχει ριζώσει και στις αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πρόκειται για το μοντέλο του ειδικού 
(Dunst, 2002), στο πλαίσιο του οποίου τα διάφορα προβλήματα, οι δυσκο-
λίες, οι δυσλειτουργίες και οι διαταραχές των παιδιών αντιμετωπίζονται 
κυρίως ως έκφραση ασθένειας. Το αποτέλεσμα είναι να αναζητούνται απο-
κλειστικά ιατρικές και συχνά βραχυπρόθεσμες λύσεις. Ωστόσο η εμπλοκή 



86

των γονέων και του σχολείου είναι δευτερεύουσας σημασίας. Η μακρό-
χρονη εργασία σε πολλά επίπεδα (σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό, 
κοινωνικό, παιδαγωγικό, μαθησιακό, σύστημα αναπαραστάσεων /αντιλή-
ψεων  κλπ) των ίδιων των γονέων, του παιδιού, αλλά και πολλών από τους 
εμπλεκόμενους φορείς (σχολείο, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι κλπ.) δεν έχει 
θέση στο πλαίσιο αυτό.

Σύμφωνα με τους Reschly και Tilly (1998) (βλ. επίσης Brown-Chidsey, 
2005, σ. 5) η υιοθέτηση από την πλευρά των σχολείων μονάδων και των 
επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή 
του ιατρικού (ιατρογενούς) μοντέλου προσέγγισης αποτελεί την κύρια 
αιτία μη εφαρμογής εναλλακτικών προτύπων αξιολόγησης και ανάλυσης 
των δυσκολιών των παιδιών. Επίσης προτείνονται, παρεμβάσεις που συ-
χνά αποδεικνύονται κατάλληλες ή μη αποδοτικές για τη μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση των συνολικών αναγκών και ελλείψεων των παιδιών με ιδι-
αιτερότητες.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κριτική των ιατρογενών μοντέλων, η αποστασιο-
ποίηση από αυτές τις προσεγγίσεις και η παράλληλη έρευνα σε άλλα πεδία 
γέννησε νέα μοντέλα θεώρησης της σύνθετης πραγματικότητας των δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζουν  όλες οι ομάδες των παιδιών, αλλά και σχεδι-
ασμού στο σχεδιασμό νέων τύπων και μιας νέας φιλοσοφίας παρεμβάσεων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα οικοσυστημικά και συνδιαλλακτικά 
μοντέλα ερευνών και παρεμβάσεων, καθώς και το μοντέλο ενδυνάμωσης 
(empowerment) και το μοντέλο της ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience), 
όπως επίσης και τα εστιασμένα στην οικογένεια και το παιδί (family-child 
centered) μοντέλα παρεμβάσεων (Befring, 1999. Brooks, 1999. Dunst & 
Trivette, 1996. Fraser, 2004. Meltzer, 2004. Pianta, 1999), τα οποία ως ένα 
βαθμό αποτελούν και νέα επιστημονικά παραδείγματα ή για να το θέσουμε 
διαφορετικά έχουν προκύψει από τις νέες επιστημονικές θεωρήσεις στο 
χώρο της ειδικής αγωγής, της ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας (Deno, 
2005. Sameroff & Fiese, 2000. Weare, 2005).H σταδιακή αποδοχή τους από 
αρκετούς πλέον ερευνητές και επαγγελματίες σηματοδοτούν μια νέα επο-
χή στην ανάλυση και στην παροχή προγραμμάτων /παρεμβάσεων σε παι-
διά με ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα (Brooks, 1999). 

Επομένως, το βασικό, ερώτημα που τίθεται σήμερα, κυρίως, για τους 
ερευνητές και επιστήμονες, αλλά και τους ειδικούς επαγγελματίες που 
εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής αφορά στους τρόπους και στις 
τεχνικές με τις οποίες θα γίνει η σύνθεση των επιστημονικών δεδομένων 
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που προέρχονται από την Νευροψυχολογία, την Ψυχιατρική, την Κλινι-
κή Ψυχολογία και τις Ψυχομετρικές προσεγγίσεις με τη φιλοσοφία και την 
κουλτούρα της ένταξης. 

Η ανάγκη ανάπτυξης αποδοτικών ενταξιακών τεχνικών και (ψυχοπαι-
δαγωγικών) πρακτικών σε όλα τα επίπεδα (παιδιού, οικογενείας, δασκά-
λων, σχολείου, κλπ.) άρχισε να διαφαίνεται από τον όλο και μεγαλύτερο 
αριθμό ερευνητών που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα (Mitchell, 2007. 
Tilstone & Rose, 2003). Κατά αυτή την έννοια εγκαταλείπονται, ως ένα 
βαθμό οι κοινωνιολογικές θεωρήσεις και οι ακραίες πολωτικές θέσεις, κα-
θώς και η προσπάθεια ανάδειξης ενός μόνο μοντέλου που θα πρέπει να 
εφαρμοστεί παντού και αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες του κάθε σχο-
λικού και κοινωνικού πλαισίου. Δεν εγκαταλείπεται, όμως, η βασική αρχή 
της ένταξης που είναι αναδιαμόρφωση του σχολικού συστήματος. Η έμφα-
ση δίνεται πλέον στην ανάπτυξη ενταξιακών παρεμβάσεων στο υπάρχον 
σχολικό σύστημα, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών των παρεμβάσεων 
(Ainscow et al., 2006)

Χαρακτηριστικό είναι το συμπέρασμα του Ainscow και των συνεργα-
τών του (2006, σ. 191), οι οποίοι καταλήγουν, μέσα από μια έρευνα σε μία 
σειρά σχολείων στη Μ. Βρετανία, ότι η ανάπτυξη των ενταξιακών πρα-
κτικών (inclusive practices) ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, θα ήταν καλύτε-
ρα να πραγματοποιηθεί όχι με το να αναζητούμε θεαματικές και απίθανες 
αλλαγές των σχολείων αλλά με τη δυναμική ώθηση των διαδικασιών, οι 
οποίες κάνουν την υπάρχουσα δυναμική των σχολείων να αποκτήσει ένα 
περισσότερο ενταξιακό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζη-
τηθούν μηχανισμοί και τεχνικές, πρακτικές διαδικασίες και διεργασίες, οι 
οποίες θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ενταξιακής φιλοσοφίας στην 
καθημερινή πράξη του κάθε σχολείου. Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτό  
παραπέμπει στον τρόπο (κριτήρια) με τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές 
των σχολείων, στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και δουλεύουν οι 
σύλλογοι  των καθηγητών (διασπασμένη, ατομική εργασία ή συλλογική 
εργασία, από κοινού;), στον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία δέχονται τους 
γονείς, στην εκπαίδευση των δασκάλων, στη σχέση τους με τους ειδικούς, 
στις διεπιστημονικές ομάδες που θα εμπλακούν, στις μορφές υποστήριξης 
κ.ά. 

Η μετατόπιση από τη θεωρία στην πράξη και η αναγνώριση των επι-
μέρους πρακτικών που φαίνεται να διευκολύνουν την ένταξη αποτελεί μια 
πραγματικότητα για πολλούς σύγχρονους θεωρητικούς. Εμπειρικά, επιτυ-
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χημένες εντάξεις μαθητών με ιδιαιτερότητες στο κανονικό σχολείο συνι-
στούν  θύλακες  αλλαγής, στο μέτρο που οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές 
εμπειρίες και από την υποστήριξη των ειδικών και από την επιτυχημένη 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και από την πρόοδο του παιδιού, και 
από τη δικιά τους εμπειρία συνεργασίας με τους ειδικούς (ψυχολόγους, 
ψυχοπαιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κλπ.), οι οποίοι τους έχουν πλαισιώ-
σει και υποστηρίξει.

Η κατάργηση των αντιστάσεων δεν γίνεται απαραίτητα μέσα από επι-
θετικούς και εξωγενείς μεθόδους, αλλά προφανώς μέσα  από σταδιακές 
παρεμβάσεις και διαδικασίες αλλαγών, οι οποίες στηρίζονται σε καλά σχε-
διασμένες πρακτικές που αφορούν και την οργάνωση του σχολείου αλλά 
και την οργάνωση της τάξης (Ainscow, 1997). Οι πρακτικές αυτές πρέπει 
να απαντούν στις ανάγκες και δυσκολίες των παιδιών με προσωποποιη-
μένο, και όχι γενικό και αόριστο τρόπο, στις ανάγκες και στα προβλήματα 
των γονέων και να προάγουν τις σχέσεις με το σχολείο (Roffey, 2002). Οι 
ειδικοί πρέπει να διαμεσολαβούν και να «επεξεργάζονται» τις αναδυόμενες 
κρίσεις, συγκρούσεις και προστριβές μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων /φο-
ρέων, να συντονίζουν (Detraux, 2008) και να προσφέρουν ένα χώρο υπο-
στήριξης στο παιδί, εφόσον το χρειάζεται (Κουρκούτας, 2007). Παρόμοια 
εργασία και προσέγγιση πρέπει να γίνει και για τους γονείς των παιδιών 
αυτών, κυρίως όμως για τους δασκάλους. Οι σύγχρονες παρεμβάσεις πρέ-
πει να εστιάζονται στις ανάγκες, στα προβλήματα, στους φόβους, στα άγχη 
και στις αντιστάσεις των εκπαιδευτικών. Συχνά, οι παιδαγωγικές αναλύσεις 
δίνουν έμφαση στις αντιλήψεις ή στις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτι-
κών, ως βασικό μοχλό αλλαγής, χωρίς να διαπραγματεύονται τα βαθύτερα 
άγχη, φοβίες, ανασφάλειες, εσωτερικά διλλήματα και αντιφάσεις τους και 
χωρίς, πάνω απ’ όλα, να απαντούν στις πραγματικές ή στις φανταστικές 
δυσκολίες, προσφέροντας στρατηγικές διαχείρισης των προσωπικών εντά-
σεων, αλλά και των κρίσεων που προκύπτουν και βιώνουν καθημερινά στο 
πλαίσιο της τάξης και του σχολείου (Kourkoutas & Mouzaki, 2007).

Είναι πεποίθηση και θέση του συγγραφέα ότι μέσα από την εργασία 
του εκπαιδευτικού της τάξης πραγματώνεται σ’ ένα μεγάλο μέρος η ενταξι-
ακή πολιτική (Ainscow, 1997). Η ουσιαστική /αποδοτική επιμόρφωσή τους 
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ενταξιακής φιλοσοφίας και μπορεί να 
επιτελεσθεί, κυρίως, μέσα από την καθημερινή ενδοσχολική υποστήριξη 
και εποπτεία τους  με βάση συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένα προ-
βλήματα, με βάση συγκεκριμένα περιστατικά και όχι στις πανεπιστημιακές 
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αίθουσες. Σε αυτό το πλαίσιο μόνο, οι θεωρητικοποιήσεις και οι αναγωγές 
σε πλέον οργανωμένους τρόπους σκέψης, φαίνεται να έχουν νόημα για 
τους εκπαιδευτικούς της πράξης.

7. Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά 
της ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης 

Η έννοια της εποπτικής υποστήριξης είναι στο θεωρητικό μας σύστη-
μα μια έννοια- κλειδί και αναφέρεται στην πλαισίωση όλων των εμπλε-
κόμενων από ομάδες ειδικών, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι σε μια σειρά 
τεχνικών και οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος κάποιου γραφειοκρατικού μη-
χανισμού (Kourkoutas, 2007, 2008b. Κουρκούτας, 2007). Οι ομάδες αυτές 
μπορούν να σχετίζονται με την πανεπιστημιακή κοινότητα και μέσα από 
την έννοια της έρευνας δράσης να προσφέρουν θεωρητικές και πρακτικές 
υπηρεσίες στους επαγγελματίες του χώρου (Detraux, 2003, 2008. Zeichner, 
1994). Η έννοια του συντονιστή ψυχοπαιδαγωγού, που είναι ειδικευμένος 
στη συστημική θεωρία, έχει γνώσεις κλινικής ψυχολογίας και κυρίως εκ-
παίδευση στις παρεμβάσεις σε παιδαγωγικά πλαίσια, καθώς και γνώση του 
σχολικού συστήματος, η οποία μπορεί να φαίνεται σε πολλούς ουτοπική 
ή αντιδεοντολογική απέναντι σε ένα σύστημα (σχολικό) που πρέπει  να 
γίνει δημοκρατικό, αποκεντρωτικό. Η έννοια της «συνεργατικότητας» 
(partnership) και η έμφαση σε μια από κοινού σχεδίαση των παρεμβάσεων, 
βήμα προς βήμα, με κατεύθυνση μια συνεργατική και όχι συγκρουσιακή 
οπτική, θεωρείται υψίστης σημασίας και σε αυτή την περίπτωση. Ο «δια-
μεσολαβητικός» και υποστηρικτικός μηχανισμός που αποτελεί συγχρόνως 
μέρος του σχολικού συστήματος, αλλά διατηρεί την αυτονομία του, σε 
σχέση με αυτό, φαίνεται να μπορεί να  λειτουργεί με αποδοτικό τρόπο. Η 
διαδικασία, βεβαίως, αυτή, η οποία είναι μακρόχρονη και δυναμική, πραγ-
ματώνεται μέσα από την σταδιακή υιοθέτηση κοινών στόχων (projects) για 
το παιδί (Detraux, 2003). Αναπόφευκτα, αυτά τα μοντέλα θα χρειαστούν 
χρόνο, για να βρουν τη θέση τους στο ελληνικό σχολικό σύστημα. Ενώ 
αναπόφευκτες είναι και οι συγκρούσεις, αντιφάσεις, κρίσεις που θα οδη-
γήσουν σε σταδιακές μεταμορφώσεις, μέσα από αναζητήσεις από κοινού 
λύσεων και επιτυχημένων πρακτικών (Berfing, 1999. Κουρκούτας, 2003).

Μια σειρά επισημάνσεων και προγραμματικών αρχών αναφέρονται 
επιγραμματικά πιο κάτω, χωρίς να αναλύονται στο παρόν κείμενο. Πρόκει-
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8. Βλ. στα ελληνικά για τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις αυτού του τύπου 
Κλεφτάρας (2003).

ται για αρχές και σημεία που δηλώνουν τη θέση μας γενικότερα απέναντι 
στο φαινόμενο της ένταξης, αλλά και, που κατά την άποψη μας, πρέπει να 
καθορίζουν τις επιμέρους πολιτικές και τη λογική των ενταξιακών πρακτι-
κών. Οι αρχές αυτές είναι: α) αποφυγή δογματικών αγκυλώσεων, β) ανα-
γνώριση της εσωτερικής δυναμικής και των χαρακτηριστικών του σχολι-
κού συστήματος και της τοπικής κοινωνίας / κατανόηση των συστημικών 
/οργανωσιακών δυσλειτουργιών /ενδυνάμωση των υπαρχουσών ενταξι-
ακών πρακτικών στα σχολεία και εκμετάλλευση /ενίσχυση των φορέων 
που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση γ) πολιτισμική ευαισθησία8, δ) 
διάλογος και διαλεκτική σύνθεση μεταξύ αντικρουόμενων επιστημονικών 
απόψεων και στρατηγικών, ε) ερευνητική αναζήτηση απαντήσεων σε επι-
μέρους θέματα, στ) χρήση επιμέρους στρατηγικών με εστίαση /προσήλω-
ση πάντοτε στην προοπτική της ένταξης, στ) αξιολόγηση των τεχνικών 
παρέμβασης, ζ) κατανόηση και εκμετάλλευση της  δυναμικής των σχέσε-
ων μεταξύ των επιμέρους συστημάτων /φορέων (π.χ. δασκάλου-παιδιών, 
δασκάλου-γονέων, γονέων-παιδιού, δασκάλου-διεύθυνσης, των δασκά-
λων μεταξύ τους, γονέων-ειδικών κλπ.), η) χρήση ευέλικτων εποπτικών /
συντονιστικών σχημάτων για το συντονισμό /εποπτεία /επιμόρφωση των 
εμπλεκόμενων φορέων /προσώπων (π.χ. εισαγωγή του ψυχοπαιδαγωγού /
συντονιστή /επόπτη /διαμεσολαβητή συμβούλου με ευρεία επιστημονική 
και πρακτική εκπαίδευση /εμπειρία) θ) ολιστική ψυχοδυναμική και συστη-
μική προσέγγιση των προβλημάτων του παιδιού, ι) δυναμική και ολιστική 
αξιολόγηση κ) υποστηρικτική εποπτεία των εκπαιδευτικών, λ) άνοιγμα του 
σχολείου προς, και διασφάλιση σταθερής και θεσμοθετημένης συνεργασί-
ας με τους γονείς, μ) εκπαίδευση των φοιτητών σε πρακτικές εργασίας /
συμβίωσης/εξοικείωσης με ομάδες παιδιών με ιδιαιτερότητες.

Επίσης, σημαντικό σημείο αποτελεί η σύνδεση που πρέπει να γίνει των 
ειδικών σχολείων με την κοινότητα, ειδικά στον ελληνικό χώρο. Πρέπει 
να δοθεί έμφαση να αναπτυχτούν από διεπιστημονικές ομάδες και από τις 
εκπαιδευτικές αρχές, στρατηγικές και μηχανισμοί, ώστε να υποστηριχτούν 
οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων που εργάζονται αποδοτικά –αλλά 
συχνά σε ένα εσωστρεφές σύστημα- να πραγματώσουν ουσιαστικές συν-
διαλλαγές με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, χρειάζεται, 
ένα ευέλικτο σύστημα εποπτικής υποστήριξης και αξιολόγησης -όχι των 
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προσώπων-, αλλά  των πρακτικών που οδηγούν σε ενίσχυση της. Συχνά, οι 
εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων καλούνται να αναλάβουν πρωτοβου-
λίες για την ενίσχυση της ένταξης ενός παιδιού στο κοινό σχολείο, αλλά 
αυτό πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από ευέλικτους και συγκεκριμένους μη-
χανισμούς και όχι να επαφίεται στην προσωπική ευαισθησία και το κουρά-
γιο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Κυρίως, όμως, χρειάζονται όλοι οι νέοι 
εκπαιδευτικοί του κοινού και του ειδικού σχολείου, να μάθουν να δουλεύ-
ουν συνεργατικά και να υποστηρίζουν τα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες, 
παραμένοντας προσηλωμένοι στις βασικές αρχές της ένταξης.

Η σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, μέσα από προγράμματα παρέμβασης και έρευνες δράσης, 
αποτελεί μια άλλη ουσιαστική διάσταση που μπορεί να δώσει μεγάλη ώθη-
ση στην ενταξιακή διαδικασία (Κουρκούτας, 2003. Zeichner, 1994).

Σε γενικές γραμμές, οι αρχές αυτές,  χωρίς να εξαντλούν τη θεματική, 
αποτελούν, σύμφωνα με την άποψη μας, αλλά και πολλών άλλων ερευνη-
τών, τις βασικές προϋποθέσεις των επιτυχημένων ενταξιακών πρακτικών 
που πάντοτε έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα και δεν καθορίζονται από μια 
γραμμική λογική. 

Αντί επιλόγου

Συμπερασματικά, σε σχέση με την ένταξη θα υποστηρίζαμε ότι έχουμε 
περάσει από τις ολικές μακρο-θεωρίες, σε μια νέα μεταβατική φάση, κατά 
την οποία δεν υπάρχει πλέον η εμμονή στις γιγάντιες και απότομες μετα-
μορφώσεις δομών, συστημάτων και οργανισμών, αλλά στην σταδιακή εμ-
φύτευση μέσα στα υπάρχοντα συστήματα λογικών που ενισχύουν το πνεύ-
μα και την πραγματικότητα της ένταξης και διευκολύνουν την σταδιακή 
μετάβαση στο inclusive σχολείο (Ainscow et al., 2006). Η ανάδειξη των 
παραμέτρων που εμποδίζουν την ένταξη συγκεκριμένων ομάδων παιδιών, 
η ανάδειξη προβληματισμών που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής στο καθημερινό σχολικό πλαίσιο για τα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκο-
λίες και η εξεύρεση λύσεων προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν τις νέες 
προκλήσεις για όλες τα ειδικότητες, κυρίως όμως για τη σύγχρονη παι-
δαγωγική και την ψυχολογία του παιδιού (Ghedin, 2007. Mitchell, 2005.  
Murray, 2003).

Σε μακρο-επίπεδο, πολλές από τις αρχές αυτές υιοθετήθηκαν από κρά-
τη και διεθνείς οργανισμούς και σημαντική πρόοδος έχει γίνει –και μένει 
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ακόμη να γίνει –σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Απομένει μέσα από 
μια μακρόχρονη διαδικασία που συνεχίζεται να πραγματώνεται, μέσα από 
αντιφάσεις, κρίσεις και συγκρούσεις, οι αρχές αυτές  να αποτελέσουν και 
τα βασικά παιδαγωγικά και γενικότερα επιστημονικά και κοινωνικά προ-
τάγματα και στην Ελλάδα. Μια καλά σχεδιασμένη και πλαισιωμένη, από 
ειδικούς και εκπαιδευτικούς, ενταξιακή διαδικασία είναι μια θετική αρχή 
για όλους (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, κλπ.). Με αυτό τον τρόπο, πιο 
εύκολα, οι δάσκαλοι θα συνειδητοποιήσουν ότι το κοινό σχολείο μπορεί 
και πρέπει να είναι ανοιχτό και να απαντάει σε αυτές τις προκλήσεις /δυ-
σκολίες της σύγχρονης εποχής.

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ H.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 93

Βιβλιογραφία

Ainscow, M., (1997). Οργάνωση των σχολικών τάξεων συνεκπαίδευσης. 
Στο Ε. Τάφα (Επιμ.), Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλή-
ματα μάθησης και συμπεριφοράς (σ.25-54). Αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα

Ainscow, M., Booth, T. & Dyson, A. (2004). Standards and inclusive educa-
tion: schools squaring the circle, Teaching and Learning Research Pro-
gramme Annual Conference Papers, Paper presented at 5th Annual 
Conference, 22-24 November 2004, Cardiff, Retrieved October 25, 
2006, from http://www.ethiopia-ed.net/images/179708887.doc

Ainoscow et al., 2006
Aplleton, P. (2008). Children’s Anxiety, a Contextual Approach. London: 

Routledge
Barton, L. (2004). Η πολιτική της ένταξης (inclusion). Στο Α. Ζώνιου- Σι-

δέρη,. (Επιμ.). Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις. Α’ Τόμος.: Θεωρία 
(σ. 55-68). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Befring, Ε. (1999). The Enrichment Perspective: A Special Educational Ap-
proach to an Inclusive School, Remedial and Special Education, 18 
182-7

Brooks, R. B. (1999). Fostering resilience in exceptional children: The search 
for islands of competence. In V. L. Schwean & D. H. Saklofske (Eds.), 
Handbook of psychosocial characteristics of exceptional children (pp. 
563-586). New York: KluwerAcademic/Plenum Publishers.

Brown-Chidsey, R. (2005). Introduction to problem-solving assessment. 
In R. Brown-Chidsey (Ed.), Assessment for intervention: A problem-
solving approach (pp. 3– 9). New York: Guilford Press.

Canevaro, A. (2007). Introduzione. La difficile identità della pedagogia spe-
ciale e della propsettiva inclusiva In A. Canevaro (Ed.), L’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità (pp. 13-35).Gardolo (TN): Eri-
kcson.

Caldin R. & Succu, F. (Ed.)(2004). L’integrazione possibile., Lecce: Pensa
Caldin-Pupulin, R. (2001).Introduzione alla pedagogia speciale. Padova: 

CLEUP
Γεωργιάδη, Μ., Κουρκούτας, Η. & Καλύβα, Ε. (2007). Η συνεκπαίδευση 

(inclusion) στην Ευρώπη. Στο Γ., Καψάλης, & Α. Κατσί-
κης, (Επιμ.). Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προ-



94

κλήσεις της εποχής μας (1236-1243). Ιωάννινα:  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Detraux, J.-J. (2008). L’intégration scolaire d’enfants en milieu non spécialisé : 
les enjeux Retrieved April 25, 2008 from www.ligue-enfants.be

Detraux, J.-J. (2008). Approche psychosociologique de la personne handica-
pée. Lecture at the University of Crete, March, 21, 2008, Rethymno, 
Crete 

Deno, S.L. (2005). Problem solving assessment. In R. Brown-Chidsey (Ed.), 
Assessment for intervention: A problem solving approach (pp. 10– 40). 
New York: Guilford Press.

Dowling, E. (2001). Θεωρητικό πλαίσιο. Μια συστημική προσέγγιση από 
κοινού σε παιδιά με εκπαιδευτικά προβλήματα. Στο Ε. Dowling & 
E. Osborne (Επιμ. Έκδ.), Η οικογένεια και το σχολείο: Μία συστημι-
κή προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (Σ. Βοσνιάδου, 
Επιμ. Έκδ., Ι. Μπίμπου-Νάκου, Επιμ. Μετάφ., σ. 63-113). Αθήνα: 
Gutenberg.

Drotar, D. (2006). Psychological Interventions in Childhood Chronic Illness. 
Washington, D.C.: American Psychological Association.

Dryfoos, J. G. (1994). Full-services schools: A revolution in health and social 
services for children, youth, and families. San Francisco: Jossey-Bass.

Dryfoos, J. G. (1997). School based youth programs: Exemplary models and 
emerging opportunities. In R. J. Illback, C. T. Cobb, & H. M. Joseph 
(Eds.). Integrated services for children and families: Opportunities for 
psychological practices (pp. 23-52). Washington, DC: American Psy-
chological Association.

Dyson, A. & Millward, A. (2000). Schools and Special Needs: Issues of inno-
vation and inclusion. London: Paul Chapman Publishers.

Dunst, C. J. (2002). Family-centered practices: Birth through high school. 
Journal of Special Education, 36, 139-147.

Dunst, C. J., & Trivette, C. M. (1996). Empowerment, effective help giving 
practices and family-centered care. Pediatric Nursing, 22, 334-337.

Ebersold, S. (2003). Inclusion and cooperation in mainstream education. 
European Journal of Special Needs Education, 18, 89-107.

Elias, M. J., Zins, J. E, Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T.& Hay-
nes, N. M. (1997). Promoting social and emotional learning. Alexan-
dria, VI: ASCD

Epstein, J. L. (1995). School /family/community partnerships: Caring of the 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ H.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 95

children we share. Phi Delta Kappa, 9, 701-712.
Ferguson, D. L. & Ferguson, P. M. (1998). The future of inclusive educa-

tional practice: Constructive tension and the potential for reflective 
reform, Childhood Education, 74, 302-308

Fiorin, I. (2007). La scuola luogo di relazioni e apprendimenti significativi. 
In A. Canevaro (Ed.), L’integrazione scolastica degli alunni con disa-
bilità (pp. 129-157).Gardolo (TN): Erikcson.

Flaspohler, P., Anderson-Butcher, D. A., Paternite, C. E., Weist, M. D., & 
Wandersman, A. (2006). Community science and expanded school 
mental health: Bridging the research to practice gap to promote child 
well being and academic success. Educational and Child Psychology, 
23, 27-41.

Fraser, M. W. (2004). The Ecology of Childhood: A Multisystemic Perspec-
tive. In M.W. Fraser (Ed.), Risk and Resilience in Childhood. An Eco-
logical perspective, (pp.1-12). Washington, DC: NAWS Press

Fraser, M. W., Kirby, L. D. & Smokowski, P. R. (2004). Risk and resilience 
in childhood. In M.W. Fraser (Ed.), Risk and Resilience in Childhood. 
An Ecological perspective, (pp.13-66). Washington, DC: NAWS Press

Ghedin, E. (2007). L’ educazione attraverso il movimento: promuovere il 
ben-esere sociale in un contesto di inclusione. In A. Canevaro (Ed.), 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (pp. 85-102).Gar-
dolo (TN): Erikcson.

Greenberg, M. T. (2003). Enhancing School-Based Prevention and Youth 
Development Through Coordinated Social, Emotional and Academ-
ic Learning. American Psychologist, 58, 466–474.

Greenberg, M. T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (1999). Preventing 
mental health disorders in school-age children: A review of the effec-
tiveness of prevention programs. University Park, PA: Prevention Re-
search Center, Penn State University. Retrieved December 31, 2004, 
from www.prevention.psu.edu.

Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Lloyd, J. W. (1996). Introduction to learn-
ing disabilities. Boston: Allyn and Bacon

Ianes, D. & Cramerotti, S. (2007). Il piano educativo individualizzato. Pro-
getto di vita. (8a edizione).Gardolo (TN): Erikcson.

Kauffman, J. M. (2001). Characteristics of emotional and behavioral disor-
ders of children and youth.(7th edition). Columbus: Merill Prentice 
Hall



96

Κλεφτάρας, Γ. (2003). Η σημασία των πολιτισμικών παραγόντων στη συμ-
βουλευτική ατόμων με σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες. Ψυχο-
λογία,  2, 362-377.

Κουρκούτας, Η. (2001). Έφηβοι με Ειδικές Ανάγκες. Στο Α. Κυπριωτάκης 
(Επιμ). «Ειδική αγωγή» (σ.843-860).: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημο-
νικού Συνεδρίου, Ρέθυμνο

Κουρκούτας, Η. (2003). Η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
στην σχολική τάξη: η δυναμική των κρίσεων και των συγκρούσεων: 
όρια και προοπτικές. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 65, 26-33.

Κουρκούτας, Η. (2006). Από τις ευθύγραμμες μονοπαραγοντικές στις ολι-
στικές δυναμικές  και οικοσυστημικές προσεγγίσεις της παιδικής 
ψυχοπαθολογίας: κριτικά σχόλια σε σχέση με τα μοντέλα ανάλυσης 
και παρέμβασης σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. Στο Μ. 
Πουρκός (Επμ.), Κοινωνιο-πολιτισμικές συνιστώσες στην Ψυχολογία 
και την Εκπαίδευση (σ. 526-572). Αθήνα: Ατραπός

Κουρκούτας, Η. (2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Παρεμβά-
σεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα

Κουρκούτας, Η. & Stavrou, P.-D. (2007). Κακοποίηση παιδιών με ειδικές 
ανάγκες: παράγοντες κινδύνου και προοπτικές παρέμβασης σε μια 
οικοσυστημική οπτική. Στο Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλά-
δος, Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης, Β’ Τόμος (σ. 81-98). 
Αθήνα: Γρηγόρης

Kourkoutas, I. (2007). Approches psychodynamiques et éco -systémiques: 
interventions auprès des enfants à des troubles de conduite. In FFPP 
(Ed.), Psychologie & psychopathologie de l’enfant (pp.94-95). Paris: 
Dunod

Kourkoutas, I. (2008). An Ecosystemic psychodynamic intervention for 
children with mild psychosocial problems and academic difficul-
ties: prospects and limits of the evaluation process. In C. Canali, T. 
Vecchiato & J. K. Whittaker (Eds.), Assessing the Evidence-based of 
Intervention for vulnerable children and their families, (pp. 434-439). 
Padova: Zancan Foundation

Kourkoutas, I. (2008a).  Il modello ecosistemico d’ inserimento scolasti-
co degli studenti con disabilità. Lecture at the University of Padova, 
April, 2, 2008, Padova

Kourkoutas, Ι. & Mouzaki, Α. (2007). Dealing with anger: schoolteachers’ 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ H.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 97

perceptions and emotional reactions towards children with behavioral 
problems. Paper presented at the 10th European Congress of Psychol-
ogy, July 2007, Prague

Κυπριωτάκης, Α. (2001). Μια Παιδαγωγική, ένα Σχολείο για όλα τα παιδιά. 
Σύγχρονες αντιλήψεις αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών με εμπό-
δια στη ζωή και στη μάθηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Larocca, F. (2007). Integrazione /inclusione in Italia. In A. Canevaro (Ed.), 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (pp. 39-57).Gardo-
lo (TN): Erikcson.

Lipsky, I. K., & Gartner, A. (1996). Inclusion, school restructuring, and the 
remaking

of American society. Harvard Educational Review 66(4), 762-796.
Margalit, M. & Al-Yagon, M. (2002). The loneliness experience of children 

with learning disabilities. In B. Y. L. Wong & M. Donahue (Eds.). 
The social dimensions of learning disabilities (pp 53-75). Lawrence 
Erlbaum, New Jersey.

Mash, E. J. & Wolfe, D. A. (2001). Abnormal child psychology. Pacific Grove, 
Ca: Brooks/Cole, Wadsworth

Meltzer, L. (2004). Resilience and Learning Disabilities: Research on Inter-
nal and External Protective Dynamics Introduction to the Special 
Series, Learning Disabilities Research & Practice, 19, 1-2

Mitchell, D. (Ed). (2005). Contextualizing Inclusive Education: Evaluating 
Old and New International Perspectives. Abingdon: Routledge

Mitchell, D.  (2007). What Really Works in Special and Inclusive Education: 
Using evidence-based teaching strategies London: Routledge

Mostert, M. E., & Kauffman, J. M. (1993). The friend of discrimination: 
Education reform proposals, business strategies, and prospects for 
students with disabilities. International Journal of Special Education, 
9, 111-122

Murray, C. (2003). Risk factors, protective factors, vulnerability, and re-
silience. A framework for understanding and supporting the adult 
transitions of youth with high-incidence disabilities, Remedial and 
Special Education, 24, 16-26  

Paternite, C. E. (2005). School-based mental health programs and services: 
Overview and introduction to the special issue. Journal of Abnormal 
Child Psychology, 33, 657-663.

Paternite, C. E. & Johnston, T. (2005). Rationale and strategies for central 



98

involvement of educators in effective school-based mental health 
programs. Journal of Youth and Adolescence, 34, 41-49.

Pavri, S. & Luftig, R. (2000). The social face of inclusive education: are stu-
dents with learning disabilities really included in the classroom? Pre-
venting School Failure, 45, 8-14.

Pfeiffer, S. I. & Reddy, L. A. (1999). Inclusion practices with special needs 
students: Theory, research, and application. Binghamton, NY: The Ha-
worth Press, Inc.

Pianta, R. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. 
Washington, DC: American Psychological Association

Reschly, D. J., & Tilly, W. D. (1998). Reform trends and system design alter-
natives. In D. J. Reschly, W. D. Tilly, & J. P. Grimes (Eds.), Functional 
and noncategorical identification and intervention in special educa-
tion (pp. 15-38). Des Moines, IA: Iowa Department of Education.

Richman, J. M., Bowen, G. L. & Wooley, M. E. (2004). School Failure: An 
Eco-Interactional Developmental Perspective. In M.W. Fraser (Ed.), 
Risk and Resilience in Childhood. An Ecological perspective, (pp.133-
160). Washington, DC: NAWS Press

Roeser, R. W. & Eccles, J. S. (2000). Schooling and mental health. In A. J. 
Sameroff, M. Lewis, & S. M. Miller (Eds.). Handbook of Developmen-
tal    Psychopathology. 2th edition. (pp. 135-156). New York: Klewer 
Academic /Plenum Publishers

Roffey, S. (2002). School, Behaviour & Family. Frameworks for working to-
gether. London: David Fulton

Sameroff, J.A. & Fiese, B.H. (2000). Transactional Regulation: The Develop-
mental Ecology of Early Intervention. In J.P. Shonkoff & S. J. Meisels 
(Eds.), Handbook of Early Intervention (pp. 135-159). Cambridge, 
UK: Cambridge University Press. 

Sameroff, Α.J. & Gutmann, L. M. (2004). Contributions of risk research to 
the design of successful interventions. In P. Allen-Mears & M. W. 
Fraser (Eds) Intervention with children and adolescents. An interdis-
ciplinary perspective (pp.9-26). Boston: Pearson

Sameroff, J. A., Morisson, L., Gutmann, L. M. & Peck, S. C. (2003). Adapta-
tion among youth facing multiple risks: perspectives research find-
ings. In S. S.Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability. Adaptation in 
the context of childhood adversities (pp. 364-391). Cambridge, UK: 
Cambridge.

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ H.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 99

Sehrbrock, P. M. (2004). Ενσωμάτωση (integration) και ένταξη (inclusion): 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο Α. Ζώνιου- Σιδέρη,. (Επιμ.). 
Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις. Α’ Τόμος: Θεωρία (σ. 87-1104). 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Sheridan, S. M. & Gutnik, T. B. (2000). Changing the ecology of school psy-
chology: Examining and changing our paradigm for the 21st century. 
School Psychology Review, 29, 485-502

Soresi, S. & Notta, L. (2001). La facilitazione dell’integrazione scolastica. Pa-
dova: ERIP Editrice

Szabo, K. (2006). Specialists and school partnerships: The role of educators 
and schoolteachers in the integration process of children with special 
difficulties /troubles. Paper presented at the Μeeting on School Inclu-
sion. Rethymno, Greece.

Tilstone, C. & Rose, R. (Eds). Strategies to promote inclusive practice. Lon-
don: Routledge /Falmer

Vislie, L. (2003).  From integration to inclusion: Focussing global trends 
and changes in the western European societies. European Journal of 
Special Needs Education,18, 17–35.

Watkins, A. (2004). Ενταξιακή εκπαίδευση: πληροφορίες σχετικές με την 
πολιτική και την πρακτική σε δεκαεπτά χώρες της Ευρώπης. Στο Α. 
Ζώνιου- Σιδέρη,. (Επιμ.). Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις. Α’ Τό-
μος: Θεωρία (σ. 105-138). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Weare, K. (2000). Promoting mental, emotional and social health. A whole 
school approach. London: Routledge

Weare, K. (2005). Taking a positive, holistic approach to the mental and 
emotional health and well-being of children and young people. In 
C. Newnes & N. Radcliffe (Eds.), Making and breaking children’s lives 
(pp.115-122). Ross-on-Wye: PCCCS Books

Weare, K. & Gray, G. (2003). What Works in Promoting Children’s Emo-
tional and Social Competence and Well-being? London: Department 
of Education and Skills.

Webster-Stratton, C. (1998). Preventing conduct problems in Head Start 
children: Strengthening parenting competencies. Journal of Consult-
ing and Clinical Psychology, 66, 715-730.

Webster-Stratton, C. (1999). How to promote children’s social and emotional 
competence. London: P. Chapman

Webster-Stratton, C. (2000). Incredible Years Training Series. Washington, 



100

DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention
Weissberg, R. P., & Greenberg, M. T. (1998). Prevention science and collab-

orative community action research: Combining the best from both 
perspectives. Journal of Mental Health, 7, 479--492.

Weissberg, R. P., & Greenberg, M. T. (1998). Prevention science and collab-
orative community action research: Combining the best from both 
perspectives. Journal of Mental Health, 7, 479--492.

Wiener, J. (2002). Friendship and social adjustment of children with learn-
ing disabilities.  In B.Y.L., Wong & M.L. Donahue (Eds.), The social 
dimensions of learning disabilities: Essays in honor of Tanis Bryan  (pp. 
93-114).  Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Zeichner, K. Kt (1994). Research on teacher thinking and different views of 
reflective practice in teaching and teacher education. In I. Carlgren, 
G. Handal, & S. Vaage (Eds.), Teachers’ minds and actions: research on 
teachers’ thinking and practice (pp. 9-27). Washington. DC: Falmer.

Zipper, I. N. & Simeonsson, R. J. (2004). Developmental vulnerability in 
young children with disabilities. In M.W. Fraser (Ed.), Risk and Re-
silience in Childhood. An Ecological perspective, (pp.161-182). Wash-
ington, DC: NAWS Press

Ζώνιου- Σιδέρη, Α. (2004). Η αναγκαιότητα της ένταξης: προβληματισμοί 
και προοπτιές. Στο Α. Ζώνιου- Σιδέρη (Επιμ.). Σύγχρονες ενταξιακές 
προσεγγίσεις. Α’ Τόμος: Θεωρία (σ. 29-54). Αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα.

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ H.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 101

1. Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕΙ Ηπείρου.
2. Αναπληρωτής Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Επιστημών της Εκ-
παίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

Η ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής 
και η υποβολή ερωτήσεων από παιδιά

Μάντζιου Στρατούλα1

Πετρογιάννης Κωνσταντίνος2

Περίληψη

Στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των ερω-
τήσεων που υποβάλουν τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν παιδικούς 
σταθμούς, καθώς και η σχέση των ερωτήσεων αυτών με την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς όπου είναι εγγεγραμ-
μένα. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 παιδιά (34 κορίτσια και 36 αγόρια) φυ-
σιολογικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης, ηλικίας 4,5–5,5 ετών από αμιγείς 
οικογένειες, με την ελληνική ως μητρική γλώσσα που παρακολουθούσαν 
18 παιδικούς σταθμούς διαφόρων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
του Ν. Ιωαννίνων, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Αναμενόταν σημαντική δια-
φορά όσον αφορά στον αριθμό και στο είδος των ερωτήσεων που υποβάλ-
λονται από τα μικρά παιδιά, καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ των τύ-
πων των ερωτήσεων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
παιδικών σταθμών. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως οι παιδικοί σταθμοί 
χαμηλής ποιότητας δεν κινητοποιούν το παιδί για την υποβολή «διερευνη-
τικών» ερωτήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν αναλυτικότερο τρόπο σκέψης, 
αλλά τα κινητοποιούν περισσότερο στο να υποβάλουν «προσδιοριστικές» 
ερωτήσεις που αποσκοπούν στην επιφανειακή πληροφοριακή κάλυψη των 
ερεθισμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: παιδιά προσχολικής ηλικίας, ποιότητα κέντρων προσχολι-
κής αγωγής, υποβολή ερωτήσεων.
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Abstract

The aim of the study was to investigate preschoolers’ questioning be-
havior in relation to the quality offered by day care centers they attend. The 
participants were 70 children (34 girls and 36 boys) of normal psychomotor 
development, 4.5-5.5 years old, coming from intact families with Greek as 
mother language. These children were attending 18 day care centers of the 
broader public sector of Ioannina prefecture for at least one year. Statisti-
cally significant differences were expected with regard to the type of chil-
dren’s questions, as well as significant correlation between types of ques-
tions and the quality of services provided at day care centers. The research 
findings allow us to conclude that low quality day care centers did not mo-
tivate children to ask “transformational questions” which require a more 
analytical way of thinking. Instead, they were mostly motivated children 
to ask “identification questions” which aim at covering only the superficial 
informative aspect of the stimuli.

Key-words: day care centres quality, preschool children’s questions

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα προσχολικά 
πλαίσια των παιδικών σταθμών και η υποβολή ερωτήσεων 

από τα μικρά παιδιά

1.1. Η ποιότητα των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής

Τις τελευταίες τρεις-τέσσερις δεκαετίες η σημασία που έχουν οι εμπει-
ρίες που αποκτούν τα παιδιά ιδιαίτερα κατά την προσχολική περίοδο 
(πρώιμες εμπειρίες) αποτελεί ένα πεδίο διαρκούς ενδιαφέροντος για γο-
νείς, εκπαιδευτικούς αλλά και διοικητικούς και πολιτικούς παράγοντες, 
οι αποφάσεις των οποίων διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το είδος, 
τη διαθεσιμότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών 
φροντίδας και εκπαίδευσης για τις οικογένειες των σύγχρονων αστικών 
κοινωνιών (Stanley et al., 2005). Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύεται από διά-
φορες δημοσιεύσεις, που τονίζουν ότι οι αναπτυξιακά κατάλληλες γνωστι-
κές και κοινωνικές εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά νωρίς στη ζωή τους, 
μπορεί να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην προετοιμασία τους για μελλοντική 

ΜΑΝΤΖΙΟΥ Σ. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 103

επιτυχία στο σχολείο, και γενικότερα, στην εδραίωση μιας πορείας ζωής 
με επιτυχίες ή αποτυχίες και εμπόδια. Πράγματι, η ψυχολογική έρευνα έχει 
καταδείξει την κρισιμότητα για την απόκτηση διαφόρων δεξιοτήτων της 
προσχολικής περιόδου μέσα από τις εμπειρίες και ευκαιρίες που έχουν τα 
παιδιά στο πλαίσιο της οικογένειας αλλά και των εξωοικογενειακών περι-
βαλλόντων προσχολικής αγωγής (Chase-Lansdale, 1998). 

Τα προσχολικά πλαίσια αγωγής (παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) 
προσφέρουν στα παιδιά αρκετά περισσότερα από απλά ένα χώρο όπου πα-
ρέχεται κάποια φύλαξη και μέριμνα για όσο διάστημα οι γονείς εργάζονται 
ή ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι 
αυτά τα προσχολικά προγράμματα μπορούν να προάγουν τις γνωστικές 
και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Ωστόσο η σχετική έρευνα κατέ-
δειξε την τεράστια σημασία της παρεχόμενης ποιότητας των προσχολικών 
περιβαλλόντων, εφόσον στο πλαίσιο διαφόρων μελετών έχει καταστεί αν 
όχι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας των αναπτυξιακών διαφορών που 
παρατηρούνται, τουλάχιστον μείζονος σημασίας συμμεταβλητή. Τι σημα-
τοδοτεί ωστόσο η συγκεκριμένη έννοια;

Η ποιότητα -πέρα από το γεγονός ότι τίθεται ζήτημα ως προς τίνος τα 
δικαιώματα ορίζεται (του παιδιού, των γονέων, ή των εργαζομένων;)- ως 
έννοια έχει χαρακτηριστεί μια ευαίσθητη και πολύπλευρη εννοιολογική 
δομή, η οποία χρειάζεται προσεκτική μέτρηση και ερμηνεία. Αν και υπάρ-
χουν εναλλακτικές επιστημολογικές προσεγγίσεις όσον αφορά στις επι-
στημονικές τοποθετήσεις απέναντι στο περιεχόμενο, στη χρηστικότητα, 
και στη λειτουργικότητά της (στρουκτουραλιστική vs. μεταστρουκτουρα-
λιστική ή μεταμοντέρνα (βλ. Πετρογιάννης, υπό δημοσίευση) φαίνεται να 
υπάρχει μια σχετική συμφωνία ως προς το ότι πρόκειται για μια πολυδιά-
στατη έννοια (Duigan, 2005. Raban et al., 2003). 

Πολλοί φορείς, οργανισμοί και ερευνητές έχουν επιχειρήσει κατά και-
ρούς να περιγράψουν και να μετρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών προ-
σχολικής αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υιοθετηθεί δύο βασικές τακτικές 
εκτίμησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (McCrea & Pisci-
telli, 1990. Murray, 1986. Phillips, 1987) οι οποίες είναι: 

(α) μέσω εκτίμησης δομικών χαρακτηριστικών ή διαστάσεων του προ-
σχολικού προγράμματος. Περιλαμβάνονται πτυχές του περιβάλλοντος, οι 
οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των κανονισμών λειτουργίας, όπως 
είναι η αναλογία ενηλίκων/παιδιών, το μέγεθος της ομάδας παιδιών στην 
τάξη, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των παιδαγωγών πα-
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ράμετροι, που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια των παιδιών, στο 
εργασιακό καθεστώς, και οι συνθήκες εργασίας των παιδαγωγών η δι-
εύθυνση του προσχολικού πλαισίου (Mitchell, 2002. Rayburn, 2002). Σε 
πολλά κράτη περιλαμβάνονται τέτοιες μεταβλητές στους κανονισμούς 
λειτουργίας των προσχολικών προγραμμάτων, αν και υπάρχει μεγάλη δι-
αφοροποίηση ως προς το ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται, καθώς και στα 
επίπεδα/όρια που τίθενται (Cryer et al., 1999).

(β) μέσω εκτίμησης χαρακτηριστικών της διαδικασίας (ή δυναμικών 
χαρακτηριστικών). Εδώ περιλαμβάνονται ποιοτικές διαστάσεις του περι-
βάλλοντος παροχής φροντίδας, οι οποίες δεν υπόκεινται σε κανονισμούς 
λειτουργίας, όπως στοιχεία της κοινωνικής, της γνωστικής, της λεκτικής 
αλληλεπίδρασης παιδιών και παιδαγωγών, η συμπεριφορά των παιδαγω-
γών και το ύφος της τάξης κτλ. 

Η σχέση ποιοτικά καλών προσχολικών προγραμμάτων και θετικών ανα-
πτυξιακών συνεπειών για τα παιδιά όχι μόνο προκύπτει από αυτονόητες 
λογικές κρίσεις αλλά και από τη σχετική εμπειρική έρευνα, η οποία ξεκινά 
από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 και αναπτύσσεται σε τρία τουλάχιστον 
διακριτά «ρεύματα έρευνας» (Hayes et al., 1990). (Επίσης, για μια εκτενή 
παρουσίαση των ζητημάτων αυτών βλ. Hayes et al., 1990. Lamb et al., 1998. 
Shonkoff & Phillips, 2000. Vandell, 2004. Vandell & Wolfe, 2000. Βλ. επί-
σης και Πετρογιάννης & Melhuish, 2001). Πράγματι, σε μια σειρά ερευνών 
που έχουν διεξαχθεί κυρίως σε χώρες της δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ, 
σχετικά με τη σημασία και τις επιπτώσεις της ποιότητας του προσχολικού 
περιβάλλοντος στα αναπτυξιακά επιτεύγματα των παιδιών, έχουν επα-
νειλημμένα αναδειχθεί τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να έχουν τα παι-
διά από την παρακολούθηση τέτοιου είδους προγραμμάτων, αλλά και τις 
αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η παρακολούθηση προσχολικών 
προγραμμάτων χαμηλής ποιότητας (π.χ. Blau & Hagy, 1998. Blau, 1997. 
Elliott, 2004. Myers, 2004. Wylie & Thompson, 2003. Besky, 2001. Peisner-
Feinberg et al., 2000. Vandell & Wolfe, 2000. McCain & Mustard, 1999). Τα 
αναπτυξιακά οφέλη μάλιστα από ποιοτικά προσχολικά προγράμματα δια-
πιστώνονται, ιδιαιτέρως, στην περίπτωση παιδιών από ασθενή, από κοινω-
νικο-οικονομικής πλευράς, οικογενειακά περιβάλλοντα, παιδιά τα οποία, 
υπό άλλες συνθήκες, θα βίωναν ένα φτωχό και σχετικά στερημένο από 
πλευράς γνωστικών, λεκτικών, και κοινωνικο-συναισθηματικών βιωμάτων 
και εμπειριών οικογενειακό περιβάλλον (Lamb, 1998. Myers, 2004).

Ειδικά για τις επιπτώσεις της ποιότητας των προσχολικών προγραμμά-
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των και των ειδικών παραμέτρων της σε πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης, 
οι σχετικές έρευνες ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 (π.χ. Belsky & 
Steinberg, 1978. Fowler, 1978), στο σύνολο τους σχεδόν, αναδεικνύουν τη 
θετική συνάφεια μεταξύ ποιότητας και γνωστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για 
τα παιδιά από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων (McCartney et al., 1985. 
Ramey et al., 1983). Μια ειδική πτυχή της γνωστικής, και όχι μόνο, διάστα-
σης της ανάπτυξης των παιδιών αποτελούν οι ερωτήσεις, το περιεχόμενο 
αλλά και ο τρόπος διατύπωσής τους. 

1.2. Η υποβολή ερωτήσεων από τα παιδιά 

      Η υποβολή των ερωτήσεων θεωρείται δείκτης περιέργειας και αποτελεί 
έναν από τους παράγοντες που τη συνθέτουν (Dillon, 1990). Η σημασία 
τους έχει αναδειχθεί ήδη από την αρχαιότητα, καθώς στην «Πολιτεία» του 
Πλάτωνα ο Σωκράτης προτείνει κατάλληλες πρακτικές και οδηγίες στους 
νέους, για να εμπεδώσουν τη διαδικασία υποβολής των ερωτήσεων.

Οι ερωτήσεις βρίσκονται στον πυρήνα κάθε διαδικασίας εκπαίδευσης 
και μάθησης. Ο Einstein είχε επισημάνει τη σπουδαιότητα των ερωτήσεων 
και πίστευε ότι η συγκρότηση ενός προβλήματος είναι συχνά περισσότερο 
ουσιώδης απ’ ότι η λύση του, η οποία μπορεί να είναι απλώς θέμα τεχνικών. 
Επίσης υποστήριζε ότι η υποβολή νέων ερωτήσεων, νέων πιθανοτήτων, η 
θεώρηση παλαιών ερωτήσεων με νέα οπτική απαιτεί δημιουργική φαντα-
σία που οδηγεί στην πρόοδο και σε καινούριες προοπτικές των επιστημών 
(Einstein & Infeld, 1938).

Η εσωτερίκευση νέων πραγμάτων από τα παιδιά είναι επιλεκτική και 
ενεργός και προοδευτικά πιο επεξεργασμένη. Μάλιστα, οι ερωτήσεις εκεί-
νες που στοχεύουν στην κατανόηση διαδικασιών και αντιτίθενται με τις 
προϋπάρχουσες πληροφορίες, θεωρούνται ότι κατέχουν κεντρική θέση 
στη διαδικασία της μάθησης και αποτελούν βασικό συστατικό της γνώσης, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην αυτοδυναμία του παιδιού (Dillon, 1986. 
Mantziou & van der Meij, 2003. Pramling & Johansson, 1995. van der Meij, 
1990, 1991a,b).

Η μελέτη και η ανάλυση των ερωτήσεων των παιδιών, ως προς τη ψυχο-
παιδαγωγική τους διάσταση, δεν αποτελεί καινούργιο πεδίο διερεύνησης. 
Ήδη από τις αρχές του 1900 έχουν καταγραφεί οι πρώτες έρευνες (Smith 
& Hall, 1907. Stevens, 1912), οι οποίες συνεχίστηκαν και τις επόμενες δε-
καετίες (Willen, 1996). Η αναπτυξιακή πορεία διατύπωσης των ερωτήσε-
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ων εύλογα συνδέεται με την αναπτυξιακή πορεία των γνωστικών και των 
γλωσσικών ικανοτήτων του κάθε παιδιού αλλά και με το είδος των πρώ-
ιμων κοινωνικών σχέσεων του (Nelson - LeGall, 1983). Η περίοδος κατά 
την οποία το βρέφος ή το μικρό παιδί δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις 
δικές του ανάγκες επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο που 
παρέχει φροντίδα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές (Mάντζιου, υπό δημοσίευ-
ση. Sears, 1972). Μέσα σ’ ένα κλίμα αγάπης και ζεστασιάς το βρέφος και 
στη συνέχεια το παιδί είναι σε θέση να μοιραστεί εμπειρίες γεγονότων και 
αντικειμένων και να αισθανθεί σιγουριά και ασφάλεια για την εξερεύνηση 
και την αναζήτηση πληροφοριών (Νewman, 1998). 

Εκτός των πρώιμων κοινωνικών σχέσεων και οι περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων, αποτελούν παράγο-
ντες, που συμβάλλουν στην εμφάνιση ή μη της συμπεριφοράς της υποβο-
λής ερωτήσεων (Berlyne & Frommer, 1966. Μάντζιου, 2003).

Η σειρά εμφάνισης των ερωτήσεων ακολουθεί ένα βασικό άξονα, ξε-
κινώντας από ερωτήσεις όπου κεντρικό ρόλο κατέχουν τα ερωτηματικά 
μόρια «τι» και «πού» για να εμφανιστούν στη συνέχεια ερωτήσεις του τύ-
που «γιατί», «πως», «πότε». Ωστόσο, διαφοροποιήσεις καταγράφονται με-
ταξύ των θεωριών σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης και τις λειτουργίες των 
διαφόρων τύπων ερωτήσεων (π.χ., Berlyne, 1960. Piaget, 1923-1974, 1975-
1985), καθώς και τα συστήματα ταξινόμησής τους (Dillon, 1984. Graess-
er et al., 1994). To 1994 o van der Meij με βάση τις παραπάνω αναφορές, 
εδραίωσε τη σύνθετη πολυπαραγοντική θεωρητική ανάλυση της συμπερι-
φοράς της υποβολής των ερωτήσεων. 

Τα παιδιά πάντα βρίσκουν καλές και δύσκολες ερωτήσεις για τους ενή-
λικες. Η Tizzard et al. (1983), έχει δείξει μέσα από την έρευνά της ότι μετα-
ξύ των πρώτων ερωτήσεων που θέτουν τα παιδιά πολλές είναι εκείνες, που 
αφορούν βασικά προβλήματα για τη ζωή και τον κόσμο, συμπεριλαμβανο-
μένων και ερωτήσεων που εμπεριέχουν σύνθετες ιδέες σχετικά με το τι εί-
ναι καλό και τι κακό, ορθό ή λάθος. Οι Tizard και Hughes (1984:114), έχουν 
υποστηρίξει ότι οι ερωτήσεις που στοχεύουν στην κατανόηση διαδικασιών 
και αντιτίθενται με τις προϋπάρχουσες πληροφορίες θεωρούνται «δίοδοι 
διανοητικής αναζήτησης» (“passage of intellectual search”). To είδος των 
ερωτήσεων που διερευνούν νέες περιοχές και διευκολύνουν τη μάθηση και 
την παραγωγή ιδεών, αφορούν ερωτήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη σύν-
θεση, στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των προσφερόμενων δεδομένων 
(Dillon, 1984. Graesser et al., 1994. Wasserman, 1991). Τις προσδιοριστικές 

ΜΑΝΤΖΙΟΥ Σ. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 107

ερωτήσεις, δηλαδή τις ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε θέματα γενι-
κής πληροφόρησης ή επιβεβαίωσης, χωρίς να εκφράζουν συνθετική σκέ-
ψη ο Dillon (1984:7) τις χαρακτηρίζει ως “καθημερινές ερωτήσεις” ή “μη 
ακαδημαϊκές”. Επίσης, χαρακτηρίζονται ως ερωτήσεις “χαμηλού επιπέδου” 
(Marksberry, 1979), δηλαδή ερωτήσεις που δεν αποσκοπούν στη σύνθεση, 
στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των προσφερόμενων δεδομένων.

Όσον αφορά στη μέθοδο συλλογής των ερωτήσεων από την ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν δύο βασικές τεχνικές. Η πρώτη κα-
τηγορία περιλαμβάνει την καταγραφή των ελεύθερων ή αυθόρμητων ερω-
τήσεων στο φυσικό χώρο εκδήλωσης τους (Callanan & Oakes, 1992. Ca-
zden, 1972. Eliason, 1996. Piaget, 1923-1974. Yamamoto, 1962). Η δεύτερη 
κατηγορία περιλαμβάνει την καταγραφή των μη αυθόρμητων ερωτήσεων, 
δηλαδή των ερωτήσεων που καταγράφονται μετά από την παρουσίαση 
ενός ερεθίσματος κατά τη διάρκεια μιας δομημένης συνθήκης (Berlyne & 
Frommer, 1966. Torrance, 1970 a,b).

Η μελέτη των αυθόρμητων ερωτήσεων αποτελεί την ωφελιμότερη επι-
λογή μελέτης του θέματος αυτού, διότι έτσι διερευνάται η αυτούσια εκ-
δήλωση της περιέργειας του παιδιού, η αυτοκατευθυνόμενη και η αυτο-
εκδηλούμενη συμπεριφορά της υποβολής ερωτήσεων και όχι η υποβολή 
ερωτήσεων που ενεργοποιείται μέσω του χειρισμού συγκεκριμένων με-
ταβλητών (Horwitz, 1979). Δεδομένης όμως της μη συχνής υποβολής και 
του ελάχιστου δείγματος αυτών των ερωτήσεων, οι περισσότερες έρευνες 
χρησιμοποιούν ερεθίσματα, για να εκμαιεύσουν ερωτήσεις και να συλλέ-
ξουν ένα μεγαλύτερο δείγμα αυτών. Δίχως τη χρησιμοποίηση διαφόρων 
ερεθισμάτων, μέσων ή προτροπών, το δείγμα των ερωτήσεων συνήθως εί-
ναι μικρό, κάτι που αποτελεί πρόβλημα για περαιτέρω χειρισμούς.

1.3. Οι ερωτήσεις των παιδιών σε προσχολικά προγράμματα 

Αν και είναι έκδηλη η εξερευνητική φύση των παιδιών και η σημασία 
των ερωτήσεων τους κατά τη διάρκεια της μάθησης και της προσαρμογής 
τους στο περιβάλλον, τα παιδιά υποβάλλουν ελάχιστες ερωτήσεις στους 
παιδικούς σταθμούς -η πλειοψηφία των οποίων αφορούν θέματα ρουτίνας- 
σε σχέση με αυτές που υποβάλλουν στο σπίτι τους, οι οποίες είναι ερωτή-
σεις περισσότερο δημιουργικές και σύνθετες (Tizard & Hughes, 1984).

Μελέτες της δεκαετίας του ‘70 (π.χ., Torrance, 1972. Nash & Torrance, 
1974) διερεύνησαν την επίδραση των διαφορετικών τρόπων οργάνωσης 
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προσχολικών ιδρυμάτων στην υποβολή ερωτήσεων. Ο βασικός προσανα-
τολισμός τους στηριζόταν στην πεποίθηση ότι η δημιουργία και η ανάπτυ-
ξη συγκεκριμένων προγραμμάτων και στρατηγικών θα ήταν δυνατόν να 
οδηγήσουν τα παιδιά στην υποβολή των ερωτήσεων εκείνων, που περιλαμ-
βάνουν έναν περισσότερο σύνθετο και αναλυτικό τρόπο σκέψης.

Ο Torrance (1972), εξέτασε την επίδραση δύο διαφορετικών οργανω-
τικών προσεγγίσεων στην υποβολή ερωτήσεων σε δύο ομάδες παιδιών 
ηλικίας πέντε ετών. Η μια ομάδα παιδιών παρακολούθησε το πρόγραμμα 
παραδοσιακής προσχολικής-δασκαλοκεντρικής κατεύθυνσης, της οποίας 
κύριος στόχος ήταν η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ελάχιστες ευκαι-
ρίες για την ενεργοποίηση της υποβολής των ερωτήσεων. Η άλλη ομάδα πα-
ρακολούθησε το πρόγραμμα δημιουργικής-αισθητικής προσέγγισης, της 
οποίας κύριος στόχος ήταν η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών με στόχο 
την ανάπτυξη λήψης πρωτοβουλιών από αυτά. Ως ερέθισμα για την υποβολή 
ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε μια φωτογραφία. Η ομάδα της δημιουργικής 
αισθητικής τάξης υπέβαλε λιγότερο προφανείς ερωτήσεις (δηλαδή ερω-
τήσεις που δεν απαιτούσαν ιδιαίτερη γνωστική εμπλοκή) και περισσότερο 
υποθετικές ερωτήσεις (ερωτήσεις που αφορούσαν ασυμφωνία γεγονότων 
και περιπλεκόμενα θέματα) σε σύγκριση με την ομάδα της παραδοσιακής 
κατεύθυνσης.

Οι Nash και Torrance (1974), μέσω μιας πειραματικής μελέτης εξέτασαν 
την επίδραση ενός «δημιουργικού προγράμματος ανάγνωσης» στην υπο-
βολή ερωτήσεων από τα παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για την 
ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σε θέματα κειμένων μη αναμενόμενων, δυσαρμονικών και περιπλεκόμενων, 
που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υποθέσεων και προβληματισμών 
και, κατεπέκταση την υποβολή ερωτήσεων από τα παιδιά. Η ανάλυση των 
δεδομένων της έρευνας έδειξε ότι η υποβολή ερωτήσεων των παιδιών της 
πειραματικής ομάδας ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των παιδιών 
της ομάδας ελέγχου.

Η Παπαπροκοπίου (1989), αναφέρει ότι η κοινωνικότητα και οι ερω-
τήσεις των παιδιών αυξάνονται όταν μέσω της οργανωτικής εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας ενισχύονται οι διαπροσωπικές σχέσεις με δραστηριότη-
τες των παιδιών σε μικρές παράλληλες ομάδες. Παραθέτοντας πορίσματα 
ερευνών που έγιναν στο Παρίσι από το Εθνικό Ινστιτούτο Παιδαγωγικών 
Ερευνών, σχολιάζει το ρόλο των κοινωνικών συναλλαγών στη διαδικασία 
της απόκτησης γνώσης σε σχέση με το περιβάλλον στους χώρους προ-
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σχολικής αγωγής. Τα ευρήματα έδειξαν ότι: (α) η έκταση των αλληλεπι-
δράσεων εξαρτάται από τις συνθήκες οργάνωσης των προσχολικών ιδρυ-
μάτων, (β) η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων με δραστηριότητες σε 
μικρές παράλληλες ομάδες αυξάνει τη συχνότητα των ερωτήσεων και τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις δικές τους τροποποιήσεις, να 
ξεκινήσουν από διάφορες αντιφατικές απόψεις και να καταλήξουν σε μια 
συμφωνία. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αναπτύσσουν τη συλλογιστική 
ικανότητα και οδηγούνται στην κατάκτηση καινούργιων γνώσεων τους.

Στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των ερω-
τήσεων που υποβάλουν τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν παιδικούς 
σταθμούς, καθώς και η σχέση των ερωτήσεων αυτών με την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς όπου είναι εγγεγραμ-
μένα. Διερευνήθηκε δηλαδή, εάν οι επικρατούσες συνθήκες στους παιδι-
κούς σταθμούς είναι αυτές που ενεργοποιούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών 
και τα ωθούν στην υποβολή ερωτήσεων, αντί να ακούνε και να δέχονται 
παθητικά τα διαδραματιζόμενα. Η βασική υπόθεση ήταν ότι αναμενόταν 
σημαντική διαφορά ως προς τον αριθμό και το είδος των ερωτήσεων των 
παιδιών σε παιδικούς σταθμούς με διαφορετικούς ποιοτικούς δείκτες πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, αναμενόταν ότι τα παιδιά θα διατύπωναν 
περισσότερες προσδιοριστικές και ερωτήσεις ρουτίνας απ’ ότι διερευνητι-
κές ερωτήσεις.

Μεθοδολογία

2.1. Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 70 παιδιά (34 κορίτσια και 36 αγόρια) φυσιολο-
γικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης, ηλικίας 4,5–5,5 ετών, από αμιγείς οικο-
γένειες, με την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα, γιατί θεωρήθηκε ότι είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
εκκινήσουν μια συνομιλία και να είναι ικανά να θέσουν ευδιάκριτα τους 
προβληματισμούς τους σε σχέση με παιδιά μικρότερης ηλικίας (Dimitraco-
poulou, 1990). Τα παιδιά αυτά παρακολουθούσαν 18 παιδικούς σταθμούς 
διαφόρων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα του Ν. Ιωαννίνων, του-
λάχιστον για ένα χρόνο. 
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2.2. Μετρήσεις - Υλικό - Διαδικασία

    Το εμπειρικό υλικό της έρευνας οργανώθηκε σε δύο θεματικές περιο-
χές:
i. Διερεύνηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών
   Για την αξιολόγηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών χρησιμοποιή-
θηκε η Κλίμακα Αξιολόγησης Παροχής Παιδικής Μέριμνας της Παγκόσμι-
ας Οργάνωσης Υγείας (Child Care Facilities Schedule: CCFS - Dragonas 
et al., 1995). Η κλίμακα έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη για παραδοσιακές 
κοινωνίες και έχει επιτυχώς δοκιμαστεί στην Ελλάδα, στις Φιλιππίνες 
και στη Νιγηρία. Η μέτρηση στηρίζεται σε συνέντευξη με τη διευθύντρια 
και στην παρατήρηση των χώρων και των δραστηριοτήτων του παιδικού 
σταθμού, καθώς και των συναλλαγών της παιδαγωγού με τα παιδιά. Η 
μέτρηση αποτελείται από 80 σημεία-δηλώσεις, τα οποία αξιολογούνται με 
βάση μια 4βαθμη κλίμακα όσον αφορά στην παρουσία τις συνθήκες που 
υποδεικνύει κάθε σημείο (0= οι συνθήκες δεν υπάρχουν, 1= υπάρχουν με-
ρικώς, 2= υπάρχουν επαρκώς, 3=υπάρχουν πλήρως). Τα σημεία αφορούν 
οκτώ τομείς, που προσδιορίζουν την ποιοτική λειτουργία ενός παιδικού 
σταθμού: φυσικό περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια των παιδιών, διατροφή 
και παροχή γευμάτων, διοίκηση, συναλλαγή προσωπικού-οικογένειας, συ-
ναλλαγή προσωπικού-παιδιών, συμπεριφορά των παιδιών, πρόγραμμα και 
κύκλος δραστηριοτήτων. Η αξιοπιστία του εργαλείου με έλεγχο της βαθ-
μολογίας μεταξύ παρατηρητών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, από 0.83 για 
τον παράγοντα «υγείας και ασφάλειας» έως 0.99 για την κατηγορία της 
«διατροφής και παροχής γευμάτων» (Tsiantis et al., 1991). 

ii. Ανίχνευση της υποβολής ερωτήσεων των παιδιών και μέθοδος συλλογής 
τους

Στην εργασία αυτή, ως «ερώτηση» θεωρήσαμε τις λεκτικές εκφράσεις 
που χαρακτηρίζονται από τον ερωτηματικό επιτονισμό της πρότασης. 
Αποκλείσαμε οποιαδήποτε πρόταση του τύπου «κυρία, αυτό δεν ξέρω πως 
γίνεται», η οποία περιέχει απορηματική κατάσταση, αλλά δεν χαρακτηρί-
ζεται από ερωτηματικό επιτονισμό.

Η ταξινόμηση των ερωτήσεων κατά την προκαταρκτική και κυρίως 
έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση την ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Η 
προσέγγιση αυτή σχετίζεται με τη μάθηση και τη σκέψη και καταγράφει 
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ερωτήσεις στις οποίες αντιστοιχούν, αφενός νοητικές λειτουργίες, όπως 
της ανάμνησης-ανάκλησης γεγονότων και αφετέρου ερωτήσεις στις οποί-
ες αντιστοιχούν νοητικές λειτουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτική, 
συνθετική σκέψη, καθώς και εφαρμογή δεδομένων. Συνήθως ταξινομού-
νται σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) σε ερωτήματα που αποβλέπουν στον 
ονομαστικό προσδιορισμό αντικειμένων (π.χ. «τι είναι αυτό;»), (β) σε ερω-
τήματα που απαιτούν πιο σύνθετη σκέψη και αναλυτική προσέγγιση (π.χ. 
«γιατί με τα κιάλια βλέπουμε πιο μακριά;»), (γ) σε ερωτήματα διαδικασιών 
και ρουτίνας (π.χ. «που είναι το ψαλίδι;» «το σπιτάκι να το βάψω άσπρο 
ή καφέ;»). Πρόκειται για ερωτήσεις τις οποίες ο Graesser et. al. (1994), τις 
αναφέρει ως «επιφανειακές» και «βαθύτερες» και η Marksberry (1979), τις 
χαρακτηρίζει ως «υψηλού επιπέδου» και «χαμηλού επιπέδου» ερωτήσεις. 
Αντίστοιχα, αναφέρονται, αφενός σε ονοματικούς προσδιορισμούς ή ανα-
ζήτηση πληροφοριών που στηρίζονται στην ανάμνηση-ανάκληση γεγονό-
των και αφετέρου σε ερωτήσεις που αποσκοπούν σε ανάλυση, αξιολόγηση, 
σύνθεση και εφαρμογή δεδομένων.

Με βάση τα παραπάνω οι ερωτήσεις που υπέβαλλαν τα παιδιά ταξι-
νομήθηκαν στις τρεις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: (α) Προσδιοριστικές 
ερωτήσεις: περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικές με ορισμούς και εννοιο-
λογικές διευκρινήσεις ενός αντικειμένου ή θέματος και επιβεβαιώσεις ως 
προς την ταυτότητα ενός αντικειμένου, (β) Διερευνητικές ερωτήσεις: περι-
λαμβάνουν ερωτήσεις, οι οποίες στηρίζονται σε αναλυτικό και συνθετικό 
τρόπο σκέψης των υπό εξέταση θεμάτων, (γ) Ερωτήσεις ρουτίνας: περιλαμ-
βάνουν διαδικαστικά θέματα. Τα ερωτήματα των παιδιών που στόχευαν 
στη διατήρηση της επικοινωνίας με την παιδαγωγό (π.χ. «κυρία με αγα-
πάς;») καταχωρήθηκαν, επίσης, στην κατηγορία των ερωτήσεων ρουτίνας.

Για τη συγκεκριμένη μελέτη καταγράφηκαν οι αυθόρμητες και οι επα-
γωγικές ερωτήσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια δύο ημίωρων συνθη-
κών: μιας ελεύθερης και μιας δομημένης. Κατά τη διάρκεια συλλογής των 
αυθορμήτων και επαγωγικών ερωτήσεων η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
ήταν η καταγραφή της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, δηλαδή της υποβο-
λής των ερωτήσεων (Almy & Genishi, 1979. Boehm & Weinberg, 1977. Irwin 
& Buchnell, 1980). Η καταγραφή αυτή ενδείκνυται όταν έχουν ήδη ορισθεί οι 
κατηγορίες μιας συμπεριφοράς και χρησιμοποιείται κυρίως σε μελέτες με 
μικρές ομάδες τα μέλη των οποίων βρίσκονται σε άμεση προσωπική επαφή 
(Φίλιας, 1993).

Οι δύο συνθήκες συλλογής ερωτήσεων της δομημένης και της ελεύ-
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θερης συνθήκης, μαγνητοσκοπήθηκαν. Δεδομένης δε της δυσκολίας της 
μαγνητοσκόπησης μεγάλων ομάδων και της δυσκολίας της υποβολής ερω-
τήσεων των παιδιών σε μεγάλες ομάδες (Torrance, 1970b. Zimmerman & 
Pike, 1972), η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ομάδες των 
τεσσάρων παιδιών, οι οποίες συγκροτήθηκαν με τυχαία επιλογή:

α) Συλλογή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης: Η 
παρατήρηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του “κύκλου”, 
όπου η παιδαγωγός καθοδηγούσε τη δραστηριότητα και παρουσίαζε συ-
γκεκριμένα και επιλεγμένα ερεθίσματα στα παιδιά, σύμφωνα με ένα πρωτό-
κολλο παρουσίασης. Τα ερεθίσματα αυτά ήταν φωτογραφίες ή αντικείμε-
να-παιχνίδια για να μπορούν τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά 
και επιλέγησαν μετά από σειρά πολλαπλών δοκιμών και παροχή ποικίλων 
ερεθισμάτων διαφορετικών διαβαθμίσεων. Για την επιλογή των προτει-
νόμενων ερεθισμάτων-υλικών υιοθετήθηκε η θεωρητική προσέγγιση του 
Berlyne (1960, 1963), σύμφωνα με την οποία βασικό κριτήριο επιλογής 
αποτελεί η παρουσία του «καινοφανούς με παραβαλλόμενες ιδιότητες». 
Τα υλικά αυτά είχαν θέση ανεξάρτητων μεταβλητών προκειμένου να κα-
θοριστεί η σχετική τους αξία όσον αφορά στην ενεργοποίηση υποβολής 
ερωτήσεων από τα παιδιά. Τα ερεθίσματα-υλικά χωρίστηκαν σε τρεις θε-
ματικές ενότητες που, συνήθως, αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέμα-
τα για παιδιά προσχολικής ηλικίας: μουσικό, κοινωνικο-επιστημονικό και 
πολιτιστικό θέμα. 

β) Συλλογή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης: Στην 
συνθήκη αυτή τα παιδιά κατηύθυναν τη δραστηριότητα, ασχολούμενα με 
μια κατασκευή δικής τους επιλογής. Η παιδαγωγός γνωστοποίησε στα 
παιδιά τη διαθεσιμότητα της για απαντήσεις και βοήθεια σε όποιο θέμα 
ή δυσκολία αντιμετώπιζαν. Τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν εάν θα ερ-
γάζονταν ατομικά ή ομαδικά με το υλικό που ήταν διαθέσιμο στον κάθε 
παιδικό σταθμό.

Αποτελέσματα

Ο δείκτης παρεχόμενης ποιότητας με βάση την συνολική βαθμολογία 
στην κλίμακα CCFS, για 11 από τους 18 παιδικούς σταθμούς που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα, κυμάνθηκε από 1.49 - 1.89 ενώ για τους υπολοίπους 
από 2.03 - 2.69 (μ.ο.: 2.0, τ.α.: 0.4). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με αυτά 
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άλλων ερευνών (Λαμπίδη & Πολέμη-Τοδούλου, 1992α,β. Petrogiannis, 
2002), με μία όμως ελαφρώς υψηλότερη βαθμολογία για το δείγμα της 
παρούσας έρευνας. Όσον αφορά τις επιμέρους επτά υποκλίμακες, η με-
γαλύτερη βαθμολογία καταγράφηκε στην υποκλίμακα «Διατροφή-Παροχή 
Γευμάτων», με μέσο όρο 2.78. Το γεγονός της υψηλότερης βαθμολογίας 
που σημειώθηκε στην παρούσα έρευνα στη συγκεκριμένη υποκλίμακα σε 
σχέση με την υποκλίμακα «Προγράμματα-Κύκλος Δραστηριοτήτων», εν-
δεχομένως να αντικατοπτρίζει το διεθνή προβληματισμό ως προς την πα-
ρατηρούμενη διχοτόμηση μεταξύ της φροντίδας και της εκπαίδευσης των 
παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.

Τα παιδιά υπέβαλλαν 20,8 ερωτήσεις κατά μέσο όρο στη διάρκεια παρα-
τήρησης και στις δύο συνθήκες (εύρος ερωτήσεων: 0 - 82). Οι περισσότε-
ρες ερωτήσεις τέθηκαν από τα παιδιά στη διάρκεια της δομημένης συνθή-
κης (μ.ό.= 17,2) σε σχέση με τις ερωτήσεις που διατύπωσαν τα παιδιά στη 
διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης (μ.ό.= 3,6), μια διαφορά στατιστικώς 
σημαντική (t= 7.49, p< .001).

Όσον αφορά το είδος των ερωτήσεων, κατεγράφησαν συνολικά περισ-
σότερες προσδιοριστικές ερωτήσεις, σε αντίθεση με τις διερευνητικές και 
τις ερωτήσεις ρουτίνας. Το είδος της συνθήκης φαίνεται να αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα για την ενεργοποίηση των ερωτήσεων εκ μέρους των 
παιδιών, όπως φαίνεται και από τον (πίνακα 1). 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο συνθηκών, εντοπίστη-
καν στην καταγραφή των προσδιοριστικών και διερευνητικών ερωτήσεων, 
όχι όμως και στις ερωτήσεις ρουτίνας. Το εύρημα αυτό μας οδηγεί στο να 
σκεφτούμε τις πιθανές επιδράσεις των καινοτόμων ερεθισμάτων της δομη-
μένης συνθήκης ή το είδος της συναλλαγής παιδαγωγού-παιδιών.

Παρατηρώντας τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των ερω-
τήσεων, όπως αυτές εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθή-
κης, βρέθηκε ότι ο μέσος όρος των προσδιοριστικών ερωτήσεων είναι σημα-
ντικά μεγαλύτερος των άλλων κατηγοριών. Ο αριθμός των διερευνητικών 
ερωτήσεων είναι σημαντικά χαμηλός. Είναι έκδηλη η ανάγκη των παιδιών 
για την ονομασία αντικειμένων. Οι περισσότερες προσδιοριστικές, ερωτή-
σεις των παιδιών ήταν του τύπου «κυρία, τι είναι αυτό;» ή «κυρία, αυτό 
πως το λέμε;» Φαίνεται ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στη παρούσα μελέ-
τη ενδιαφέρονται περισσότερο να μάθουν και να αποδώσουν ονόματα σε 
αντικείμενα, πρόσωπα και καταστάσεις. Κατά την ανάλυση της σχέσης των 
τριών τύπων ερωτήσεων ανά ζεύγος μέσω του t-test, βρέθηκαν στατιστικά 
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σημαντικές διαφορές. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε διαφορά μεταξύ: (α) των 
προσδιοριστικών ερωτήσεων σε σχέση με τις διερευνητικές ερωτήσεις (t(69)= 
5.81, p< 0.001), (β) των προσδιοριστικών ερωτήσεων σε σχέση με τις ερωτή-
σεις ρουτίνας (t(69)= 7.2, p<0 .001) και (γ) των διερευνητικών ερωτήσεων σε 
σχέση με τις ερωτήσεις ρουτίνας (t(69)= 3.59, p< 0.001).

Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης ο μέσος όρος των ερωτήσεων 
ρουτίνας είναι σημαντικά μεγαλύτερος του μέσου όρου των άλλων κατη-
γοριών. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των κατηγοριών : 
(α) των προσδιοριστικών ερωτήσεων σε σχέση με τις ερωτήσεις ρουτίνας 
(t(69)= 6.27, p< 0.001) και (β) των ερωτήσεων ρουτίνας σε σχέση με τις διε-
ρευνητικές ερωτήσεις (t(69)=5.91, p<0.001). Αντίθετα, δεν βρέθηκε να υπάρ-
χει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των προσδιοριστικών και των 
διερευνητικών ερωτήσεων.

Για να αποκτήσουμε εικόνα της σχέσης μεταξύ της συνολικής βαθμολο-
γίας από τη μέτρηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών και των ερω-
τήσεων των παιδιών κατά τη διάρκεια των δύο συνθηκών, διενεργήθηκε 
έλεγχος συσχετίσεων. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης 
μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας που εκφράζει το επίπεδο της ποιότητας 
των παιδικών σταθμών και του αριθμού ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από 
τα παιδιά. Διαπιστώνεται μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του εί-
δους της παρεχόμενης ποιότητας των παιδικών σταθμών με τις ερωτήσεις 
των παιδιών, όπου όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του παιδικού σταθμού 
τόσο περισσότερες ερωτήσεις υποβάλλονται ανά θεματική ενότητα. 

Επίσης, παρατηρείται μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με-
ταξύ της ποιότητας των παιδικών σταθμών και των προσδιοριστικών και 
διερευνητικών ερωτήσεων στη διάρκεια της δομημένης συνθήκης. Διαπι-
στώνεται δηλαδή, ότι όσο υψηλότερου επιπέδου είναι η ποιότητα του παι-
δικού σταθμού, με βάση τη συνολική αθροιστική τιμή της κλίμακας CCFS, 
τόσο περισσότερες είναι και οι προσδιοριστικές και οι διερευνητικές ερω-
τήσεις, κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης. Τα ευρήματα αυτά μας 
επιτρέπουν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι παιδικοί σταθμοί χαμη-
λής ποιότητας δεν κινητοποιούν το παιδί για την υποβολή διερευνητικών 
ερωτήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν αναλυτικότερο τρόπο σκέψης, αλλά 
τα κινητοποιούν περισσότερο να υποβάλουν προσδιοριστικές ερωτήσεις 
που αποσκοπούν στην επιφανειακή πληροφοριακή κάλυψη των ερεθισμά-
των. Συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πληθώρα υποβολής διερευ-
νητικών ερωτήσεων, ορίζει/χαρακτηρίζει έναν παιδικό σταθμό με υψηλές 

ΜΑΝΤΖΙΟΥ Σ. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 115

παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συζήτηση

Από τη σχετική ανάλυση βρέθηκε ότι ο δείκτης της συνολικής ποιότη-
τας των παιδικών σταθμών του δείγματός μας βρισκόταν σε μέτρια επίπε-
δα (μ.ό.=2). Το σύστημα υπηρεσιών παροχής ημερήσιας φροντίδας στην 
Ελλάδα είναι μη επαρκώς οργανωμένο (Petrogiannis, 2002. Petrogiannis 
& Melluish, 1996) και η παρουσιαζόμενη εικόνα κάθε άλλο παρά κολακευ-
τική και αισιόδοξη είναι. Το γεγονός αυτό συνιστά διορθωτικές παρεμβά-
σεις στους χώρους αυτούς, είτε από την πολιτεία είτε από τους φορείς το-
πικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, βρέθηκε ότι οι περισσότερες ερωτήσεις που 
υποβλήθηκαν από τα παιδιά, ανήκαν στην κατηγορία των προσδιοριστικών 
ερωτήσεων (π.χ. «τι είναι αυτό κυρία;», «πώς το λένε;» «είναι πράσινο το 
χορτάρι κυρία;»), εύρημα το οποίο επιβεβαιώνει την υπόθεση μας.

Το εύρημα της πλειοψηφίας των προσδιοριστικών ερωτήσεων, πιθανώς 
θα μπορούσε να θεωρηθεί αναμενόμενο από ερευνητές της γνωστικής κα-
τεύθυνσης. Η κατεύθυνση αυτή αναφέρει ότι οι πρώτες υποβαλλόμενες 
ερωτήσεις είναι το είδος των ερωτήσεων που προσδιορίζουν ένα αντικεί-
μενο και ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούν περαιτέρω διερευνητικές 
διαδικασίες των θεμάτων. Συνήθως, τα παιδιά των προσχολικών και των 
πρώτων σχολικών τάξεων υποβάλλουν περισσότερες γενικές ερωτήσεις 
και αργότερα ασχολούνται με τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις λεπτο-
μέρειες που συνθέτουν το θέμα (Siegler, 1977). Οι ερωτήσεις των παιδιών τεί-
νουν «πρώτα να εξερευνούν πλευρές μιας κατηγορίας (ή τομές ενός σχή-
ματος) πριν απορρίψουν μια κατηγορία ή ασχοληθούν με μια συγκεκριμένη 
πλευρά της» (van der Meij, 1994:147).  Έτσι, οι προσδιοριστικές ερωτήσεις 
αποτελούν το υπόβαθρο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αμέσως επό-
μενων υποβαλλόμενων ερωτήσεων, που έχουν τη μορφή των διερευνητικών 
ερωτήσεων (van der Meij, 1994).

Εντούτοις, οι ερωτήσεις των παιδιών του δείγματος μας δεν εξελίχθη-
καν σε διερευνητικές ερωτήσεις. Ο αριθμός των προσδιοριστικών· ερωτή-
σεων ήταν αυτός που υπερείχε έναντι των διερευνητικών ερωτήσεων στη 
δομημένη συνθήκη και στη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης.

Την υπεροχή προσδιοριστικών ερωτήσεων, καθώς και ερωτήσεων ρου-
τίνας συναντούμε και σε δεδομένα άλλων ερευνών (Dillon, 1988. Morgan & 
Saxton, 1991. Stenberg, 1994), όπως «μπορώ να πάω στην τουαλέτα;»,  «να 
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καθίσω δίπλα στον Γιάννη;». Η έρευνα της Eliason (1996), αναφέρει ότι 
οι περισσότερες ερωτήσεις των παιδιών (η Eliason τις χαρακτηρίζει ως 
«επεξηγηματικές») ήταν ερωτήσεις που ζητούσαν επιπλέον διευκρινίσεις 
και επεξηγήσεις αυτών που είχαν λεχθεί (π.χ. «κυρία, μπορούμε να το 
ζωγραφίσουμε με ό,τι χρώμα θέλουμε;» ή «να κάνω πρώτα τον ήλιο ή το 
σπιτάκι;»). Το μικρότερο ποσοστό των ερωτήσεων ήταν τα ερωτήματα που 
αφορούσαν στην κατανόηση των θεμάτων, δηλαδή ως προς τη σύνθεση 
και την ανάλυση τους, ερωτήσεις που στην ερευνά μας χαρακτηρίζονται ως 
διερευνητικές ερωτήσεις.

Παρατηρήθηκαν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ της παρεχόμενης ποιότη-
τας στους παιδικούς σταθμούς και των υποβαλλόμενων ερωτήσεων των 
παιδιών, ιδιαίτερα στη διάρκεια της δομημένης συνθήκης. Τα αποτελέ-
σματα επιβεβαίωσαν τη βασική υπόθεση, αφού διαπιστώθηκαν διαφορές 
ως προς τον αριθμό και το περιεχόμενο των ερωτήσεων των παιδιών σε 
παιδικούς σταθμούς με διαφορετική ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι 
διερευνητικές ερωτήσεις υποβάλλονται σε υψηλότερη συχνότητα σε παι-
δικούς σταθμούς με αντίστοιχη υψηλότερη παρεχόμενη ποιότητα.

Συμπεράσματα

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως με βάση τους δείκτες της παρεχό-
μενης ποιότητας και το προφίλ των συγκεκριμένων παιδικών σταθμών 
αναδύεται ένα «μοντέλο παροχής φροντίδας». Το μοντέλο αυτό εξακο-
λουθεί να παραμένει στο πλαίσιο της αρχικής δομής, της λειτουργίας και 
του σκοπού των παιδικών σταθμών, που αποσκοπούσε αποκλειστικά στη 
φροντίδα του παιδιού. Στα πλαίσια αυτού του μοντέλου η κάλυψη των 
βασικών αναγκών (ασφάλεια, διατροφή) των παιδιών κατέχουν πρωτεύ-
ουσα θέση. Μέσα στο χώρο του παιδικού σταθμού με τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά η υποβολή των ερωτήσεων τείνει να είναι παραμελημένη, 
να θεωρείται ασήμαντη και να μην κινητοποιείται. Ακόμη κι αν θεωρείται 
σημαντική από ένα αριθμό παιδαγωγών τίθεται το βασικό ερώτημα: ποιος 
ο λόγος να κινητοποιούνται τα παιδιά να υποβάλλουν ερωτήσεις, τη στιγ-
μή που το κράτος επίσημα δεν αναγνωρίζει τον παιδικό σταθμό ως χώρο 
όπου, εκτός της φροντίδας, θα μπορούσε να ενισχύει και να προάγει τις 
μαθησιακές διαδικασίες, μέρος των οποίων αφορά και τις διεργασίες και 
τον τύπο υποβολής ερωτήσεων από τα παιδιά;
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Το ζήτημα της σχέσης μεταξύ φροντίδας και εκπαίδευσης που παρέ-
χεται κατά την προσχολική ηλικία αναδύεται όχι μόνο στα ευρήματα της 
παρούσας έρευνας αλλά και στο διεθνή χώρο (π.χ. Tamburini, 1988. Da-
vid, 1990. Moss & Penn, 1996), αν και σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ισπανία, 
Σουηδία) στο πλαίσιο μιας ενιαίας αντιμετώπισης της φροντίδας και της 
εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία έχει αρχίσει να εκφράζεται μια τάση 
μετατόπισης του χαρακτήρα των υπηρεσιών από τον τομέα της κοινωνι-
κής μέριμνας στον τομέα της εκπαίδευσης (Ζαμπέτα, 1998. Πετρογιάννης 
& Melhuish, 2001).

Στους περισσότερους παιδικούς σταθμούς δεν εντοπίσαμε έγγρα-
φο υλικό που να αφορά στο θεωρητικό προσανατολισμό και στις βασι-
κές κατευθυντήριες παιδαγωγικές γραμμές του προγράμματος και των 
δραστηριοτήτων. Από τους 18 παιδικούς σταθμούς του δείγματος, μόνο 
δύο διέθεταν έντυπο υλικό καταγραφής αυτών των στοιχείων και αυτοί 
με ελλιπείς πληροφορίες. Η παρατηρηθείσα απουσία θεωρητικού προ-
σανατολισμού, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, πως οφείλεται στην 
άκριτη υιοθέτηση του αρχικού στόχου των παιδικών σταθμών στη χώρα 
μας, δηλαδή τη φροντίδα των μικρών παιδιών για την οποία δεν φαίνεται, 
για το προσωπικό των παιδικών σταθμών της έρευνας μας, να απαιτείται 
ιδιαίτερος θεωρητικός προσανατολισμός. Έτσι, το αντικείμενο της παιδα-
γωγικής πράξης για τους παιδικούς σταθμούς φαίνεται να θεωρείται ως 
εντελώς πρακτική υπόθεση, η οποία δεν έχει σχέση με τη θεωρία, γεγονός 
που αναφέρεται και από τον Γκότοβο (1996) για τη γενική κατάσταση στη 
νεοελληνική παιδαγωγική ιδεολογία. Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο τα ευ-
ρήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν αναμενόμενα και μπορούν να απο-
δοθούν/ερμηνευθούν στην ιστορική διχοτόμηση μεταξύ φροντίδας και 
εκπαίδευσης, η οποία και τυπικά εξαγγέλλεται και από την Πολιτεία αντί-
στοιχα για τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Είναι προφανές 
ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι μηχανιστικός, όταν κατά την πρώτη παιδική 
ηλικία οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης και της φροντίδας είναι ου-
σιαστικά συνυφασμένες. Θεωρείται πλέον δεδομένο, «ότι η εκπαίδευση 
των παιδιών αρχίζει από τη γέννηση (ίσως και πριν από αυτή)» (Unesco, 
1976:8).

Οι τύποι παροχής και επαγγελματικών ιδιαιτεροτήτων στους χώρους 
της προσχολικής εκπαίδευσης αναπτύσσονται με βάση συγκεκριμένες 
παραδόσεις, οι οποίες υπάρχουν στην κάθε χώρα (Oberhuemer & Ulich, 
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1997. Sims, 1994). Έτσι, η όλη οργάνωση των παιδικών σταθμών αντα-
νακλά την ιδεολογικο-πολιτική πρακτική που επικρατεί στην Ελλάδα σε 
σχέση με την προσχολική εκπαίδευση. Τα δρώμενα στους παιδικούς σταθ-
μούς της μελέτης μας φαίνεται να αποτελούν ένα κοινωνικό και πολιτικο-
ιδεολογικό φαινόμενο, το οποίο απορρέει από συγκεκριμένες κυβερνη-
τικές πολιτικές που θεωρούν τους παιδικούς σταθμούς κέντρα παροχής 
φροντίδας των παιδιών, παρ’ όλο που δέχονται παιδιά στα οποία, λόγω 
ηλικίας, θα μπορούσε να δοθεί εκτός από τη φροντίδα και εκπαίδευση.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο, μέρος της κατάστασης των παιδικών σταθ-
μών στη χώρα μας, φαίνεται ότι χρήζει ανάγκης «θεραπείας» μέσα από την 
υπέρβαση των δομικών πολώσεων και αγκυλώσεων που χαρακτηρίζει το 
σύστημα προσχολικής αγωγής στη χώρα μας και την αναβάθμιση του συ-
στήματος εκπαίδευσης των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, κάτι που, 
όπως σημειώνει και η Ζαμπέτα (1998), έχει κόστος και είναι μάλλον αμφί-
βολο κατά πόσο υπάρχει η διάθεση να αναληφθεί ένα τέτοιο κόστος.

Συνολικά, θα λέγαμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υποβολή ερω-
τήσεων των παιδιών δεν εμφανίζεται ξαφνικά πλήρως διαμορφωμένη από 
τις ενδοψυχικές διεργασίες τους, αλλά μπορεί να προκληθεί και να δια-
φοροποιηθεί από τις απαιτήσεις και τις περιστάσεις που παρουσιάζονται 
μέσα στις ομάδες των παιδικών σταθμών. Η υποβολή των ερωτήσεων 
μέσα από τη θεωρητική ανασκόπηση και τα δεδομένα μας διαμορφώνεται 
ως μια προσαρμοστική «νοήμων πρακτική» σε συνθήκες μάθησης μέσω 
των κοινωνικών επιδράσεων (Newman, 1998). Η υποβολή ερωτήσεων δεν 
είναι απλώς μια αυτορρυθμιζόμενη στρατηγική, δηλαδή μια στρατηγική 
που προέρχεται από το ίδιο το παιδί στην προσπάθεια του να αντεπεξέλ-
θει στις επιταγές του περιβάλλοντος, αλλά αποτελεί μέρος της κοινωνικο-
συναλλακτικής διεργασίας μεταξύ της παιδαγωγού και του παιδιού. Τα 
ευρήματα συμφωνούν με αυτά των άλλων μελετών (Dillon, 1998. Kara-
benick, 1998. Nelson-LeGall & Resnick, 1998. van der Meij, 1998). Η διερ-
γασία αυτή φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο που τα παιδιά εκλαμβάνουν 
τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τους ρόλους, οι οποίοι είναι ριζωμένοι στις 
διυποκειμενικά διαπραγματευθείσες εμπειρίες και στις πρακτικές που έχει 
ο κάθε παιδικός σταθμός. Η έμφαση στην ποιότητα των συναλλαγών και 
των σχέσεων των παιδιών με το κοινωνικό περιβάλλον ενισχύει την ανά-
πτυξη της αίσθησης του “συνδέεσθαι” και της συλλογικής ταυτότητας και 
αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται να ενεργοποιούν τις ερωτήσεις των 
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παιδιών. Έτσι, η ενεργοποίηση και τα κίνητρα για την υποβολή των ερω-
τήσεων δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ατομικών διαφορών ή γνωστικής ανά-
πτυξης, αλλά και προϊόν κοινωνικών συνθηκών, όπως αυτές διαγράφονται 
μέσα και από την παρεχόμενη ποιότητα των παιδικών σταθμών.
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Πίνακας 1
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των προσδιοριστικών ερωτήσεων, των 

διερευνητικών και των ερωτήσεων ρουτίνας σε δομημένη και ελεύθερη συνθήκη

 
 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των προσδιοριστικών ερωτήσεων, των 

διερευνητικών και των ερωτήσεων ρουτίνας σε δομημένη και ελεύθερη συνθήκη 
       
 μ.ό. τ.α. μ.ό. τ.α. t p 

 10,6 10,5 0,7 1,4 8.2 < .001 
 4,7 6,8 0,5 1,1 5.6 < .001 

 2,0 2,8 2,4 2,7 -1.7 n.s. 
 

24 
 

25 
 

 

 2. Συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των παιδικών σταθμών και (α) των ερωτήσεων 
στις τρεις θεματικές ενότητες ερεθισμάτων, (β) των τριών κατηγοριών των υποβαλλόμενων 
ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης, και (γ) κατά τη διάρκεια της ελεύθερης 
συνθήκης 

    
 Συντελεστής 

συσχέτισης (r) 
p 

   
   Μουσικό .73 < .001 
   Επιστημονικό .59 < .010 
   Πολιτιστικό .49 < .040 
 

  
  

   Προσδιοριστικές .65 < .003 
   Διερευνητικές .46 < .05 
   Ρουτίνας .27 < .29, n.s. 
 

  
  

   Προσδιοριστικές .31 < .21, n.s. 
   Διερευνητικές .37 < .13, n.s. 
   Ρουτίνας .06 < .80, n.s. 

 
 
 

Πίνακας 2
Συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των παιδικών σταθμών και (α) των ερωτήσεων 

στις τρεις θεματικές ενότητες ερεθισμάτων, (β) των τριών κατηγοριών των 
υποβαλλόμενων ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της δομημένης συνθήκης, 

και (γ) κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συνθήκης

ΜΑΝΤΖΙΟΥ Σ. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 129

Διδασκαλία  και αξιολόγηση του λεξιλόγιου

Βάμβουκα Μ. Ιωάννα1

Περίληψη

Η μάθηση και η διδασκαλία του λεξιλογίου κατέχουν μια κεντρική θέση 
στη διδασκαλία της γλώσσας, τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης. Στην 
παρούσα μελέτη, καταδεικνύεται η σπουδαιότητα γνώσης ενός πλούσιου 
λεξιλογίου από τους μαθητές και περιγράφεται ένας αριθμός στρατηγικών 
μάθησης της σημασίας των λέξεων. Στη βάση των στρατηγικών αυτών, 
προτείνονται ορισμένες τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου. Πιο 
συγκεκριμένα, προτείνεται η διεύρυνση των εμπειριών των μαθητών, η 
ελεύθερη ανάγνωση, η οργάνωση των λέξεων σε σημασιολογικά δίκτυα, 
η χρήση λεξιλογικών ασκήσεων, η τεχνική των συνειρμών και αναλογιών, 
η άμεση διδασκαλία της μορφολογίας και της ετυμολογίας των λέξεων, 
καθώς και η χρήση λεξικού. Στο τέλος, δίνονται ορισμένες τεχνικές 
υποδειγματικές για την αντικειμενική αξιολόγηση των λεξικών γνώσεων 
των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: λεξιλόγιο, στρατηγικές μάθησης, τεχνικές διδασκαλίας, 
αξιολόγηση λεξιλογίου, σημασιολογικά δίκτυα, μορφολογία και ετυμολογία 
λέξεων, λεξικές γνώσεις.

Résumé

L’apprentissage et l’enseignement du vocabulaire occupent une place 
centrale dans l’enseignement de la langue, aussi bien en tant que maternelle 
qu’étrangère. Ainsi, dans l’étude présentée ici, nous essayons de montrer 
l’importance de la connaissance d’un vocabulaire riche par les élèves et de 
décrire un certain nombre de stratégies d’apprentissage de la signification 
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des mots. Sur la base de ces stratégies nous proposons des techniques d’en-
seignement du vocabulaire telles que: l’élargissement de l’horizon d’expé-
riences des élèves, la lecture libre, l’organisation des mots en réseaux séman-
tiques, l’utilisation des exercices lexicaux, la technique des associations et 
des analogies, l’enseignement explicite de la morphologie et de l’étymologie, 
l’usage du lexique…L’étude se clôture par une série des techniques exem-
plaires pour l’évaluation objective des connaissances lexicales des élèves. 

Mots clés: vocabulaire, stratégies de son apprentissage, techniques de 
son enseignement, évaluation du vocabulaire, réseaux sémantiques, mor-
phologie et étymologie des mots, connaissances lexicales.

Εισαγωγή

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το γλωσσικό σύστημα αποτελεί το πιο ανε-
πτυγμένο από τα φυσικά συστήματα επικοινωνίας. Η γλώσσα που μαθαίνει 
και κατέχει το άτομο χρησιμεύει για καθαρά ατομικούς σκοπούς έκφρασης 
και επικοινωνίας, αλλά αποτελεί, επίσης, μέσο έκφρασης σκέψεων και επι-
θυμιών του ατόμου και μέσο διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του. 

Τόσο η οικογένεια, όσο και η κοινωνία ευρύτερα διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του γλωσσικού επιπέδου ενός ατόμου, της 
γλώσσας του, ωστόσο οι περισσότερες ευθύνες και το μεγαλύτερο βάρος 
της γλωσσικής αγωγής εμπίπτουν στο σχολείο. Στο σχολείο ανήκει η αρ-
μοδιότητα να αποκαλύψει στο παιδί όλο τον πλούτο και την ποικιλία της 
γλώσσας και το σχολείο στη συνέχεια είναι εκείνο που δέχεται τις περισ-
σότερες αιτιάσεις και κατηγορίες για ελλιπή γλωσσική αγωγή ή ακόμη και 
γλωσσική συρρίκνωση. 

Το γλωσσικό σύστημα, η γλώσσα, εδράζεται τόσο στους φθόγγους, 
όσο και στη μορφολογία, τη σύνταξη, αλλά και τη σημασιολογία. Επομέ-
νως, η μάθηση και η διδασκαλία, της γλώσσας αφορά σε όλα τα επίπεδα 
ανάλυσής της, τα οποία άλλωστε είναι αλληλένδετα και αλληλεπιδρούν. 
Εμείς στη μελέτη αυτή θα περιοριστούμε στη μάθηση και στη διδασκαλία 
του λεξιλογίου και θα προτείνουμε τρόπους εμπλουτισμού, διεύρυνσης και 
αξιολόγησής του στο πλαίσιο του σχολείου. Μάλιστα, ο ρόλος του λεξιλο-
γίου θεωρείται από τη σύγχρονη γλωσσολογία ιδιαίτερα σημαντικός για 
την παραγωγή λόγου και η σημασία του έχει αναχθεί στην πιο σημαντική 

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 131

παράμετρο γλωσσικής παραγωγής (Ραυτοπούλου, 2001).  

Εννοιολογικές διασαφηνίσεις : λεξιλόγιο και  λεξικό

Ως λεξιλόγιο μιας γλώσσας θα μπορούσαμε να ορίσουμε το σύνολο των 
λέξεων που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας γλωσσικής κοινωνίας, για να επι-
κοινωνούν μεταξύ τους (Μπαμπινιώτης, 1998). Λεξιλόγιο ενός ατόμου είναι 
το σύνολο των λέξεων μιας γλώσσας που πραγματικά γνωρίζει και χρησι-
μοποιεί το άτομο, για να επικοινωνεί με άτομα μιας κοινωνίας που ομιλούν 
την ίδια γλώσσα ή τον ίδιο κώδικα (Μπαμπινιώτης & Παρασκευόπουλος, 
2000). Πιο απλά, είναι το σύνολο των λέξεων που πραγματικά μεταχειρίζε-
ται το άτομο στις γλωσσικές πράξεις του.

Η διδασκαλία και η μάθηση του λεξιλογίου πρέπει να εστιάζεται και να 
συνδυάζεται με τις τέσσερις όψεις της γνωστικής επικοινωνίας: την ακρό-
αση, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή. Αυτό είναι εύλογο, αν σκε-
φτούμε ότι ο μαθητής, στον προφορικό λόγο, ως δέκτης/ακροατής ενός 
μηνύματος, βοηθούμενος και από τα συμφραζόμενα, ακούει και κατανοεί 
ορισμένες λέξεις που δε γνωρίζει, ενώ ως πομπός/ομιλητής αναζητεί να 
χρησιμοποιήσει τις πιο κατάλληλες για την περίσταση λέξεις, για να εκ-
φράσει εύστοχα και αποτελεσματικά τις σκέψεις, τις απόψεις, τα συναι-
σθήματά του.

Μάλιστα στη βάση της διάκρισης αυτής σχετικά με τις τέσσερις δια-
στάσεις της γλωσσικής επικοινωνίας μπορούμε να εντάξουμε και το διαχω-
ρισμό της έννοιας του λεξιλογίου σε παθητικό και ενεργητικό. Πιο συγκε-
κριμένα, συνηθίζεται να γίνεται λόγος για παθητικό λεξιλόγιο, που είναι 
το σύνολο των λέξεων τις οποίες κατανοεί ένα άτομο και για ενεργητικό 
λεξιλόγιο, το οποίο συνίσταται στο σύνολο των λέξεων που πραγματικά 
χρησιμοποιεί το άτομο στις γλωσσικές πράξεις του. Το δεκτικό λεξιλόγιο 
σχετίζεται με την ακρόαση και την ανάγνωση, ενώ το παραγωγικό με την 
ομιλία και τη γραφή. Σήμερα, ορισμένοι ερευνητές προτιμούν και κάνουν 
χρήση των όρων δεκτικό ή προσληπτικό λεξιλόγιο και παραγωγικό ή εκφρα-
στικό λεξιλόγιο αντίστοιχα (Οικονομίδης, 2003).

Συχνά, τα όρια ανάμεσα στο δεκτικό και το παραγωγικό λεξιλόγιο εί-
ναι ασαφή και δυσδιάκριτα, αφού δεν παρουσιάζουν στατικότητα, αλλά 
βρίσκονται σε συνεχείς ανακατατάξεις και διαρκείς διευθετήσεις. Λέξεις 
του δεκτικού λεξιλογίου, για παράδειγμα, μπορούν να μετακινηθούν στο 
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παραγωγικό λεξιλόγιο σε ανύποπτη στιγμή με την πάροδο του χρόνου 
(Παπαβασιλείου & Χαραλαμπάκη, 2001).  

Αν και μπορεί κανείς να μελετήσει χωριστά αυτά τα λεξιλόγια, ωστόσο 
αυτά αλληλοκαλύπτονται. Η πλειονότητα των λέξεων που χρησιμοποιού-
νται στην προφορική γλώσσα μπορούν να διαβάζονται και αντίστροφα. 
Στα πιο δύσκολα κείμενα συναντά κανείς λέξεις που εμφανίζονται σπάνια 
στην ομιλούμενη γλώσσα. Η ορθή διδασκαλία του λεξιλογίου οφείλει να 
εστιάζεται στις τέσσερις αυτές διόδους επικοινωνίας και να τις συνδέει με-
ταξύ τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια αποτελεσματική μάθηση.

Η μάθηση του λεξιλογίου επιτυγχάνεται με την προοδευτική αύξηση 
του παθητικού λεξιλογίου του μαθητή μέσω της συχνής συνάντησης των 
λέξεων σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας (Βάμβουκας, 2004). Αυτές οι 
περιστάσεις θα περιορίσουν βαθμιαία την απόκλιση μεταξύ παθητικού και 
ενεργητικού λεξιλογίου, δεδομένου ότι οι δυο μορφές λεξιλογίου βρίσκο-
νται σε συνεχή διεύρυνση (expansion). Για τον εμπλουτισμό και τη διεύ-
ρυνση του λεξιλογίου απαιτείται ο συνδυασμός και η ανασύνθεση σχέσεων 
μεταξύ των λέξεων, καθώς και ειδικότερες στρατηγικές και τεχνικές, τις 
οποίες θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

Ακολούθως, το σύνολο όλων των λέξεων μιας γλώσσας σε μια δεδομέ-
νη στιγμή της ιστορίας λέγεται λεξικό. Το σύνολο αυτό χωρίζεται σε υπο-
σύνολα, σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους δεν είναι περιορισμένο και τα 
όρια του δεν καθορίζονται κατά τρόπο απόλυτο. Το γενικό λεξικό (lexique 
général) είναι κοινό σε όλους τους ομιλητές μιας κοινότητας, ενώ τα λεξι-
κά ειδίκευσης (lexiques de spécialité) αφορούν σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα 
(π.χ. επιστήμη, τεχνολογία, πολιτική, οικονομία) και συνιστούν την ειδική 
ορολογία. 

Το λεξικό ποικίλλει, σύμφωνα με τρεις κυριάρχους παράγοντες: το 
χρόνο, το χώρο και το είδος επικοινωνίας (registre). Έτσι, σε επίπεδο χρό-
νου το σύγχρονο λεξικό δεν μοιάζει με το λεξικό παλαιότερων εποχών: λέ-
ξεις που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, τώρα κρίνονται απαρχαιωμένες, 
ενώ νέες λέξεις εμφανίζονται και καταχωρούνται στο λεξικό. Σε επίπεδο 
χώρου, κάθε τόπος και περιοχή χαρακτηρίζεται από τις δικές της λέξεις, δι-
αλέκτους και ιδιωματισμούς και ως προς το επίπεδο επικοινωνίας το λεξικό 
συνδέεται με τα είδη επικοινωνίας (επίσημη, φιλική), το είδος του κειμένου 
(επιστολικός λόγος, αφήγηση, κτλ), τις κοινωνικές ομάδες κτλ. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η έννοια του λεξικού αναφέρεται στη συλ-
λογικότητα, σε μια κοινωνία που χρησιμοποιεί μια κοινή γλώσσα. Ενώ αντί-
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θετα η έννοια του λεξιλογίου ανάγεται στην ατομικότητα, δηλαδή σ’ ένα 
άτομο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα μιας κοινωνίας (Βάμβουκας, 2004).

Η σημασία του λεξιλογίου

Το λεξιλόγιο μεταβάλλεται πιο έντονα και με γοργότερους ρυθμούς 
από όλα τα υποσυστήματα της γλώσσας, επειδή παρακολουθεί πιο στε-
νά την κοινωνική εξέλιξη (Αναστασιάδη & Συμεωνίδη, 1986). Για το λόγο 
αυτό τα ισχυρότερα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εφοδιάσουμε τους 
μαθητές για να επιτύχουν, τόσο στο σχολείο αλλά και στην κοινωνία γενι-
κότερα, είναι ίσως ένα ευρύ, πλούσιο λεξιλόγιο και η ανάπτυξη της ικανό-
τητάς τους να χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις αυτές. Εξάλλου, η ικανότητά 
μας να ανταποκριθούμε στο σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο 
επηρεάζεται από τις γλωσσικές μας ικανότητες και τη γλωσσική επικοινω-
νιακή δεξιότητά μας. 

Πέρα από τη μεγάλη όμως σημασία του λεξιλογίου για τη γενικότερη 
επιτυχία του ατόμου, η δεξιότητα του μαθητή να αναγνωρίζει γρήγορα, 
εύκολα και με ακρίβεια τη σημασία των λέξεων επηρεάζει και την ανά-
πτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας και της κατανόησης. Και αντίστρο-
φα όμως, η ανάγνωση βοηθά τον αναγνώστη στο να μαθαίνει τη σημασία 
καινούργιων λέξεων από τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, το πλούσιο 
λεξιλόγιο επιταχύνει το ρυθμό ανάγνωσης και διευκολύνει την κατανόηση 
ενός κειμένου που πρέπει οι μαθητές να προσεγγίσουν, αφού οι συνώνυ-
μες και συγγενικές λέξεις επιτρέπουν λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις 
(Βάμβουκας, 2004). Αντίθετα, εάν οι μαθητές δεν γνωρίζουν τη σημασία 
πολλών λέξεων του κειμένου που διαβάζουν, η κατανόησή του αυτομάτως 
δυσχεραίνεται. Αυτοί είναι άλλωστε και οι βασικότεροι λόγοι που απασχο-
λούν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκμάθηση του λεξιλογίου,

Αυτή η σπουδαιότητα της γνώσης των σημασιών των λέξεων στην 
επιτυχή διεκπεραίωση κάθε επικοινωνιακής πράξης, πολύ δε περισσότερο 
στην πράξη της διδασκαλίας, καθιστά επιβεβλημένη μια  συστηματική και 
οργανωμένη προσπάθεια εμπλουτισμού και εμβάθυνσης του λεξιλογίου 
των  μαθητών στο  πλαίσιο του σχολείου. Για να επιτύχει το σχολείο στο 
ρόλο  αυτό, ο  εκπαιδευτικός θα  πρέπει να λαμβάνει  υπόψη του τουλάχι-
στον τρεις βασικές παραμέτρους:  α) τον εμπλουτισμό,  β) την οργάνωση  
και γ) την αφομοίωση του λεξιλογίου.
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Η ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι όχι μόνο η βάση της διδασκαλίας της 
γνωστικής κατανόησης, αλλά και το θεμέλιο της συνεννόησης που οδηγεί 
τη γνώση σε κάθε πεδίο (γνωστική κατάκτηση).

Η μάθηση και η διδασκαλία του λεξιλογίου

Oι λέξεις, που γνωρίζουμε, εξαρτώνται κυρίως από την εμπειρία μας. 
Η εμπειρία ενός παιδιού είναι περιορισμένης έκτασης και επομένως το λε-
ξιλόγιό του πολύ περιορισμένο. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται και αποκτά 
νέες εμπειρίες, το λεξιλόγιο του αυξάνεται αναλόγως. Είναι, λοιπόν, λογι-
κό, όταν το παιδί αρχίζει τη φοίτησή του στο σχολείο, να έρχεται με μια ήδη 
διαμορφωμένη λεξιλογική βάση, η οποία μάλιστα συνάδει με το κοινωνικό 
του επίπεδο και είναι αποτέλεσμα αυτού. Ωστόσο, μπορούμε να επηρεά-
σουμε τη γλωσσική παραγωγή, προσφέροντας στα παιδιά το κατάλληλο 
λεξιλόγιο, ένα λεξιλογικό απόθεμα που θα του επιτρέπει να παράγει απο-
τελεσματικό προφορικό και γραπτό λόγο, ένα λεξιλόγιο με ευελιξία και 
σημασιολογική ακρίβεια (Ραυτοπούλου, 2001).

Κυρίαρχος σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας είναι να εξοπλίζει 
τους μαθητές μ’ ένα στοιχειώδες απαιτούμενο λεξιλόγιο, το οποίο διευ-
ρύνουν με νέους γενικούς και ειδικούς όρους, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Ο εμπλουτισμός και η τελειοποίηση του 
λεξιλογίου συνεπάγεται μια ολοένα σαφέστερη και ακριβέστερη γνώση 
της σημασίας των γνωστών λέξεων και μάθηση της σημασίας των νέων 
λέξεων. Κατοχή της σημασίας μιας λέξης από το άτομο σημαίνει, όχι μόνο 
ότι την κατανοεί, αλλά ότι είναι ικανό και να τη χρησιμοποιεί συνειδητά 
στις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, μαθαίνω μια 
λέξη σημαίνει ότι: 

α) γνωρίζω τη δομή του λεξιλογίου, δηλαδή τις σχέσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των λέξεων (συνωνυμία, αντωνυμία, μετωνυμία) ή των διαφορετι-
κών σημασιών μιας λέξης (πολυσημία), καθώς και τις λεπτές σημασιολο-
γικές αποχρώσεις που χαρακτηρίζουν καθεμιά λέξη από μια ομάδα λέξεων 
(π.χ. συνέπεια, αποτέλεσμα, επίπτωση) και

β) γνωρίζω τις περιστάσεις χρήσης κάθε λέξης (Γαβριηλίδου, 2001).
Σημαίνει, δηλαδή, όχι μόνο ότι την κατακτώ ως γλωσσικό σημείο, ότι 

κατακτώ το σημαίνον και το σημαινόμενό της, αλλά και ότι εντάσσω τη 
λέξη σε δίκτυα και σχέσεις με άλλες λέξεις και μπορώ να τις τοποθετώ στο 
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εκάστοτε γλωσσικό περιβάλλον και να τις χρησιμοποιώ συνειδητά (Γαβρι-
ηλίδου, 2001).

Οι μαθητές διευρύνουν και τελειοποιούν το λεξιλόγιό τους μέσω της 
ανάγνωσης και της γραφής. Ο μαθητής που διαβάζει, εμπλουτίζει το λεξι-
λόγιό του και γράφοντας, μαθαίνει να ορθογραφεί τις λέξεις. Επομένως, η 
προσωπική ενασχόληση με τη γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στην πρό-
σκτηση του λεξιλογίου, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να 
παραγκωνίζεται η ειδική και η συστηματική διδασκαλία του λεξιλογίου. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την επιθυμία να διευρύνουν το λεξιλόγιο των 
παιδιών. Ωστόσο οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου και 
λειτουργικού λεξιλογίου δεν είναι συστηματικές. Η γνώση μιας γλώσσας 
απαιτεί περισσότερο από το να ξέρεις να απομνημονεύεις τις λέξεις και 
τις φράσεις,  για να τις έχεις διαθέσιμες λίγο πολύ μηχανικά στη ζήτηση 
(Staiger, 1976). Η παρέμβαση του δασκάλου για τον εμπλουτισμό του λε-
ξιλογίου πρέπει να γίνεται σε τρεις κατευθύνσεις:

•	 στη	μάθηση	του	λεξιλογίου	μέσω	προσωπικών	αναγνώσεων. Η πρό-
σκτηση του λεξιλογίου μέσω προσωπικών αναγνώσεων γίνεται σταδιακά 
με την ανάγνωση πολλών και διαφόρων τύπων κειμένων. Όταν ο μαθητής, 
διαβάζοντας, συναντά μια καινούργια λέξη, αντιλαμβάνεται ένα μονάχα 
τμήμα της σημασίας της. Για να κατακτήσει ολικά τη σημασία της λέξης 
πρέπει να τη συναντήσει πολλές φορές και σε διαφορετικές επικοινωνι-
ακές περιστάσεις. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει ή να ενισχύ-
σει την παρώθηση του μαθητή στο να ασχολείται με την ανάγνωση και τη 
γραφή, μέσα και έξω από την τάξη. 

•	 στη	 χρησιμοποίηση	 του	 συγκείμενου. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
ενισχύει τις στρατηγικές και τις τεχνικές ανακάλυψης της σημασίας άγνω-
στων λέξεων μέσα από τα συμφραζόμενα. Το συγκείμενο επιλέγει τον κα-
τάλληλο λεκτικό τύπο, στη δε σημασιολογία, το συγκείμενο αποδίδει την 
ιδιαίτερη σημασία μιας συγκεκριμένης λέξης από την οποία έλκει άλλωστε 
κα τη σημασία της. Αν στο συγκείμενο υπάρχουν ισχυροί και σαφείς δεί-
κτες, τότε προσδιορίζεται η ακριβής σημασία της λέξης. Αν όμως οι δείκτες 
του συγκείμενου δεν είναι επαρκείς, τότε η λέξη προσεγγίζεται ως διφο-
ρούμενη και διατηρείται στη μνήμη μέχρις ότου το κείμενο να αποσαφηνί-
σει τη σημασία της (Giasson, 1990). Η μάθηση του λεξιλογίου με τη χρη-
σιμοποίηση του λεξιλογικού συγκείμενου γίνεται και πάλι βαθμιαία μέσω 
τακτικών συναντήσεων της ίδιας λέξης σε διαφορετικά κειμενικά πλαίσια. 
Έτσι, διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο πλέγμα των σημασιακών εκδοχών 
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της λέξης. 
Η σχολική διδασκαλία του λεξιλογίου με τη χρησιμοποίηση του λεξι-

λογικού συγκείμενου εστιάζεται: α) στη διαδικασία ένταξης των ενδείξεων, 
β) στην εμβάθυνση της έννοιας του ορισμού. 

Σύμφωνα με την πρώτη διαδικασία ο εκπαιδευτικός οφείλει να διδάξει 
στους μαθητές να συνδυάζουν ορισμένα κριτήρια που, ενδεχομένως, να 
βοηθούν στο να συναχθεί η σημασία μιας καινούργιας λέξης. Στον περί-
γυρο της έντυπης σελίδας μπορεί να βρίσκονται κάποιες άλλες ενδείξεις, 
κάποια σημάδια, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν  να αποκαλύψει τη 
σημασία μιας άγνωστης λέξης και ενός κειμένου κατεπέκταση.  Σύμφωνα 
με τον Staiger (1976), τέτοια  σημάδια είναι τα ακόλουθα:

• Άμεση εξήγηση: μια σύντομη εξήγηση της λέξης που δίνεται είτε 
μέσα σε παρένθεση είτε με τη βοήθεια μιας σημείωσης στο κάτω μέρος της 
σελίδας.

• Εξήγηση τυπογραφική: η λέξη εντυπώνεται με μαύρα ή πλάγια 
γράμματα. Μια συμπληρωματική εξήγηση μπορεί να δίνεται στην επόμενη 
φράση ή σ’ ένα απόσπασμα που τοποθετείται μεταξύ κομμάτων.

• Συνώνυμα: ένα συνώνυμο ή μια ερμηνευτική φράση χρησιμεύει, 
για να καθοριστεί η σημασία της λέξης. Ένας ορισμός της λέξης μπορεί να 
προκύπτει από αυτά που προηγούνται ή ακολουθούν την άγνωστη λέξη. 

• Σύγκριση ή αντίθεση: Η σημασία μιας λέξης μπορεί, επίσης, να 
προσδιοριστεί δίνοντας στον αναγνώστη μια σύγκριση ή την αντίθεσή της 
με λέξεις που του είναι γνωστές.

• Δομικές βοήθειες: Τα συστατικά στοιχεία των λέξεων (ρίζα, θέμα, 
κατάληξη, προθέματα, επιθέματα) μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούνται 
ως βοηθητικά μέσα για την καλύτερη κατανόηση. Είναι τότε δυνατό να 
αρχίσουμε να μελετάμε μια βασική λέξη (π.χ. κύκλος) και τους μετασχη-
ματισμούς της από το γεγονός της προσθήκης προθεμάτων ή επιθεμάτων 
(π.χ. ημι-κύκλιο, ημι-κυκλικός, κυκλ-ώνω, κυκλικότητα, κυκλο-τερής, κυ-
κλο-φορία, κυκλ-ώνας, κύκλ-ωση). 

• Μεταφορές και κυριολεξίες: Οι παροιμίες και οι εκφράσεις καθη-
μερινής χρήσης δεν γίνονται πάντα κατανοητές και προπάντων από τα 
παιδιά. Μπορεί λοιπόν να είναι απαραίτητο να δίνεται μια πρόσθετη πλη-
ροφορία. Εντούτοις, οι ιδιωματικές εκφράσεις και οι μεταφορές περιέχουν 
στοιχεία φαντασίας και παραστατικά που είναι δυνατόν να παρέχουν μια 
ακριβή ένδειξη όσον αφορά στην έκφραση ή στην ελάχιστα οικεία φράση.

• Συμφραζόμενα: Καμιά φορά είναι δυνατό να συλλάβουμε την πλή-
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ρη σημασία μιας λέξης χάρη στο γλωσσικό περίγυρο στον οποίο βρίσκεται 
ενταγμένη. Επομένως, ο αναγνώστης, οφείλει όχι μόνο να ξέρει το νόημα 
των λέξεων αλλά και την κατάσταση ή την ατμόσφαιρα την οποία έχει δη-
μιουργήσει ο συγγραφέας. 

• Υποκειμενικές ενδείξεις: Οι προσωπικές εμπειρίες και τα κεκτημέ-
να του κάθε αναγνώστη οδηγούν προφανώς σε μεγάλες διαφορές ως προς 
τον τρόπο αφομοίωσης της σημασίας μιας λέξης από το δοσμένο περίγυ-
ρο. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η ανακάλυψη των λεξικών σημασιών 
εξαρτάται από τις γνώσεις που έχει το άτομο για τον κόσμο και τη γλώσσα 
αλλά και από το βαθμό νοητικής του ανάπτυξης και το βαθμό συνδυαστι-
κής ικανότητας των οπτικών ερεθισμάτων.

Η δεύτερη διαδικασία στοχεύει στο να διδάξει ο εκπαιδευτικός στους 
μαθητές του τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ έναν ορισμό. Βασι-
ζόμενος στα σημασιολογικά δίκτυα, ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να τους εξοι-
κειώσει μ’ ένα πιο σχηματικό τρόπο αποτύπωσης των εννοιών στη μνήμη 
τους. Έτσι, για παράδειγμα, αρχικά δίνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει 
η έννοια (π.χ. πτηνό), στη συνέχεια οι ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά της 
έννοιας (π.χ. ζώο, θηλαστικό, φτερούγες, πούπουλα) και τέλος δίνονται τα 
παραδείγματα της έννοιας (π.χ. χελιδόνι, σπουργίτι). 

•	 στη	σκόπιμη	και	ξεχωριστή	διδασκαλία	του	ειδικού	λεξιλογίου. Δε-
δομένου ότι το συγκείμενο δεν επαρκεί πάντα, για να διαφωτίζει σχετικά με 
τη σημασία μιας λέξης και οι προσωπικές αναγνώσεις των μαθητών πρέπει 
να λειτουργούν επικουρικά, αντιλαμβανόμαστε ότι οι καινούργιες λέξεις 
χρήζουν ειδικής και συστηματικής διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, 
στην προσπάθειά του να διευρύνει το λεξιλόγιο των μαθητών, οφείλει : α) 
να επιλέξει τις προς διδασκαλία λέξεις και β) να επιλέξει την πιο πρόσφορη 
τεχνική διδασκαλίας. Για την επιλογή των λέξεων ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη του: ι) τη σπουδαιότητα της λέξης για τους μαθητές, ιι) 
τα χαρακτηριστικά του συγκείμενου εμφάνισης της λέξης, ιιι) το επιθυμητό 
επίπεδο μάθησης-γνώσης της λέξης.

Οι πιο συχνές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: ι) η τοποθέτηση 
της καινούργιας λέξης σ’ ένα προφορικό συγκείμενο, ιι) ο ορισμός της και-
νούργιας λέξης, ιιι) η αναζήτηση του συνώνυμου ή αντώνυμου της λέξης, 
ιν) η τοποθέτηση της λέξης στο συγκείμενο μιας φράσης.
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Στρατηγικές εμπλουτισμού και διεύρυνσης του λεξιλογίου

Η απόκτηση ενός όσο το δυνατό πιο πλούσιου αποθέματος λεξικών 
μονάδων είναι ένας βασικός στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας. Η στό-
χευση των  εκπαιδευτικών να διευρύνουν το λεξιλόγιο των μαθητών τους 
είναι οικουμενική. Οφείλουν να οργανώνουν συστηματικά καταστάσεις 
που επιτρέπουν μια καλύτερη κατανόηση του νοήματος των λέξεων, κατα-
νόηση της μορφολογίας τους και της λειτουργικής χρήσης τους. Ορισμέ-
νες στρατηγικές εμπλουτισμού και διεύρυνσης του λεξιλογίου μπορεί να 
είναι οι ακόλουθες:

Εμπλουτισμός των εμπειριών των μαθητών

Το λεξιλόγιο του μαθητή, εμπλουτίζεται διευρύνοντας τον ορίζοντα 
των εμπειριών του. Η κατάκτηση και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου προ-
χωρούν παράλληλα με την επέκταση του εμπειρικού κύκλου του ατόμου 
και των βιωμάτων του. Η ανάπτυξη της σκέψης και η επέκταση του λεξιλο-
γίου γίνονται ταυτόχρονα.

Βέβαια, ο εμπλουτισμός των λεξικών μονάδων καθορίζεται, επίσης, 
από τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Επειδή οι λεξικές σημασίες απο-
τελούν νοητικές κατηγοριοποιήσεις του κόσμου είναι φυσικό η ικανότη-
τα διαμόρφωσης νοημάτων να επηρεάζει το είδος των λεξικών σημασιών. 
Έτσι, εξηγείται η απόκτηση αφηρημένων λέξεων σε μεταγενέστερα στάδια 
ανάπτυξης, χωρίς να ξεχνάμε ότι και οι πιο απλές και  συγκεκριμένες λέξεις 
βασίζονται πάντα σε μια νοητική αφαίρεση (Κατή, 1992). 

 Προώθηση της ανάγνωσης

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προτρέπει τους μαθητές να διαβάζουν βι-
βλία και γενικώς έντυπο λόγο, καθιστώντας σαφές ότι η ανάγνωση ενισχύ-
ει σημαντικά την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του λεξιλογίου. Είναι εξάλλου 
αποδεκτό ότι ο καθημερινός προφορικός λόγος υστερεί σε λέξεις σε σχέση 
με το γραπτό λόγο, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πραγματική γλωσσική 
πρόκληση. Μόνο διευρύνοντας το πεδίο των αναγνώσεων τους τα παιδιά 
μπορούν να μάθουν το νόημα των πολύ σπάνιων λέξεων.

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.
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Οργάνωση των λέξεων σε σημασιολογικές ομάδες

Ομαδοποιήσεις λέξεων, σύμφωνα με τη σημασία τους και όχι τη μορ-
φή τους, είναι μια κατάλληλη άσκηση εμπλουτισμού του λεξιλογίου. Η 
οργάνωση των λεξικών μονάδων σε σημασιολογικές ομάδες αναδεικνύει 
ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα λεξήματα, αποκαλύπτει τις ιεραρχι-
κές σχέσεις ανάμεσα σε λέξεις του ίδιου σημασιολογικού πεδίου, όπως για 
παράδειγμα τοπικοί και χρονικοί προσδιορισμοί (Κατή, 1992).

Χρήση λεξιλογικών ασκήσεων

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναζητήσει λεξιλογικές ασκήσεις ή και να 
εκπονήσει δικές του, έτσι ώστε να διαφαίνεται ο γλωσσικός πλούτος της 
γλώσσας μας και οι υφολογικές διαφοροποιήσεις στο λόγο. Για παράδειγ-
μα, μέσα από τις κατάλληλες ασκήσεις ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί 
τις πιο πρόσφορες για την επικοινωνιακή περίσταση λέξεις, με αποτέλεσμα 
ο λόγος του να έχει σαφήνεια και ακρίβεια. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγει τις λέξεις που ταιριάζουν στο περιεχόμενο και το θέμα του λόγου, 
να επισημαίνει συνώνυμες λέξεις κατάλληλες για διαφορετικά γλωσσικά 
περιβάλλοντα, να μάθει να χρησιμοποιεί τις λέξεις με την κυριολεκτική 
ή με τη μεταφορική σημασία τους, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδι-
ώκει. Ιδιαίτερη, επίσης, ενασχόληση πρέπει να γίνει και με τα παράγωγα 
ιδιωμάτων και τις παροιμίες και να καταδεικνύεται σαφέστερα ο τρόπος 
με τον οποίο  γίνεται αντιληπτή η σημασία διαμέσου των σημασιολογικών 
αξιών και των λεπτών σημασιολογικών αποχρώσεων που χαρακτηρίζουν 
το λόγο μας.

Χρήση της  τεχνικής των συνειρμών και αναλογιών

Μια απομονωμένη λέξη, αυτή καθεαυτή δεν έχει αξία. Δεν είναι παρά 
ένα σημείο, μια παράσταση του αντικειμένου, της ιδέας ή του συναισθή-
ματος που σημαίνει την αξία της, την οποία παίρνει από το γλωσσικό της 
περίγυρο. Με την τεχνική των συνειρμών και των αναλογιών επιδιώκεται 
με κατάλληλες ασκήσεις να αυξήσουμε, να πολλαπλασιάσουμε τις σχέσεις 
που πρέπει να δημιουργηθούν ανάμεσα στις λέξεις.

Με τη συνειρμική τεχνική ο εκπαιδευτικός οφείλει να επιδιώκει τη 
δημιουργία πολλαπλών νοηματικών σχέσεων ανάμεσα στις λέξεις με την 
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αναζήτηση ομοιοτήτων ή διαφορών, αναλογιών, με την εύρεση συνωνύ-
μων, αντιθέτων, κλιμακωτών ταξινομήσεων μεγεθών, εντάσεων, λογικών 
και χρονικών αλληλουχιών κ.α. Για παράδειγμα, να εκπονήσει ασκήσεις με 
τις οποίες να αναζητείται: α) η κλιμάκωση μεταξύ της σημασίας των λέξεων 
(π.χ. παγερός- ψυχρός- χλιαρός, καυτός-ζεστός), β) η λογική αλληλουχία 
ενεργειών (π.χ. αλέθω, αλωνίζω, θερίζω, σπέρνω), γ) η χρονική αλληλουχία 
(ταξινόμηση από τον πιο νέο στον πιο ηλικιωμένο: ενήλικος, γέρος, βρέ-
φος, νήπιο, παιδί, έφηβος). 

4.4.6. Συστηματική διδασκαλία της σημασίας της μορφολογίας και της ετυ-
μολογίας

Η πλειοψηφία των λέξεων της ελληνικής σχηματίζεται με το συνδυα-
σμό μορφολογικών στοιχείων, προθεμάτων και καταλήξεων σε συνδυασμό 
με τις ρίζες και την ετυμολογία των λέξεων. Πρέπει να διδάξουμε, λοιπόν, 
στους μαθητές τις διαδικασίες συνδυασμού των λέξεων, έτσι ώστε να μπο-
ρούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληθώρα νέων λέξεων  ή τουλάχιστον 
να κατανοούν συνειρμικά τη σημασία τους. Αν το παιδί γνωρίζει τη μορφο-
λογία κάποιων λέξεων, τους μηχανισμούς που κατασκευάζουν το λεξιλόγιο 
της ελληνικής, συνειρμικά μπορεί να προβλέπει, να εικάζει και τη σημασία 
άγνωστων λέξεων που συναντά. 

Επίσης, μια ιστορική μελέτη της προέλευσης και της εξέλιξης των λέ-
ξεων μπορεί να διεγείρει συχνά το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι μαθητές 
μπορούν να συνδυάζουν τα μορφολογικά στοιχεία μιας λέξης με την προ-
έλευση και την ιστορική εξέλιξή της και έτσι να συνάγουν ευκολότερα τη 
σημασία της. Το ίδιο ισχύει και για τις ξένες λέξεις που έχουν εισαχθεί και 
«πολιτογραφηθεί» στη δική μας. 

Χρήση λεξικού
Το να ωθήσουμε τους μαθητές στη χρήση ερμηνευτικών και όχι μόνο 

λεξικών θα ήταν μια καλή ιδέα για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, 
δεδομένου ότι τα λεξικά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τη ση-
μασία των λέξεων αλλά και για την ετυμολογία αυτών και για τη χρήση της 
κάθε λέξης σε κειμενικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του λεξικού 
ως στρατηγική για την απόκτηση του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας 
μπορεί να είναι: α) προσληπτική, ενισχύοντας την κατανόηση γραπτού 
και προφορικού λόγου (ανάγνωση και ακρόαση) και β) παραγωγική, στο-
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χεύοντας στη βελτίωση της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου 
(Scholfield, 1999. Nation, 2001. Γαβριηλίδου, 2000, 2002). 

Βέβαια, για να βοηθήσουμε τους μαθητές να χρησιμοποιούν, να θέτουν 
στην υπηρεσία τους το λεξικό2, είναι επιβεβλημένο να αναπτύξουμε ορι-
σμένες τεχνικές εντοπισμού, προφοράς και κατανόησης.

Τεχνικές εντοπισμού 
Αυτό που προέχει είναι η μάθηση της αλφαβητικής σειράς. Να ξέρει να 
αναγνωρίζει και να διατάσσει το παιδί τις λέξεις σύμφωνα με το πρώτο, 
έπειτα το δεύτερο, ύστερα το τρίτο και τέταρτο γράμμα. Να εξοικειώνεται 
με το λεξικό για να το ανοίγει γρήγορα στη θέση όπου βρίσκεται η λέξη. 
Να ξέρει να χρησιμοποιεί τις λέξεις κλειδιά στο πάνω μέρος της σελίδας. 
Να ξέρει να αναγνωρίζει τις συντμήσεις, δείχνοντας την προφορά ειδικών 
όρων, εκφράσεων κτλ.

Τεχνικές προφοράς 
Ο χρήστης του λεξικού οφείλει να αναγνωρίζει το σύστημα προφοράς 

που χρησιμοποιεί το λεξικό,  να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί σωστά τον 
τόνο. Να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί σωστά τα σημεία της στίξης, 
να αναγνωρίζει τις διαφορές ορθογραφίας και προφοράς εκεί όπου ελλεί-
πει μια ακριβής σχέση μεταξύ φωνήματος και γραφήματος. 

Τεχνικές κατανόησης
 Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί, για να γίνει ο μαθητής ικανός να 

κατανοεί τη σημασία των καινούργιων λέξεων με απλούς και τυπικούς ορι-
σμούς. Π.χ. να είναι ικανός να επιλέγει μεταξύ ορισμών εκείνη που αντι-
στοιχεί στον παρόντα περίγυρο. Να ξέρει ότι η ίδια λέξη μπορεί να παίρνει 
και να έχει διαφορετικές σημασίες, σύμφωνα με τη σύνταξη και την ιδιαίτε-
ρη λειτουργία της. Να κατανοεί τις ειδικές σημασίες, τους ιδιωματισμούς, 
τις παροιμίες και το μεταφορικό ύφος του συγγραφέα. Να αναγνωρίζει τις 
πρωτότυπες λέξεις και να τις συνδέει με τις παράγωγές τους. Να ξέρει να 
ερμηνεύει τις πολλαπλές σημασίες μιας λέξης και να αναγνωρίζει τις απο-
χρώσεις που τις διακρίνουν. Να αναγνωρίζει τις συνώνυμες. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι ορισμοί του 

2. Στις μικρές τάξεις και την προσχολική ηλικία καλό είναι να χρησιμοποιούνται 
εικονογραφημένα λεξικά.
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λεξικού δεν εγκλείουν όλες τις σημασίες μιας λέξης. Τα λήμματα του λε-
ξικού δεν αποτελούν παρά τα σημεία εκκίνησης για ένα εμπλουτισμένο 
λεξιλόγιο. Η αλληλόδραση της εμπειρίας του αναγνώστη, του γλωσσικού 
περίγυρου και του λεξικού πρέπει να παίζουν συνδυαστικό ρόλο, για να 
πετυχαίνεται το νόημα της αναζητούμενης λέξης.

Βέβαια, πολύ συχνά η χρήση του λεξικού γίνεται ένα έργο επίπονο και 
απορριπτικό από πολλούς αναγνώστες, διότι ενοχλεί την πορεία της σκέ-
ψης και τη ροή της ανάγνωσης. Εντούτοις, αν εξοικειώσουμε τους μαθητές 
να χρησιμοποιούν εύκολα το λεξικό, τότε γρήγορα και εύκολα θα αποδε-
χθούν τη γοητεία και τη βοήθεια που τους παρέχει στην κατανόηση και 
τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Αυτή η παρώθηση είναι ουσιώδης από 
μέρους του εκπαιδευτικού, για να υποστηριχθεί το ενδιαφέρον της μελέτης 
του λεξικού. 

Παράγοντες μνημονικής συγκράτησης του λεξιλογίου

Πέρα από τη μάθηση και τη διδασκαλία του λεξιλογίου στους μαθητές, 
κρίνεται επιβεβλημένο να κάνουμε και μια αναφορά στους παράγοντες 
που βοηθούν στη διατήρηση του λεξιλογίου στη μνήμη. Γιατί δεν αρκεί 
μονάχα να διδάξω μια νέα λέξη στους μαθητές, οι τελευταίοι χρειάζεται 
και να είναι σε θέση να την ανακαλέσουν και να τη χρησιμοποιήσουν την 
κατάλληλη επικοινωνιακή στιγμή. Οι έρευνες δείχνουν ότι το πόσο καλά 
θυμόμαστε μια λέξη εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες:  από το πόσο 
βαθιά επεξεργαζόμαστε τη λέξη (Craik & Lockhart, 1972), το πόσο αξιο-
μνημόνευτη ήταν για μας η πρώτη της εμφάνιση (Bahrick, 1984), από το 
πόσο συχνά τη συναντούμε και τη μελετούμε (Bahrick &.Phelps, 1987) και 
από τους συσχετισμούς-συνειρμούς που δημιουργούνται για αυτή τη λέξη 
μέσα μας (Stevick 1976, Χειλάκου, 2005).

Ο πρώτος παράγοντας  σημαίνει πως όσο περισσότερο ενεργοποιού-
μαστε διανοητικά, για να καταλάβουμε τη σημασία μιας λέξης τόσο πιο 
πολύ εντυπώνεται αυτή στη μνήμη μας. Συνεπώς, η επανάληψη λέξεων ως 
σειρές ήχων συνιστά επεξεργασία χαμηλού επιπέδου, η κατανόηση του πώς 
εντάσσονται οι λέξεις στη γραμματική δομή της πρότασης συνιστά βαθύ-
τερη επεξεργασία και οδηγεί σε καλύτερη μνήμη, ενώ η κατανόηση της 
έννοιας της λέξης σε σχέση με το συνολικό νόημα της πρότασης αποτελεί 
ανώτερο επίπεδο επεξεργασίας και έχει καλύτερα μνημονικά αποτελέσμα-
τα. 

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.
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Βάσει των παραπάνω, ο εκπαιδευτικός: 
• οφείλει να παρουσιάζει τις καινούργιες λέξεις μέσα από προτάσεις, 

ώστε ο μαθητής να δραστηριοποιείται για να συλλάβει το εύρος των πα-
ραδειγματικών και συνταγματικών σχέσεων της λέξης. Επιπλέον, όταν μια 
λέξη συναντάται μέσα σε μια πρόταση, ο μαθητής αμέσως αντιλαμβάνεται 
και τις πραγματολογικές συνθήκες με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί η 
συγκεκριμένη λέξη και τις κοινωνικές περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποι-
είται. Με άλλα λόγια, για να κατανοήσει και να αφομοιώσει ο μαθητής 
τη σημασία μιας λέξης απαιτείται και η γνώση των διάφορων αξιών που 
παίρνει το εκφώνημα, χρειάζεται να γνωρίζει, την καταστασιακότητα (sit-
uationality) της επικοινωνίας, δηλαδή τις χωροχρονικές σχέσεις, τα πρό-
σωπα και τις συνθήκες παραγωγής λόγου και ανταλλαγής πληροφοριών. 
Μια λέξη πρέπει να μελετάται μέσα στην πρόταση, της οποίας και αποτελεί 
συναρτησιακή λειτουργική μονάδα.

• καλό θα είναι να χρησιμοποιεί στη διδασκαλία αυθεντικά κείμενα, 
αφού μόνο αυτά εξασφαλίζουν την παρουσίαση μιας λέξης σε όλη της τη 
λειτουργικότητα. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. αρχάριοι) απαιτείται 
η χρήση κατασκευασμένων κειμένων που να μη στερούνται φυσικότητας 
και πραγματολογικής αλήθειας. Μάλιστα ο Taylor (1983), επισημαίνει ότι 
οι λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους με φυσικότητα σ’ ένα κείμενο μαθαί-
νονται πιο εύκολα απ’ ότι οι λέξεις που δεν συνδέονται σε μεγάλο βαθμό 
με άλλες.

Ο δεύτερος παράγοντας δείχνει πως τόσο πιο εύκολα συγκρατείται 
στη μνήμη μια λέξη όσο μεγαλύτερη εντύπωση μας δημιούργησε την πρώ-
τη φορά που την συναντήσαμε. Αυτό είναι πιο κατανοητό, αν σκεφτούμε 
την ευκολία με την οποία οι μαθητές θυμούνται τις βρισιές σε μια ξένη 
γλώσσα, έστω κι αν τις έχουν ακούσει μόνο μια φορά, ή τις αστείες στο 
άκουσμα/προφορά λέξεις. Άρα, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας 
την ευρηματικότητά του θα πρέπει να αναζητήσει ποικίλους τρόπους για 
να καταστήσει έντονη και αλησμόνητη την πρώτη εμφάνιση μιας λέξης. 

Ο τρίτος παράγοντας, που καθορίζει πόσο εύκολα μαθαίνουμε μια λέξη, 
είναι η συχνότητα με την οποία τη συναντούμε. Το ότι οι λέξεις οργανώνο-
νται στη λεξική μνήμη μέσω της συχνότητας είναι από τα πιο σταθερά δε-
δομένα της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. 
Λέξεις που εμφανίζονται συχνά αποτυπώνονται πιο εύκολα στη μνήμη των 
παιδιών απ’ ότι λέξεις σπάνιες και δύσχρηστες. Βέβαια, πέρα από τη συ-
χνότητα εμφάνισης των λέξεων, σημαντικό είναι και η οργάνωση τους σε 
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παρουσιάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι  ώστε να αποτυπώνονται 
και να εγκαθίστανται πιο στέρεα στη μνήμη. Διάφορες τεχνικές επανά-
ληψης του λεξιλογίου (π.χ. η ίδια λέξη σε πολλά συγκείμενα) μπορούν να 
οδηγήσουν στην αυτόνομη αναγνώριση της σημασίας (Βάμβουκας, 2004).

Ο τέταρτος παράγοντας αναφέρεται στους συσχετισμούς που είναι δυ-
νατόν να δημιουργηθούν μεταξύ των λέξεων και οι οποίοι διακρίνονται σε 
γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς. Οι γλωσσικοί συσχετισμοί προκύπτουν 
από τα  χαρακτηριστικά των λέξεων (ακουστική και γραπτή εικόνα της 
λέξης, σημασία, παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις, συχνότητα 
χρήσης) και συνδέουν τις καινούργιες λέξεις με άλλες λέξεις. Οι εξωγλωσ-
σικοί συσχετισμοί αφορούν στις συνθήκες κατά τις οποίες διδάσκεται μια 
λέξη: για παράδειγμα, ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διδασκαλία 
της συγκεκριμένης λέξης, μια λανθασμένη χρήση της που προκάλεσε γέ-
λια στην τάξη (Χειλάκου, 2005). Κάθε μαθητής δημιουργεί τους δικούς του 
ιδιαίτερους συσχετισμούς. Ο εκπαιδευτικός έχει καθήκον να ενθαρρύνει 
τους μαθητές του στη δημιουργία τέτοιων συνειρμών, οι οποίοι επιτρέπουν 
το συνδυασμό των καινούριων λέξεων με άλλες ήδη γνωστές και να τους 
υποδείξει τρόπους συσχετισμού των λέξεων, όπως είναι: 

• Η δημιουργία εικόνων-σκηνών στις οποίες τοποθετείται η καινούρια 
λέξη. Ο μαθητής ενθυμούμενος όλη τη σκηνή θυμάται και τη συγκεκριμέ-
νη λέξη.

• Η χρήση λέξεων-κλειδιών. Όσο πιο παράξενη είναι η λέξη-κλειδί με 
την οποία συνδέουμε την καινούρια λέξη τόσο πιο αποτελεσματικά την 
ανακαλούμε στη μνήμη μας. Π.χ. αν διδάσκουμε τη λέξη «παπαγάλος» ως 
λέξεις κλειδιά μπορούν να χρησιμεύσουν οι λέξεις «παπάς» και «γάλλος» 
και οι μαθητές να θυμούνται πως ο παπαγάλος δεν είναι ένα γάλλος ιερω-
μένος αλλά ένα πουλί, το οποίο μπορούν να φανταστούν ότι μιλάει γαλλι-
κά (Ε.Χειλάκου 2005).

Αξιολόγηση του λεξιλογίου

Όπως έχουμε δει μέχρι τώρα η γνώση του λεξιλογίου δεν είναι μονο-
σήμαντη. Έχει πολλές όψεις, τις οποίες πρέπει να διδάσκει ο εκπαιδευτι-
κός και να ελέγχει το βαθμό κατοχής και αφομοίωσής τους. Συγκεκριμένα, 
πρέπει, ο εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση της 
γνώσης του λεξιλογίου:

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.
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α) το συνολικό αριθμό των λέξεων των οποίων η σημασία τους είναι 
γνωστή στους μαθητές, β) την πολλαπλότητα/ το μέγεθος των σημασιών 
που έχει μια λέξη, η οποία χρησιμοποιείται μόνη ή σ’ ένα λεκτικό σύνολο 
(ένα φλιτζάνι του καφέ, ένα φλιτζάνι καφέ) και γ) την πληθώρα της γνώ-
σης του νοήματος μιας λέξης, η οποία ξεπερνά την επιφανειακή αναγνώ-
ριση των λέξεων και αγγίζει μια πιο πλατιά κατανόηση των εμπλεκόμενων 
εννοιών (συνώνυμα).

Για το λόγο αυτό καλό είναι να εκχωρεί στους μαθητές του μια σειρά 
από ασκήσεις με τις οποίες θα ελέγχει και θα αξιολογεί την ικανότητά τους 
να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά την εκάστοτε λέξη. Τέτοιες 
ασκήσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

→ Ασκήσεις αντιστοίχισης συνώνυμων ή αντίθετων λέξεων ή περιπτώσεις πο-
λυσημίας.
Άσκηση 1: Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τις συνώνυμες ή τις αντί-
θετες λέξεις.

Άσκηση 2: Ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τη σωστή σημασία της 
λέξης «περνώ» βάσει ενός κειμενικού πλαισίου.

→ Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής
Άσκηση 1: Ο μαθητής καλείται να διαγράψει τη λέξη που δεν ταιριάζει.
ι) Τα βουνά είναι
α) κατάλευκα             β) μεγάλα               γ) ψηλά                 δ) χλωμά

παπαγάλος δεν είναι ένα γάλλος ιερωμένος αλλά ένα πουλί, το οποίο μπορούν να 

φανταστούν ότι μιλάει γαλλικά (Ε.Χειλάκου 2005). 
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ιι) Η μητέρα μου μαγειρεύει
α) εξαιρετικά             β) υπέροχα              γ) βροχερά            δ) ωραία

Άσκηση 2: Ο μαθητής καλείται να ανακαλύψει το νόημα της παροιμίας. 
Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει.
☐ Μια ομάδα πρέπει να διοικείται από όλους.
☐ Όταν ξημερώνει, πολλοί κοκόροι λαλούν μαζί.
☐ Όπου διευθύνουν πολλοί, αργούν στο να παίρνουν αποφάσεις. 

Άσκηση 3: Ο μαθητής καλείται να διαλέξει τoν ορισμό που ταιριάζει καλύ-
τερα στη σημασία μιας λέξης. 
Βρασμός είναι :
α) το φαινόμενο μετατροπής ενός υγρού σε αέριο  
β) το φαινόμενο μετατροπής ενός υγρού σε στερεό
γ) το φαινόμενο μετατροπής ενός αερίου σε υγρό.

Άσκηση 4: Ο μαθητής καλείται να διαλέξει το σωστό ορισμό μιας λέξης.
Ο άνθρωπος που γράφει βιβλία λέγεται:
α) βιβλιοπώλης   β) εκδότης   γ) συγγραφέας  δ) συντάκτης  
ε) βιβλιοδέτης

→ Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών
Άσκηση: Ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει κάποιες προτάσεις, επιλέ-
γοντας τη σωστή λέξη από αυτές που υπάρχουν στην παρένθεση.

Ο κατηγορούμενος...........................(καταδίδει, διαδίδει) ότι ο μηνυτής είναι 
ψεύτης. 
Ο αγώνας ...........................(αναβλήθηκε, διαβλήθηκε) λόγω της βροχής. 

→ Ασκήσεις αντικατάστασης
Άσκηση: Ο μαθητής καλείται να αντικαταστήσει τις υπογραμμισμένες λέ-
ξεις με τις αντίθετες τους.

ΒΑΜΒΟΥΚΑ Ι.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 147

Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Είμαι πολύ ....................................
Το χειμώνα κάνει κρύο. Το καλοκαίρι κάνει .........................................

→ Ασκήσεις ανάκλησης
Άσκηση: Ο μαθητής καλείται να γράψει δίπλα από μια λέξη τις αντίθετες 
ή συνώνυμές τους.

Πάνω: ......................... Καθαρός: ......................... Ομαλός: .........................
Δεξιά: ......................... Όμορφος: ......................... Αρχίζω: ...........................

Αντί για συμπέρασμα
 

Σωστή χρήση του λόγου δε σημαίνει μόνο την πιστή τήρηση και εφαρ-
μογή των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, αλλά την εξάντληση 
των δυνατοτήτων που παρέχει το λεξιλόγιο κάθε γλώσσας. Όσο πιο πλού-
σιο και σωστά αφομοιωμένο λεξιλόγιο διαθέτει αυτός που εκφράζεται και 
όσο ορθότερα και εύστοχα μπορεί να το χρησιμοποιεί, τόσο κι ο λόγος 
γίνεται πιο πειστικός και παραστατικός. Στην προσπάθειά του ο μαθητής 
να θεμελιώσει μια πιο στέρεη υποδομή του λόγου και να κατακτήσει τα 
γλωσσικά εκφραστικά μέσα πρέπει να αναζητήσει τρόπους καλλιέργειας 
και εκμάθησης του λεξιλογίου. Στην προσπάθειά του αυτή ο εκπαιδευτικός 
είναι εκείνος που θα τον καθοδηγήσει και θα του διδάξει νέες λέξεις, θα του 
υποδείξει στρατηγικές εκμάθησης και συγκράτησης νέων λέξεων και θα 
τον ενθαρρύνει στην προσωπική-ατομική ενασχόληση με την ανάγνωση 
και τη γραφή. Το έργο του εκπαιδευτικού δεν είναι και τόσο εύκολο, πρέ-
πει να είναι ευρηματικός τόσο κατά τη διδασκαλία των καινούριων λέξεων 
όσο και στο επίπεδο της αφομοίωσης των λέξεων και της χρησιμοποίησης 
τους, βάσει των επικοινωνιακών περιστάσεων. Οφείλει να καταστήσει σα-
φές στους μαθητές, ότι για να επιτύχουμε την ακριβολογία και την καλλιέ-
πεια στο λόγο δεν επαρκεί μόνο η γνώση του λεξιλογίου, αλλά χρειάζεται 
κάθε ομιλητής ή γραφέας να λαμβάνει υπόψη του τις επικοινωνιακές πα-
ραμέτρους που συμμετέχουν σε μια επικοινωνιακή συνθήκη. 
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1. Σχολική Σύμβουλος στην 7η Περιφέρεια Π.Ε. Νομού Ηρακλείου
2. Ειδική Παιδαγωγός – Λογοθεραπεύτρια

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση 
του γραπτού λόγου

Μαράκη Ελένη1

Κολαρά Ευτέρπη2

Περίληψη

Η κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης είναι ένα σύνθετο φαι-
νόμενο το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές του αναδυόμενου εγγραματισμού, 
ξεκινά πολύ πιο νωρίς από την τυπική είσοδο του παιδιού στο δημοτικό 
σχολείο. Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι σημαντικότερες δεξιότητες, 
που ένας μαθητής της πρώτης σχολικής ηλικίας πρέπει να κατέχει για να 
αποκτήσει θετική σχέση με το γραπτό λόγο στο μέλλον. Αναλύεται ιδιαί-
τερα ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης και γιατί αυτή αποτελεί βασικό 
προγνωστικό παράγοντα για πιθανά μαθησιακά προβλήματα. Τέλος, δί-
νεται έμφαση στο έργο των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας και 
της πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς οι νέες αντιλήψεις για την κατάκτηση 
του γραπτού λόγου είναι απαραίτητες να ενσωματώνονται στο καθημερινό 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αλλά και των πρώτων τάξεων του δημοτι-
κού σχολείου.

Λέξεις κλειδιά: αναδυόμενος εγγραμματισμός, γραπτός λόγος, φωνολο-
γική επίγνωση

Abstract

The acquisition of writing and reading skills is a complex phenomenon 
that, according to the principles of emergent literacy, starts earlier than the 
time that children start school. In this paper we present the most impor-
tant skills that preschoolers must possess in order to positively progress in 
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acquiring the writing system when they move into school age. We particu-
larly stress the role of phonological awareness and its importance as a prog-
nosticator for future learning difficulties. Finally, we emphasize the work of 
preschool and elementary school teachers, since the new theories about the 
acquisition of the writing system need to be integrated in the kindergarten 
and elementary school curriculum.

Key words: emergent literacy, written language, phonological awareness

1. Εισαγωγή

Στον εκπαιδευτικό χώρο ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν 
θεωρητικούς αλλά και ερευνητές είναι η μελέτη του τρόπου κατάκτησης 
του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερα μάλιστα στη σημερινή εποχή, όπου η δια-
κίνηση των πληροφοριών πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος της 
μέσω του γραπτού λόγου, η μελέτη για το πως κατακτάται αυτή η δεξιότη-
τα είναι βαρύνουσας σημασίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, σύμφωνα με 
έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ευρωπαϊκής κοινότητας για 
τις δεξιότητες–κλειδιά που απαιτούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, η καλή 
γνώση της μητρικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή 
εκδοχή της, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ομαλή κοινωνική ένταξη 
και τη συμμετοχή του σύγχρονου πολίτη σε δραστηριότητες πολιτισμικού, 
οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα της καθημερινής ζωής. Επομένως, 
καθίσταται σαφές πως η δόμηση μιας θετικής σχέσης με τον προφορικό και 
το γραπτό λόγο είναι το κλειδί για κάθε μάθηση (Πικροδημήτρη, 2004), 
καθώς η επιτυχημένη ή όχι κατάκτησή του θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τη σχέση που ένα άτομο θα αναπτύξει με την έντυπη μορφή του λό-
γου γενικότερα και θα προσδιορίσει έμμεσα αλλά καθοριστικά την εξέλιξη 
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.  

Για να είναι ένα σύστημα γραφής επιτυχημένο και να διευκολύνεται η 
εκμάθησή του θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. Σύμφωνα με την 
Adams (1990), το κάθε σύστημα γραφής θα πρέπει:

- να μπορεί να καταγράψει το εύρος των εκφράσεων που ο εκάστοτε 
πολιτισμός επιθυμεί να αποδώσει 

- τα σύμβολά του θα πρέπει να είναι εύκολα στην αναπαραγωγή 
τους
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- το μήνυμα που θα μεταφέρεται μέσω των συμβόλων του θα πρέπει 
να ερμηνεύεται κατά τον ίδιο τρόπο ως προς το περιεχόμενό του, 
τόσο απ’ αυτόν που το γράφει όσο και απ’ αυτόν που το αναγινώ-
σκει 

Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν ένα σύ-
στημα γραφής, ένας μαθητής για να μπορέσει ν’ αναγνωρίσει τα γραφοφω-
νημικά σύμβολα και να τα συνδυάσει με τους κατάλληλους ήχους, ώστε να 
παραχθούν λέξεις με νόημα, θα πρέπει να συντονίσει ένα σύνολο οπτικών, 
ακουστικών αλλά και κινητικών δεξιοτήτων (DES, 1972). Σίγουρα, η κα-
τάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής είναι μια πολυσύνθετη νοητική 
διαδικασία. Παρόλο που, οι δυσκολίες που συνδέονται με τη διαδικασία 
κατάκτησης του γραπτού λόγου δεν είναι τόσο φανερές στους έμπειρους 
αναγνώστες, στους αρχάριους αναγνώστες ή σε όσους αντιμετωπίζουν 
αναγνωστικές δυσκολίες, η πολύπλοκη αυτή διαδικασία γίνεται ιδιαίτερα 
αντιληπτή. 

Σε μια τόσο σύνθετη δεξιότητα είναι αναμενόμενο να υπάρχει μια με-
ρίδα μαθητών που θα παρουσιάσουν αναγνωστικές δυσκολίες. Μάλιστα, 
έχει διαπιστωθεί πως, όταν ένα παιδί στο ξεκίνημα της κατάκτησης του 
γραπτού λόγου, παρουσιάσει δυσκολίες, που θα το κατατάξουν στην κα-
τηγορία των «φτωχών αναγνωστών», οι πιθανότητες να μπορέσει να βελ-
τιώσει την απόδοσή του τα επόμενα σχολικά χρόνια, αν δεν του δοθεί 
έγκαιρα εξατομικευμένη ειδική βοήθεια, μειώνονται δραματικά (Francis, 
Shaywitz, Stuebing, Shaywitz & Fletcher, 1996. Torgesen & Burgess, 1998).  
Ο Stanovich (1986), στο πολύ γνωστό άρθρο του με τίτλο «Mathew ef-
fect» (όπου ο φτωχός γίνεται φτωχότερος και ο πλούσιος πλουσιότερος) 
τονίζει ότι η αποτυχία απόκτησης επαρκών αναγνωστικών δεξιοτήτων 
επηρεάζουν τη διάθεσή του ατόμου αρνητικά απέναντι στην ανάγνωση 
(Oka & Paris, 1986), οδηγούν σε μείωση του λεξιλογίου (Nagy, Herman & 
Anderson, 1985), σε ελλιπή ανάπτυξη στρατηγικών που σχετίζονται με την 
κατανόηση γραπτών κειμένων (Brown, Palinsar & Parcel, 1986) και έχουν 
ως τελική συνέπεια ο μαθητής με αναγνωστικές δυσκολίες να εξασκείται 
ολοένα και λιγότερο στην ανάγνωση σε σχέση με τους συνομηλίκους του. 
Η συμμετοχή των παιδιών αυτών σε κατάλληλα εξατομικευμένα προγράμ-
ματα πρώιμης παρέμβασης θα βελτιώσουν μεν το επίπεδο της αναγνωστι-
κής τους ακρίβειας (Arlington & Mc Gill Franzen, 1994. Vaugh & Schumn, 
1996), εκφράζονται όμως αμφιβολίες για το αν θα υπάρξει ικανοποιητική 
βελτίωση και στην ταχύτητα ανάγνωσης, ιδιαίτερα αν η συμμετοχή στο 
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πρόγραμμα καθυστερήσει (Rashotte, Torgesen & Wagner, 1997). Η παρα-
κολούθηση ενός κατάλληλου σχεδιασμένου  προγράμματος ειδικής παι-
δαγωγικής παρέμβασης δε βοηθά το μαθητή με αναγνωστικές δυσκολίες, 
μόνο από γνωστικής πλευράς, αλλά θα τον ενθαρρύνει να αποκτήσει και 
θετική στάση απέναντι στο σχολείο. Επιπρόσθετα, θα τον προφυλάξει και 
από τη δημιουργία δευτερογενών συναισθηματικών διαταραχών, που πι-
θανώς να οδηγήσουν σε χαμηλή αυτοεικόνα και σε προσωπική αποτυχία 
(Πολυχρονοπούλου, 1989).  

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ανίχνευση για τον εντοπισμό καθυ-
στερήσεων στην κατάκτηση του γραπτού λόγου αποτελεί μια αναγκαιότη-
τα. Επομένως, εύλογα προκύπτει το ερώτημα, σε ποια ηλικία εμφανίζονται 
οι πρώτες αναγνωστικές συμπεριφορές και ποιες είναι εκείνες οι πρώιμες 
δεξιότητες που συνδέονται με επιτυχία στην κατάκτηση της γραφής και 
της ανάγνωσης μελλοντικά. 

2. «Αναδυόμενος Εγγραμματισμός»

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδιά που ζουν σε εγγράμμα-
τες κοινωνίες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν καθημερινά επικοινωνιακές 
καταστάσεις, οι οποίες διευκολύνονται με τη χρήση γραπτών μηνυμάτων. 
Μέσα από αυτά τα βιώματα διαμορφώνουν κατά συνέπεια υποθέσεις για το 
σύστημα γραφής του περιβάλλοντός τους. Οι γνώσεις αυτές των παιδιών 
αποκτώνται πολύ πριν φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο και επομένως δεν 
αποτελούν προϊόν συστηματικής διδασκαλίας, καθώς δομούνται μέσα από 
τις καθημερινές αυθόρμητες συναναστροφές τους με τις διάφορες μορφές 
του έντυπου λόγου. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
να «διαβάζουν» ονόματα από τα αγαπημένα προϊόντα τους, χωρίς όμως να 
είναι ακόμη σε θέση να εφαρμόσουν τους κανόνες αποκωδικοποίησης που 
διέπουν τον αλφαβητικό κώδικα. Προσποιούνται πως «διαβάζουν» αγαπη-
μένα παραμύθια, μιμούμενα τη συμπεριφορά ενηλίκων και κάνουν τα πρώ-
τα τους σκαριφήματα, αποδίδοντας σ’ αυτά νοήματα πραγματικών λέξεων 
(Κολαρά & Μαράκη, 2008). Κατανοούμε λοιπόν, πως οι πρώτες στάσεις 
και συμπεριφορές εγγραματισμού εμφανίζονται ήδη από τη νηπιακή ηλι-
κία, δηλαδή πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε παλαιότερα, όπου συνδέα-
με την κατάκτηση του γραπτού λόγου καθαρά και μόνο με παιδιά σχολικής 
ηλικίας, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο νοητικής ωριμότητας. 
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Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι η δόμηση γνώσεων σχετικών με το γραπτό 
λόγο είναι ένα εξελικτικό φαινόμενο στο οποίο τα παιδιά δε λειτουργούν 
απλά ως παθητικοί αποδέκτες μιας τυπικής διδασκαλίας, η οποία ολοκλη-
ρώνεται μέσα σε λίγους μόνο μήνες στον πρώτο χρόνο της σχολικής τους 
ζωής, αλλά συμμετέχουν ενεργητικά (Παπούλια, Τζέλέπη, 2001). Μάλιστα, 
υποστηρίζεται ότι από τη στιγμή που το παιδί συνειδητοποιεί  ότι ο γρα-
πτός λόγος έχει  νόημα, ξεκινά και η διαδικασία ανάγνωσης και γραφής 
(Goodman, 1980. Κουτσουβάνου, 2000), γεγονός που συμβαίνει ήδη από 
τη νηπιακή ηλικία.

Αυτή τη νέα αντίληψη έρχεται να υποστηρίξει ο όρος «αναδυόμενος 
εγγραματισμός», δηλώνοντας πως η εκμάθηση του γραπτού λόγου είναι 
ένα συνεχές αναπτυξιακό φαινόμενο που οι αρχές του συναντώνται στα 
πρώτα χρόνια της ζωής του και δεν αποτελεί ένα απότομο φαινόμενο που 
ξεκινά με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο (Whitehurst & Lonigan, 
1998).  

Το σύγχρονο νηπιαγωγείο στην προσπάθειά του να υποστηρίξει τη νέα 
αυτή αντίληψη για τη διαδικασία κατάκτησης γραπτού λόγου προσπαθεί 
να δημιουργήσει ένα εγγράμματο περιβάλλον, όπου τα νήπια θα έχουν την 
ευκαιρία να ασχοληθούν με το γραπτό λόγο μέσα από ένα πλήθος δια-
φορετικών δραστηριοτήτων. Έτσι, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έρ-
χονται σε επαφή μ’ ένα σύνολο διαφορετικών κειμένων (π.χ. μπορούν να 
γράψουν μέσω του εκπαιδευτικού, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο γραφέα, 
οδηγίες για κάποιο παιχνίδι, κανόνες συμπεριφοράς για τη καλή λειτουρ-
γία της τάξης, διαφημιστικό υλικό για κάποιο θεατρικό έργο (ΥΠΕΠΘ). 
Είναι βέβαια αυτονόητο ότι τα παιδιά, που συμμετέχουν σε τέτοιες δρα-
στηριότητες εγγραμματισμού, δε θα κατακτήσουν όλα στον ίδιο βαθμό δε-
ξιότητες ανάγνωσης και γραφής, αφού το καθένα έχει το δικό του ρυθμό 
ανάπτυξης. Η συχνή τους όμως ενασχόληση με δραστηριότητες γραπτού 
λόγου θεωρείται ότι βάζει τις βάσεις για τον εγγραμματισμό τους (Dodges 
& Colker, 1998. Ferreiro, 1988. Pascucci, 2004). Αν μάλιστα εμπλουτίσου-
με το παιχνίδι των παιδιών με έντυπα και υλικό γραμματισμού, τότε θα 
«αναδυθεί» ο γραμματισμός μέσα από το παιχνίδι διαμέσου της ενεργητι-
κής συμμετοχής τους (Σιβροπούλου, 2003). Η άποψη αυτή, που τοποθετεί 
την έναρξη για την κατάκτηση του γραπτού λόγου στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του παιδιού, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, τόσο από το 
νηπιαγωγό όσο και από το δάσκαλο των πρώτων τάξεων του δημοτικού 
σχολείου. Γνωρίζοντας οι εκπαιδευτικοί ότι  οι μαθητές που έχουν είναι ήδη 
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εφοδιασμένοι με γνώσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις και τον επικοι-
νωνιακό χαρακτήρα του γραπτού λόγου, θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα 
πρόγραμμα μέσα στην τάξη το οποίο θα προάγει και θα διευρύνει ακόμη 
περισσότερο τις γνώσεις τους και το ενδιαφέρον τους γύρω από τη γραφή 
και την ανάγνωση.

3. Ανάλυση του όρου «Φωνολογική Επίγνωση»

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών με κύριο αντι-
κείμενο τη μελέτη εκείνων των δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχουν τα παι-
διά της νηπιακής ηλικίας, για να κατακτήσουν με επιτυχία τη γραφή και 
την ανάγνωση αργότερα (Whitehurst & Lonigan, 1998). Ως σημαντικές 
δεξιότητες, οι οποίες μπορεί να παίξουν και ένα προγνωστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη πιθανών δυσκολιών, θεωρήθηκαν η ανάπτυξη του λεξιλογίου 
των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, η αφηγηματική τους ικανότητα, η 
συνειδητοποίηση ότι το κείμενο είναι ο φορέας του μηνύματος και όχι οι 
εικόνες και  τέλος η ικανοποιητική γνώση που σχετίζεται με καλή γραφο-
φωνημική αντιστοίχηση. 

Απ’ όλους τους προγνωστικούς παράγοντες αυτός, ο οποίος κέρδισε 
το ενδιαφέρον των περισσοτέρων ερευνητών, είναι η «φωνολογική επί-
γνωση» και η σχέση της με την κατάκτηση του γραπτού λόγου. Ο όρος 
«φωνολογική επίγνωση» αποτελεί ακριβή μετάφραση του αγγλικού όρου 
«phonological awareness» και δηλώνει την ικανότητα του παιδιού να συ-
νειδητοποιήσει ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από μικρότερα τμήμα-
τα όπως προτάσεις, φράσεις λέξεις, συλλαβές και τέλος φωνήματα (Chard 
& Dickson, 1999). Η φωνολογική επίγνωση θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια 
ικανότητα που έχει διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης. Το πιο πολύπλοκο 
επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης ονομάζεται «φωνημική επίγνωση» 
και αφορά στην ικανότητα του παιδιού όχι μόνο να συνειδητοποιεί ότι ο 
προφορικός λόγος αποτελείται από μικρότερες μονάδες ήχου (τα φωνή-
ματα), αλλά και την ικανότητά του να μπορεί να τις ελέγχει και να τις 
χειρίζεται, δηλαδή να τις αναλύει, να τις συνθέτει, να τις απομονώνει και 
να τις αντικαθιστά. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ο όρος 
της φωνολογικής επίγνωσης διαφοροποιείται με αυτόν της φωνημικής επί-
γνωσης ως εξής “ο όρος φωνολογική επίγνωση αντιστοιχεί σε μια γενική 
αναγνώριση ότι οι ήχοι του προφορικού λόγου διαφοροποιούνται από το 
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νόημά τους.  Όταν αυτή η αναγνώριση εξελιχθεί σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο 
και το άτομο αναγνωρίζει ότι οι λέξεις μπορούν να κατατμηθούν σε μια 
σειρά από φωνήματα, τότε τη γνώση αυτή την ονομάζουμε φωνημική επί-
γνωση” (Snow, Burns & Griffin, 1998). 

Η ικανότητα των παιδιών να καταλάβουν ότι οι λέξεις αποτελούνται 
από διακριτά μέρη, τα οποία μπορούν να χειριστούν, αποτελεί μια μετα-
γλωσσική δεξιότητα με την οποία το άτομο υπερβαίνει την επικοινωνια-
κή πρόθεση της γλώσσας και κατανοεί την εσωτερική γλωσσολογική της 
δομή (Blachman, 1994). 

3.1. Ο ρόλος της Φωνολογικής Επίγνωσης στην εκμάθηση της γραφής και 
της ανάγνωσης

Ο βαθμός συσχέτισης της φωνολογικής επίγνωσης με την ευχερή ανα-
γνωστική δεξιότητα έχει διαπιστωθεί σε πλήθος ερευνητικές εργασίες (Ad-
ams, 1990. Blachman, 1984. Tangel & Blackman, 1992. Wagner & Torgesen, 
1987. Wagner et al., 1997). Μάλιστα, υποστηρίχθηκε ότι η φωνολογική επί-
γνωση μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντική από τη νοημοσύνη, το λεξιλό-
γιο και την ακουστική κατανόηση για την πρόγνωση της κατάκτησης του 
γραπτού λόγου (Elbro, 1996. Stanovich, 1994). Συγκριτικές μελέτες μεταξύ 
«ικανών» και «φτωχών» αναγνωστών εντόπισαν ότι η ειδοποιός διαφορά 
των δύο κατηγοριών ήταν το επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης. Οι μη απο-
τελεσματικοί αναγνώστες είχαν «ελλιπή φωνολογική επίγνωση» έναντι 
των ικανότερων αναγνωστών, οι οποίοι διέθεταν σε υψηλότερο επίπεδο 
δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας και χειρισμού του λόγου (Badian, 
1993. Fox & Routh, 1984). Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά με ει-
δικές μαθησιακές διαταραχές έχουν ελλιπή φωνολογική επίγνωση (Elbro, 
Nielsen, & Petrsen, 1994. Velluntino, Fletscher, Snowling & Scanlon, 2004. 
Wagner, Torgesen & Roshette, 1994. Wagner et al., 1997). 

Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ικανότητα φωνολογικής επε-
ξεργασίας του λόγου είναι απαραίτητη δεξιότητα σε μια αλφαβητική και με 
διαφανή ορθογραφία γλώσσα (δηλαδή με μεγάλο βαθμό συνέπειας στην 
αναπαράσταση των ήχων από τα γράμματα), όπως η ελληνική (Πολυ-
χρόνη, 2006). Κι αυτό γιατί ο γραπτός λόγος στα αλφαβητικά συστήματα 
γραφής αναπαριστάνει τον προφορικό λόγο στο επίπεδο των φωνημικών 
μονάδων. Επομένως, στην περίπτωση μιας γραπτής λέξης (η οποία στην 
πραγματικότητα αποτελεί γραπτή αναπαράσταση της φωνολογικής δομής 
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της αντίστοιχης προφορικής λέξης), η ανάσυρση της έννοιας (κατά την 
ανάγνωση της λέξης) καθίσταται δυνατή χάρη στην αναγνώριση της φω-
νολογικής δομής της λέξης. Το μικρό παιδί που διαβάζει και γράφει πρέπει 
να βρει έναν τρόπο να συνταιριάξει τη γραφημική αναπαράσταση της λέ-
ξης με την αντίστοιχη φωνολογική δομή της. Αυτό είναι χαρακτηριστικό 
της ανάγνωσης στα αλφαβητικά ορθογραφικά συστήματα.  (Πόρποδας, 
1991). Σε περιβάλλοντα που η κατάκτηση του γραπτού λόγου επιβάλλει τη 
χρήση του αλφαβητικού κώδικα η προσοχή θα πρέπει να εστιάζεται ταυ-
τόχρονα και στο σημασιολογικό και στα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά 
του (Παπούλια-Τζελέπη, 1997). Για παράδειγμα, για να μπορέσει το παιδί 
να γράψει και να διαβάσει τη λέξη «φως», θα πρέπει να κατανοήσει ότι η 
λέξη αποτελείται από τρία φωνήματα (/f/, /o/, /s/) τα οποία αντιστοιχούν 
σε τρία γραφημικά σύμβολα (φ, ω, ς). Οι αντιστοιχίες βέβαια αυτές δεν 
είναι πάντα μονοσήμαντες. Στη λέξη «που» αναγνωρίζουμε δύο φωνήματα 
(/p/, /u/)  και τρία γράμματα. Ακόμη το φώνημα /i/ στην ελληνική γλώσσα 
δηλώνεται με περισσότερα από ένα γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων 
(η, ι, υ, ει, οι, υι) (Γιαννικοπούλου, 2000). 

3.2. Εξελικτική πορεία της Φωνολογικής Επίγνωσης 

Η απόκτηση της φωνολογικής επίγνωσης είναι μια διαρκής διαδικασία, 
η οποία ξεκινά να κάνει την εμφάνιση της στην ηλικία της προσχολικής 
περιόδου. Τα πρώτα δείγματα φωνολογικής επίγνωσης που παρουσιάζο-
νται περίπου στην ηλικία των τεσσάρων ετών αφορούν κατ’ αρχήν στην 
έννοια της ομοιοκαταληξίας. Η διαδικασία αναγνώρισης ομοιοκατάλη-
κτων λέξεων πραγματοποιείται αβίαστα και ασυνείδητα μέσα από την κα-
θημερινή επαφή των παιδιών με απλά τραγουδάκια ή δίστιχα (Bryant, Ma-
cLean, Brandeley & Crossland, 1990). Παρόλο που η γνώση αυτή φαίνεται 
ν’ αναπτύσσεται εύκολα στην πραγματικότητα η όλη διαδικασία είναι πιο 
πολύπλοκη κι αυτό γιατί, για να πει ένα παιδί ότι δυο λέξεις είναι ομοιο-
κατάληκτες θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του στο πως αυτές ηχούν 
και όχι στο μήνυμα που μεταφέρουν. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσει βαρύ-
τητα όχι σε ολόκληρη τη λέξη αλλά σε ένα μόνο μέρος της. Στο τέλος του 
νηπιαγωγείου τα νήπια είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κατά πόσο δύο ή 
και περισσότερες λέξεις αρχίζουν με την ίδια συλλαβή ή φώνημα. Σ’ ένα 
πιο εξελιγμένο στάδιο το παιδί θα είναι σε θέση, να απομονώνει το πρώτο 
ή το τελευταίο φώνημα από μια λέξη. Ακόμα θα μπορεί να συνθέτει τους 
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ήχους που του δίνονται και να σχηματίζει μια λέξη (π.χ. δ.ω.ρ.α. = δώρα) ή 
να διαχωρίζει τους ήχους που ακούει σε μια λέξη. Καθώς στην πρώτη τάξη 
το παιδί αρχίζει να μαθαίνει και να εξοικειώνεται με διάφορες τεχνικές 
αποκωδικοποίησης (ανάγνωση) και κωδικοποίησης (γραφή), η ικανότητα 
του να χειρίζεται τους ήχους αυξάνεται. Έτσι, θα μπορεί να προβεί σε πιο 
σύνθετες δραστηριότητες όπως, «ποια λέξη σχηματίζω αν πω ανάποδα τις 
συλλαβές από τη λέξη ρί-ζα= ζάρι» (μπάλα = λάμπα κτλ). Σ’ ένα ακόμη πιο 
σύνθετο στάδιο, το παιδί θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει σε ποιο σημείο 
δυο λέξεις, όπως οι λέξεις καραβάνι – καράβι διαφέρουν μεταξύ τους. 

Αν και η διαδικασία αυτή φαίνεται εύκολη σ’ έναν προχωρημένο ανα-
γνώστη η απόκτηση της επίγνωσης για τη φωνημική δομή των λέξεων από 
τα παιδιά είναι αρκετά δύσκολη και αυτό, γιατί, όταν τα παιδιά επικοινω-
νούν μέσω του προφορικού του λόγου, η προσοχή τους είναι στραμμένη 
στο μήνυμα που θέλουν να μεταφέρουν και όχι στη γλωσσολογική δομή 
μιας λέξης (δηλ. ποια και πόσα φωνήματα την απαρτίζουν) (Πόρποδας, 
1990). Μια άλλη βασική δυσκολία στην ανάπτυξη της φωνημικής επίγνω-
σης, αφορά στην ίδια τη φύση των φωνημάτων (Valtin, 1984). Τα φωνή-
ματα δεν αντιστοιχούν απόλυτα στις ηχητικές μονάδες που προφέρονται, 
διότι δεν προφέρονται διαδοχικά αλλά σχεδόν παράλληλα (coarticulation) 
και ως μονάδα του προφορικού λόγου μοιάζει περισσότερο η συλλαβή κι 
όχι το φώνημα (Πόρποδας, 2002). 

Η πορεία της κατάκτησης της φωνολογικής επίγνωσης είναι διαφο-
ρετική από παιδί σε παιδί κι εξαρτάται από πλήθος παράγοντες, με απο-
τέλεσμα να μη θεωρείται δεδομένο ότι καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, πως 
θα περάσουν κι αυτόματα στο επόμενο ανώτερο επίπεδο φωνολογικής 
επεξεργασίας. Μάλιστα, για ορισμένα παιδιά η κατάκτηση όλων των στα-
δίων της φωνολογικής επίγνωσης αποτελεί ιδιαίτερη δύσκολη υπόθεση 
που μπορεί να μην πετύχουν ποτέ (Adams, 1990). Οι διαφορές που παρα-
τηρούνται ανάμεσα στα παιδιά μπορεί να οφείλονται τόσο σε γενετικούς 
παράγοντες όσο και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Υποστηρίζεται ότι 
οι γενικότερες γλωσσολογικές ικανότητες ενός παιδιού είναι ένα χαρακτη-
ριστικό γνώρισμα που έχει να κάνει άμεσα με την κληρονομικότητα. Έρευ-
νες σε δίδυμα παιδιά έδειξαν ότι πάνω από τις μισές δεξιότητες που σχετί-
ζονται με τη φωνολογική επίγνωση κληρονομούνται (Pennington, 1995). 
Εκτός όμως των διαφορών που προκύπτουν από γενετικούς παράγοντες 
οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα παιδιά επηρεάζονται και από το 
περιβάλλον και συγκεκριμένα από τις προηγούμενες γλωσσολογικές τους 
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εμπειρίες. Όταν ένα παιδί έχει από νωρίς πλούσιες εμπειρίες με τραγούδια, 
ποιήματα, διάφορα στιχουργήματα, τότε αποκτά μεγαλύτερη ευαισθησία 
στο να ξεχωρίζει τους ήχους από νωρίς. Από έρευνες αποδείχθηκε ότι τα 
παιδιά που έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους γλωσσολογικό υλικό στην 
ηλικία των τριών ετών παρουσιάζουν τις υψηλότερες επιδόσεις στη φω-
νολογική επίγνωση στην ηλικία μεταξύ των 4-6 ετών (Bryant, MacLean, 
Brandley, & Crossland, 1990). Τέλος, όταν τα παιδιά εισαχθούν στο σχο-
λείο, η πορεία τους θα εξαρτηθεί τόσο από τον τρόπο που θα διδαχθούν 
το γραπτό λόγο, όσο και από τις αντιδράσεις τους στα ερεθίσματα αυτά. 
Υποστηρίζεται ότι ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει συστηματικές και 
ακριβείς οδηγίες για τα φωνήματα, διάφορες ασκήσεις φωνολογικής επε-
ξεργασίας και ασκήσεις, που σχετίζονται με τη γραφο-φωνημική αντιστοι-
χία, θα βοηθήσει τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φωνολογική τους επί-
γνωση και κατεπέκταση να βελτιώσουν σημαντικά τις αναγνωστικές τους 
ικανότητες (Adams et al, 1998b).

Θα πρέπει να τονισθεί ότι, παρόλο που ένα καλό επίπεδο φωνολογικής 
επίγνωσης αποτελεί προϋπόθεση για την εύκολη εκμάθηση της γραφής και 
της ανάγνωσης, η σχέση της με το γραπτό λόγο είναι αμφίδρομη. Αυτό 
σημαίνει ότι οι δεξιότητες για φωνολογική επεξεργασία καλλιεργούνται 
κατά πολύ όταν παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο κι έρχονται σε επαφή με 
την τυπική διδασκαλία του γραπτού λόγου. Κι αυτό, διότι είναι τότε η πε-
ρίοδος που «βλέπουν» πως οι προτάσεις χωρίζονται σε λέξεις, οι οποίες με 
τη σειρά τους χωρίζονται σε συλλαβές και τέλος σε φωνήματα. Είναι τότε 
ακριβώς η περίοδος, που συνειδητοποιούν πως οι ήχοι του προφορικού 
λόγου μπορούν να αναπαρασταθούν με αφηρημένα σύμβολα, τα γράμμα-
τα και είναι τότε ακριβώς η περίοδος που αποδίδουν σε αυτά τα σύμβολα 
τους σωστούς ήχους.

3.3. Αξιολόγηση της Φωνολογικής Επίγνωσης

Καθώς η σχέση ανάμεσα στη φωνολογική επίγνωση και στην κατάκτη-
ση του γραπτού λόγου θεωρείται δεδομένη, το ενδιαφέρον των ερευνητών 
ήταν φυσικό να στραφεί στη μελέτη εκείνων των κριτηρίων αξιολόγησης 
που μπορούν να αποδώσουν με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα το πραγμα-
τικό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών (Byrne, Fielding-Barn-
sley & Asley, 2000. Hindson et al, 2005. Spector, 1992). 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει στην αξιόπιστη αξιολόγηση 
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του επιπέδου της φωνολογικής επίγνωσης, αφορά πρωτίστως το γεγονός 
ότι η δεξιότητα αυτή αξιολογείται από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών δρα-
στηριοτήτων (ομοιοκαταληξία, ασκήσεις ανάλυσης, σύνθεσης, χειρισμού, 
σύγκρισης, απαλοιφής σε διάφορα φωνολογικά επίπεδα) που η μεταξύ 
τους σχέση παραμένει άγνωστη. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει, αφο-
ρά στις ανακριβείς μετρήσεις. Οι αναξιόπιστες μετρήσεις συνδέονται με 
το γεγονός ότι η φωνολογική επίγνωση είναι ένα μεταβλητό φαινόμενο 
και η επίδοση κάθε παιδιού εξαρτάται τόσο από το γλωσσολογικό του 
επίπεδο όσο και από την ηλικία του. Επομένως, δεν είναι πάντοτε εύκολο 
να γνωρίζουμε τι ακριβώς πρέπει να ξέρει ένα παιδί σε μια συγκεκριμένη 
ηλικία (Anthony & Lonigan, 2004. Hambleton, Swaminathan & Rogers, 
1991). 

Η Yopp (1988), στο γνωστό της άρθρο «Phonemic Awareness Tests» 
συγκέντρωσε και παρουσίασε διάφορα κριτήρια που έχουν κατά καιρούς 
χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της φωνημικής επίγνωσης. Ταξινομώ-
ντας τις διάφορες δοκιμασίες, παρουσίασε τον παρακάτω πίνακα (Πίνα-
κας 1):

Στην Ελλάδα εκδόθηκε πρόσφατα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λο-
γοπεδικών (2007) το πρώτο σταθμισμένο τεστ που αξιολογεί τη φωνολο-
γική επίγνωση και ονομάζεται «ΜέταΦων: Τεστ μεταφωνολογικής ανά-
πτυξης και αναγνωστικής ετοιμότητας ως προς τη φωνολογική επίγνωση». 
Το συγκεκριμένο τεστ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3;10 – 6;6 ετών και 
αποτελείται από 37 κριτήρια αξιολόγησης που εκτιμούν το επίπεδο και το 
ρυθμό ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης 
αναλογούν σε τρία φωνολογικά επίπεδα: τη ρίμα, τη συλλαβή και το φώ-
νημα.

Ένα άλλο τεστ που θα μπορούσε ενμέρει να χρησιμοποιηθεί είναι το 
Αθηνά Τεστ (Παρασκευόπουλος, 1999). Το Αθηνά Τεστ είναι ένα ψυχοπαι-
δαγωγικό διαγνωστικό εργαλείο που αφορά παιδιά ηλικίας 5;0 έως και 9;0 
ετών. Αποτελείται από 14 διαγνωστικές δοκιμασίες και μια συμπληρωματι-
κή. Αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυ-
χογλωσσικών διεργασιών. Στο Αθηνά Τεστ εμπεριέχονται δυο δοκιμασίες 
που αφορούν δεξιότητες σχετικές με τη φωνολογική επίγνωση. Αυτές είναι 
η Σύνθεση Φθόγγων και η Διάκριση φθόγγων. 

Συχνά όμως ο έλεγχος της φωνολογικής επίγνωσης γίνεται στα πλαί-
σια της άτυπης αξιολόγησης.
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3.4. Προγράμματα διδασκαλίας της Φωνολογικής Επίγνωσης 

Ένα πλήθος ερευνών έχει δείξει πως η φωνολογική επίγνωση μπορεί να 
διδαχθεί, και μάλιστα ότι τα παιδιά που εξασκήθηκαν σε αυτήν υπερέχουν 
ως προς την αναγνωστική τους επίδοση έναντι ομάδων ελέγχου που δεν 
τη διδάχθηκαν (Ball & Blachman, 1991. Yopp & Troyer, 1992). 

Στη διεθνή αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά 
προγράμματα εξειδικευμένα στην εξάσκηση δεξιοτήτων σχετικών με την 
ανάπτυξη φωνολογικών δεξιοτήτων (Adams, 1990. Tunmer & Rohl, 1991. 
Γιαννικοπούλου, 2003. Τάφα, 1995). Τα προγράμματα αυτά που μπορούν 
εύκολα να εφαρμοσθούν από τη νηπιαγωγό και το δάσκαλο των πρώτων 
τάξεων του δημοτικού σχολείου περιλαμβάνουν παιχνίδια ακουστικής 
ανάλυσης, δραστηριότητες συλλαβισμού, αφηγήσεις, παιδικά τραγούδια, 
στιχουργήματα, ποιήματα, διαφημιστικά σλόγκαν και κάθε είδους λεκτικές 
δραστηριότητες. Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν 
να είναι σύντομα, διάρκειας περίπου 10 λεπτών και να μην επιβαρύνουν το 
αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη με μεγάλο όγκο δραστηριοτή-
των. Επίσης, επιτρέπουν τους μικρούς μαθητές να εξασκηθούν σε γνωστι-
κές διαδικασίες, όπως η αφαίρεση και η σύνθεση και να κατανοήσουν κα-
λύτερα τη λειτουργία του αλφαβητικού κώδικα, επιτυγχάνοντας άπειρους 
συνδυασμούς φωνημάτων για την παραγωγή λέξεων. Θα πρέπει ακόμη να 
τονισθεί, ότι επειδή η όλη διαδικασία μοιάζει με παιχνίδι και οι δραστηρι-
ότητες είναι ελκυστικές οι μικροί μαθητές διατηρούν την προσοχή και το 
ενδιαφέρον τους (Παντελιάδου, 2000). 

Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο η φωνολογική ευαισθητοποίηση των 
μαθητών θα πρέπει να ξεκινάει από τον εντοπισμό μεγαλύτερων ενοτήτων, 
όπως η φράση ή τα όρια της λέξης πριν να γίνει εξάσκηση στις μικρότε-
ρες ηχητικές μονάδες, τα φωνήματα. Δραστηριότητες συλλαβισμού είναι 
ιδιαίτερα αγαπητές στα μικρά παιδιά που αρέσκονται να πειραματίζονται 
με το μέγεθος των λέξεων.  Φυσικά, οι δραστηριότητες που αφορούν στην 
ανάλυση ή στη σύνθεση φωνημάτων θεωρούνται δύσκολες για το νηπια-
γωγείο. Θα πρέπει όμως να εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, και 
ν’ αποτελούν τον τελικό στόχο ενός προγράμματος, που παρόλο που δεν 
είναι πάντα δυνατόν να επιτευχθεί, αξίζει τον κόπο να επιχειρηθεί (Γιαννι-
κοπούλου, 2003). 

Για την επιτυχία του προγράμματος, απαραίτητη θεωρείται η επαρκής 
γνώση από την πλευρά των εκπαιδευτικών του συνόλου των διαφορετι-
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κών δραστηριοτήτων, που μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους όσο 
και η καλή θεωρητική τους κατάρτιση για την κατάκτηση του γραπτού 
λόγου γενικότερα και τα στάδια ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης 
κατά ηλικία ειδικότερα.

4. Επίλογος

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το Αναλυτικό Πρόγραμμα της 
προσχολικής εκπαίδευσης δέχεται ένα σύνολο μεταρρυθμιστικών αλλα-
γών, με σημαντικότερες από αυτές στον τομέα της Γλώσσας έχει ως απο-
τέλεσμα την υιοθέτηση νέων στάσεων από την πλευρά των νηπιαγωγών. 
Όπως είναι αναμενόμενο οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν με τη σειρά τους το 
διδακτικό έργο των δασκάλων της πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς θεωρεί-
ται δεδομένο πλέον πως τα παιδιά της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου 
είναι ήδη προετοιμασμένα σε δεξιότητες σχετικές με την κατάκτηση του 
γραπτού λόγου.

Παρόλο που από την επίκαιρη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προκύπτει 
το συμπέρασμα πως μια από τις βασικές δεξιότητες για την επιτυχή κα-
τάκτηση του γραπτού λόγου είναι η απόκτηση υψηλού επιπέδου φωνο-
λογικής επίγνωσης, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πως 
ερμηνεύουμε αυτό το συμπέρασμα. Η φωνολογική ευαισθητοποίηση των 
παιδιών από μόνη της δεν αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την εύ-
κολη εκμάθηση της γραφής. Χωρίς την κατανόηση της λειτουργίας και της 
χρησιμότητας του γραπτού λόγου τα παιδιά δε θα αποκομίσουν τα μεγα-
λύτερα οφέλη από τη φωνολογική τους εξάσκηση (Sulzby & Teale, 1991). 
Ένα πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τη γραπτή γλώσσα πρέπει 
να είναι πλούσιο σε ποικίλα ερεθίσματα σχετικά με την καλλιέργεια τόσο 
του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου γενικότερα. Δραστηριότητες 
σχετικές με την ανάπτυξη του λεξιλογίου και της αφηγηματικής ικανότη-
τας, γνωριμία των παιδιών με τα γράμματα για την εκμάθηση της γρα-
φοφωνημικής αντιστοίχησης, παραγωγή λόγου για διάφορες καθημερινές 
καταστάσεις που θα έχουν πραγματικούς παραλήπτες, δημιουργούν στα 
νήπια αλλά και στους μικρούς μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού 
σχολείου ευχάριστες καταστάσεις και τους προτρέπει να ανακαλύψουν τον 
κόσμο των γραμμάτων και να δομήσουν μια μακρόχρονη, θετική σχέση με 
το γραπτό λόγο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί πως εκτός από το 
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σχολείο, η οικογένεια αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό περι-
βάλλον επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα μάθησης και τις δεξιότητες 
γραμματισμού του μαθητή (Harris & Graham, 1992. Tessmer, 1993). 

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε πως το θέμα του εγγραμματισμού 
μιας κοινωνίας επηρεάζεται από τους γενικότερους στόχους και σκοπούς, 
που υιοθετούνται από την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρ-
νησης. Επειδή όμως τα παιδιά της προσχολικής και της πρωτοσχολικής 
ηλικίας χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφορές ως προς τις εμπειρίες και 
τις γνώσεις τους, ο σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων θα πρέπει 
να γίνεται με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα. Έτσι μόνο θα μπορέσει 
κάθε πολιτική ηγεσία να στηρίξει το έργο του σχολείου, για να δράσει αυτό 
αντισταθμιστικά και να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και να 
στηρίξει εκείνα τα παιδιά που έρχονται από περιβάλλοντα που είναι φτωχά 
σε ερεθίσματα γραπτού λόγου.
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Πίνακας 1
Κριτήρια Αξιολόγησης Φωνημικής Επίγνωσης

20 
 

Πίνακας 1. 
Κριτήρια Αξιολόγησης Φωνημικής Επίγνωσης 

 
 

 : 
 

: 

Εντοπισμός ενός φωνήματος σε μια λέξη 
  

Υπάρχει ο ήχος /s/ στη λέξη «σαλιγκάρι»; 

Διάκριση συλλαβής ή φωνήματος  Αρχίζουν με το ίδιο οι λέξεις «καρότο» και 
«κασέλα» 

Αναγνώριση ή παραγωγή 
ομοιοκατάληκτων λέξεων 

Οι λέξεις «καπέλο – πινέλο» έχουν ίδια 
κατάληξη 

Απομόνωση ενός φωνήματος 
 

Με ποιο γράμμα αρχίζει η λέξη «ζώνη» 

Ανάλυση φωνημάτων 
 

Τι ήχους ακούς στη λέξη «χώρα» 

Μέτρημα φωνημάτων  
 

Πόσους ήχους ακούς στη λέξη «γελώ» 

Σύνθεση φωνημάτων  
 

Σύνθεσε τους ήχους  /μ/-/έ/-/λ/-/ι/ 

Απαλοιφή φωνημάτων Ποια λέξη σχηματίζεται αν από τη λέξη 
φρένα βγάλω το /φ/ 

Αναγνώριση του φωνήματος που έχει 
απαλειφθεί  

Ποιον ήχο ακούς στη λέξη  που δεν 
υπάρχει στη λέξη  ( - ) 

Αντιστροφές φωνημάτων (συλλαβών) 
 

Πες τη λέξη μονός ανάποδα (νόμος) 

Φωνητική ορθογραφία 
 

Γράψε τη λέξη «κάστανο» 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 171

1. Λέκτορας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοι-
νωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 2. Δρ.Φ. Ειδικής Αγωγής. Εκπαιδευτικός-Εκπαιδευτής Ενηλίκων Σ.Ε.Π.-Ε.Α.Π. 

Ο ρόλος της/του εκπαιδεύτριας/-τη ενηλίκων. 
Μελέτη περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Παπαβασιλείου - Αλεξίου Ιωάννα1

Δημητρόπουλος Ανδρέας2

Περίληψη

Οι μεταβολές που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια 
οικονομία, έχουν τεράστια επίδραση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, 
αυξανόμενο είναι το ενδια φέρον και η προσφορά προγραμμάτων εκπαί-
δευσης  πέρα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προσφέρουν δυ-
νατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σ’ ένα ολοένα και 
διευρυνόμενο φάσμα ηλικιών. Η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να εφο-
διάσει τις/τους εκπαιδευόμενες/-νους με προσόντα, για να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις του χώρου της απασχόλησης. Κεντρικό πρόσωπο για 
την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενηλίκων, 
που καλείται να παίξει ένα δι αρκώς διευρυνόμενο συμβουλευτικό ρόλο.

Η παρούσα έρευνα οριοθετεί τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου 
της/του εκ παιδεύτριας/-τή ενηλίκων, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και 
καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο σχετικά με την άσκηση του ρόλου αυτού από τις/τους διδάσκου-
σες/διδάσκοντές τους  Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές.

Λέξεις Κλειδιά: Διά βίου Συμβουλευτική & Προσανατολισμός, Εκπαίδευ-
ση Ενηλίκων, Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
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Abstract

The changes that have taken place in the global economy in the past 
have a huge impact in the labor market. On the other hand there is an 
increasing interest for, as well as an offer of training programs, that occur 
beyond the formal education and contribute to the personal or vocational 
development of various age groups. Adult education has to provide those 
competencies that are necessary  for today’s employees. Central person in 
this context is the adult trainer, who has to play a continuously expanding 
counseling role for his trainees.

The following study defines the counseling dimension of adult train-
ers as this is discussed in the literature, and records the  opinion of the 
Hellenic Open University students about  how their instructors-tutors put 
their counseling role in act.

Key words: Lifelong Guidance & Counseling, Adult Education, Distance 
Learning

1.  Συμβουλευτική & προσανατολισμός
στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η σταδιοδρομία ως διά βίου εξέλιξη του ατόμου στη μάθηση και στην 
εργασία (Watts, 2001) συνδέει την επαγγελματική ανάπτυξη με τη διά βίου 
μάθηση. Η ανάγκη για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων (lifelong guidance) εκπορεύεται από τις εντυ-
πωσιακές μεταβολές στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε άμε-
ση συνάρτηση με την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο και την επανάσταση 
στις επικοινωνίες. Η κινητικότητα (mobility), επαγγελματική και γεωγρα-
φική (Bulgarelli, 2007), αποτελεί μια από τις μείζονες τάσεις στη σύγχρονη 
αγορά εργασίας (Claes, 2003, σελ. 56-57)1. Καθώς η κινητικότητα θα ακο-

1. Στο άρθρο της για τα επαγγέλματα του μέλλοντος η Claes (ό.π.) αναφέρει και 
αναλύει τρεις ακόμη βασικές τάσεις στην αγορά εργασίας: τη γυναικοκρατία 
(feminisation: αύξηση του ποσοστού των εργαζόμενων γυναικών και επικράτηση των 
«θηλυκών» αξιών στην  αγορά  εργασίας), την απασχολησιμότητα  (employability: 
ικανότητα του ατόμου αλλά και ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, ώστε να 
αποκτήσει και να διατηρήσει εργασία) και την τάση εργοδότης κατ’ επιλογήν 
(employer of choice: οι εργαζόμενοι αξιολογούν πρώτα την ελκυστικότητα ενός 
οργανισμού πριν αποφασίσουν να εργαστούν σε αυτόν).

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
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λουθεί την/τον εργαζόμενη/-νο σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της/
του η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος από 
τις ανάγκες που δημιουργούνται στην/στον εργαζόμενη/-νο από τη νέα 
αυτή πραγματικότητα. 

Η ελλιπής πληροφόρηση για τις εκπαιδευτικές επιλογές που είναι δια-
θέσιμες αλλά και η αδυναμία των ατόμων να επιλέξουν μέσα από μια πλη-
θώρα προγραμμάτων δημιουργούν στις/στους υποψήφιες/-ους ενήλικες/-
κους εκπαιδευόμενες/-νους αισθήματα ανασφάλειας, σύγχυσης και αυξα-
νόμενης πίεσης. Το άτομο έχει ανάγκη από ολοκληρωμένη πληροφόρηση 
για τα προσφερόμενα προγράμματα και βοήθεια στην επιλογή ενός από 
αυτά, σημεία που συνιστούν ένα πρώτο άξονα για συμβουλευτική παρέμ-
βαση. Η δράση της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού (εφεξής ΣΥ.Π.) επεκτείνεται και στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις/
στους εκπαιδευόμενες/-νους και στους φορείς εκπαίδευσης. Η/ο σύμβου-
λος σταδιοδρομίας λειτουργεί ως μεσάζων (broker) ανάμεσα στην/στον 
εκπαιδευόμενη/-νο και τον εκπαιδευτικό φορέα. Κατά την υλοποίηση του 
«μεσιτικού» ρόλου η/ο σύμβουλος: 
α) εντοπίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης που επιθυμεί η/ο 

μελλοντική/-κός εκπαιδευόμενη/-νος, 
β) διαπραγματεύεται με τον φορέα την προσφορά νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, όπως 
αυτές έχουν προκύψει κατά τη συμβουλευτική συνάντηση και 

γ) παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη της συνεργασίας εκπαιδευό-
μενης/-νου και εκπαιδευτικού οργανισμού.
Ο συμβουλευτικός ρόλος εμπεριέχει  πληροφόρηση για τα διαθέσιμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλευτική σχετικά με το ποια προγράμ-
ματα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε συμβουλευό-
μενης/-νου, διερεύνηση αναγκών και δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, η/ο σύμ-
βουλος λειτουργεί ως συνήγορος (advocate) της/του εκπαιδευόμενης/-
νου: συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
συμβουλευόμενων και τις διοχετεύει στο φορέα εκπαίδευσης ως «έρευνα 
αγοράς», για να σχεδιάσει ο φορέας και να προσφέρει προγράμματα που 
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκάστοτε πληθυσμών-στόχων 
(Hawthorn, 2003).2

2. Πάνω σε αυτή τη βάση εργασίας  σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε την  περίοδο 
1999-2002, το «Go-Between Project», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
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Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
το ενήλικο άτομο αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες, που οφείλονται είτε 
σε εξωτερικούς (ελλείψεις στην οργάνωση του προγράμματος, οικογενει-
ακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις) είτε σε εσωτερικούς (άγχος, φόβος 
μπροστά στη μάθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση) παράγοντες (Rogers, 1999). 
Η συμβουλευτική συμβάλλει αποφασιστικά στην άρση των παραπάνω δυ-
σκολιών και στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Μετά το πέρας 
του εκπαιδευτικού μέτρου η ΣΥ.Π. παρεμβαίνει, για να διευκολύνει τη με-
τάβαση του ατόμου από την εκπαίδευση στην απασχόληση, επιτελώντας 
έτσι τη λειτουργία της σύνδεσης των δύο συστημάτων. Η πλειοψηφία των 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η υλοποίηση 
των οποίων επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν άλλωστε ως 
πρωταρχικό στόχο την ομαλότερη ενσωμάτωση των ατόμων στην αγο-
ρά εργασίας. Άμεση και σαφής είναι άλλωστε η σύνδεση της ΣΥ.Π. στην 
εκπαίδευση ενηλίκων με τη συμβουλευτική του πληθυσμού-στόχου των 
ανέργων, εφόσον η πρώτη προετοιμάζει το εργατικό δυναμικό, διαμέσου 
της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης για μια διά βίου απασχολησιμότητα και 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας   (Frade, Darmon & Alvarez, (2006, 
σελ. xi. Παπαβασιλείου & Αλεξίου, 2004).

Επομένως, είναι τρία τα κύρια επίπεδα συμβουλευτικής παρέμβασης 
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων:

α) πριν από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος,
β) κατά την υλοποίηση του προγράμματος και
γ) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

2. Ο συμβουλευτικός ρόλος 
της/του εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων

Η σύγχρονη εφαρμογή της ΣΥ.Π. απαιτεί ολιστικές θεωρητικές προ-
σεγγίσεις. Σε αυτά τα μοντέλα  δίνεται έμφαση στη διά βίου ανάπτυξη της 
σταδιοδρομίας, στους ρόλους ζωής, στην αφηγηματική και στη δημιουργι-
κή συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Amundson, 2006. Gysbers, 2005. Han-

Socrates. Συμμετείχαν 5 χώρες-μέλη της Ε.Ε.: το Βέλγιο, η Σουηδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ιταλία. Για περισσότερα στοιχεία βλ. Hawthorn, 2003,  
Hawthorn & Watts, 2002. 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
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sen, 2003). Όταν το ενήλικο άτομο προσεγγίζεται από την/τον σύμβου-
λο σταδιοδρομίας ολιστικά, επιχειρείται δηλαδή η κατανόηση όλων των 
πλαισίων μέσα στα οποία δρα και των ρόλων που αναλαμβάνει, τότε και η 
εκπαίδευση συγκροτεί ένα τέτοιο πλαίσιο, όχι μεμονωμένο αλλά άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την απασχόληση, την διά βίου  μάθηση και την κοινωνία 
της γνώσης. 

Πέρα από τις θεσμοθετημένες υπηρεσίες αμιγούς συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας για ενήλικα άτομα, στις οποίες εργάζονται σύμβουλοι στα-
διοδρομίας, ένα μεγάλο μέρος συμβουλευτικής εργασίας, στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, υλοποιείται έμμεσα και άτυπα από τις/τους ίδιες/
ίδιους τις/τους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων.  Αν και δεν είναι εύκολο να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια ο ρόλος τους (Jarvis, 2004, σελ. 233), αυτός δεν 
περιορίζεται στο διδακτικό έργο: περιλαμβάνει δραστηριότητες εμψύχω-
σης και συμβουλευτικής (Jaques, 2004, σελ. 246), τη διευκόλυνση της προ-
σωπικής ανάπτυξης των μαθητών, τη στήριξή τους στη  λήψη ορθών απο-
φάσεων και τη βοήθεια στη μετάβαση από την εκπαίδευση στο επάγγελμα 
(Zachary, 2002, σελ. 27).

Κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος η/ο εκπαιδεύτρι-
α/-τής καλείται να ενημερώσει τις/τους συμμετέχουσες/-ντες εκπαιδευό-
μενες/-νους για  ευκαιρίες και δυνατότητες που τους παρέχει η παρούσα 
εκπαίδευση, για νέες προοπτικές που ανοίγονται στην αγορά εργασίας, 
για περαιτέρω μάθηση ή/και δυνατότητες αυτομόρφωσης. Παράλληλα, 
η/ο εκπαιδεύτρια/-τής λειτουργεί ως σύμβουλος, όταν καλείται να στη-
ρίξει και να εμψυχώσει τις/τους εκπαιδευόμενες/-νους σε δυσκολίες που 
προκύπτουν από το ίδιο το πρόγραμμα αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. 
Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης συμβάλλει στην υπέρβαση των εμποδίων. 
Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενηλίκων αποτελεί συχνά τον συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στην/στον εκπαιδευόμενη/-νο και στις θεσμοθετημένες υπηρεσί-
ες ΣΥ.Π., όταν, ασκώντας η/ο ίδια/ίδιος τον συμβουλευτικό της/του ρόλο, 
διαπιστώνει ότι η/ο εκπαιδευόμενη/-νος χρειάζεται παραπομπή σε άλλες 
υπηρεσίες για περαιτέρω συμβουλευτική στήριξη. Γίνεται φανερό πως η/ο 
εκπαιδεύτρια/-τής, χωρίς πολλές φορές και ο ίδιος να το συνειδητοποιεί, 
παίζει πολλαπλούς ρόλους λειτουργού ΣΥ.Π. (Καραλής,  2006.  Μαυρο-
γιώργος,  2006).

Σύμφωνα με τον Ν. Cohen (1995), ο συμβουλευτικός ρόλος της/του 
εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων συνοψίζεται σε έξι δράσεις του στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης: 
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α) δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, 
β) παροχή συμβουλής αντίστοιχης με τις ανάγκες, 
γ) προτάσεις εναλλακτικών λύσεων, 
δ) πρόκληση, 
ε) παροχή κινήτρων και 
στ) ενίσχυση για ανάληψη πρωτοβουλίας
H σύνδεση, άλλωστε, της εκπαίδευσης με μελλοντικούς ρόλους των 

εκπαιδευομένων αποτελεί βασική συμβουλευτική λειτουργία της/του δι-
δάσκουσας/-ντα. Το άνοιγμα στις επαγγελματικές προοπτικές πρέπει να 
κινητοποιείται νωρίς από την/τον εκπαιδεύτρια/-τή, ώστε οι εκπαιδευό-
μενες/-νοι έγκαιρα να διερευνούν και να αναλύουν τις ευκαιρίες που τους 
ανοίγονται μετά την εκπαίδευση (Daloz, 1999, σελ. 54).  

Η Merriam τονίζει ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενες/-νοι βρίσκονται 
πολύ συχνά σε φάσεις μετάβασης και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λό-
γος, για να λειτουργήσει η/ο εκπαιδεύτρια/-τής συμβουλευτικά και υπο-
στηρικτικά. Η παροχή συμβουλευτικής στήριξης και βοήθειας είναι η πιο 
«κοινή παραδοχή» για την/τον εκπαιδεύτρια/-τή ενηλίκων αλλά και τα με-
ταβατικά στάδια, τα οποία βιώνουν οι εκπαιδευόμενες/-νοι,  παρέχουν τις 
ιδανικές συνθήκες, ώστε η/ο εκπαιδεύτρια/-τής να παρέμβει συμβουλευ-
τικά και να συμβάλει στην προσωπική και στην επαγγελματική ανάπτυξη 
της/του εκπαιδευόμενης/-νου (Merriam, 2005, σελ. 10-11).

2.1. Η/Ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1997 και είναι ένας 
θεσμός Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία της Ανοι-
κτής Εκπαίδευσης βασίζεται στην μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων του εκ-
παιδευόμενου, ο οποίος μπορεί να επιλέξει τον ρυθμό, τον τόπο, τον χρόνο 
και τον τρόπο μάθησης ανάλογα με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και 
τις ανάγκες του (Race, 1999, σελ. 26 ).

Ο ρόλος της/του διδάσκουσας/-οντος σ’ ένα Ανοικτό  Πανεπιστήμιο 
διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση μ’ εκείνον σ’ ένα ίδρυμα της τυπικής 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από παραμέ-
τρους, οι οποίες ισχύουν στον χώρο της Ανοικτής Εκπαίδευσης:

α) Τα διδακτικά εγχειρίδια για την εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι 
έτσι δομημένα, ώστε να καθοδηγούν την/τον σπουδάστρια/-ή στη μελέτη 
της/του,  να την/τον εμψυχώνουν στη συνέχιση της προσπάθειας και να 
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αξιολογούν την πρόοδό της/του. Σκοπός των εγχειριδίων είναι να «διδά-
ξουν» τις/τους σπουδάστριες/-ές και να αναπληρώσουν την περιορισμένη 
επικοινωνία που υφίσταται ανάμεσα στην/στον σπουδάστρια/-ή και την/
τον διδάσκουσα/-οντα (Race,  1998, σελ.99. Ε.Α.Π., 2002, σελ. 31).

β) Η ηλικία των εκπαιδευομένων ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά 
και οι παράλληλοι ρόλοι που αναλαμβάνουν (εργαζόμενες/-οι, οικογενει-
άρχες, εκπαιδευόμενες/-νοι κ.ά.) διαφοροποιούνται σημαντικά από εκεί-
νους των φοιτητριών/-ών σ’ ένα συμβατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Έτσι 
η/ο διδάσκουσα/-ων καλείται να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις μεθόδους 
εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας μαζί 
τους (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998, 16).

γ) Η βασική μορφή επικοινωνίας σ’ ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεν εί-
ναι η τυπική πανεπιστημιακή παράδοση αλλά η Ομαδική Συμβουλευτική 
Συνάντηση, όπου οι εκπαιδευόμενες/-νοι προσέρχονται έχοντας καλύψει 
κάθε φορά ένα τμήμα της ύλης και επεξεργάζονται από κοινού με την/τον 
εκπαιδεύτρια/-ή και τις/τους συνεκπαιδευόμενες/-ους βασικά σημεία ή 
τυχόν απορίες που προέκυψαν από την προσωπική μελέτη. Πέρα από τη 
συμβουλευτική συνάντηση, που λαμβάνει χώρα σε τακτά διαστήματα στο 
πλαίσιο του ακαδημαϊκού έτους, η/ο διδάσκουσα/-ων οφείλει να βρίσκεται 
σε συχνή και ουσιαστική επικοινωνία με κάθε εκπαιδευόμενη/-ο της ομά-
δας της/του  είτε γραπτά (αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, διαδικτυακό 
ταχυδρομείο) είτε τηλεφωνικά (Ε.Α.Π. 2002, σελ. 36. Κόκκος, 1998, σελ. 
43).

Τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο και πολυδιάστα-
το ρόλο της/του εκπαιδεύτριας/-ή ενηλίκων στο πλαίσιο της Ανοικτής εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να περιγραφεί ως εξής (Κόκ-
κος, 1999,  σελ. 91. Rogers, 1999, σελ. 215): 

Καθοδηγητικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής με κατάλληλες ενέργειες κα-
θοδηγεί την πορεία της/του σπουδάστριας/-στή προς τη μάθηση.

Καταλυτικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής παροτρύνει τις/τους σπουδά-
στριες/-στές παρέχοντάς τους κίνητρα για μάθηση.

Φιλικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής είναι ανοικτός και πρόθυμος στον δι-
άλογο αλλά και στη διατύπωση αντιρρήσεων από την πλευρά των φοιτη-
τριών/-τών.

Εμψυχωτικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτρι-
ες/-τές στην εκπαιδευτική τους πορεία.

Διαμεσολαβητικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής λειτουργεί ως συνδετικός 
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κρίκος ανάμεσα στις/στους εκπαιδευόμενες/-νους.
Υποστηρικτικός: Η/ο εκπαιδεύτρια/-τής στηρίζει τις/τους φοιτήτρι-

ες/-τές και συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση αντικειμενικών και 
υποκειμενικών δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπαί-
δευσης.

Όλοι οι παραπάνω ρόλοι στοιχειοθετούν τη συμβουλευτική – υποστη-
ρικτική  διάσταση του ρόλου της/του εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων, γενικά, 
και ειδικότερα της/του διδάσκουσας/-σκοντα σε ένα Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο (Ματραλής, 1998, σελ. 57-58. Race, 1999, σελ. 31). Για τον λόγο αυτό, 
άλλωστε, και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει υιοθετηθεί για το 
διδάσκοντα ο όρος «Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής», τον οποίο και χρησι-
μοποιούμε στην παρούσα έρευνα. 

3. Έρευνα

3.1 Σκοπός, στόχοι 

Η ακόλουθη έρευνα εστιάζει στην άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου 
της/του εκπαιδεύτριας/-τή από την οπτική γωνία των εκπαιδευομένων του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο συμβουλευτικός ρόλος διερευνά-
ται στις ακόλουθες περιοχές:

α) χαρακτηριστικά προσωπικότητας της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-
τή,

β) άσκηση του ρόλου της πληροφόρησης – ενημέρωσης,
γ) άσκηση του ρόλου της εμψύχωσης – ενδυνάμωσης και
δ) ανάπτυξη δεξιοτήτων στις/στους εκπαιδευόμενες/-νους.
Οι ειδικότεροι στόχοι της έρευνας αφορούν στην ανίχνευση:
α) των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας της/του Συμβούλου-

Καθηγήτριας/-τή του Ε.Α.Π.,
β) της ικανοποίησης  και πραγμάτωσης των προσδοκιών των εκπαι-

δευομένων στο πεδίο της ενημέρωσης-πληροφόρησης
γ) της ικανοποίησης και πραγμάτωσης των προσδοκιών των εκπαιδευ-

ομένων στο πεδίο  της ενδυνάμωσης και της εμψύχωσης
δ) της ικανοποίησης και πραγμάτωσης των προσδοκιών των εκπαιδευ-

ομένων στο πεδίο της ανάπτυξης  δεξιοτήτων
ε) των απόψεων των εκπαιδευομένων για βελτίωση της άσκησης του 
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συμβουλευτικού ρόλου της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή.
Η έρευνα αποτελεί μια ανιχνευτική (exploratory) προσπάθεια κατα-

γραφής απόψεων, κατά την οποία αξιοποιήθηκε η δυνατότητα προσέγγι-
σης μεγάλου αριθμού του εξεταζόμενου πληθυσμού (σε ποσοστό περίπου 
60%).

3.2 Υποκείμενα της έρευνας

Ως πληθυσμός-στόχος της έρευνας επιλέχθηκε το σύνολο των εκπαι-
δευομένων που παρακολούθησαν πανελλαδικά τις Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.) «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» (ΕΚΠ64) και «Μεθοδολο-
γία Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (ΕΚΕ50) στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και «Εκπαίδευση Ενηλί-
κων», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Οι εν λόγω Θ.Ε. λειτούργησαν 
στην Αθήνα (98 ερωτηματολόγια), Θεσσαλονίκη (81 ερωτηματολόγια) και 
Πάτρα (65 ερωτηματολόγια), αλλά οι φοιτήτριες και φοιτητές που αντα-
ποκρίθηκαν ζουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, πέρα των τριών πό-
λεων.

3.3 Εργαλείο έρευνας

Το μεθοδολογικό εργαλείο που κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε 
είναι ένα ερωτηματολόγιο επταβάθμιας κλίμακας Likkert αποτελούμενο 
από 62 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 56 είναι κλειστές και οι 6 ανοικτές. 
Εκτός από τις 9 εισαγωγικές ερωτήσεις, δημογραφικού κυρίως χαρακτήρα, 
οι υπόλοιπες 47 κατανεμήθηκαν σε πέντε θεματικούς άξονες:

α) Η Ταυτότητα της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή
β) Διαχείριση Διαδικασιών/Πληροφόρηση
γ) Η/ο Σύμβουλος Καθηγήτρια/-τής & η Συμβουλευτική (Ενδυνάμω-

ση-Εμψύχωση)
δ) Η/ο Σύμβουλος Καθηγήτρια/-τής & η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Προ-

σωπικές, Κοινωνικές & Δεξιότητες Μετάβασης)
ε) Γενικές Ερωτήσεις 
Η επιλογή των αξόνων β, γ και δ στηρίχτηκε στις θεωρητικές προσεγ-

γίσεις που ορίζουν τους τέσσερις κεντρικούς άξονες-στόχους γύρω από 
τους οποίους επικεντρώνεται η  δράση της ΣΥ.Π.: Αυτογνωσία, Πληρο-
φόρηση, Λήψη Απόφασης, Διευκόλυνση της Μετάβασης / Ανάπτυξη Δε-
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ξιοτήτων (OECD, 2004, σελ. 19. Sultana, 2004, σελ. 24-28). Οι έννοιες της 
εμψύχωσης και ενδυνάμωσης προσεγγίστηκαν σύμφωνα με τους ορισμούς 
και το πνεύμα του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 112810/2002 (ΕΚΕΠΙΣ, 2007, σελ. 
33-34). Η επιλογή των ερωτήσεων για τον κάθε άξονα προσαρμόστηκε 
στη συνέχεια στον Κανονισμό Σπουδών του Ε.Α.Π..

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας (5ης) Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης (Ο.Σ.Σ.) των 
εκπαιδευομένων με τις/τους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές, τον Μάιο του 
2006. Συγκεντρώθηκαν 244 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου των σπουδαστών των δύο Θ.Ε. κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2005-20063.

 Η περιγραφική επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα 
που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή έγιναν με τη χρήση του λογισμι-
κού Microsoft Excel. 

3.4.  Χαρακτηριστικά του δείγματος

Από το σύνολο των απαντήσεων που πήραμε (244 ερωτηματολόγια) 
61 προέρχονται από φοιτήτριες και φοιτητές της Θ.Ε. ΕΚΕ 50, ενώ 183 
προέρχονται από τη Θ.Ε. ΕΚΠ 644. 

Από το σύνολο των 244 ερωτηματολογίων 68 προέρχονται από φοι-
τήτριες και φοιτητές για τους οποίους η τρέχουσα Θ.Ε. είναι η πρώτη που 
παρακολουθούν στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Από το 
σύνολο των ερωτηθεισών/-θέντων 101 ήταν άνδρες και 141 ήταν γυναί-
κες5. Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες του δείγματος, 20 από τις/τους 
ερωτηθείσες/-θέντες έχουν ηλικία έως 30 ετών, 117 από αυτές/αυτούς είναι 
ηλικίας 31-40 ετών, 96 ανήκουν στην ομάδα 41-50 ετών και 10 από αυτές/

3. Η απόκλιση από τον συνολικό πληθυσμό οφείλεται στην απουσία των υπόλοιπων 
σπουδαστριών/-στών από την τελευταία Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση ή/
και σε επιλογή των σπουδαστών.
4. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην 
Εκπαίδευση» και η Θ.Ε. ΕΚΠ 64 (που ανήκει σ’ αυτό) συγκεντρώνουν μεγαλύτερο 
αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 
και τη θεματική ενότητα ΕΚΕ 50. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τη 
συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά, λειτούργησαν 3 τμήματα της ΕΚΕ 50 και 11 
τμήματα της ΕΚΠ 64.
5. Σε 2 περιπτώσεις δεν σημειώθηκε αυτή  η πληροφορία.
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αυτούς έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών6. Σε 92 από αυτές/αυτούς το 
βασικό πτυχίο προέρχεται από σχολή θετικής κατεύθυνσης, ενώ 141 κατέ-
χουν πτυχίο θεωρητικής κατεύθυνσης7. 

4. Αποτελέσματα

4.1. Ικανοποίηση από την τρέχουσα Θεματική Ενότητα

Στην ερώτηση 9 (ανοικτή) ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αιτιο-
λογήσουν την ικανοποίησή τους από την τρέχουσα Θ.Ε. (ΕΚΠ64 ή ΕΚΕ50). 
Απάντησαν 146 ερωτώμενες/-νοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% του συ-
νόλου των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν. Οι  εκπαιδευόμενες/-
νοι δίνουν προτεραιότητα στο στοιχείο της επικοινωνίας (46 αναφορές). 
Πέρα από τη γνώση του αντικειμένου και τις οδηγίες/σχολιασμό των γρα-
πτών εργασιών, το θετικό κλίμα για επικοινωνία, η διάθεση και ο χρόνος 
που διαθέτει η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής για επικοινωνία συνθέτουν 
τον κύριο λόγο ικανοποίησης των υποκειμένων από τον εκπαιδευτή τους. 
Ακολουθούν ομαδοποιημένα τα στοιχεία της φιλικής διάθεσης, της εμψύ-
χωσης, της γνώσης και της εφαρμογής των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, 
της καλής συνεργασίας, υποστήριξης και κατανόησης της/του Συμβούλου-
Καθηγήτριας/-τή προς την ομάδα των εκπαιδευομένων (42 αναφορές).

Οι απαντήσεις στην παρούσα ερώτηση είναι συμβατές με τις απαντή-
σεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις 10-23 του άξονα Ι (βλ. παρακάτω).

4.2 Άξονας Ι: Η Ταυτότητα του Συμβούλου Καθηγητή

Στον πρώτο άξονα ερωτήσεων καταγράφτηκαν χαρακτηρισμοί σχετι-
κοί με την προσωπικότητα του συμβούλου. Όλοι οι θετικοί χαρακτηρισμοί 
(«επαρκής», «αξιόπιστος», «επικοινωνιακός», «δίκαιος», «υποστηρικτικός») 
συγκέντρωσαν θετικές βαθμολογίες, ενώ οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί 
(«άδικος, «αυταρχικός», «απόμακρος») συγκέντρωσαν αρνητικές βαθμο-
λογίες. Θετική βαθμολογία που βρίσκεται όμως κοντά στη μέση της κλί-

6. Σε μία περίπτωση δεν σημειώθηκε αυτή η πληροφορία.
7. Σε έντεκα περιπτώσεις το πτυχίο δεν κατηγοριοποιήθηκε σε μια από τις δύο 
κατηγορίες.
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μακας συγκέντρωσαν οι χαρακτηρισμοί «αυστηρός», «συγκρατημένος», 
«επιεικής» και «αυθόρμητος»8. Η ερώτηση 20 («άδικος») συγκέντρωσε 
απαντήσεις «δεν επιθυμώ να απαντήσω», «μη ελέγξιμος τομέας» ή απουσία 
απάντησης σε ποσοστό 11,48% του συνόλου των ερωτηθεισών και ερωτη-
θεισών/-θέντων.

4.3 Άξονας ΙΙ: Διαχείριση Διαδικασιών/ Πληροφόρηση

Στον δεύτερο θεματικό άξονα ερωτήσεων οι ερωτώμενες/-νοι αξιολό-
γησαν τον βαθμό πραγμάτωσης των προσδοκιών τους αναφορικά με την 
ανταπόκριση των Συμβούλων-Καθηγητριών/-τών τους σε θέματα διαχεί-
ρισης διαδικασιών και πληροφόρησης. Όπως προκύπτει από τα σχήματα 3 
και 4 διαπιστώνεται ανταπόκριση στις προσδοκίες σε όλα τα θέματα που 
εξετάζονται. Στην ερώτηση 28 («Διατύπωση επαρκών προτάσεων για λύ-
σεις στα προβλήματά σας») και στις ερωτήσεις 29 και 30 που σχετίζονται με 
την ενημέρωση και την υποστήριξή τους, αναφορικά με την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας, καταγράφηκε μεγάλος αριθμός απαντήσεων «Μη 
ελέγξιμος τομέας», «Δεν επιθυμώ να απαντήσω» ή δεν υπήρξε απάντηση. 
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά τέτοιων απαντήσεων στις ερωτήσεις 28, 29 και 
30 είναι 11,48%, 40,16% και 59,43% αντίστοιχα. 

Στις ερωτήσεις 24 («Συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών»), 25 («Ενημέ-
ρωση για διοικητικά θέματα») και 26 («Προετοιμασία/υλοποίηση των ΟΣΣ») 
η ανταπόκριση των προσδοκιών των φοιτητριών και φοιτητών κυμάνθηκε 
σε πολύ ψηλά επίπεδα, συγκεντρώνοντας μέσο όρο αξιολόγησης 5,50, 5,44 
και 5,30 αντιστοίχως.

 Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 31: «Τι θα είχατε να προτείνετε, 
ώστε η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής σας να ήταν πιο αποτελεσματικός 
στον τομέα «Διαχείριση/Πληροφόρηση» »; 

Στην ερώτηση απάντησαν 71 ερωτώμενες/-νοι δηλ. 30%  επί του συνό-
λου των απαντημένων ερωτηματολογίων.

Στον τομέα της ενημέρωσης οι εκπαιδευόμενες/-νοι δηλώνουν κατά 
κανόνα ικανοποιημένες/-οι. Προτεραιότητα δίδεται στο αίτημα για πε-

8. Ο χαρακτηρισμός τυπικός φαίνεται να μην ερμηνεύτηκε ταυτόσημα απ’ όλες 
και όλους τους ερωτηθείσες/-θέντες. Άλλοτε αντιμετωπίστηκε με την έννοια του 
συνεπή, του σύμφωνου με το τυπικό των διαδικασιών και άλλοτε με την έννοια 
του τυπολάτρη.
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ρισσότερη επικοινωνία (19 αναφορές) που συνεπάγεται περισσότερη και 
καλύτερη ενημέρωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συχνή πρόταση-αίτημα 
για ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας-ενημέρωσης (6 αναφορές), όπως 
τήρηση ιστολογίου (blog) ή ιστοσελίδας από τον ΣΕΠ, ανάρτηση σχολίων 
και στοιχείων ενημέρωσης στον διαδικτυακό τόπο (site) της Θ.Ε. Μεμονω-
μένα διατυπώθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:

α) περισσότερη ενημέρωση για την επιλογή θέματος και την εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας (5 αναφορές)

β) πληρέστερη ενημέρωση για το περιεχόμενο των συμβουλευτικών 
συναντήσεων (2 αναφορές)

γ) περισσότερη ενημέρωση για διοικητικά θέματα του Ε.Α.Π. (1 ανα-
φορά), 

δ) να συμμετέχει ή να είναι καλύτερα ενημερωμένος στους τομείς επι-
λογής θεμάτων για τις γραπτές εργασίες αλλά και για τις τελικές εξετάσεις 
(1 αναφορά).

 
4.4  Άξονας ΙΙΙ: Η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής και η Συμβουλευτική

Στην ενότητα αυτή εξετάστηκε η ανταπόκριση των Συμβούλων-
Καθηγητριών/-τών στις προσδοκίες των φοιτητριών και φοιτητών ανα-
φορικά με τον κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό ρόλο τους. Η ενότητα περιείχε 
ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε δύο υποενότητες σχετιζόμενες με τις έννοι-
ες της ενδυνάμωσης και της εμψύχωσης. 

Ο βαθμός ανταπόκρισης των προσδοκιών των φοιτητριών και φοι-
τητών, όπως καταγράφεται στις απαντήσεις τους, κυμαίνεται από το 3,88 
(μέσος όρος χαρακτηρισμών στην ερώτηση 34 σχετικά με την επικοινωνία 
με τα άλλα μέλη της ομάδα) έως το 4,82 στην ερώτηση 33 («Επικοινωνία 
με τον Σύμβουλο-καθηγητή»). Μεγάλο ποσοστό απαντήσεων «Δεν επιθυ-
μώ να απαντήσω», «Μη ελέγξιμος τομέας» και απουσία απαντήσεων πα-
ρατηρήθηκε στις ερωτήσεις 35 («Επικοινωνία με άλλους παράγοντες που 
σχετίζονται με την τρέχουσα Θεματική Ενότητα») και 36 («Κατανόηση νέου 
ρόλου στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας Θεματι-
κής Ενότητας») αντιστοίχως. 

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 45: «Τι θα είχατε να προτείνετε, 
ώστε η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής σας να ήταν πιο αποτελεσματικός 
στον τομέα « Άσκηση Συμβουλευτικής» »;

Στην ερώτηση απάντησαν 60 ερωτώμενες/-νοι δηλ. περίπου το 25% 
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των ερωτηθεισών/-θέντων.
α) Οι συχνότερες προτάσεις (8 αναφορές) αφορούν στην ενίσχυση της 

επικοινωνίας σε προσωπικό-ατομικό επίπεδο, με σκοπό την αντιμετώπιση 
προσωπικών εμποδίων και δυσκολιών. 

β) Για την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα στην ομάδα προτείνεται η 
αυξημένη χρήση συμμετοχικών τεχνικών και κυρίως η ανάθεση ομαδικών 
δραστηριοτήτων (8 αναφορές). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση 
για δημιουργία και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας, έξω και πέρα από το 
πλαίσιο των συμβουλευτικών συναντήσεων.

γ) Εξίσου συχνές με τις παραπάνω κατηγορίες απαντήσεων είναι και οι 
προτάσεις για ενημέρωση και ενίσχυση της κατανόησης για τις νέες δυνα-
τότητες στην αγορά εργασίας, οι οποίες συνδέονται με την ολοκλήρωση 
των δύο Θ.Ε. (7 αναφορές).

δ) Διατυπώνεται η πρόταση για διοργάνωση σεμιναρίου στη ΣΥ.Π. για 
όλες/όλους τις/τους διδάσκουσες/-ντες στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεδο-
μένου ότι ο θεσμός της συμβουλευτικής ενηλίκων είναι πολύ «νεαρός».

4.5 Άξονας 4: Η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής και η Ανάπτυξη
 Δεξιοτήτων

Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής αποτυπώνουν τις απόψεις των φοι-
τητριών/-τών για το βαθμό πραγμάτωσης των προσδοκιών τους αναφορι-
κά με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε 3 
υποενότητες:

• προσωπικές δεξιότητες,
• κοινωνικές δεξιότητες και
• δεξιότητες μετάβασης.
Στην υποομάδα των ερωτήσεων για την ανταπόκριση στις προσδοκίες 

των φοιτητριών/-τών ως προς την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ση-
μειώθηκαν θετικοί χαρακτηρισμοί με μέσους όρους κοντά στο 4 (αρκετή 
ανταπόκριση). 

Τα ποσοστά των απαντήσεων «Δεν επιθυμώ να απαντήσω», «Μη ελέγ-
ξιμος τομέας» μαζί με την απουσία απαντήσεων είναι 18,03% και 11,48% 
στις ερωτήσεις 50 (Καλλιέργεια διεκδικητικότητας) και 52 (Ανάπτυξη αί-
σθησης προοπτικής) αντιστοίχως.  

Θετικές απόψεις εκφράζονται για την ανταπόκριση των Συμβούλων-
Καθηγητών στις προσδοκίες των φοιτητριών/-τών για την ανάπτυξη κοι-
νωνικών δεξιοτήτων. Η ενίσχυση της ομαδικότητας (ερώτηση 53) φαίνεται 
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να συγκεντρώνει θετικότερους χαρακτηρισμούς, ενώ μικρότερη ικανοποί-
ηση εμφανίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και 
πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θετικές απαντήσεις, αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό σε συγκρίση προς 
τις ερωτήσεις άλλων ενοτήτων, συγκέντρωσαν και όσες ερωτήσεις αναφέ-
ρονται στις δεξιότητες μετάβασης που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας με τις/τους συγκεκριμένους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές. 
Σημαντικά ποσοστά επί του συνόλου των ερωτηθεισών/-θέντων (16,39%, 
13,52% και 18,44% αντιστοίχως στις τρεις ερωτήσεις 57, 58 και 59) δεν 
απάντησαν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις ή δήλωσαν αυτόν τον τομέα ως 
«μη ελέγξιμο».

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 60: «Τι θα είχατε να προτείνετε, 
ώστε η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής σας να ήταν πιο αποτελεσματικός 
στον τομέα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων» »;

 Στην ερώτηση απάντησαν 45 ερωτώμενες/-νοι, δηλαδή το 18% του 
συνόλου. 

Οι προτάσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων (12 αναφορές) μπορούν να κα-
τηγοριοποιηθούν ως εξής:  α) έκθεση από τον Σύμβουλο-Καθηγητή συ-
γκεκριμένων τρόπων με τους οποίους καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιό-
τητες και δεξιότητες μετάβασης, β) ενίσχυση των εκπαιδευομένων στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών γ) ανάπτυξη της ομαδικότητας, συνεργασίας και 
ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων μέσα από τη συχνή ανάθεση ομαδικών 
εργασιών.

Σημαντικός αριθμός προτάσεων (8 αναφορές) αποκαλύπτει την ανά-
γκη για μεγαλύτερη σύνδεση του αντικειμένου της Θ.Ε. με την αγορά ερ-
γασίας. Οι  προτάσεις αφορούν περισσότερη ενημέρωση α) για τους τρό-
πους αξιοποίησης των προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω των Θ.Ε. στην 
αγορά εργασίας, β) για τις ενδεχόμενες επαγγελματικές προοπτικές, γ) για 
την αξιοποίηση εμπειριών από την αγορά εργασίας στον σχεδιασμό προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

 
4.6 Γενικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 61: «Υπάρχει άλλος τομέας συνερ-
γασίας σας με τον Σύμβουλο Καθηγητή σας, για τον οποίο είχατε αναπτύ-
ξει προσδοκίες; Ποιος είναι ο τομέας αυτός; Σε τι βαθμό πραγματώθηκαν οι 
προσδοκίες σας;»

Στην ερώτηση απάντησαν 33 εκπαιδευόμενες/-νοι, ποσοστό 13,5% 
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στο σύνολο των ερωτηματολογίων.
Το σύνολο σχεδόν των απαντήσεων (25 αναφορές) εκφράζει ικανοποί-

ηση από την υπάρχουσα συνεργασία με τους Συμβούλους-Καθηγητές σε 
όλους τους τομείς. Μεμονωμένες απαντήσεις προτείνουν συνεργασία στην 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (1 αναφορά), προσδοκία συνεργασίας 
στον χώρο των ατόμων με αναπηρία (1 αναφορά) και προσδοκίες για ανά-
πτυξη δεξιοτήτων δράσης στην κοινωνία και στην εργασία (1 αναφορά). 

Απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση 62: «Ανεξαρτήτως του συγκεκριμέ-
νου Συμβούλου-Καθηγητή, τον οποίο είχατε εσείς στη Θ.Ε. που παρακολου-
θήσατε, ποιες νομίζετε ότι είναι οι αδυναμίες στην άσκηση του συμβουλευτι-
κού ρόλου των διδασκόντων στο Ε.Α.Π.;»

Στην ερώτηση απάντησαν 84 εκπαιδευόμενες/-νοι, ποσοστό 34,5% επί 
του συνόλου. 

Ο γενικός χαρακτήρας της παρούσας ερώτησης οδήγησε στη διατύ-
πωση πολλαπλών προτάσεων εκ μέρους των εκπαιδευομένων. Σημαντικός 
αριθμός απαντήσεων (18 αναφορές) εντοπίζει ως βασική αδυναμία τον μι-
κρό αριθμό συναντήσεων. Προτείνεται αύξηση του αριθμού των ΟΣΣ αλλά 
και του γενικότερου χρόνου επικοινωνίας μεταξύ του ΣΕΠ και των εκπαι-
δευομένων.

Αρκετοί ερωτώμενες/-νοι (13 αναφορές) εντοπίζουν στις απαντήσεις 
τους το πρόβλημα της ελλιπούς έως ανύπαρκτης γνώσης και εφαρμογής 
των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων από τους Συμβούλους-Καθηγητές, γνώ-
ση την οποία θεωρούν προϋπόθεση για την άσκηση του συμβουλευτικού 
τους ρόλου.

Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών ανά Σύμβουλο-Καθηγήτρια/-τή κρίνεται 
ως ένας ακόμη λόγος αναποτελεσματικότητας του συμβουλευτικού ρόλου 
του στο Ε.Α.Π. (7 αναφορές).

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, ανά θεματικό άξονα, είναι τα ακό-
λουθα: 

1. Οι ερωτηθείσες/-θέντες δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ικανοποιη-
μένοι από την υποστηρικτική δράση της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-
τή με κύρια αιτιολογία την ανάπτυξη κλίματος επικοινωνίας, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από φιλικότητα, κατανόηση, εμψύχωση και καλή συνεργα-
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σία. Αυτό το δεδομένο υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες με 
αντικείμενο τη συσχέτιση της αποτελεσματικότητας της/του Συμβούλου-
Καθηγήτριας/-τή των Θ.Ε., εντός του ίδιου προγράμματος σπουδών ή και 
ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα, με το είδος της εκπαίδευσης και 
την επαγγελματική του εμπειρία.

2. Στον τομέα της ενημέρωσης-πληροφόρησης δηλώνεται μια γενική 
ικανοποίηση (μέσος όρος απαντήσεων 5=πολύ ικανοποιημένος). Χαμηλό-
τερα ποσοστά ικανοποίησης ή και αποφυγή απάντησης σημειώθηκαν στις 
ερωτήσεις που αφορούν στην ενημέρωση για τη διπλωματική εργασία. 
Στον τομέα αυτό εντοπίζεται ένα έλλειμμα πληροφόρησης και υποστήρι-
ξης, αφού στην οργανωτική δομή των σπουδών του Ε.Α.Π. δεν προβλέ-
πεται χρόνος και διαδικασία ενημέρωσης αναφορικά με τη διπλωματική 
εργασία πριν από την έναρξη εκπόνησής της. 

3.    Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι ερωτηθείσες/-θέντες από τη λειτουρ-
γία της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή στους τομείς της ενδυνάμωσης 
και της εμψύχωσης και κυρίως ως προς την προσωπική τους επικοινωνία 
μαζί του. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης ή/και αποφυγή απάντησης παρα-
τηρήθηκαν σε θέματα που αφορούσαν σύνδεση της Θ.Ε. με αγορά εργα-
σίας. Θα ήταν ενδιαφέρον μια περαιτέρω έρευνα να ελέγξει την υπόθεση 
αν οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. μάλλον εξυπηρετούν μια φιλοδο-
ξία επιστημονικής, κοινωνικής και προσωπικής ανόδου, παρά διευρύνουν 
και αναβαθμίζουν τις επαγγελματικές διεξόδους και προοπτικές (οι οποίες 
στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ή θεωρούνται παγιωμένες και 
αδιαπραγμάτευτες). Στις ανοικτές απαντήσεις προβάλλεται η ανάγκη για 
ενίσχυση των δεσμών της ομάδας τόσο σε μαθησιακό όσο και σε προσωπι-
κό επίπεδο (εντός και εκτός των ΟΣΣ). Το ενδιαφέρον για τις νέες δυνατό-
τητες στην αγορά εργασίας που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των 
Θ.Ε. είναι, επίσης, έκδηλο στις προτάσεις που διατυπώνονται.

4.   Στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων παρατηρήθηκαν χαμηλότε-
ρα ποσοστά ικανοποίησης των προσδοκιών των εκπαιδευομένων σε σχέση 
με τους προηγούμενους τομείς. Έτσι, για την ανάπτυξη προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων υπάρχει αρκετή ικανοποίηση, ενώ χαμηλότερη εί-
ναι η ικανοποίηση από την ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης και άρα σύν-
δεσης της Θ.Ε. με την απασχόληση (μέσος όρος μεταξύ 3 & 4). Συμβατές 
με τα παραπάνω είναι και οι προτάσεις που διατυπώνονται στις ανοικτές 
απαντήσεις με έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτή-
των μέσα από τη χρήση συμμετοχικών τεχνικών και παρουσίασης συγκε-
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κριμένων τρόπων για ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης.
Κοινά αιτήματα και ανάγκες που διατύπωσαν οι εκπαιδευόμενες/-νοι 

και εντοπίστηκαν σε όλους τους άξονες και στις απαντήσεις των καταλη-
κτικών ανοικτών ερωτήσεων 61 & 62 είναι τα ακόλουθα: 

1. Το αίτημα των εκπαιδευομένων για περισσότερες ευκαιρίες επικοι-
νωνίας με τον Σύμβουλο-Καθηγητή της Θεματικής Ενότητας. Προτείνεται 
συχνά η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ενίσχυση της επικοινω-
νίας. Συχνότερη επικοινωνία ζητούν οι εκπαιδευόμενες/-νοι, για να στηρι-
χθούν στην αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών και δυσκολιών μάθη-
σης. Το αίτημα αυτό δηλώνει ότι ο αριθμός των Ομαδικών Συμβουλευτι-
κών Συναντήσεων δεν επαρκεί, για να καλύψει τις ανάγκες αυτές, συμπε-
ριλαμβανομένου και του μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα. 
Σχετικές προτάσεις αφορούν στην αύξηση του αριθμού και της χρονικής 
διάρκειας των ΟΣΣ και μείωση του αριθμού των σπουδαστών ανά Σύμβου-
λο-Καθηγητή.

2. Το αίτημα για ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στις/
στους εκπαιδευόμενες/-νους διατυπώνεται συχνά. Οι ερωτηθείσες/-θέντες 
προτείνουν με σαφήνεια την ενίσχυση της ομαδικότητας και της επικοι-
νωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μέσα από τη χρήση συμμετοχικών 
τεχνικών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ, αλλά και τη δημιουργία κινήτρων  
για ανάπτυξη επικοινωνίας και εκτός του πλαισίου των ΟΣΣ. Το εύρημα 
είναι συμβατό με την ανάγκη των ενήλικων εκπαιδευομένων για ενεργή 
συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία αλλά και για τη μεταξύ τους αλ-
ληλεπίδραση. 

3. Η πρόταση για ενίσχυση της σύνδεσης της Θεματικής Ενότητας με 
την αγορά εργασίας εμφανίζεται σε όλους τους άξονες ερωτήσεων. Οι εκ-
παιδευόμενες/-νοι ζητούν την ενημέρωση για τους νέους ρόλους, τις νέες 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους ανοίγονται μετά την ολοκλήρωση 
της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας αλλά και του συνολικού προγράμ-
ματος Σπουδών. Επιθυμούν μεγαλύτερη συμμετοχή της/του Συμβούλου-
Καθηγήτριας/-τή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης και στη συνεργα-
σία με φορείς της αγοράς εργασίας, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 
Θ.Ε.

4. Η ελλιπής έως και ανύπαρκτη γνώση των αρχών της εκπαίδευσης 
ενηλίκων από τις/τους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές εντοπίζεται ως μια 
βασική αδυναμία. Οι εκπαιδευόμενες/-νοι θεωρούν το έλλειμμα αυτό ως 
την κύρια αιτία για τη μερική ή συνολική  αναποτελεσματικότητα  της/

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
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του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή στην άσκηση του συμβουλευτικού του  
ρόλου. Αυτό το εύρημα εγείρει προβληματισμό σχετικά με τα κριτήρια 
πρόσληψης των Συμβούλων-Καθηγητριών/-τών αλλά και για την ανάγκη 
θέσπισης εισαγωγικού σεμιναρίου με κύριο θέμα τη συμβουλευτική και τη 
στήριξη των ενήλικων σπουδαστών. 

5.  Καθολικό συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει από τις απαντήσεις σε 
όλες τις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, είναι η διατήρηση – από 
την πλευρά των εκπαιδευομένων – του παραδοσιακού προτύπου της/του 
διδάσκουσας/-σκοντα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ερώτηση με 
έστω και έμμεση αναφορά στο γνωστικό αντικείμενο, οι εκπαιδευόμενες/-
νοι το ενέταξαν σε όλες τις απαντήσεις τους, και μάλιστα σε σημαντικό 
ποσοστό (13% του συνόλου των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις)9. 
Έτσι,ο τομέας στον οποίο περιμένουν κατά κύριο λόγο να είναι αποτελε-
σματικός, ικανός και επαρκής η/ο Σύμβουλος-Καθηγήτρια/-τής τους είναι 
το γνωστικό αντικείμενο. Συναφές εύρημα, που μπορεί να ενταχθεί στο 
παρόν πλαίσιο, είναι η συχνή αναφορά στις οδηγίες και στο σχολιασμό 
των γραπτών εργασιών, σημείο που άπτεται άμεσα του γνωστικού αντικει-
μένου. Επομένως, οι ενήλικες/-κοι εκπαιδευόμενες/-νοι παραμένουν προ-
σκολλημένες/-νοι στο παραδοσιακό πρότυπο του «δασκάλου», ο οποίος 
οφείλει να κατέχει το προς διδασκαλία αντικείμενο, να το μεταδίδει καλά, 
να παρέχει σαφείς οδηγίες  τόσο για την κατάκτηση του διδακτικού υλικού 
όσο και για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών και να σχολιάζει ανα-
λυτικά και επαρκώς τις γραπτές εργασίες. Παράλληλα, διαπιστώνεται έλ-
λειμμα από μέρους των εκπαιδευομένων στην κατανόηση της φιλοσοφίας 

9. Σε επίπεδο αριθμών η συχνότητα αναφοράς της επάρκειας στο γνωστικό 
αντικείμενο και της καθοδήγησης στην προσέγγιση της ύλης και στην εκπόνηση 
των γραπτών εργασιών είχε ως εξής: 
Ερώτηση 9: 31 αναφορές σε σύνολο 146 απαντήσεων 
Ερώτηση 31: 8  αναφορές σε σύνολο 71 απαντήσεων 
Ερώτηση 45: 8 αναφορές σε σύνολο 60 απαντήσεων
Ερώτηση 60: 3 αναφορές σε σύνολο 45 απαντήσεων 
Ερώτηση 61: δεν υπάρχουν αναφορές, όπως και γενικά δεν αναφέρονται τομείς. 
Υπάρχει γενική ικανοποίηση ή οι προτάσεις διατυπώθηκαν στις προηγούμενες 
ανοικτές ερωτήσεις ανά άξονα.
Ερώτηση 62: 6 αναφορές σε σύνολο 84 απαντήσεων
Συμπερασματικά, σε σύνολο 439 απαντήσεων στις 6 ανοικτές ερωτήσεις οι 
56 αναφέρονταν στο γνωστικό αντικείμενο και στο σχολιασμό των εργασιών, 
ποσοστό δηλαδή 13% στο σύνολο των απαντήσεων.
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της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Α.εξΑ.Ε.) και κατεπέκτα-
ση στην κατανόηση του ρόλου της/του Συμβούλου-Καθηγήτριας/-τή. Στο 
σημείο αυτό κρίνουμε αναγκαία, από μέρους του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου, την υλοποίηση εισαγωγικού σεμιναρίου για τις αρχές και τις 
μεθόδους της (Α.εξΑ.Ε.)  σε όλους τους μελλοντικούς εκπαιδευόμενους, 
οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 
επιπέδου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ολοκλή-
ρωση των σπουδών τους.
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Ανάπτυξη κλίμακας αξιολόγησης 
της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας 

στην ελληνική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση

Παπαδόπουλος Κ. Δημήτριος 1

Παπαδάκης Στυλιανός 2

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός, από πλευράς σπου-
δαστών, έγκυρων και αξιόπιστων κριτηρίων ποιότητας, επί των οποίων θα 
μπορούσε να εκτιμηθεί η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας στην ελλη-
νική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. 

Διάφορες ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι οι σπουδαστές βρί-
σκονται στην καταλληλότερη θέση, για να αξιολογήσουν πολλές πλευρές 
της ποιότητας της διδασκαλίας και οι εκτιμήσεις τους είναι έγκυρες, πολυ-
παραγοντικές και αρκετά αξιόπιστες (Wachtel, 1998; Marsh, 1987). Έτσι, 
για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας αυτής διεξήχθη μια εμπειρική 
έρευνα με ερωτηματολόγιο μεταξύ σπουδαστών τεχνολογικού ιδρύματος 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=326). Η εφαρμογή διερευνητικής παρα-
γοντικής ανάλυσης και ανάλυσης αξιοπιστίας απέδωσαν 5 έγκυρους και 
αξιόπιστους παράγοντες, που μετρούν την ποιότητα της διδακτικής διαδι-
κασίας. Τα αποτελέσματα της εργασίας επικυρώνουν την άποψη αρκετών 
θεωρητικών της εκπαίδευσης (Roberts & Clifton, 1992; Marsh, 1982), οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκ-
παιδευτικών παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της διδακτικής διαδικα-
σίας. Επίσης, αξιοπρόσεκτο εύρημα αποτελεί η ανάδειξη της παραμέτρου 
της εντιμότητας και της δικαιοσύνης ως βασικού κριτηρίου ποιότητας της 
διδακτικής διαδικασίας.

Λέξεις κλειδιά: Εντιμότητα, δικαιοσύνη, αξιολόγηση διδασκαλίας, ποιό-
τητα διδασκαλίας.

1. Καθηγητής, ΤΕΙ Καβάλας.
2. Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Καβάλας.
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Abstract

The aim of this assignment is to define, on the students’ side, the valid 
and reliable criteria of quality, based on which, the teaching process in the 
Greek tertiary technological education could be estimated.

Different research have shown that the students are found in the most 
appropriate position to evaluate many sides of the teaching quality and 
their evaluation is valid, based on many factors and quite reliable (Marsh, 
1987; Wachtel, 1998). Therefore, in order for the aim of this assignment to 
be achieved, an empirical research with a questionnaire given to students 
of a tertiary educational technological institution was performed (N=326). 
The application of an exploratory, factor analysis and an analysis of reliabil-
ity provided 5 valid and reliable factors which measure the quality of the 
teaching process. The results of this assignment confirm the belief of many 
theoreticians of education (Roberts & Clifton, 1992; Marsh, 1982) who sup-
port the view that the relationship between the trainees and the educators 
plays an important role in the quality of the teaching process. Among the 
remarkable findings is the elevation of the parameter of honesty and fair-
ness as a basic criterion of quality in the teaching process.

Keywords: honesty, fairness, teaching evaluation, teaching quality.

1. Εισαγωγή

 Η αξιολόγηση της διδασκαλίας αποτελεί πεδίο έρευνας τα τελευταία 
70 χρόνια (Geiger, 1992). Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα υπολογίζεται ότι 
έχουν διεξαχθεί περισσότερες από 2000 μελέτες (Arreola, 2003). Τα ιδρύμα-
τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βιώνουν παγκοσμίως ένα κύμα ποιοτικής 
αξιολόγησης, καθώς κλιμακώνεται η απαίτηση για δημόσια υπευθυνότητα 
(Buckley & Hurley, 2001. Kwan, 1999. Romainville, 1999). Παρόλα αυτά η 
αξιολόγηση θεωρείται ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα μεταξύ των 
μελετών στο χώρο της εκπαίδευσης (Hounsell, 1999. Bligh, 1998). 

Με την 561/1998 σύστασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται την 
καθιέρωση της ποιοτικής εκτίμησης και τη διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση των κρατών μελών. Στόχος της σύστασης αυτής εί-
ναι η άνοδος της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ.
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την επιτροπή μεταξύ των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται οι σπουδαστές. Η ελληνική πολιτεία, με το νόμο 3374/2005 
ορίζει την αξιολόγηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 
στόχο τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας (άρ. 1, παρ. 2). 

H αντίληψη της ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης είναι σχε τική 
και πολυπαραγοντική. Μπορεί να εκλαμβάνεται ως μοντέλο παραγωγικής 
λειτουργίας, ως κέντρο ανάλυσης του τι συμβαίνει στην εκπαιδευτική μο-
νάδα ή ως αναπτυξιακής λειτουργίας, η οποία συνδέεται με την ικανότη-
τα της αλλαγής και του αυτομετασχηματισμού, αντί του ελέγχου και της 
συμμόρφωσης σε προαποφασισμένα κριτήρια (Δούκας, 1999). Η έννοια 
της διασφάλισης της ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης σημαίνει την 
έμ φαση στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των εκπαιδευτικών 
μονάδων και των σχέσεών τους με τις μεταβλητές των εισροών / εκροών, 
αντί των παραδοσια κών μορφών ελέγχου των αποτελεσμάτων. Στόχος εί-
ναι η πρόληψη των προβλημάτων και όχι η εκ των υστέρων διόρθωσή τους 
(Morgan-Everett, 1990; Oakland, 1989). Ως ποιότητα της διδασκαλίας πρέ-
πει να θεωρείται οτιδήποτε προάγει την ποιοτική μάθηση των σπουδαστών 
(Biggs, 1999. Marsh & Roche, 1994). Ως κριτήρια της ποιότητας διδασκα-
λίας περιλαμβάνονται παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την οργάνωση 
και τη διεξαγωγή του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, όσο και διαστάσεις 
που άπτονται της προσωπικότητάς του (Forrester-Jones, 2003). 

Η ποιότητα της διδασκαλίας μαζί με την ποιότητα της έρευνας απο-
τελούν προτεραιότητες της ανώτατης εκπαίδευσης και υφίσταται ήδη ένα 
μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δεικτών απόδοσης, ώστε να εκτιμη-
θούν τα αποτελέσματα των δύο αυτών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο σχε-
διασμός δεικτών απόδοσης της διδασκαλίας παρουσιάζει πολλές δυσκο-
λίες (Bok, 1986), εφόσον παράμετροι, όπως  η πρόοδος των σπουδαστών 
ή τα ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών κρίνονται ακατάλληλα, για να 
εκτιμήσουν την ποιότητα της διαδικασίας της διδασκαλίας (Romainville, 
1999).

Οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Ευ-
ρώπη αντανακλούν αλλαγές και στο στάτους των σπουδαστών, οι οποίοι 
θεωρούνται αφενός μεν καταναλωτές των προσφερόμενων από τα πα-
νεπιστήμια υπηρεσιών εκπαίδευσης, αφετέρου δε ως συμμετέχοντες και 
συνεισφέροντες στην εξελισσόμενη διαδικασία μάθησης (Jaques, 1990). 
Έτσι, η ποιότητα της διδασκαλίας εκτιμάται συνήθως με την ανατροφοδό-
τηση που προσφέρουν ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από σπουδαστές 
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(Zhongqi, 2000). Πολλά ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα 
πανεπιστήμια παγκοσμίως χρησιμοποιούν την αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών από τους σπουδαστές ως μέρος της αξιολόγησης της αποτελεσμα-
τικότητας της διδασκαλίας (Abrami et al., 2001. Hobson & Talbot, 2001. 
Wagenaar, 1995.Abrami, 1989. Seldin, 1985). Ωστόσο πολλοί ακαδημαϊκοί 
δάσκαλοι αισθάνονται μια απειλή από την αξιολόγηση της διδασκαλίας 
τους από την πλευρά των σπουδαστών τους, φοβούμενοι την έλλειψη 
αντικειμενικότητας αλλά και την καταλογιστική χρήση της αξιολόγηση 
από τα ιδρύματα (Stringer & Finlay, 1993). 

Οι Williams και Batten (1981) μεταξύ των 6 διαστάσεων αξιολόγησης 
της ανώτατης εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς, ενώ 
οι Roberts και Clifton (1992) αναθεωρώντας την άποψη των προηγουμέ-
νων προτείνουν 4 διαστάσεις μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται τόσο 
η αλληλεπίδραση των σπουδαστών με τους εκπαιδευτικούς, όσο και η αλ-
ληλεπίδραση των σπουδαστών με το μάθημα. 

Το ευρέως χρησιμοποιημένο όργανο Students’ Evaluation of Educa-
tional Quality – S.E.E.Q. (Marsh, 1982) εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ διδα-
σκόντων και σπουδαστών. Το S.E.E.Q. συμπληρώθηκε από περισσότερους 
του 1 εκατομμυρίου σπουδαστές και αποφοίτους πανεπιστημίων και περι-
λαμβάνει 9 παράγοντες που μετρούν την ποιότητα της διδασκαλίας. Με-
ταξύ των παραγόντων συμπεριλαμβάνονται ο ενθουσιασμός, η οργάνωση, 
η αλληλεπίδραση, οι αρμονικές σχέσεις, το εύρος κάλυψης των μαθησια-
κών αντικειμένων κ.ά. Οι παράγοντες του οργάνου έχουν επικυρωθεί από 
περισσότερες των 30 ερευνητικών εργασιών  (Marsh et al., 1997. Marsh & 
Roche, 1993. Marsh & Kunkin, 1992. Marsh & Hocevar, 1991. Marsh, 1982, 
1984, 1987, 1991). Παρόλα αυτά υπάρχουν διαφωνίες για το αν η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτικών μπορεί να συνεισφέρει 
στην αξιολόγηση της διδασκαλίας (Ware & Williams, 1975; Naftulin et al., 
1973).

Το Course Experience Questionnaire – C.E.Q. (Ramsden, 1991) είναι 
ένα όργανο που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ως δείκτης της ποιότητας 
της διδασκαλίας. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της θεωρίας ότι η αντίληψη 
των σπουδαστών για το μάθημα, τους εκπαιδευτικούς και την αξιολόγη-
ση αναγνωρίζεται ως παράγοντας που επιδρά στη μαθησιακή προσέγγιση 
και στην ποιότητα του μαθησιακού αποτελέσματος (Entwistle & Ram-
sden, 1983. Marton & Saljo, 1976). Το όργανο εκμαιεύει την άποψη των 
σπουδαστών για την ποιότητα των μαθημάτων τους, χρησιμοποιώντας τις 
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εξής κλίμακες: α) Καλή διδασκαλία, β) Ανοικτότητα στους σπουδαστές, γ) 
Ελευθερία στη μάθηση, δ) Ευδιάκριτοι στόχοι και στάνταρτς και ε) Κατάλ-
ληλος φόρτος εργασίας. Έχει προσδιορισθεί πως, όταν τα πανεπιστήμια 
αποδέχονταν να προάγουν τέτοια χαρακτηριστικά, τότε οι σπουδαστές 
ήταν πιθανό να μαθαίνουν περισσότερο αποτελεσματικά. Πολλές έρευνες 
επικύρωσαν τη σπουδαιότητα των χαρακτηριστικών αυτών στον καθορι-
σμό της καλής διδασκαλίας  (Entwistle & Tait, 1990; Ramsden et al., 1989; 
Entwistle & Ramsden, 1983).

Το Quality of Instructor Service to Students – Q.I.S.S.  (Emanuel & Ad-
ams, 2006) βασίστηκε στο SERVQUAL (Service Quality), το οποίο ανα-
πτύχθηκε από τον Parasuraman et al. (1988) για την εκτίμηση της ποιό-
τητας των υπηρεσιών και περιλαμβάνει 5 διαστάσεις: την απτότητα, την 
αξιοπιστία, την αναποκρισημότητα, την ασφάλεια και την ενσυναίσθηση. 
Ερευνητικές εργασίες έδειξαν ότι οι επιλογές των σπουδαστών για την 
ποιότητα της διδασκαλίας συνέπιπταν με τις διαστάσεις της ποιότητας 
υπηρεσιών (Garvin, 1984) αλλά και με προηγούμενες εκτιμήσεις κατανα-
λωτών υπηρεσιών (Zeithaml et al., 1990). Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές η 
διάσταση της απτότητας αναφέρεται στο χώρο που διεξάγεται το μάθη-
μα. Η αξιοπιστία αντανακλά την ικανότητα του διδάσκοντα να διευθύνει 
το μάθημα με αξιοπιστία και ακρίβεια. Η αναποκρισημότητα συνάδει με 
τη θέληση του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα και στις 
ερωτήσεις των σπουδαστών του. Η διάσταση της ασφάλειας ταυτίζεται με 
τις γνώσεις του διδάσκοντα και την ικανότητά του να εμπνεύσει εμπιστο-
σύνη στους σπουδαστές του, ενώ η διάσταση της ενσυναίσθησης αντανα-
κλά τη φροντίδα και την ατομική προσοχή που αποδίδει ο εκπαιδευτικός 
στους μαθητές του. Το όργανο Q.I.S.S., που βρέθηκε να έχει μια εξαιρετική 
εσωτερική συνοχή, αποτελείται από 2 ομάδες που περιλαμβάνουν η κα-
θεμία 20 καταφατικά διατυπωμένες δηλώσεις. Η πρώτη ομάδα δηλώσεων 
ελέγχει τις προσδοκίες των σπουδαστών από τους εκπαιδευτικούς, ενώ 
η δεύτερη ομάδα αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς πάνω στις ίδιες παραμέ-
τρους (Emanuel & Adams, 2006).

Οι Triandis και Gelfand (1998) και Markus et al. (1996), υποστηρίζουν 
ότι διαφορετικοί πολιτισμοί δημιουργούν διαφορετικές αξίες. Επομένως, η 
έννοια της αντιλαμβανόμενης ποιότητας μπορεί να διαφοροποιείται ανά-
μεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι ένα όργανο 
μέτρησης της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του τις τοπικές συνθήκες, να δομείται δε και να δοκιμάζεται μέσα 
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στο πλαίσιό τους. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός από πλευράς σπου-

δαστών έγκυρων και αξιόπιστων κριτηρίων ποιότητας, επί των οποίων θα 
μπορούσε να εκτιμηθεί η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας στην ελλη-
νική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.

2. Mέθοδος

2.1. Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 326 (Ν=326) από τους 1500 εν 
ενεργεία σπουδαστές του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Οι 144 από αυτούς ήταν άνδρες, ενώ οι 122 ήταν γυναί-
κες. Για το συγκεκριμένο πληθυσμό του τμήματος ο αριθμός των μελών 
του δείγματος θεωρείται αντιπροσωπευτικός για περιθώριο λάθους 0.05 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2000). Η επιλογή του δείγματος έγινε με 
τυχαία δειγματοληψία από τις καταστάσεις των σπουδαστών που είχαν 
ανανεώσει την εγγραφή τους για το εαρινό εξάμηνο 2006-2007.

2.2.  Μεθοδολογία

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας προκρίθηκε η διεξαγωγή 
μιας εμπειρικής έρευνας με ερωτηματολόγιο ημιανοικτού τύπου. Πριν από 
κάθε άλλη ενέργεια, για την ανάπτυξη μιας κλίμακας μέτρησης, πρέπει να 
προσδιοριστεί προσεκτικά η έννοια την οποία θέλουμε να μετρήσουμε 
(Churchill, 1979). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το εννοιολογικό πλαίσιο 
του ερωτηματολογίου περιείχε δύο κύριες έννοιες, όπως αυτές προσδιο-
ρίστηκαν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Την προσωπικότητα του 
διδάσκοντα και τη σχέση του με τους σπουδαστές, καθώς και τη λειτουρ-
γία του διδάσκοντα κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία μιας αρχικής βάσης ερωτήσεων-
μεταβλητών, το ιδανικό μέγεθος της οποίας, σύμφωνα με τον DeVellis 
(1991), πρέπει να είναι τέσσερεις φορές μεγαλύτερο από το τελικό μέγεθος 
ή το λιγότερο μεγαλύτερο από το 50% του τελικού μεγέθους. Για τη δημι-
ουργία της βάσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές: πρώτον, η μελετη-
θείσα σχετική βιβλιογραφία και δεύτερον, σχετικές ερωτήσεις-μεταβλητές 
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από άλλα όργανα μέτρησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
της διδασκαλίας. Από τις πηγές αυτές (Αλικαρίδης, 2008; Emanuel & Ad-
ams, 2006. Cohen, 2005. Rogers, 1999. Rivas, 1997. Ramsden, 1991. Μα-
τσαγγούρας, 1989. Marsh, 1982) αντλήθηκαν συνολικά 94 ερωτήσεις. Οι 
ερωτήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο με τη μορφή δηλώ-
σεων, με κοινό πρόθεμα: «Εγώ θεωρώ ότι η ποιότητα της διδακτικής διεργα-
σίας αυξάνεται, όταν οι καθηγητές μου …..». Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 
εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους πάνω σε μια επταβάθμια 
κλίμακα Likert. Στο ένα άκρο της κλίμακας βρίσκονταν το 1= διαφωνώ από-
λυτα, ενώ στο άλλο άκρο το 7= συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον δόθηκε στους 
ερωτώμενους οι δυνατότητα να προτείνουν και οι ίδιοι κριτήρια ποιότητας, 
εφόσον θεωρούσαν ότι οι ερωτήσεις δεν κάλυπταν ικανοποιητικά όλες τις 
εκτιμούμενες παραμέτρους.

Το ερωτηματολόγιο, πριν από την οριστική του διαμόρφωση, τέθηκε σε 
πιλοτική δοκιμασία με στόχο τη βελτίωσή του μέσω του ελέγχου της σαφή-
νειας των ερωτήσεων, της ορθής διατύπωσής τους και της δομικής του επάρ-
κειας. Οι σπουδαστές δεν πρότειναν κανένα νέο δείκτη ποιότητας. Μετά τις 
διορθώσεις που προέκυψαν από τη πιλοτική δοκιμασία, διανεμηθήκαν, συ-
μπληρώθηκαν, συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν τα ερωτηματολόγια της 
έρευνας. Ακολούθως, επιχειρήθηκε η αρχική μείωση των μεταβλητών με τη 
χρήση των κατάλληλων στατιστικών μεθόδων. Μια ανάλυση συχνοτήτων 
υπέδειξε τις μεταβλητές που δεν θεωρούνταν ότι συνεισέφεραν αρκετά 
στην ποιότητα της διδασκαλίας (M<0.45). Οι μεταβλητές αυτές απομα-
κρύνθηκαν. Με τις υπόλοιπες πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγο-
ντική ανάλυση (Δ.Π.Α-exploratory factor analysis) για την εξακρίβωση 
και την επικύρωση της δομής των μεταβλητών και τη μείωση του πλήθους 
τους (Chu & Murrmann, 2006). Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είχαν 
ικανοποιητικές ενδογενείς συσχετίσεις για την πραγματοποίηση Δ.Π.Α, 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό μέτρο Κ.Μ.Ο. (Kaiser- Mayer- Olkin) και 
ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett. Για τις τιμές του δείκτη Κ.Μ.Ο δεν 
υπάρχει στατιστικός έλεγχος, αλλά οι Kaiser και Rice (1974) συνιστούν 
να απορρίπτονται τιμές μικρότερες του 0.5. Ενώ ο Sharma (1996), υπο-
στηρίζει ότι ο δείκτης Κ.Μ.Ο. πρέπει να είναι μεγαλύτερες του 0.8. Για 
την εξαγωγή των παραγόντων επιλέχθηκε η μέθοδος των βασικών συνι-
στωσών (principal component methods), ενώ πιστοποιήθηκαν ως παράγο-
ντες μόνο αυτοί των οποίων η ιδιοτιμή ήταν μεγαλύτερη του 1. Ένα άλλο 
σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του πλήθους των παραγόντων είναι 
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αυτό του ποσοστού της διακύμανσης (Total Variance Explained), το οποίο 
ερμηνεύουν οι παράγοντες. Δεν είναι ασυνήθιστο μια λύση που υπολογί-
ζει το 60% της συνολικής διακύμανσης και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη 
λιγότερο να θεωρείται ικανοποιητική (Hair et al., 1995).

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παραγόντων που προέκυψαν χρη-
σιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s a, όπως προτείνει ο Nunnally (1978). 
Από τους Nunnally (1978) και Spector (1992) συνιστάται η τιμή του δείκτη 
a να είναι τουλάχιστον 0.7. Για τη βελτίωση των τιμών του δείκτη a απομα-
κρύνθηκαν οι μεταβλητές, των οποίων η διορθωμένη συσχέτιση έναντι της 
συνολικής (corrected item-to-total correlation) ήταν μικρότερη από 0.30 
(Churchill, 1979). 

3. Αποτελέσματα

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση απέδωσε τους ακόλουθους 5 πα-
ράγοντες: 
1. «Κατανοητή διδασκαλία και Ανατροφοδότηση», που αποτελούνταν από 
11 μεταβλητές (Μ = 6.163, S.D. = 0.925, α = 0.927).
2. «Σχέσεις με Σπουδαστές», που αποτελούνταν από 7 μεταβλητές (Μ = 
6.213, S.D. = .884, α = 0.868).
3. «Γνώσεις και Προετοιμασία», που αποτελούνταν από 5 μεταβλητές (Μ = 
6.072, S.D. = 0.979, α =0 .822).
4. «Δικαιοσύνη και Εντιμότητα», που αποτελούνταν από 5 μεταβλητές (Μ 
= 6.304, S.D. = 1.036, α = 0.792), και
5. «Ελκυστικότητα διδασκαλίας», που αποτελούνταν από 2 μεταβλητές (Μ 
= 6.130, S.D. = 1.172, α =0 .777) (Πίνακας 1). 
Η εξέταση της καταλληλότητας των δεδομένων και της συνολικής ερμη-
νείας των μεταβλητών απέδωσε:
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.913.
Bartlett’s Test of Sphericity:
Approx. Chi-Square = 4360.687
Sig. = 0.000.
Total Variance Explained = 61.320.

Οι τιμές του Κ.Μ.Ο. Measure of Sampling Adequacy και του Bartlett’s 
Test of Sphericity δείχνουν τη δημιουργία 5 έγκυρων παραγόντων, ενώ οι 
τιμές του  Cronbach’s Alpha αναδεικνύουν την αξιοπιστία τους. Η ερμη-
νεία της συνολικής διακύμανσης (Total Variance Explained), που ξεπερνά 
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το 60%, θεωρείται ικανοποιητική (Hair et al., 1995).*
Απομακρύνθηκαν συνολικά 64 από τις αρχικές μεταβλητές, είτε επειδή 

δεν θεωρούνταν σημαντικές για την εκτίμηση της ποιότητας της διδασκα-
λίας στο ελληνικό περιβάλλον (M<0.45) είτε επειδή παρουσίαζαν φόρτιση 
στους παράγοντες μικρότερη του 0.45. Η μεγάλη απομάκρυνση των μετα-
βλητών είναι σύμφωνη με την εισήγηση του DeVellis (1991), που συνιστά 
το τελικό μέγεθος του οργάνου να εμπεριέχει το 25 έως 50% του αρχικού 
πλήθους των μεταβλητών. Ως τιμή του κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ο 
μέσος των μέσων τιμών των μεταβλητών που τον συνιστούσαν. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι ο παράγοντας «Δικαιοσύνη και Εντιμότητα» παρουσίασε 
την υψηλότερη μέση τιμή (Μ = 6.304, S.D. = 1.036), ενώ ο παράγοντας 
«Γνώσεις και Προετοιμασία» τη μικρότερη (Μ = 6.072, S.D. = .979).

Ακολούθως εφαρμόσθηκε μια δεύτερη διερευνητική παραγοντική ανά-
λυση μεταξύ των 5 παραγόντων που προέκυψαν από την πρώτη. Η ανά-
λυση έδωσε έναν παράγοντα 2ης τάξεως, που ονομάσθηκε «Ποιότητα διδα-
κτικής διαδικασίας» (Μ = 6.177, S.D. = .817, α = .879). O παράγοντας που 
δημιουργήθηκε, οι μεταβλητές που τον απαρτίζουν με τις φορτίσεις τους, 
καθώς και ο συντελεστής αξιοπιστίας παρατίθενται στον Πίνακα 2.

Η εξέταση της καταλληλότητας των δεδομένων και της συνολικής ερ-
μηνείας των μεταβλητών απέδωσε:
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.836.
Bartlett’s Test of Sphericity:
Approx. Chi-Square = 865.780
Sig. = .000.
Total Variance Explained = 67.499.

Οι τιμές του Κ.Μ.Ο. Measure of Sampling Adequacy και του Bartlett’s 
Test of Sphericity δείχνουν τη δημιουργία ενός έγκυρου παράγοντα, ενώ οι 
τιμές του  Cronbach’s Alpha αναδεικνύουν την αξιοπιστία του. Η ερμηνεία 
της συνολικής διακύμανσης (Total Variance Explained) θεωρείται ικανο-
ποιητική (Hair et al., 1995). Ως τιμή του παράγοντα υπολογίστηκε ο μέσος 
των μέσων τιμών των μεταβλητών που τον συνιστούσαν.*

* Οι πίνακες εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου.
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4. Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός, από πλευράς σπου-
δαστών, έγκυρων και αξιόπιστων κριτηρίων ποιότητας, επί των οποίων θα 
μπορούσε να εκτιμηθεί η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας στην ελ-
ληνική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. Η εφαρμογή διερευνητικής 
παραγοντικής ανάλυσης και ανάλυσης αξιοπιστίας απέδωσε πέντε έγκυ-
ρους και αξιόπιστους παράγοντες 1ης τάξεως και ένα, επίσης, έγκυρο και 
αξιόπιστο παράγοντα 2ης τάξεως, ο οποίος μετρά τη συνολική ποιότητα 
της διδακτικής διαδικασίας. Οι προκύψαντες παράγοντες, κατά την άποψη 
των σπουδαστών, συνιστούν αδιαμφισβήτητους δείκτες ποιότητας, αφού 
η μέση τιμή έκαστου, μετρηθείσα σε μια 7/βάθμια κλίμακα Likert, ξεπερνά 
το 6. Τα αποτελέσματα της εργασίας επικυρώνουν την άποψη αρκετών θε-
ωρητικών της εκπαίδευσης (Roberts & Clifton, 1992. Marsh, 1982), ότι η 
σχέση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών παίζει σημαντικό 
ρόλο στην εκπαιδευτική διεργασία και επηρεάζει την ποιότητα της διδα-
κτικής διαδικασίας. Ωστόσο, κατά την άποψη των σπουδαστών, οι πολύ 
στενές σχέσεις καθηγητών – σπουδαστών και η επιείκεια των καθηγητών 
δεν συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αύξηση της ποιότητας της διδακτικής δι-
αδικασίας. Για το λόγο αυτό οι σχετικές ερωτήσεις-δηλώσεις εξαιρέθηκαν 
από το τελικό όργανο μέτρησης της ποιότητας.

Σημαντικό εύρημα της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η 
ανάδειξη της παραμέτρου της εντιμότητας και της δικαιοσύνης ως πρω-
τεύοντος κριτηρίου ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας (Μ=6.304). 
Φαίνεται ότι η υψηλή διαφθορά που καταγράφεται στην ελληνική κοινωνία 
(Southeast European Times, 2008. Μάχη, 2007. Κατσανέβας, 2003) επηρε-
άζει αρνητικά την απόδοση εμπιστοσύνης προς τους διάφορους θεσμούς 
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και αυτός της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Άλλωστε, η νομικά κατοχυρωμένη δυνατότητα των φοιτητικών 
παρατάξεων να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εκλογές των διοικήσεων 
των Ιδρυμάτων έχει κατηγορηθεί ότι προάγει τη συναλλαγή, τη διαπλο-
κή και την ευνοιοκρατία στο πλαίσιο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (Αλικαρίδης, 2008. Κρουστάλλη, 2005). Ως εκ τούτου φαίνεται να 
δικαιολογείται η από πλευράς σπουδαστών αμφισβήτηση της εντιμότητας 
της βαθμολόγησης και της ισότιμης αντιμετώπισής τους από το εκπαι-
δευτικό προσωπικό. Η παράμετρος της εντιμότητας και της δικαιοσύνης 
απουσιάζει από την πλειονότητα των αντιστοίχων οργάνων αξιολόγησης 
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της ποιότητας της διδασκαλίας, που δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν 
εκτός Ελλάδος. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν 
την ανάγκη τα σχετικά όργανα αξιολόγησης της διδακτικής διαδικασίας 
να δοκιμάζονται στις τοπικές συνθήκες. Η επισήμανση αυτή ευθυγραμ-
μίζεται με την άποψη των Triandis και Gelfand (1998) και Markus et al. 
(1996), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι διαφορετικοί πολιτισμοί δημιουργούν 
διαφορετικές αξίες.

Οι 5 παράγοντες 1ης τάξεως αναδεικνύουν αναλυτικά τα ισχυρά και 
τα ασθενή σημεία της διδακτικής διαδικασίας και ως εκ τούτου, δρώντας 
ανατροφοδοτικά, μπορούν να βοηθήσουν τον κάθε εκπαιδευτικό αφενός   
να αντιληφθεί την άποψη των σπουδαστών για την ποιότητα της διδασκα-
λίας του και αφετέρου να βελτιώσει τις όποιες υστερήσεις του. Επομένως, 
φαίνεται ότι το όργανο που προέκυψε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, αφού δι-
εξήχθη αποκλειστικά στο περιβάλλον ενός τεχνολογικού τμήματος της 
ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δοκιμή του οργάνου και σε άλλα 
τμήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως κλασικής κατεύ-
θυνσης, ίσως αναδείξει ένα όργανο ικανό να υπολογίζει την αντιλαμβανό-
μενη από τους σπουδαστές ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας σε ολό-
κληρη την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Πίνακας 1
Τα αποτελέσματα της 1ης διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

και της ανάλυσης αξιοπιστίας για την εξαγωγή των παραγόντων 1ης τάξεως

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα της 1ης διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και της 

ανάλυσης αξιοπιστίας, για την εξαγωγή των παραγόντων 1ης τάξεως. 

α/α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ και ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 

Ι.      (Μ = 6.163, S.D. = .925, α = .927). 

1 Εκφέρουν καθαρά το λόγο. .569 
2 Είναι σαφείς και κατανοητοί. .471 
3 Προσελκύουν την προσοχή των σπουδαστών στο αντικείμενο της 

διδασκαλίας. 
.565 

4 Κάνουν το μάθημα κατανοητό. .489 
5 Δίνουν εξηγήσεις για το βαθμό που έβαλαν. .594 
6 Δίνουν διευκρινιστικές εξηγήσεις. .570 
7 Απαντούν πρόθυμα στις ερωτήσεις των σπουδαστών. .654 
8 Δίνουν εξηγήσεις με παραδείγματα. .555 
9 Έχουν τη θέληση να επαναλάβουν κάτι που δεν έγινε κατανοητό. .673 
10 Ενδιαφέρονται για το αν οι σπουδαστές κατάλαβαν το μάθημα. .719 
11 Είναι συστηματικοί. .646 
ΙΙ     (Μ = 6.213, S.D. = .884, α = .868). 

1 Είναι προσεγγίσιμοι. .640 
2 Είναι υπομονετικοί με τους σπουδαστές. .457 
3 Εμπνέουν εμπιστοσύνη. .519 
4 Δεν ειρωνεύονται τους σπουδαστές. .644 
5 Είναι φιλικοί με τους σπουδαστές. .760 
6 Κατανοούν τους σπουδαστές. .697 
7 Σέβονται τους σπουδαστές. .645 
ΙΙΙ     (Μ = 6.072, S.D. = .979, α = .822). 

1 Έρχονται καλά προετοιμασμένοι στο μάθημα. .551 
2 Έχουν τις γνώσεις ώστε να επιλύουν κάθε σχετική με το μάθημα  απορία. .800 
3 Έχουν γνώσεις που εμπνέουν εμπιστοσύνη στους σπουδαστές τους. .685 
4 Κατέχουν απόλυτα το αντικείμενο που διδάσκουν. .703 
5 Προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 

σπουδαστών. 
.599 

IV    (Μ = 6.304, S.D. = 1.036, α = .792). 

1 Αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους σπουδαστές.                              .684 
2 Βαθμολογούν δίκαια. .794 
3 Δεν μειώνουν τους σπουδαστές. .544 
4 Δεν ευνοούν τους «γνωστούς» τους σπουδαστές.                                  .659 
5 Δεν ενδίδουν σε πιέσεις προκειμένου να ευνοήσουν κάποιους σπουδαστές. .625 
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V    (Μ = 6.130, S.D. = 1.172, α = .777). 

1 Δεν κάνουν βαρετό το μάθημα. .738 
2 Δεν είναι μονότονοι  κατά την παράδοση του μαθήματος. .780 

K.M.O. =  0.913 
Bartlett's  Sig. = .000 
Total Variance Explained = 61.320 
 

Πίνακας 2. Τα αποτελέσματα της 2ης διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και της 

ανάλυσης αξιοπιστίας, για την εξαγωγή του παράγοντα 2ης τάξεως. 

α/α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ και ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 

Ι.     (Μ = 6.177, S.D. = .817, α = .879) 

1 Κατανοητή διδασκαλία και Ανατροφοδότηση.   .914 
2 Σχέσεις με Σπουδαστές.   .814 
3 Γνώσεις και Προετοιμασία. .806 
4 Δικαιοσύνη και Εντιμότητα. .798 
5 Ελκυστικότητα διδασκαλίας. .769 

K.M.O. =  0.836 
Bartlett's  Sig. = .000 
Total Variance Explained = 67.499 
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Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών
και κατασκευή της αποτυχίας. Προς μια 

πολιτισμική ανάλυση

Benincasa Luciana1

Περίληψη

Στην εργασία αυτή διερευνώ τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις διε-
ξαγωγής μιας πολιτισμικής ανάλυσης μορφών δημοσιοποίησης της αξιολό-
γησης στο ελληνικό σχολείο. Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης μπορεί να 
θεωρηθεί τρόπος κατασκευής της αριστείας και, επομένως, της αποτυχίας. 
Μετά από μια σύντομη συζήτηση των βασικών όρων παρουσιάζω μια επι-
σκόπηση πρακτικών και τελετουργιών στο πλαίσιο του ελληνικού σχολεί-
ου, όπου κάθε χρόνο διεξάγονται ποικίλες εκδηλώσεις αυτού του είδους. 
Ισχυρίζομαι ότι, κηρύσσοντας ορισμένους μαθητές πετυχημένους, αυτές 
οι πρακτικές ταυτόχρονα κηρύσσουν πολλούς άλλους αποτυχημένους και 
ότι η τεράστια έμφαση που δίνεται στους υψηλούς βαθμούς μεταφράζε-
ται σε αίσθηση απογοήτευσης για πολλούς μαθητές και σε άγχος για τους 
περισσότερους. Μια πολιτισμική ανάλυση επιμέρους μορφών δημοσιοποί-
ησης της αξιολόγησης στο σχολείο αναμένεται να προσφέρει βαθύτερη 
κατανόηση αυτών των πολιτισμικών μορφών και να αναδείξει νέες διαστά-
σεις του φαινομένου της σχολικής επιτυχίας/ αποτυχίας. Ο αναστοχασμός 
γύρω από τις εδραιωμένες πολιτισμικές πεποιθήσεις που εμπνέουν αυτές 
τις πρακτικές αναμένεται να οδηγήσει στην αμφισβήτησή τους, συμβάλλο-
ντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τάξη.

Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμική ανάλυση, Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης 
των μαθητών, Πολιτισμικές πρακτικές και τελετουργίες, Κατασκευή της 
σχολικής επιτυχίας και αποτυχίας

1. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Το-
μέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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Abstract

Practices that make school assessment public may be viewed as ways 
of fabricating excellence and, therefore, of constructing school success and 
failure. In this paper I explore the possibilities and the presuppositions for 
carrying out a cultural analysis of such practices in Greek education, where 
several such events take place yearly. After a brief overview of relevant 
ceremonies in the context of Greek school I argue that, by declaring certain 
students or pupils successful, at the same time they declare many other 
students a failure. The enormous emphasis placed on high grades causes 
disappointment in many pupils and anxiety in most of them. A cultural 
analysis of specific cultural forms designed to make assessment public is 
likely to highlight new dimensions of school success and failure. Reflection 
on the cultural values and beliefs that underpin these practices shall 
hopefully lead to questioning their “taken-for-grantedness”, thus mitigating 
the emphasis given to school success and improving the quality of everyday 
life in school.

Keywords: cultural analysis, school assessment made public, cultural prac-
tices and ceremonies, fabrication of school success and failure. 

1. Εισαγωγή

Ανησυχητικό φαινόμενο αποτελούν στην Ελλάδα οι απόπειρες αυτο-
κτονίας μαθητών και μαθητριών, τις οποίες οι επιστήμονες αποδίδουν σε 
μεγάλο βαθμό στο άγχος, στην πίεση γονέων και καθηγητών για επιτυ-
χία και στο φόβο στιγματισμού σε περίπτωση αποτυχίας (Κάτσικας, 2000). 
Σχολιάζοντας την αυτοκτονία μιας μαθήτριας, ο ψυχίατρος Μ. Μυλωνάκης 
(1997), σημειώνει ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη του περιβάλ-
λοντός της: «Των πεποιθήσεων και των αντιλήψεων αυτού του περιβάλ-
λοντος. Για το καλό και το κακό. Το δίκαιο και το άδικο. Το σωστό και το 
λάθος. Την επιτυχία και την αποτυχία στη ζωή.[. . .] Θα ήταν πολύ χρήσιμο 
να το μελετούσαμε». 

Σε αυτό το άρθρο διερευνώ τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις δι-
εξαγωγής μιας πολιτισμικής ανάλυσης μορφών δημοσιοποίησης της αξι-
ολόγησης των μαθητών στο ελληνικό σχολείο ως τρόπων κατασκευής 
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της επιτυχίας και της αποτυχίας. Στο θεωρητικό πλαίσιο, που στηρίζεται 
σε πρόσφατο έργο του ανθρωπολόγου Ray McDermott και των συνεργα-
τών του (1993, 1999, 2001, 2003, 2006), προσπαθώ να αποσαφηνίσω την 
έννοια «πολιτισμική ανάλυση». Από τη σκοπιά μιας τέτοιας ανάλυσης, η 
δημοσιοποίηση της αξιολόγησης στο σχολείο μπορεί να θεωρηθεί τρόπος 
κατασκευής της αριστείας και, επομένως, της επιτυχίας και της αποτυχί-
ας. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζω μια σύντομη επισκόπηση πρακτικών 
και τελετουργιών που, κηρύσσοντας ορισμένους μαθητές πετυχημένους, 
ταυτόχρονα κηρύσσουν πολλούς άλλους αποτυχημένους. Τέλος, υποστη-
ρίζω ότι μια πολιτισμική ανάλυση επιμέρους μορφών δημοσιοποίησης της 
αξιολόγησης των μαθητών στο σχολείο αναμένεται να αναδείξει νέες δια-
στάσεις του φαινομένου της σχολικής επιτυχίας/ αποτυχίας. Μια βαθύτερη 
κατανόηση αυτών των πρακτικών και τελετουργιών μπορεί να διευκολύνει 
τον αναστοχασμό γύρω από τις εδραιωμένες πολιτισμικές πεποιθήσεις που 
τις εμπνέουν και να οδηγήσει στην αμφισβήτησή τους, ώστε να μη δίνεται 
τόση έμφαση στη σχολική επιτυχία και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην 
τάξη.

2. Εννοιολογικό Πλαίσιο

1.1 Πολιτισμός και πολιτισμική ανάλυση

1.1.1 Τι είναι ο πολιτισμός;
Στις περιπτώσεις που η έννοια του πολιτισμού έχει αξιοποιηθεί ερευ-

νητικά στην εκπαίδευση, συνήθως έχει χρησιμοποιηθεί απλώς ως μια με-
ταβλητή που περιορίζεται σε πληροφορίες υπόβαθρου γύρω από τον τόπο 
γέννησης, τη μητρική γλώσσα και την εθνοτική προέλευση των συμμετε-
χόντων και σε δήθεν πολιτισμικής προέλευσης χαρακτηριστικά της συ-
μπεριφοράς τους. Οι Ray McDermott και Hervé Varenne προτείνουν να 
υιοθετήσουμε τον πολιτισμό ως κρίσιμη μονάδα ανάλυσης στην έρευνα 
στην εκπαίδευση. Δύο είναι οι ορισμοί του πολιτισμού που κυριαρχούν σε 
πρόσφατα έργα τους: «ο πολιτισμός είναι γνώση» και «ο πολιτισμός είναι 
σύνολο πρακτικών» (Duranti, 1997). Με λίγα λόγια, ο πολιτισμός γίνεται 
αντιληπτός αντίστοιχα (α) ως «η γνώση που οι άνθρωποι χρειάζονται για 
να ζήσουν μαζί» (McDermott & Varenne, 2003) και (β) ως σύνολο από συ-
ντονισμένες πρακτικές που είναι κοινές στα μέλη μιας ομάδας. Κατά κά-
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ποιον τρόπο μοιάζει με μια όπερα ή ένα χορό, με την έννοια ότι παρουσι-
άζεται κυρίως σε μη-λεκτική μορφή (McDermott & Varenne, 2006). Στο 
πλαίσιο μιας εποικοδομιστικής προσέγγισης οι δύο ορισμοί μπορούν να 
θεωρηθούν συμπληρωματικοί: η πολιτισμική γνώση αποτελείται από προϊ-
όντα της κοινωνικής κατασκευής, τα οποία συντηρούνται, αναπαράγονται 
και, πιο σπάνια, ανασκευάζονται, μέσα από καθημερινές κοινωνικές αλλη-
λεπιδράσεις και συντονισμένες πρακτικές. Πολιτισμική γνώση και πρακτι-
κές διαπλέκονται στην καθημερινή ζωή. 

1.1.2 Τι κάνει ο πολιτισμός;
Κάθε πολιτισμός θέτει για τα μέλη στόχους που θα έπρεπε να επιδιώ-

κουν στη ζωή τους. Επίσης, διαθέτει ένα σύστημα μέτρησης της ανταπό-
κρισης των ατόμων σε αυτούς τους στόχους, βάσει της οποίας τα άτομα 
αξιολογούνται. Όσα άτομα θεωρείται ότι ανταποκρίθηκαν λαμβάνουν δη-
μόσια αναγνώριση και προβάλλονται ως πρότυπα προς μίμηση. Αντίστρο-
φα, όσα δε στάθηκαν στο ύψος των στόχων στιγματίζονται και θεωρούνται 
παραδείγματα προς αποφυγήν. 

Κάθε πολιτισμός διαθέτει (α) ένα σύστημα από θέσεις, στις οποίες το-
ποθετούνται οι άνθρωποι ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ανταποκρί-
νονται στους πολιτισμικά αξιοδοτούμενους στόχους και (β) πρακτικές 
που παράγουν κατηγορίες ανθρώπων, ταξινομήσεις και ερμηνείες. Κάθε 
σύστημα ταξινόμησης προσφέρει ορισμένες δυνατότητες στα άτομα και 
παράλληλα τα αποκλείει από άλλες (McDermott, Goldman & Varenne, 
2001). Τα ταξινομητικά σχήματα είναι ουσιαστικά ιεραρχίες, όπου ορισμέ-
νες θέσεις θεωρούνται καλύτερες, ανώτερες και αντικειμενικά πιο επιθυ-
μητές από κάποιες άλλες. Θεωρείται ότι με τη θέση που καταλαμβάνει κά-
ποιος σε αυτό το ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης αποδεικνύει αν κατέχει 
ή όχι ορισμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες, στις οποίες προσδίδεται 
μεγάλη αξία στα πλαίσια της ομάδας. Σύμφωνα με τον κοινό νου, η παρου-
σία ή η έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών και ικανοτήτων εξηγεί γιατί 
υπάρχουν έχοντες και μη έχοντες, κατά αυτόν τον τρόπο νομιμοποιώντας 
σε κάθε κοινωνία την υπάρχουσα κοινωνική διαστρωμάτωση. 

1.1.3 Μια πολιτισμική ανάλυση
Εστιάζοντας ταυτόχρονα στην αλληλεπίδραση πρόσωπο-με-πρόσωπο 

και στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο αυτή εντάσσεται, μια πο-
λιτισμική ανάλυση επιτρέπει την αποδόμηση του συστήματος πολιτισμι-
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κών διευθετήσεων και την ανάδειξη των αρχών που το δομούν. Στη βάση 
της παραδοχής ότι οι άνθρωποι δείχνουν στην καθημερινότητα τα στοιχεία 
που είναι για αυτούς πιο σημαντικά, μια πολιτισμική ανάλυση προσδίδει 
μέγιστη σημασία στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στις ρουτίνες της κα-
θημερινής ζωής. Παράλληλα, όμως, επεκτείνεται πέρα από τα άτομα, στη 
μελέτη του (πολιτισμικού) κόσμου που αποτελεί το σκηνικό της καθημερι-
νής τους ζωής (McDermott & Varenne, 2006). 

Μια ανάλυση είναι πολιτισμική, εάν περιγράφει τα πολιτισμικά υλικά 
που οι άνθρωποι καθιστούν διαθέσιμα ο ένας στον άλλο κατά το έργο κοι-
νωνικής κατασκευής του κόσμου της καθημερινής ζωής. Ο όρος «πολιτι-
σμικά υλικά» αναφέρεται αφενός στην πολιτισμική γνώση και αφετέρου 
στις πρακτικές μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. 

Πεποιθήσεις, αξίες και αφαιρέσεις, όπως οι ιδέες της επιτυχίας και των 
γνωστικών ικανοτήτων αποτελούν την πολιτισμική γνώση μιας ανθρώ-
πινης ομάδας. Πρόκειται για όλα όσα θεωρούνται δεδομένα στα πλαίσια 
της ομάδας από την πολύ διαδεδομένη (αλλά όχι οικουμενική) πεποίθη-
ση ότι η ανθρωπότητα χωρίζεται σε άνδρες και γυναίκες μέχρι την πολύ 
πιο περιορισμένης εμβέλειας πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μετενσαρκώνε-
ται. Μεθοδολογικά, μια πολιτισμική ανάλυση απαιτεί να αμφισβητήσουμε 
έννοιες που φαίνονται αυτονόητες, όπως ακαδημαϊκή επίτευξη, φύλο και 
φυλή, καθώς και κάθε ερευνητικό πρόβλημα που τίθεται με αυτούς τους 
όρους. Πολύ οικείες διχοτομίες, όπως άντρας/ γυναίκα, λευκός/ μαύρος, 
αυτοί/ εμείς, ικανός/ ανίκανος και αποτυχημένος/ πετυχημένος δεν είναι 
αυθύπαρκτες κατηγορίες, διότι ο κόσμος δεν τέμνεται από τη φύση του 
κατά μήκους αυτών των γραμμών. Μια πολιτισμική ανάλυση επιδιώκει να 
φέρει στο φως τις διαδικασίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυ-
τές οι διχοτομίες καθίστανται κυρίαρχες στο λόγο και επηρεάζουν τη ζωή 
των ανθρώπων (McDermott, 1999, σελ. 166). Πώς καταφέρνουν οι άνθρω-
ποι να αναπτύξουν κατηγορίες που επιτρέπουν με συστηματικό τρόπο να 
προσδίδονται χαρακτηριστικά σε άτομα και να κατασκευάζονται έτσι είδη 
ατόμων, όπως ο «καλός μαθητής» και ο «αριστούχος»; Πρόκειται για κο-
λοσσιαίο έργο, το οποίο απαιτεί τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των 
ανθρώπων σε έναν πολιτισμό (McDermott & Varenne, 2006. McDermott, 
Goldman & Varenne, 2001). 

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας ξεχωριστό ενδιαφέρον μεταξύ των 
πρακτικών παρουσιάζουν οι τελετουργίες, δηλαδή πρακτικές ή σχήματα 
συμπεριφοράς που λαμβάνουν χώρα σε τακτικά διαστήματα, ακολουθώ-
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ντας συγκεκριμένο τυπικό. Μια πολιτισμική ανάλυση οφείλει να θέσει με-
ταξύ άλλων τα εξής ερωτήματα: Ποιες πρακτικές ή τελετουργίες προβάλ-
λουν ορισμένα είδη ατόμων; Από πού προέρχονται; Από πού αντλούν την 
αυθεντία τους; Πώς συντηρούνται; 

1.2 Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης

1.2.1 Σχολική επιτυχία και αποτυχία
Σύμφωνα με τους McDermott και Varenne οι δραστηριότητες όλων των 

ατόμων στις ΗΠΑ καθιστούν τη σχολική αποτυχία μια πανταχού παρούσα 
δυνατότητα για τον καθένα. Από τη σκοπιά μιας πολιτισμικής ανάλυσης 
το σωστό ερώτημα δεν είναι τι συμβαίνει με τα παιδιά που αποτυγχάνουν. 
Επιτυχία και αποτυχία είναι λέξεις που χρησιμοποιούμε, για να επισημά-
νουμε συγκεκριμένα «ζητήματα διαδικασίας»1 σε «ενορχηστρωμένες» δρα-
στηριότητες που εμπλέκουν εκατομμύρια ανθρώπους (McDermott, 1999, 
σελ. 164). Εφόσον οι συνηθισμένες σχολικές διαδικασίες και καταστάσεις 
είναι πολιτισμικά κατασκευάσματα, θα έπρεπε να ρωτήσουμε: Πώς ο πολι-
τισμός οργανώνει καταστάσεις στις οποίες τόσο πολλά παιδιά φαίνονται 
να αποτυγχάνουν; Ο πολιτισμός «κανονίζει»2, ώστε πολλά παιδιά να βρε-
θούν στο σχολείο σε δυσάρεστες καταστάσεις (McDermott & Varenne, 
2006. McDermott, Goldman & Varenne, 2001). 

1.2.2 Η σχολική αποτυχία ως «πρόβλημα»
Όλα τα άτομα που δεν καταλαμβάνουν τις ανώτερες θέσεις που το 

σχολικό σύστημα διαθέτει αποτελούν εν δυνάμει προβλήματα. πράγμα που 

1. Η κοινοβουλευτική μεταφορά που έχει επιλέξει ο McDermott («η ζωή μιας 
πολιτισμικής ομάδας είναι μια συνεδρίαση του κοινοβουλίου») προβάλλει τη 
«νομοθετική» διάσταση της κοινωνικής ζωής.
2. Η διατύπωση των McDermott & Varenne (2006) αποδίδει στον πολιτισμό 
ιδιότητες που συνδυάζουμε με ανθρώπους. Κοινωνικοί επιστήμονες όλων των 
προσανατολισμών και παραδόσεων έχουν χρησιμοποιήσει άφθονα τέτοιες 
προσωποποιήσεις, αν και μπορεί να διαφωνούσαν μεταξύ τους γύρω από το 
ποιες ακριβώς ιδιότητες αποδίδονται σε τι. Όπως όλες οι μεταφορές και αυτή έχει 
τα όριά της. Για παράδειγμα, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτισμοί 
λειτουργούν ως μονάδες, επισκιάζει την εσωτερική τους διαφοροποίηση. Ωστόσο, 
όπως παρατηρεί ο Alexander Wendt, σε σχέση με την προσωποποίηση του κράτους 
(2004) η αντίληψη του πολιτισμού ως οντότητας που λειτουργεί ως μονάδα έχει σε 
κάποιο επίπεδο νόημα και λογική.
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από μια σκοπιά είναι παράλογο, διότι η αποτυχία είναι απαραίτητη για να 
υπάρξει η επιτυχία. Όταν η δυαδική αυτή λογική εφαρμόζεται στο σχο-
λείο, όσοι δεν επιτυγχάνουν υψηλές σχολικές επιδόσεις αντιμετωπίζονται 
ως πρόβλημα από τους άλλους και συχνά από τον ίδιο τους τον εαυτό: 
αν δεν έχεις επιτύχει, τότε έχεις αποτύχει. Σύμφωνα με τους McDermott 
& Varenne (2006), χρειάζονται οι συντονισμένες προσπάθειες ενός ολό-
κληρου λαού, «ώστε να κατασκευαστούν και να συντηρούνται θεσμοί που 
μπορούν συστηματικά να διαχωρίζουν έναν πληθυσμό σε πετυχημένους 
και αποτυχημένους, ώστε ένα πρόβλημα να συναρμολογηθεί και έπειτα να 
αποκτήσει μια ακόμη γενιά παιδιών» (σελ. 30). Ετυμολογικά το πρόβλημα 
δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας πράξης προβολής. Τελικά, πρόβλημα 
είναι ό,τι στα πλαίσια μιας ομάδας προβάλλεται ως τέτοιο από τα ίδια τα 
μέλη, ή από άτομα στα οποία αναγνωρίζεται κάποια αυθεντία στην ανάδει-
ξη προβλημάτων, π.χ. τους επιστήμονες.

1.2.3 Η σχολική επιτυχία ως ερευνητικό πρόβλημα
Κάθε πολιτισμός διαθέτει ένα σύστημα θέσεων που οδηγεί στην τα-

ξινόμηση ανθρώπων βάσει διχοτομιών, οι οποίες μας είναι τόσο οικείες, 
ώστε να μας φαίνονται αυτονόητες. Τα ερευνητικά «προβλήματα» είναι 
και αυτά προϊόντα τέτοιων συστημάτων και ορίζονται εκ των έσω από ένα 
τέτοιο σύστημα θέσεων. Συντονισμένες δραστηριότητες σε διάφορα επί-
πεδα και τομείς της κοινωνικής ζωής συμβάλλουν, ώστε ένα πρόβλημα να 
αναγνωρίζεται ως τέτοιο, να τεκμηριωθεί, να τεθεί σε παρατήρηση, να του 
δοθεί μια εξήγηση και μια ερμηνεία και να ληφθούν μέτρα για την επίλυσή 
του (McDermott & Varenne, 2006).

Φαινόμενα σχετικά με τη σχολική επίδοση, και κυρίως τη χαμηλή, έχουν 
ερευνηθεί εντατικά. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο η 
έννοια της σχολικής αποτυχίας. Αν και ο όρος παίρνει διαφορετικές συν-
δηλώσεις από χώρα σε χώρα (Auduc, 1998), είναι φανερό ότι η έννοια της 
σχολικής αποτυχίας έχει νόημα σε σχέση με ό,τι δε θεωρείται αποτυχία, και 
ειδικά σε σχέση με ό,τι θεωρείται σχολική επιτυχία. Επιτυχία και αποτυχία 
κατασκευάζονται αμοιβαία και ταυτόχρονα από τα ίδια πολιτισμικά υλικά. 
Είναι προϊόν πολιτισμικών «δομών», πρακτικών και σχημάτων της γλώσ-
σας. Η παραγωγή της αριστείας αποτελεί την άλλη όψη της παραγωγής 
της σχολικής αποτυχίας, διότι χωρίς τους μαθητές που χαρακτηρίζονται 
«άριστοι» και «επιτυχημένοι» δεν θα υπήρχαν αυτοί που χαρακτηρίζονται 
αποτυχημένοι. 
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Οι κοινωνικές πρακτικές εκφράζουν αξίες και ταυτόχρονα συμβάλ-
λουν στη διαιώνισή τους. Τι συμβαίνει με τις ερευνητικές πρακτικές; Στη 
βάση πολιτισμικής ανάλυσης οι McDermott και Varenne (2006), ισχυρί-
ζονται ότι η έρευνα για τη σχολική αποτυχία αποτελεί η ίδια μέρος του 
προβλήματος. Προσθέτουν ότι αυτό είναι εξάλλου αναμενόμενο, διότι 
ένας πολιτισμός που παράγει ένα χ πρόβλημα τείνει να προτείνει λύσεις 
που αναπαράγουν το πρόβλημα. Σε κάθε συγκεκριμένη περίοδο τα μέλη 
μιας ομάδας συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητών, έχουν στη διάθε-
σή τους συγκεκριμένα πολιτισμικά υλικά, και όχι άλλα. Έτσι, τα προβλήμα-
τα συνέχεια αναδημιουργούνται, ακόμα και από όσους προσπαθούν να τα 
λύσουν, μέσα στους περιορισμούς που θέτει το εκάστοτε Zeitgeist. Εφόσον 
ούτε ο/ η ερευνητής/ τρία δεν μπορεί να θέσει τον εαυτό του/ της εκτός πο-
λιτισμού, πρέπει να αναγνωρίσει την πολιτισμική και ιστορική σχετικότητα 
τόσο της ύπαρξής του/ της όσο και της ερευνητικής δραστηριότητας. Έτσι, 
όπως το θέτουν οι McDermott & Varenne (2006), το πρόβλημα δεν είναι 
ότι πολλά παιδιά αποτυγχάνουν στο σχολείο, αλλά ότι ο πολιτισμός που 
έχουμε δημιουργήσει μας προσφέρει πολλές κλίμακες, οι οποίες μπορούν 
να δείξουν ότι τόσο πολλά παιδιά αποτυγχάνουν. Επειδή πολλοί ενήλικες 
εμπλέκονται στις διαδικασίες διάγνωσης και επανόρθωσης, το πρόβλημα 
γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Δεν πρόκειται όμως για ντετερμινιστική θέση. 
Οι McDermott & Varenne (2006) τονίζουν ότι το σύστημα «δεν είναι από 
μπετόν» και προτρέπουν τους αναγνώστες να λάβουν επίγνωση της κατά-
στασης, ώστε να συμβάλουν στην αλλαγή της. 

1.2.4 Τα «σωστά» ερωτήματα για μια πολιτισμική ανάλυση
Για πολλά χρόνια το ερώτημα που έθεταν οι ερευνητές ήταν ουσιαστικά 

το εξής: «Γιατί τα παιδιά από την χ ομάδα δε διαβάζουν τόσο καλά όσο τα 
άλλα;» Αρκετές δεκαετίες έρευνας γύρω από το «πρόβλημα» της σχολικής 
αποτυχίας δεν έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη σχολική πορεία 
ορισμένων παιδιών (Smith et al., 1993). Αν στρέψουμε τον «προβολέα» αλ-
λού θα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλουμε άλλα «προβλήματα». Μερι-
κά από αυτά μπορεί να αντιστοιχούν στα εξής ερωτήματα, τα οποία είναι 
και ερωτήματα που θα έθετε μια πολιτισμική ανάλυση: Πότε μετρούν οι 
διαφορές μεταξύ ατόμων στις σχολικές επιδόσεις; Πώς και πότε γίνονται 
αντιληπτές; Πώς γίνονται σημαντικές (ή ακόμα και καθοριστικής σημασί-
ας); Πότε μετρούν οι υψηλοί βαθμοί; Με ποιους τρόπους; Για ποιο λόγο; 
Κάτω από ποιες συνθήκες; Ποιοι θεσμοί προβάλλουν ορισμένα είδη ατό-
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μου (όπως του «πετυχημένου ανθρώπου/ μαθητή»); Από πού προέρχονται 
αυτοί οι θεσμοί; Από πού αντλούν την αυθεντία τους; Πώς συντηρούνται; 

Τα παραπάνω ερωτήματα προϋποθέτουν μελέτη των συναντήσεων 
πρόσωπο-με-πρόσωπο, καθώς και των ευρύτερων πλαισίων στα οποία αυ-
τές οι συναντήσεις είναι ενσωματωμένες. Αντί για την παραδοσιακή εστί-
αση των ερευνητών σε μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση χρειάζεται να 
εστιάσουμε στην παραγωγή στιγμών και καταστάσεων στις οποίες αυτά τα 
παιδιά αναγνωρίζονται ως προβλήματα, ως φορείς μαθησιακών δυσκολιών 
ή απλώς ως «αποτυχημένα». Τα σχολεία μας είναι πολύ αποτελεσματικά 
στο να παράγουν ένα είδος Εαυτού που, σε διάφορα επίπεδα λόγου και σε 
διαφορετικές ιστορικές στιγμές, μπορεί να προσδιορίζεται με ετικέτες που 
ποικίλλουν από «κουμπούρας» μέχρι «τούβλο», «κακός μαθητής» και «μα-
θητής με μαθησιακές δυσκολίες». Αυτά τα είδη ανθρώπου, μαζί με άλλους 
«εαυτούς» που ορίζονται σε σχέση με το εθνοτικό, φυλετικό ή γλωσσικό 
υπόβαθρο, οι McDermott, Goldman & Varenne (2001, σελ. 16) ονομάζουν 
«υποτιθέμενους εαυτούς» (supposed selves). Συνολικά εμπλέκονται σε αυ-
τές τις διαδικασίες εκατομμύρια άτομα, που όλα τους συμβάλλουν στην 
κατασκευή, στελέχωση και συντήρηση των συστημάτων που παράγουν 
επιτυχία και αποτυχία.

2. Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης στο ελληνικό σχολείο

3.1 Πρακτικές κατασκευής της αριστείας 

Ως σχετικά νέο μέλος της ελληνικής κοινωνίας πάντα εντυπωσιαζόμουν 
από τη συχνότητα με την οποία στην καθημερινή ζωή αποδίδονται στα 
άτομα χαρακτηρισμοί, όπως «πετυχημένο» και «αποτυχημένο». Με τον 
καιρό διαπίστωσα ότι η επιτυχία και η αποτυχία είναι, επίσης, κεντρικές 
έννοιες στο ελληνικό σχολείο, πολύ περισσότερο απ’ ότι σε άλλα εκπαιδευ-
τικά συστήματα που έχω γνωρίσει. Εάν δεχτούμε ότι οι άνθρωποι επιδει-
κνύουν στις καθημερινές τους συναλλαγές αυτά που μέσα στην ομάδα τους 
θεωρούνται σημαντικά, τότε ο διαχωρισμός μεταξύ πετυχημένων και απο-
τυχημένων είναι ζωτικής σημασίας στην ελληνική κοινωνία. Θεωρείται δε-
δομένο και αυτονόητο ότι κάθε άτομο θα καταλάβει (ή θα καταταχθεί σε) 
κάποια θέση στο ιεραρχικό σύστημα που αυτές οι δυο έννοιες οριοθετούν. 
Ορισμένες πρακτικές που φαίνονται απλώς να αναδεικνύουν την επιτυχία 
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στην ουσία την κατασκευάζουν. Αναπόφευκτο προϊόν αυτής της δραστη-
ριότητας κατασκευής είναι η αποτυχία. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω μια επισκόπηση τέτοιων πρακτικών στα 
ελληνικά σχολεία. Αντλώ «δεδομένα» από έγγραφα του ΥΠΕΠΘ που καθι-
ερώνουν και ρυθμίζουν πρακτικές που κατασκευάζουν την επιτυχία, καθώς 
και από την προσωπική μου εμπειρία της συμμετοχής στο ελληνικό σχο-
λείο, σε εκδηλώσεις έξω από το σχολείο και στην ελληνική κοινωνία γενι-
κά. Στην περίπτωση ανεπίσημων, μη-θεσμοθετημένων πρακτικών αντλώ 
πληροφορίες από τον τύπο. Χρησιμοποιώ σε μικρότερο βαθμό ανεπίσημες 
συζητήσεις με φοιτητές και φοιτήτριες.3 

3.2 Μέσα στο σχολείο

Μέσα στο σχολείο συναντάμε πολλές πρακτικές κατασκευής της αρι-
στείας, οι οποίες ρυθμίζονται από υπουργικές αποφάσεις, διατάγματα και 
νόμους. Παρακάτω αναφέρω τις πιο γνωστές.

Το απουσιολόγιο. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ορίζεται απουσιολό-
γος ο μαθητής ή η μαθήτρια που είχε το μεγαλύτερο βαθμό στην τάξη την 
προηγούμενη χρονιά. Καθήκον του/ της είναι η «σύνταξη και η φύλαξη 
του ημερήσιου δελτίου απουσιών». Ο σχετικός νόμος (Νόμος 1566/1985), 
όπως και ο προηγούμενος (Π.Δ. 104/1979/ Δ), κάνουν λόγο για μαθητή 
«διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν», ο οποίος αναπληρώνεται 
από άλλο μαθητή με τα ίδια προσόντα. 

Οι τιμητικές διακρίσεις. Όπως ορίζει ο νόμος, βραβεύονται με «Αρι-
στείο προόδου» με τη μορφή ειδικού διπλώματος οι μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου που έχουν γενικό βαθμό «Άριστα» και η διαγωγή τους χαρακτηρί-
στηκε «κοσμιοτάτη»4. Στον πρώτο μαθητή κάθε τάξης ή τμήματος με γενι-
κό βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» και διαγωγή «κοσμιωτάτη» απονέμε-
ται «Βραβείο προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται αριστείο ή 

3. Σύμφωνα με τον Wolcott (1995), στα πλαίσια μιας πολιτισμικής προσέγγισης 
πρέπει κανείς να αξιοποιήσει ποικίλες (ή και ασυνήθιστες) πηγές πληροφοριών, 
συλλέγοντας ακόμα και στοιχεία που συνήθως δεν λογαριάζονται ως ερευνητικά 
«δεδομένα». Στην πρωτοποριακή του εθνογραφία για την καθημερινή ζωή ενός 
διευθυντή σχολείου (The Man in the Principal’s Office) ο ίδιος χρησιμοποίησε 
π.χ. τον κατάλογο προσκεκλημένων στο γάμο της κόρης του διευθυντή ως πηγή 
πληροφοριών για τις  κοινωνικές του σχέσεις. 
4. Ίδια μεταχείριση προβλέπεται να έχουν οι μαθητές για «πράξεις αυτοθυσίας ή 
πράξεις εκφραζούσας ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας». 
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βραβείο και στους «ισοβαθμίσαντας» (Π.Δ. 104/1979/ Ζ). Στα περισσότερα 
σχολεία η τελετή λαμβάνει χώρα ως μέρος του εορτασμού για την επέτειο 
του «έπους του 1940» (28 Οκτωβρίου). Διαβάζονται δημόσια τα ονόματα 
των βραβευμένων, ο χαρακτηρισμός της αντίστοιχης επίδοσης («Άριστα» 
ή «Λίαν καλώς») και ο βαθμός. Οι μαθητές που βραβεύονται ανεβαίνουν 
συνήθως σε μια εξέδρα, όπου και τους απονέμεται από το Διευθυντή το 
αριστείο ή το βραβείο. Ο τύπος και οι διαστάσεις των διπλωμάτων, τα 
οποία υπογράφονται από τον εκάστοτε υπουργό, καθορίζονται με υπουρ-
γική απόφαση (Π.Δ. 104/1979/ Ζ). 

Μια ξεχωριστή θέση στην παρέλαση. Στην παρέλαση που διεξάγεται με 
την ευκαιρία των εθνικών και τοπικών εορτών παρελαύνει μια αντιπρο-
σωπεία από κάθε σχολείο. Ηγείται της αντιπροσωπείας μια μικρή ομάδα, 
η οποία αποτελείται από τους έξι μαθητές που είχαν τον υψηλότερο βαθμό 
την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ τους ο μαθητής ή η μαθήτρια της τρίτης 
τάξης με το μεγαλύτερο βαθμό ορίζεται σημαιοφόρος. Οι άλλοι αποκα-
λούνται παραστάτες (ΥΠΕΠΘ, 1974, 1985, 2000). Η θέση του σημαιοφό-
ρου είναι– σύμφωνα μ’ ένα μαθητή– «κάτι παρόμοιο με το αριστείο».  

Ταξίδια «αριστείας». Το 2002 θεσπίστηκε με νόμο το πρόγραμμα «Οι 
Νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη». Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ), προσφέρει κάθε χρόνο σε μερικές εκατο-
ντάδες αριστούχους μαθητές Λυκείου τη δυνατότητα να επισκεφτούν πρω-
τεύουσες χωρών-μελών της ΕΕ. Το πρόγραμμα καταρτίζεται κάθε χρόνο 
από τη ΓΓΝΓ και εγκρίνεται με απόφαση του/ της Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. Ο /Η Υπουργός καθορίζει, επίσης, τον αριθμό 
των μαθητών, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και τον τρόπο χρηματο-
δότησης (Νόμος 3027/28-06-2002). Η σχετική απόφαση για το 2007 καθό-
ριζε ως κριτήριο το βαθμό προαγωγής («Άριστα»). Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας οριζόταν ως κριτήριο ο βαθμός προαγωγής στην προηγούμενη τάξη 
και, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, προβλεπόταν κλήρωση (Υ.Α., 2007).

 «Ηλεκτρονικά αριστεία». Από το σχολικό έτος 2004-2005 το υπουρ-
γείο Παιδείας με την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) χορηγεί 
δωρεάν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους αριστούχους μαθητές γυμνασί-
ου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας (ΥΠΕΠΘ, 2006). Σύμ-
φωνα με πηγές του ΥΠΕΠΘ στόχος της πρωτοβουλίας είναι η «εξοικείωση 
των μαθητών με την Πληροφορική και η γενικότερη ενασχόλησή τους με 
τις Νέες Τεχνολογίες», καθώς και η «ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας και 
της προόδου των μαθητών» (Ελληνικό Κοινοβούλιο, 2006). Η παράδοση 
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των υπολογιστών (που ένας εκφωνητής των ειδήσεων ονόμασε «ηλεκτρο-
νικά αριστεία») γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, στην 
οποία μαζί με εκπροσώπους των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών μπορεί να 
παρίστανται και στελέχη του ΥΠΕΠΘ. Χορηγούνται υπολογιστές και σε 
μαθητές με ειδικές ανάγκες, και συγκεκριμένα σε μαθητές με προβλήματα 
όρασης, με κινητικά προβλήματα και (κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις) 
με νοητική στέρηση, αλλά αυτή η κατηγορία βραβείων δεν προβάλλεται 
από τα ΜΜΕ όσο η προηγούμενη. 

Άλλα παρόμοια φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, πηγά-
ζουν από πρωτοβουλία ιδιωτική. Για παράδειγμα, μια φοιτήτρια ανέφερε 
ότι ένας μαθητής του λυκείου όπου αυτή φοιτούσε, ο οποίος συνήθιζε να 
βραβεύεται για τη σχολική του επίδοση, είχε σκοτωθεί χρόνια πριν. Από 
τότε ο πατέρας του έδινε κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο δραχμές στον πρώ-
το αριστεύσαντα του σχολείου. 

3.3 Γύρω από το σχολείο

Έξω από το σχολείο συναντάμε θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες τοπι-
κών αρχών αλλά και φροντιστηρίων, ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οργα-
νισμών, όπως τράπεζες και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Φυσικά ο Τύπος, 
εθνικός και τοπικός, δίνει και εδώ το παρόν. 

Βράβευση από τις τοπικές αρχές. Οι αριστούχοι μαθητές βραβεύονται 
και σε τοπικό επίπεδο. Στις τελετές, που ανακοινώνονται εκ των προτέρων 
στον τοπικό Τύπο, παρίστανται οι εκπαιδευτικές αρχές του τόπου, ο Δή-
μαρχος και τα μέλη του κοινοβουλίου που κατάγονται από την περιοχή. 
Οι μαθητές ανεβαίνουν σε μια εξέδρα, όπου παραλαμβάνουν ένα δίπλωμα, 
ενώ ανακοινώνεται στο ακροατήριο το όνομα του καθενός, ο βαθμός, κα-
θώς και το όνομα του σχολείου στο οποίο φοιτούσε. 

Μερικά φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία αναγγέλλουν στον Τύπο ή 
στο δικό τους πίνακα ανακοινώσεων τα ονόματα των μαθητών που ση-
μείωσαν τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα (έτσι παρουσιάζονται) στις 
εισαγωγικές εξετάσεις. Προβάλλονται αυτοί που «πέρασαν» (σε αντίθεση 
με όσους «δεν πέρασαν»). Ανάμεσά τους προβάλλονται αυτοί που «πρώ-
τευσαν», δηλαδή που εισήχθησαν στη σχολή τους με την υψηλότερη βαθ-
μολογία (τους « πρώτους»). Μεταξύ τους έχουν τιμητική θέση αυτοί που 
πρώτευσαν σε σχολές, τις οποίες οι εφημερίδες αποκαλούν περιζήτητες και 
υψηλόβαθμες. Μερικά ιδιωτικά σχολεία της πρωτεύουσας διαφημίζονται 
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στον εθνικό Τύπο με φωτογραφίες των αριστευσάντων και των επιτυχό-
ντων. Οι τίτλοι των σχετικών άρθρων λαμβάνουν συχνά εμφατική μορφή, 
όπως «Συνεχίστε σταθερά, πάντα με σύστημα, πάντοτε πρώτοι!»5

Ο Τύπος, εθνικός και τοπικός, δεν περιορίζεται στο να αντανακλά τις 
παραπάνω πρωτοβουλίες, αλλά προχωρά στη δημοσίευση συνεντεύξεων 
με τους μαθητές που «πέρασαν» και κατά προτίμηση με τους « πρώτους». 

 Ιδιωτικοί οργανισμοί. Μερικές τράπεζες, με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας, βραβεύουν «αριστούχους» αποφοίτους λυκείου απ’ 
όλη την Ελλάδα, χορηγώντας χρηματικό ποσό στο μαθητή ή στη μαθήτρια 
που «αποφοίτησε με άριστα στο απολυτήριο και συγκέντρωσε το μεγα-
λύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης» στο σχολείο του/ της (ΥΠΕΠΘ, 2008). 
Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας επιβραβεύει απ’ όλους τους νομούς της 
χώρας το μαθητή ή τη μαθήτρια που πρώτευσε στις ετήσιες εισαγωγικές 
εξετάσεις για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Άλλη εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας βραβεύει αριστούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη πέρα από τις επιδόσεις, την οικογενειακή και οικονο-
μική κατάσταση του μαθητή ή της μαθήτριας. 

 Διάφοροι σύλλογοι. Διάφοροι σύνδεσμοι ή σύλλογοι βραβεύουν 
μέλη τους που αρίστευσαν στο σχολείο ή στις πανεπιστημιακές σπουδές. 
Μερικά κληροδοτήματα και ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη δίπλα στην επί-
δοση και κοινωνικά κριτήρια, δίνοντας το προβάδισμα σε νέους και νέες 
που είναι ορφανοί/ ές ή άποροι/ ες. Μερικές φορές το ήθος, το φύλο ή η 
γεωγραφική προέλευση (καταγωγή από ορισμένα χωρία ή περιοχές) ανα-
φέρονται ως επιπλέον κριτήρια, για να δοθεί το βραβείο (Οδηγός, 2000). 

4. Συζήτηση: Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης 
και τιμητικές διακρίσεις

4.1 Τιμητικές διακρίσεις

Ας ανακαλέσουμε τα ερωτήματα που διατύπωσα προηγουμένως: Πότε 

5. Σε σχέση με τις τοπικές αρχές, ο ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ή ιδιωτικού σχολείου 
έχει προφανώς άλλους λόγους, για να ανακοινώσει αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο από 
τη σκοπιά της εργασίας αυτής δεν έχει σημασία ο λόγος για τον οποίο αυτές οι 
πληροφορίες θεωρούνται άξιες δημοσιοποίησης από αυτούς που τις δημοσιοποιούν. 
Σε τελευταία ανάλυση και η μια και η άλλη συμπεριφορά γίνονται κατανοητές στα 
πλαίσια μιας κοινωνίας, στην οποία δίνεται τεράστια σημασία στην αριστεία και 
στην πρωτιά. 
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μετρούν οι διαφορές μεταξύ ατόμων στις σχολικές επιδόσεις; Πώς και πότε 
γίνονται αντιληπτές; Πώς γίνονται σημαντικές (καθοριστικής σημασίας); 
Πότε μετρούν οι υψηλοί βαθμοί; Με ποιους τρόπους; Για ποιο λόγο; Κάτω 
από ποιες συνθήκες; Ποιοι θεσμοί προβάλλουν ορισμένα είδη ατόμου; Από 
πού προέρχονται αυτοί οι θεσμοί; Από πού αντλούν την αυθεντία τους; 
Πώς συντηρούνται; Αυτά τα ερωτήματα οριοθετούν ένα πεδίο, στο οποίο 
οι σχολικές πρακτικές, οι επικεντρωμένες στην επιβράβευση μαθητών με 
υψηλή βαθμολογία, είναι ένα από τα κομβικά σημεία. Οι διάφορες μορ-
φές επιβράβευσης αποτελούν στιγμές, καταστάσεις ή πλαίσια στα οποία 
ορισμένα παιδιά «αναγνωρίζονται» δημόσια ως προικισμένα ή ικανά ή επι-
μελή--ή όλα αυτά μαζί  ή  καλύτερα  αναγνωρίζονται ως πιο προικισμένα, 
ικανά και επιμελή από τ’ άλλα. Με όρους της μορφολογικής ψυχολογίας 
(Gestalt) η επιτυχία που προβάλλεται ως μορφή (figure) μπορεί να γίνει 
αντιληπτή μόνο σε σχέση με το αντίθετό της, την αποτυχία ή την απουσία 
της επιτυχίας. Στις δημόσιες εκφάνσεις, που αναφέρω, η αποτυχία αποτελεί 
το φόντο (ground) που καθιστά το «περίγραμμα» της επιτυχίας ορατό6. Οι 
επιβραβεύσεις είναι κρίσιμες στιγμές, στις οποίες η επιτυχία και η αποτυχία 
αποδίδονται στους μαθητές. Βέβαια, η απόδοση επιτυχίας και αποτυχίας 
γίνεται και σε άλλα πλαίσια, για παράδειγμα, όταν στη διάρκεια του μα-
θήματος ο/ η εκπαιδευτικός απευθύνεται με την προσφώνηση «μπράβο» 
σε κάποιους μαθητές ή μαθήτριες και όχι σε άλλους. Ωστόσο, θεωρώ ότι 
οι μορφές δημοσιοποίησης της αξιολόγησης στις οποίες εστιάζω εδώ προ-
σφέρονται καλύτερα για μελέτη, διότι είναι τυποποιημένες και επομένως 
πιο προσιτές. Επιπλέον, είναι εδραιωμένες και ριζωμένες στη συλλογική 
ζωή του σχολείου και στη συνείδηση πολλών ατόμων—ουσιαστικά στη 
συνείδηση όλων. Σε αυτές τις πρακτικές συμμετέχουν με μαζικό τρόπο, 
πότε ως πρωταγωνιστές και πότε ως θεατές, τα περισσότερα από τα μέλη 
μιας κοινωνίας. Για παράδειγμα, ο αναγνώστης που επιλέγει να διαβάζει 
ένα άρθρο για τη μαθήτρια που εισήχθη πρώτη σε κάποια ιατρική σχολή, 
καθώς και τη σχετική συνέντευξη, αναγνωρίζει την είδηση, και κατά συ-
νέπεια την έμφαση στην πρωτιά, ως άξια προσοχής. Με αυτή την έννοια 
συμβάλλει στο να επιβεβαιωθεί (αυτού του είδους) η «επιτυχία» ως κριτή-
ριο για την περιγραφή και την κατάταξη ανθρώπων. Έτσι το συγκεκριμένο 
σύστημα ιεράρχησης των μελών μιας ομάδας ενισχύεται. 

6. Ταυτόχρονα, όμως ισχύει και το αντίθετο. Εξαρτάται από το πώς το άτομο 
«διαστίζει» (punctuates) τη ροή της εμπειρίας (Bateson, 1972, σελ. 163).
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4.2 Προς μια πολιτισμική προσέγγιση των τιμητικών διακρίσεων στο σχο-
λείο

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζω πιο πάνω, μια πολιτισμική προσέγγιση 
απαιτεί να υποβάλουμε σε εξέταση ιδέες/ αξίες/ αφαιρέσεις που θεωρού-
νται δεδομένες στην καθημερινή ζωή, καθώς και πρακτικές που βασίζονται 
σε αυτές τις ιδέες και αξίες και από αυτές παίρνουν νόημα. 

Θα έπρεπε κατ’αρχήν να αμφισβητήσουμε έννοιες που είναι τόσο συ-
νυφασμένες με την καθημερινότητα που φαίνονται μέρος της φύσης του 
κόσμου. Η επιτυχία και η αποτυχία υπάρχουν στη φύση; Η αυτονόητη απά-
ντηση της ανθρωπολόγου είναι αρνητική: πρόκειται για πολιτισμικά κατα-
σκευάσματα. Όπως όλες οι έννοιες είναι και αυτές πολιτισμικά και ιστορι-
κά σχετικές. Ακόμα και όσες έννοιες απαντώνται σε πολλούς πολιτισμούς 
γίνονται συχνά αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο από τόπο σε τόπο. Βέ-
βαια, το ζήτημα δεν εξαντλείται στο οντολογικό επίπεδο. Η επιτυχία και η 
αποτυχία «υπάρχουν» ως κοινωνικές πραγματικότητες. «Υπάρχουν», όπως 
«υπάρχει» η φυλή, και όπως η φυλή επηρεάζουν τις δια-ατομικές και διομα-
δικές σχέσεις. Εάν ο διαχωρισμός μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων 
βιώνεται από πολλούς ανθρώπους ως πραγματικός στην καθημερινότητά 
τους, αυτό συμβαίνει και εξαιτίας των πρακτικών που έχουν ως κεντρικό 
άξονα το δίπολο επιτυχία/ αποτυχία. Μέσα από πρακτικές, όπως οι ποικί-
λες μορφές δημόσιας επιβράβευσης, αυτός ο διαχωρισμός καθίσταται ση-
μαντικός στη ζωή του ατόμου και της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να διαιω-
νίζεται. Πέρα από το να αμφισβητήσουμε τις εν λόγω αξίες πρέπει, λοιπόν, 
να αμφισβητήσουμε και τις πρακτικές που βασίζονται σε αυτές τις αξίες, 
παίρνουν νόημα από αυτές και με τη σειρά τους τούς προσδίδουν νόημα 
και τις διαιωνίζουν. Σε τι χρησιμεύουν αυτές οι πρακτικές; Χωρίς αυτές πώς 
θα διέφερε η ζωή στο σχολείο; 

Η ιδέα του αριστούχου είναι κεντρική σε αυτό το σχολικό σύμπαν. Ένας 
μαθητής ή μια μαθήτρια ονομάζεται αριστούχος, όταν έχει μέσο όρο βαθ-
μολογίας «Άριστα». Στο Λύκειο ο χαρακτηρισμός «‘Άριστα» αντιστοιχεί 
στους βαθμούς επίδοσης 18,1-20 (Π.Δ. 86/2001, Π.Δ. 60/2006) και στο Γυ-
μνάσιο στους βαθμούς 18,5-20 (Π.Δ. 465/1981). Γιατί όχι, για παράδειγμα, 
19,1-20, δηλαδή γιατί όχι 19 αντί για 18; Οπωσδήποτε η αντιστοιχία που 
το Π.Δ. επιβάλλει είναι αυθαίρετη. Μοιάζει σαν οι όροι του ζητήματος να 
ρυθμίζονται, ώστε να παράγεται ένα επιθυμητό ποσοστό «αριστείας». Εάν 
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το «άριστα» αντιστοιχούσε στο απόλυτο 20, πράγμα που θα ήταν ίσως και 
πιο λογικό, θα μπορούσαν να υπάρχουν σχολεία ή σχολικές τάξεις χωρίς 
ούτε ένα μαθητή στον οποίο να μπορεί να αποδοθεί αριστείο. Υποθέτω ότι 
ένα τέτοιο σχολείο θα αποτελούσε «πρόβλημα». Ακολούθως, αν το «άρι-
στα» αντιστοιχούσε σ’ ένα μεγαλύτερο διάστημα, για παράδειγμα 17-20, 
ενδέχεται να υπήρχε υπερπροσφορά αριστούχων και αυτό θα μείωνε την 
αξία της διάκρισης7. Ακόμα και η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ γυ-
μνασίου (όπου ως «Άριστα» λογίζονται οι βαθμοί από το 18,5) και λυκείου 
(όπου ως «Άριστα» θεωρούνται οι βαθμοί από 18,1) θα μπορούσε να ερ-
μηνευτεί ως προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ύπαρξη (ικανοποιητικού) αριθ-
μού από «αριστούχους» και στα λύκεια, όπου η απόκτηση υψηλών βαθμών 
είναι υποτίθεται πιο δύσκολη και επομένως πιο σπάνια σε σχέση με το γυ-
μνάσιο.8 

Μπορούμε να υπερβούμε το δίπολο επιτυχία/ αποτυχία πηγαίνοντας 
στην πηγή του, με το να εξετάσουμε τις καταστάσεις στις οποίες μερικά 
άτομα κηρύσσονται επιτυχημένα. Μια πολιτισμική ανάλυση επιβάλλει να 
περιγράψουμε τα πολιτισμικά υλικά που σε αυτά τα πλαίσια οι άνθρωποι 
καθιστούν διαθέσιμα ο ένας στον άλλον. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας 
τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν πάνω απ’ όλα έννοιες που επιτρέπουν (και 
φαίνονται να «επιβάλλουν») την κατάταξη των ανθρώπων σε ιεραρχίες, 
καθώς και τις πρακτικές μέσα από τις οποίες αυτές οι έννοιες γίνονται ορατές 
και προβάλλονται τακτικά,  με αποτέλεσμα να μείνουν ζωντανές στη συνείδη-
ση των μελών της ομάδας και να επηρεάζουν την αυτοαντίληψή τους.

Μια πολιτισμική ανάλυση απαιτεί να μελετήσουμε τις συναντήσεις 
πρόσωπο-με-πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση κεντρικό ρόλο έχουν οι 
τελετές απονομής τιμητικών διακρίσεων στα σχολεία, καθώς και οποιεσ-
δήποτε κοινωνικές συναντήσεις, στις οποίες η έννοια της επιτυχίας παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο. Ακόμα, θα πρέπει να μελετήσουμε το ευρύτερo πλαίσιo 
στo οποίo αυτές οι συναντήσεις διεξάγονται. Όμως, τι αποτελεί το πλαί-

7. Βέβαια, και η βαθμολόγηση θα μπορούσε να ρυθμίζεται, ώστε να διατηρηθούν 
οι ισορροπίες που θεωρούνται εύλογες. 
8. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2006 
στη Β’ Γυμνασίου βαθμολογήθηκε με «Άριστα» το 19,9% των μαθητών και στη Β’ 
Λυκείου το 14,1% (Λακασάς, 2008).
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σιο; Στο θετικιστικό παράδειγμα έρευνας το πλαίσιο αντιμετωπίζεται ως 
κάτι (α) εξωτερικό σε σχέση με το υπό μελέτη φαινόμενο και (β) ανεξάρ-
τητο από το ίδιο το φαινόμενο. Το πλαίσιο θεωρείται ότι έχει αυτόνομη 
ύπαρξη και ένα σύνολο γνωρισμάτων που μπορεί κανείς να περιγράψει 
αντικειμενικά. Αντίθετα, από τη σκοπιά του κοινωνικού εποικοδομισμού 
(ή κονστρουξιονισμού) είναι βασικό να λαμβάνεται υπόψη ο ορισμός του 
πλαισίου που δίνουν οι δρώντες: ποιες όψεις του πλαισίου οι δρώντες θε-
ωρούν σημαντικές; Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι ορίζουν το πλαί-
σιο μέσα από την αλληλεπίδραση (Bauman & Briggs, 1990). Στη βάση της 
παραδοχής ότι διαφορετικοί ορισμοί του πλαισίου οδηγούν τα άτομα σε 
διαφορετικές επιλογές και διαφορετική συμπεριφορά, είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε πώς το πλαίσιο ορίζεται από τους συμμετέχοντες (τους πλη-
ροφορητές μας). Τέλος, δρώντας, οι άνθρωποι επηρεάζουν το πλαίσιο της 
δράσης. Το πλαίσιο είναι δηλαδή πάντα αναδυόμενο (Bauman & Briggs, 
1990)9. Σ’ ένα αρκετά πρόσφατο ορισμό οι Jacob & Jordan (1993) περιγρά-
φουν τα πλαίσια ως «σκηνικά», όπως αυτά ορίζονται από τους ανθρώπους, 
στα οποία κάποιες συμπεριφορές θεωρούνται κατάλληλες και κάποιες άλ-
λες όχι.

4.3 Τελικά σχόλια

Μια πολιτισμική ανάλυση επιμέρους μορφών δημοσιοποίησης της 
σχολικής αξιολόγησης ως πολιτισμικών υλικών αναμένεται να αναδείξει 
νέες διαστάσεις του φαινομένου της σχολικής επιτυχίας/ αποτυχίας. Μια 
βαθύτερη κατανόηση σχετικών πρακτικών και τελετουργιών μπορεί να 
διευκολύνει τον αναστοχασμό γύρω από τις εδραιωμένες πολιτισμικές πε-
ποιθήσεις που εμπνέουν αυτές τις πρακτικές και να οδηγήσει στην αμφι-
σβήτησή τους. (Αν και είναι αλήθεια ότι για να ξεκινήσει κανείς ένα τέτοιο 
εγχείρημα πρέπει να έχει ήδη μέσα του τους σπόρους της αμφισβήτησης.) 
Μετριάζοντας την έμφαση που δίνεται στη σχολική επιτυχία, αυτή η δια-

9. Διεξάγοντας την έρευνα που προτείνεται εδώ, παρατηρώντας τους ανθρώπους 
«επί τω έργω», και ειδικά πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με μαθητές και φοιτητές 
μπορεί η ερευνήτρια να επηρεάσει και αυτή το πλαίσιο. Για παράδειγμα θα θέσει 
τους πληροφορητές –μαθητές ή εκπαιδευτικούς– μπροστά σε ζητήματα που μέχρι 
τώρα ενδέχεται να μην έχουν εξετάσει θεωρητικά, παρόλο που έχουν βιώσει τις 
σχετικές καταστάσεις.
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δικασία αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
τάξη, στην οποία πολλά παιδιά με τις παρούσες συνθήκες βιώνουν καθη-
μερινά άγχος και αίσθηση αποτυχίας. 
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H διδακτική της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό
για τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης:

συγκριτική μελέτη

Παπαδοπούλου Σμαράγδα1 

Περίληψη

Στην εργασία που ακολουθεί εξετάζεται το μοντέλο εκπαίδευσης που 
αφορά στην προετοιμασία των δασκάλων κατά τις πανεπιστημιακές τους 
σπουδές, για να διδάξουν τη μητρική γλώσσα. Πρόκειται για μια συγκριτι-
κή μελέτη στην οποία γίνονται εμφανείς συγκλίνουσες και αποκλίνουσες 
μεταβλητές, όπως η πολιτισμική επίδραση, η ιστορία κάθε λαού, η οικονο-
μική και η πολιτική στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών μιας 
χώρας. Παράλληλα, η μελέτη αυτή δίνει πληροφορίες για τις πρακτικές 
ασκήσεις των εκπαιδευόμενων δασκάλων σε διάφορες χώρες με στόχο τον 
περαιτέρω προβληματισμό για την ποιότητα της γνώσης που παρέχεται 
στον Έλληνα δάσκαλο ως προς τη διδακτική  της μητρικής  γλώσσας κατά 
τις πανεπιστημιακές σπουδές. Η απομόνωση της γνώσης στη διδακτική 
μεθοδολογία με την εξειδίκευση και η έμφαση στην μορφολογία της γλώσ-
σας έναντι της δημιουργικής και επικοινωνιακής της φύσης τίθενται ως 
ζητήματα αδυναμίας για τη διδακτική της γλώσσας παγκοσμίως σε σχέση 
με τις πανεπιστημιακές σπουδές των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναφέ-
ρονται δεδομένα ψυχολογικής, ιστορικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής και  
κοινωνικής φύσης  θεωριών για την ερμηνεία της κατάστασης, όπως αυτή 
διαμορφώνεται σε σχέση με το θέμα που εξετάζουμε.

Λέξεις Κλειδιά: Γλώσσα, γλωσσική διδασκαλία της μητρικής γλώσ-
σας, συγκριτική εκπαίδευση, προετοιμασία φοιτητών για γλωσσική διδα-
σκαλία.

1. Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων.
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Abstract

This study examines teacher’s capacity to teach mother tongue in terms 
of their postgraduate studies at the University. A comparative research of 
the courses offered and different parameters such as cultural influences, 
history of nations, political situation of countries, economy are discussed. 
Moreover, this study refers to practical training of teachers in different 
countries in order to find similarities or differences that could make the 
difference in an effective curriculum of teacher’s preparation. Cognition and 
isolation of teaching specializations focus in the morphology of language 
against semantics and meaning making are some of the findings of the 
study. Options of psychological, historical and sociological perspectives in 
education can be varied through learning theories and encourage teachers’ 
training and teaching mother tongue in multicultural settings.

Key words: language, teacher training, mother tongue, comparative 
education.

1. Εισαγωγή

Η διδακτική της γλώσσας στο εξωτερικό σχετίζεται με προβλήματα τα 
οποία θα μπορούσε κανείς να τοποθετήσει στους εξής θεματικούς άξονες 
(Gonzalez &Darling-Ηammond,2000)

-Αποτυχία να δούμε την εσωτερική σχέση ανάμεσα στις πρώτες, στις 
δεύτερες γλώσσες και στους πολιτισμούς. Τα σχολεία και τα προγράμματα 
εκπαίδευσης συχνά εστιάζουν στην προσπάθεια των μαθητών να μάθουν 
καλά την πρώτη γλώσσα.

- Αποσπασματικότητα στη μάθηση και απομόνωση της διδασκαλίας 
και μάθησης της γλώσσας 

-Διάσταση απόψεων για τη γλώσσα. Η εστίαση σε τομείς μελέτης της 
γλώσσας, όπως φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο απομακρύνει 
από το φυσικό ρόλο της χρήσης της γλώσσας, που είναι η ανθρώπινη έκ-
φραση και επικοινωνία.

- Η στενή οπτική, η οποία αγνοεί την κοινωνική φύση της γλώσσας 
ως εργαλείο επικοινωνίας και μηχανισμός που ερευνά το περιεχόμενο της 
γλώσσας. Η γλωσσική μελέτη γενικά απομονώνεται από το περιεχόμενο, 
απομονώνεται από τη ζωή των φοιτητών και πολλά στοιχεία  της διδασκα-
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λίας αποτελούν μορφολογική θεώρηση της γλώσσας έναντι της απόδοσης 
νοήματος  στις γλωσσικές δομές. 

- Παραλυτική εστίαση στη μεθοδολογία

2. Μελέτες σχετικές με τη διδακτική της Μητρικής Γλώσσας

Ιστορικά η προετοιμασία των δασκάλων εστιάζει σε μοντέλα οργάνω-
σης παρουσίασης και επιτυχίας μαθημάτων. Οι  Tedick και  Walker (1994), 
υποστηρίζουν ότι αυτή η επιμονή στη μέθοδο στερεί το δάσκαλο από την 
αναπτυσσόμενη γνώση για τη γλώσσα σε τομείς διδασκαλίας και μάθησης. 
Αυτή η γνώση στηρίζει μια συστηματική και παραγωγική διαδικασία στην 
οποία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά (Tedick &Walker, 1994). Η ίδια μελέτη 
υποστηρίζει ότι:

-Υπάρχει αποτυχία σύνδεσης μεταξύ γλώσσας και κουλτούρας. Ωστό-
σο, δε  βοηθά να προσθέσουμε περισσότερα μαθήματα πολιτισμού στο 
πρόγραμμα σπουδών, αλλά χρειάζεται να δοθεί προσοχή στη σχολική 
κουλτούρα και στην οικολογία της τάξης. 

-Στα προγράμματα σπουδών εμφανίζονται οι εξής  περιοχές έρευνας: 
γλώσσα και κουλτούρα - ο μαθητής της γλώσσας- οριοθέτηση του προ-
γράμματος σπουδών και των στάσεων του μαθητή, θεωρία και έρευνα στη 
γλώσσα, σχολική κουλτούρα και δεύτερες γλώσσες, γλώσσα και διαφορά 
πολιτισμού, εμπειρία στην τάξη.

Σε άλλη μελέτη οι ειδικοί συμπεραίνουν ότι ο πολιτισμός των εθνών 
και η πολιτισμική μάθηση επιδρά στην εκπαίδευση των δασκάλων ως προς 
τη γλωσσική μάθηση, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις εκπαιδευτικές ιδέες 
και πρακτικές σε τοπικό και σε γενικευμένο χωρικά πλαίσιο (Alexander, 
2001).

Σε άρθρο του Comparative Education, που δημοσιεύει ερευνητική 
ομάδα του Πανεπιστημίου Stavanger University College στη Νορβηγία,  η 
έρευνα αφορά στην προσπάθεια των κυβερνήσεων του δυτικού κόσμου να 
εκπαιδεύσουν δασκάλους και να τους ασκήσουν πρακτικά στον κεντρικό 
κρατικό έλεγχο (Stephens, Tonessen & Kyriakou, 2004). Οι επίσημες προσ-
δοκίες της κατάλληλης γνώσης για το δάσκαλο αντιπροσωπεύουν πρότυ-
πα της πολιτείας που μπορούν να επηρεάσουν, ενδεχομένως, αυτό που οι 
διδάσκοντες των μελλοντικών δασκάλων επιχειρούν μέσα στην πανεπι-
στημιακή κοινότητα  (Page, 2001). Επίσης, είναι λογικό να συμπεραίνουμε 
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ότι οι εθνικοί εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν κάποια επίδραση στην κατάρτιση 
ενός εκπαιδευτικού για το επάγγελμα που θα ασκήσει (Kallestad & Ol-
weus, 1998).

3. Συγκριτική μελέτη διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας 
στα Παιδαγωγικά Τμήματα των πανεπιστημίων

Στην Ελλάδα οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στα Παιδαγωγικά 
Τμήματα διαρκούν λίγες εβδομάδες και δεν αμείβονται, ούτε προβλέπεται 
υποτροφία για την εργασία αυτή των φοιτητών σε πρακτικό επίπεδο. Η 
εκπαίδευση στα σχολεία της Αγγλίας είναι 18 εβδομάδες το λιγότερο. Επί-
σης, στη Νορβηγία οι φοιτητές μπαίνουν στην τάξη για χρονικό διάστημα 
12 έως 14 εβδομάδων. Στην Αγγλία οι φοιτητές παίρνουν μισθό για την 
πρακτική τους άσκηση, ενώ στη Νορβηγία δικαιούνται να πάρουν δάνειο 
και υποτροφία για τον ίδιο σκοπό. 

Το Μοντέλο Εκπαίδευσης των δασκάλων στην Καραϊβική βασίζεται 
στην ιδέα ότι  ο δάσκαλος δίνει τη γνώση και οι μαθητές την αποταμιεύουν 
(the banking model of Knowledge – Freire, 1972). Σ’ ένα περιβάλλον μάθη-
σης, όπως αυτό, οι δάσκαλοι καλούνται να είναι δημιουργικοί, ευρηματι-
κοί, να προσεγγίζουν κριτικά τους στόχους τους.  Κι ενώ αυτό υπονοεί ότι 
μπορούν να έχουν την ωριμότητα των αποφάσεών τους, στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία υποχρεώνονται από την κρατική πλευρά να προσαρμο-
στούν σε  εντολές υπουργικών αποφάσεων  που  γίνονται ολοένα και πιο 
λεπτομερείς σε στόχους  και σε περιεχόμενο σπουδών με διαρκώς αναθε-
ωρούμενες μεθόδους και δραστηριότητες αξιολόγησης.  Και εδώ, λοιπόν, 
μπαίνει το θέμα επίδρασης της  πολιτικής εξουσίας και του ελέγχου  από 
την πολιτεία για το διδακτικό στυλ των πανεπιστημιακών δασκάλων, τόσο 
στο μάθημα της Διδακτικής της Μητρικής  Γλώσσας  που είναι καθοριστικό 
για τη διαμόρφωση συνειδήσεων χάρη στην επικοινωνιακή του φύση, όσο 
και γενικότερα (Harley et al,  2000).

Σε άλλη μελέτη (Young, 1998) υποστηρίζεται  πως το αναλυτικό πρό-
γραμμα των σπουδών του δασκάλου, για να είναι αποτελεσματικό χρει-
άζεται να αξιοποιήσει τις εσωτερικές του σχέσεις ανάμεσα στα γνωστικά 
αντικείμενα. (Συσχετιστική εξειδίκευση- connecting specialization). Εξάλ-
λου, η κυβέρνηση της Καραϊβικής με την 18η Συνάντηση Ηγετικών Στε-
λεχών στην Εκπαίδευση (1997) επιζητεί το ιδανικό πρόσωπο με τις πολ-
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λαπλές δεξιότητες γραμματισμού, ικανότητες πολυγλωσσίας, ανεξάρτητο 
και κριτικό πνεύμα, παιδοκεντρική διδασκαλία, σφαιρική ποιότητα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφαρμογή της τεχνολογίας ως βοήθεια στο 
διδακτικό έργο.  Επίσης, οι Κορεάτες ως νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, όπως  
φαίνεται σε άλλη επιστημονική μελέτη, συμφωνούν με την παιδoκεντρική 
μάθηση και το ρόλο του δασκάλου ως συμβούλου σε πρακτικές ενοποιη-
μένης μάθησης (Young-Ihm Kwon, 2003). Σε αντίθεση με αυτή τους την 
πεποίθηση, η έρευνα δείχνει ότι  δε χρησιμοποιούν τη διαθεματική προσέγ-
γιση κι οι τακτικές είναι κυρίως δασκαλοκεντρικής προσέγγισης στη διδα-
σκαλία τους. Τα παιδιά δεν ενθαρρύνονται να ερευνήσουν τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα και να εκφράζουν τις ιδέες τους. Λόγοι αυτής της διά-
στασης μεταξύ του  «θέλω» και του «κάνω» των δασκάλων, όπως οι ίδιοι 
υποστηρίζουν, θεωρούνται  οι μεγάλες- πολυάριθμες τάξεις και η  έλλειψη 
διδακτικού προσωπικού στη χώρα αυτή. 

Οι ιστορικές, πολιτισμικές, φιλοσοφικές βάσεις επηρεάζουν, όπως κα-
ταλήγει η έρευνα, για κάθε κράτος το εκπαιδευτικό του σύστημα και οι 
κρατικές πολιτικές καθορίζουν την πορεία του. Οι διαφορές από κράτος σε 
κράτος αφορούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στην οργάνωση των 
τάξεων και στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, (Young-Ihm 
Kwon, 2003, p.490).

4. Η αναγκαιότητα για την ερμηνεία 
των εκπαιδευτικών τάσεων στον κόσμο

Και άλλες εργασίες  τονίζουν την ανάγκη για ιστορική ερμηνεία των 
διαφόρων εκπαιδευτικών τάσεων από χώρα σε χώρα (Harbo & Jorde, 
2000). Υπάρχουν τρεις τάσεις γενικά στον τομέα της Παιδαγωγικής κυρί-
ως θεωρητικής φύσης: Η γερμανική ανθρωπιστική παράδοση, η εμπειρική 
ψυχολογική παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών, η αγγλική που είναι βα-
σισμένη στην ιστορία και στη φιλοσοφία.

Η εκπαιδευτική θεωρία της Αγγλίας ειδικότερα ασκείται καθαρά σε 
βάσεις ιστορίας, ψυχολογίας της ανάπτυξης του παιδιού και μαθησιακής 
διαδικασίας. Ιδιαίτερα μετά το 1950 διευρύνονται οι όροι, κι έτσι συναντώ-
νται πιο συχνά θεωρήσεις της διδακτικής της γλώσσας σε σχέση με ιστο-
ρία, ψυχολογία και  φιλοσοφία της εκπαίδευσης, (Αldrich & Crook, 1998).

 Μετά το 1945 η εκπαιδευτική τάση, που επηρέασε διεθνώς τη διδακτι-
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κή της γλώσσας ως το μεγαλύτερο σχέδιο για την αποτελεσματική μάθηση, 
ήταν η ισότητα. Πρόκειται για μια τάση που υποστηρίχτηκε παντού στην 
Ευρώπη, από Σουηδία μέχρι Ιταλία και σύντομα εξαπλώθηκε στην Αυστρα-
λία. Ακόμη, ως ιδανικό πρότυπο μάθηση, επηρέασε τη Νέα Ζηλανδία και 
την Αμερική. Το δεύτερο μεγάλο σχέδιο ήταν  η ποιότητα μιας εκπαίδευσης 
με νόημα, η εκπαίδευση που προετοιμάζει τους νέους να ζήσουν σε μια 
δημοκρατική κοινωνία (Harbo,1992). Η χρονολογία 2000 υπήρξε σταθμός 
για την εκπαίδευση των δασκάλων με γνώμονα την  αειφόρο  μάθηση  και 
τη δια βίου εκπαίδευση, (Harbo&Winther -Jensen, 1997 c, pp.51-79).

Η θεωρία της εκπαίδευσης αλλάζει ταυτότητα μετά το δεύτερο παγκό-
σμιο πόλεμο.Tο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφεται στην 
Ψυχολογία της Εκπαίδευσης. Πρακτικές εφαρμογές με ερωτήματα κοινω-
νικής, ιστορικής και φιλοσοφικής υφής μπαίνουν σε προτεραιότητα (AESA 
American Educational Studies Association, 1978). 

Η ιδέα πως στο σύγχρονο κόσμο η εκπαιδευτική θεωρία έχει παγιω-
μένη δομή επιστημονικής ταυτότητας κι ότι αυτή η δομή θα έπρεπε να εί-
ναι η βάση των μαθημάτων που διδάσκονται οι φοιτητές - δάσκαλοι στο 
Πανεπιστήμιο έχει εγκαταλειφθεί μετά το 1980. Η Ετήσια Συνάντηση του 
οργανισμού «Αmerican Εducational Research Αssociation» (1982), παρου-
σίασε αυτό ακριβώς το θέμα (Ηarbo, 1984). Mια επιστημονική ομάδα με 
επικεφαλής τον B.Othanel Smith, Dean of the School of Education του Il-
linois University Urbana Champagne υποστήριξε πως τα γνωστικά αντι-
κείμενα θα έπρεπε να ενισχυθούν στην εκπαίδευση των δασκάλων. Ενώ η 
«εκπαιδευτική θεωρία» ως όρος θα έπρεπε να διαγραφεί από το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Η ακαδημαϊκή μόρφωση των δασκάλων θα έπρεπε να περιο-
ριστεί στην πρακτική χρησιμότητα γνώσεων και δεξιοτήτων για πραγματι-
κές συνθήκες ζωής (Smith,  1980, p.80.)

Οι πρακτικές μέθοδοι που χρειάζεται κανείς, για να διδάξει, αποτελούν 
πρωταρχική μέριμνα στην εκπαίδευση των δασκάλων για τις αγγλόφω-
νες χώρες (Αldrich,&Crook, 1998) Πώς να το ερμηνεύσει κανείς αυτό; Ο 
Richard Pring μας προτείνει τρεις λόγους ερμηνείας (Pring 1996 , pp.8-
22.).  

Ο πρώτος έχει να κάνει με την ίδια την εκπαιδευτική θεωρία. Ο όρος 
εκπαιδευτική θεωρία  περιέχει δυο πράγματα:  το ένα αφορά στους στό-
χους  και το άλλο είναι ισχυρισμοί - τρόποι που χρησιμοποιήσουμε, για να 
πετύχουμε στόχους.  Αλλά στο πρώτο δε χωρούν επιχειρήματα και κριτι-
κή, αφού πρόκειται για προσωπικές επιλογές όπου τα μη λογικά στοιχεία, 
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όπως τα συναισθήματα, παίζουν εξέχοντα ρόλο. 
Στη δεύτερη περίπτωση τα εμπειρικά δεδομένα συνδέονται με την επι-

στημονική νομοτέλεια και τις θεωρίες  για τη γλώσσα. Στην εκπαίδευση 
όμως υπάρχει ακόμη η ασυμφωνία στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας στο  τι ορίζουμε ως πράξεις-γεγονότα.

Δεύτερος λόγος είναι η  υπερβολική έκθεση σε ιδεολογίες και πολιτικές 
στα πανεπιστήμια. Στο όνομα της ελεύθερης έρευνας αυτές βρέθηκαν στο 
στόχαστρο αμφίβολων προπαγανδιστικών βουλήσεων. Η εκπαιδευτική θε-
ωρία σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκε ύποπτη, διότι αφενός δεν πέτυχε αυτό 
που υποστήριζε και αφετέρου ήταν ολοένα και πιο συχνά προσκείμενη σε 
κάποια πολιτική ιδεολογία.

Τρίτος λόγος υπήρξε η στροφή στην εφαρμοσμένη επιστήμη της γλώσ-
σας, καθώς είναι ξεκάθαρο σήμερα ότι από το 1960 και μετά  οι θεωρίες δεν 
κατάφεραν να δώσουν σαφείς οδηγίες για τη διδακτική  πράξη και άμεσες 
λύσεις σε θέματα διδακτικής διαδικασίας. 

Στη Γερμανία σε σχέση με την εκπαίδευση των δασκάλων δόθηκε έμ-
φαση στην εμπειρική μάθηση και στις ελεγχόμενες πληροφορίες  που δίδο-
νται στα παιδιά. Η εκπαίδευση άλλαξε για τη χώρα αυτή, όπως υποστηρί-
ζει η σύγχρονη έρευνα (Lenzen1997, Tenorth 1998). Ενότητα και συνέχεια 
στη γνώση ήταν το corpus της αλλαγής που σημειώθηκε στη Γερμανία.

Στις Νορβηγικές χώρες  (Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη, Ελσίνκι και Όσλο) 
το πρόγραμμα ERASMUS φαίνεται να δημιούργησε κοινά στοιχεία στην 
εκπαίδευση των δασκάλων για τη γλωσσική μάθηση. Ωστόσο, όπως δι-
απιστώνεται στην έρευνα, ακόμη και μέσα στη σκανδιναβική επικράτεια 
υπάρχουν αρκετές διαφορές και  ομοιότητες στα προγράμματα σπουδών 
των πανεπιστημίων που εξετάστηκαν (Harbo & Jorde 2000, p.152). 

Για το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο μετά το 1998 πρωταρχικός στόχος  
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεπώς της εκπαίδευσης των δασκά-
λων έγινε η ικανότητα να είναι τα παιδιά δίγλωσσα (αγγλικά και κινέζικα)  
και τρίγλωσσα (English, Gantonese, Putonghua: Bauer, 2000). Oι κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες εδώ διαμορφώνουν ένα ιδιάζον πρόγραμμα 
σπουδών που εξηγεί γιατί τα πορτογαλικά δεν υπερίσχυσαν ως γλώσσα 
στην περιοχή αυτή, εφόσον στην πραγματικότητα το Μακάο ήταν αποικία 
οικονομικά εξαρτώμενη από το Χονγκ Κονγκ και όχι από την Πορτογαλία.  
Έτσι, όπως ήταν φυσικό οι νέοι για να βρουν δουλειά στράφηκαν στα Αγ-
γλικά, τα οποία υπερίσχυσαν ως διεθνής γλώσσα ( Bray &  Koo, 2004) 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εργασία συγκριτικής φύσης για την εκπαί-
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δευση δασκάλων και τη γλωσσική μάθηση περιγράφει πώς το Πανεπιστή-
μιο της Βόρειας Iowa  έφτιαξε δικτυακούς τόπους επικοινωνίας για την 
συνεργασία δημόσιων σχολείων και πανεπιστημιακών δασκάλων που βρί-
σκονται σε περίοδο πρακτικής άσκησης διδασκαλίας (Stahlut & Hawkes, 
1996). Το Προσωπικό του Γραφείου Τομέα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 
αποφάσισε ότι μπορούν όλα τα Τμήματα να δίνουν εμπειρία άσκησης για 
ειδικευόμενους δασκάλους, περιλαμβάνοντας εκτός από μαθήματα κα-
τάλληλες δομές υλοποίησής τους. Κάθε περιοχή-περιφέρεια εκπαίδευσης 
παρείχε ένα εξάμηνο διδασκαλίας σε ανάληψη έργου με  επιβλέποντες εκ-
παιδευτικούς από τα τοπικά σχολεία ως συμβουλευτική ομάδα και παρείχε 
μια θέση για συνεργασία με καθηγητή του Πανεπιστημίου. Η επικοινωνία 
μεταξύ φοιτητών, προσωπικού και συμβούλων στις δώδεκα γεωγραφι-
κές περιοχές οργανώθηκε με διαδικτυακή υποστήριξη (Canning & Swift, 
1992).

Επίλογος

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή την περιγραφή συγκριτικής θε-
ώρησης της διδακτικής της γλώσσας που αφορά στους πανεπιστημιακούς 
δασκάλους και στις συνθήκες που διαμορφώνουν το περιεχόμενό της δι-
δακτικής της γλώσσας, αναλυτικά για κάθε χώρα, σε μια εκτενέστερη εν-
δεχομένως, μελέτη που δεν υποβάλλεται στους περιορισμούς μιας σύντο-
μης δημοσίευσης. Από τις πηγές που αναφέρθηκαν ως προς τη σταχυολό-
γηση των δεδομένων μας γίνεται φανερό ότι μελετώντας τις προπτυχιακές 
σπουδές των δασκάλων άλλων χωρών, μπορούμε να εξαγάγουμε πολύτιμα 
συμπεράσματα για τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας  στην Ελλάδα και 
να τα αξιοποιήσουμε ως πόλους  έλξης  ενός  διαπολιτισμικού πεδίου  ενδυ-
νάμωσης και διερεύνησης  των σπουδών του Έλληνα δασκάλου.
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Προτιμώμενα παιχνίδια 
μαθητών γ’ και δ’ δημοτικού

Βλειώρας Γεώργιος1

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια εκφράζεται συχνά η ανησυχία ότι τα παιδιά παί-
ζουν παιχνίδια που τα απομονώνουν από τους συνομηλίκους τους. Η ανη-
συχία αυτή αντικατοπτρίζει δύο βασικές υποθέσεις: πρώτον, ότι τα ομαδι-
κά παιχνίδια είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και, δεύτερον, ότι τα παιδιά 
προτιμούν να παίζουν μη-ομαδικά παιχνίδια. Η παρούσα έρευνα διερευνά 
τις δύο αυτές υποθέσεις. Μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογρα-
φίας καταλήγει ότι τα ομαδικά παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά όχι απα-
ραίτητα για τη γνωστική, τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη 
των παιδιών. Μετά από ατομικές συνεντεύξεις 196 μαθητών και μαθητρι-
ών Γ’ και Δ’ Δημοτικού, καταλήγει ότι τα περισσότερα παιδιά προτιμούν 
ομαδικά παιχνίδια. Πριν καταλήξουμε αν η ανησυχία που αναφέρθηκε στη 
αρχή είναι δικαιολογημένη, απαιτείται διερεύνηση των παιχνιδιών που τε-
λικά παίζουν τα παιδιά, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις 
συμπεριφορές αυτές πέραν των προτιμήσεων. 

Λέξεις-κλειδιά: Παιχνίδι, Σχολική ηλικία, Γνωστική ανάπτυξη, Κοινωνική 
ανάπτυξη, Συναισθηματική ανάπτυξη.

Abstract

Nowadays people often worry that children play games that isolate 
them from their peers. This worry reflects two basic assumptions: First, 
that games entailing interactions with peers are developmentally important 
and, second, that children prefer to play games that do not entail interac-

1. Διδάσκων  με το ΠΔ 407, Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας.
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tions with peers. This study investigates these assumptions. A literature re-
view exhibits that games entailing interactions with peers are important but 
not essential for the cognitive, emotional and social development. The data 
from 196 3rd and 4th graders exhibit that most children prefer such games. 
Before concluding whether the aforementioned worry is justified, we need 
to investigate what games children eventually play and what affects these 
behaviors beside preferences. 

Key-words: Game, School age, Cognitive growth, Social growth, Sentimen-
tal growth.

1. Εισαγωγή

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μέσα ενημέρωσης εκφράζουν τα τελευταία 
χρόνια την ανησυχία ότι τα παιδιά στην εποχή μας παίζουν παιχνίδια που 
τα απομονώνουν από τους συνομηλίκους τους. Η ανησυχία αυτή αντικα-
τοπτρίζει δύο βασικές υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι τα ομαδικά παιχνίδια 
είναι σημαντικά για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Για παράδειγμα, υπο-
στηρίζεται ότι παίζοντας στην αλάνα τα παιδιά, αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι τα παιδιά σήμερα δεν παίζουν 
ομαδικά παιχνίδια. Για παράδειγμα, δεν παίζουν ποδόσφαιρο με τους φί-
λους τους και έτσι δεν αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τις δύο αυτές υποθέσεις. 
Σε θεωρητικό επίπεδο, παρουσιάζει μια σύνοψη της βιβλιογραφίας που διε-
ρευνά τη σχέση παιχνιδιού και ανάπτυξης. Η βιβλιογραφία αυτή συμφωνεί 
στο συμπέρασμα ότι το ομαδικό παιχνίδι είναι χρήσιμο αλλά, όχι απαραί-
τητο για τη γνωστική, την κοινωνική και τη συναισθηματική ανάπτυξη του 
παιδιού. Σε εμπειρικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 191 ατόμων, η 
παρούσα έρευνα διερευνά τα παιχνίδια που δηλώνουν ως αγαπημένα μα-
θητές Γ’ και Δ’ Δημοτικού: Είναι τα παιχνίδια αυτά κατά βάση μη-ομαδικά; 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά προτιμούν ομαδικά 
παιχνίδια, και μάλιστα ότι οι διαφοροποιήσεις των προτιμήσεών τους ως 
προς το φύλο και την ηλικία συμφωνούν με παλαιότερες έρευνες. 

ΒΛΕΙΩΡΑΣ Γ.
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1.1. Το παιδί και το παιχνίδι

Η ετυμολογική προέλευση των λέξεων παιδί και παιχνίδι από το παις 
δείχνει τη σαφή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών στην ελληνική γλώσσα 
(Λουκόπουλος, 1926. Μπαμπινιώτης, 2002). Ωστόσο, και η διεθνής βιβλι-
ογραφία θεωρεί συχνά ότι το παιχνίδι είναι το βασικότερο χαρακτηριστι-
κό της παιδικής ηλικίας (Newman & Holzman, 1993) ή, τουλάχιστον, ότι 
τα παιδιά αφιερώνουν πολύ χρόνο και ενέργεια σε αυτό (Meadows, 1999). 
Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αφιερώνουν ως και 3 ώρες την 
ημέρα στο παιχνίδι (Larson & Verma, 1999), ενώ στην Ελλάδα αφιερώνουν 
κατά τι λιγότερο από 1 ½ ώρα (Vleioras, 2008). 

Δεδομένης της στενής αυτής σχέσης μεταξύ παιδιού και παιχνιδιού, 
εντύπωση προκαλεί το πόσο λίγο έχει διερευνήσει τη σχέση αυτή η εξελι-
κτική ψυχολογία. Ενδεικτική της ελλιπούς αυτής διερεύνησης είναι η θέση 
του παιχνιδιού σε εγχειρίδια εξελικτικής ψυχολογίας. Στα εγχειρίδια αυτά 
η σημασία του παιχνιδιού αναφέρεται στην προσχολική ηλικία (π.χ. Cole & 
Cole, 2002) και είτε αναφέρεται παρεμπιπτόντως, είτε παραμελείται πλή-
ρως στη σχολική ηλικία (π.χ. Pressley & McCormick, 2007). Η παραμέ-
ληση αυτή, πιθανώς, καταδεικνύει ότι οι σχετικοί κλάδοι της εξελικτικής 
και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας δεν θεωρούν το παιχνίδι άξιο προσοχής 
(πρβλ. Pellegrini, 2005). Επιπλέον, τα ΜΜΕ, ασχολούνται συχνά με τις 
πιθανές αρνητικές επιδράσεις του παιχνιδιού στην κοινωνική προσαρμο-
γή και στη σχολική επίδοση των παιδιών (Pellegrini, Blatchford, Kato, & 
Baines, 2004). 

Ένα πρόβλημα στη διερεύνηση της σημασίας του παιχνιδιού είναι ο ορι-
σμός του: Ενώ είναι εύκολο να σκεφτούμε παραδείγματα παιχνιδιών, είναι 
δύσκολο να ορίσουμε τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτές τις συμπε-
ριφορές παιχνίδια και που τις διαφοροποιούν από συμπεριφορές που δεν 
είναι παιχνίδια (π.χ. Meadows, 1999). Το βέβαιο είναι ότι ένας ορισμός του 
παιχνιδιού πρέπει να είναι πολυδιάστατος. Για παράδειγμα, ο Smith (2007) 
ορίζει το παιχνίδι ως μια συμπεριφορά που είναι διασκεδαστική, γίνεται για 
τη χαρά της ίδιας της συμπεριφοράς και δεν έχει κάποιον προφανή ή άμεσο 
στόχο. Ακολούθως, είναι δυνατό ένα παιχνίδι να μην παρουσιάζει ένα ή 
περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η συμμετοχή 
σ’ ένα ομαδικό παιχνίδι μπορεί να μην είναι ευχάριστη αν το παιδί δεν είναι 
αρκετά ικανό ή μπορεί να αποσκοπεί στη νίκη ή στην απομάκρυνση του 
παιδιού από το χώρο που ηρεμεί ο ενήλικας (βλ. και Αγαλιώτης, 1988).
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Μια άλλη άποψη είναι ότι, επειδή ένας σαφής και περιεκτικός ορισμός 
του παιχνιδιού δεν είναι δυνατός, είναι προτιμότερο να κατηγοριοποιή-
σουμε τα παιχνίδια και να ορίσουμε ότι δεν είναι παιχνίδια οι δραστηριό-
τητες που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες αυτές (Meadows, 1999). Εδώ, 
το πρόβλημα έγκειται στη δημιουργία ενός πλήρους και περιεκτικού συ-
στήματος κατηγοριοποίησης που δεν θα αντικατοπτρίζει θεωρητικές προ-
τιμήσεις (για αντίστοιχους προβληματισμούς, Piaget, 1951. Rubin, Fein 
& Vandenberg, 1983). Μέχρι να βρεθεί ένας ικανοποιητικός ορισμός του 
παιχνιδιού είναι αρκετό να δεχτούμε την άποψη του Piaget (1951) ότι το 
παιχνίδι είναι μια από τις πολλές πλευρές κάθε δραστηριότητας.  

1.2. Το παιχνίδι και η ανάπτυξη

Από τις αρχές ήδη του προηγούμενου αιώνα έκαναν την εμφάνισή 
τους θεωρίες που τόνιζαν τη σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη του 
παιδιού (για μια πλήρη ανασκόπηση παλαιότερων και νεότερων θεωριών, 
Rubin, et al., 1983). Ενδεικτικά, πρώιμες θεωρίες του παιχνιδιού τόνιζαν τη 
σημασία του για την εξάσκηση δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στην 
ενήλικη ζωή ή για τη δαπάνη πλεονάζουσας ενέργειας. Οι θεωρίες αυτές 
ποτέ δεν έγιναν αντικείμενο συστηματικής εμπειρικής διερεύνησης. Επί-
σης, νεότερες θεωρίες τονίζουν, τη σημασία του παιχνιδιού, και ιδιαίτερα 
του ομαδικού παιχνιδιού τόσο για τη γνωστική, όσο και για την κοινωνική 
και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Για παράδειγμα, στη θεωρία του Piaget το παιχνίδι αποτελεί ένα πλαί-
σιο εξάσκησης ήδη κεκτημένων γνωστικών δεξιοτήτων. Έτσι, στο έργο του 
Piaget, στο παιχνίδι αντικατοπτρίζεται η μέχρι τούδε γνωστική ανάπτυξη 
του παιδιού, αλλά δεν προκαλεί την ανάπτυξη αυτή. Από την άλλη, σύμ-
φωνα με ύστερους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, το ομαδικό παιχνίδι, 
και μάλιστα με συμπαίχτες ιδίας ικανότητας, προάγει τη γνωστική ανάπτυξη 
του παιδιού (π.χ. Boden, 1979). Αντίστοιχη είναι και η θέση του Vygotsky με 
τη διαφορά ότι εδώ σημαντικό είναι το παιχνίδι με πιο ικανούς συμπαίχτες 
(Vygotsky, 1978. Hedegaard, 1996). Έτσι, σε θεωρητικό επίπεδο, το ομαδικό 
παιχνίδι είναι σημαντικό για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. 

Επιπλέον, σε θεωρητικό επίπεδο, το παιχνίδι είναι σημαντικό και για 
την κοινωνική και τη συναισθηματική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, σύμφωνα 
με τον Freud, μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να πραγματοποιούν 
τις ευχές τους και να εξασκούνται στην αντιμετώπιση καταστάσεων που 
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τα αγχώνουν. Έτσι, μέσα στο παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να παραστήσουν 
ότι είναι ενήλικες στους οποίους θα ήθελαν να μοιάσουν. Επίσης, μπορούν 
να δραματοποιήσουν καταστάσεις που τα αγχώνουν, για να ελέγξουν το 
άγχος αυτό (Rubin, et al., 1983). Επίσης, τα παιδιά μπορεί να χρησιμο-
ποιήσουν κάποια παιχνίδια ως μεταβατικά αντικείμενα, για να μάθουν να 
κινούνται ανεξάρτητα από τη μητέρα τους (Harris & Butterworth, 2002). 
Ακόμα, κατά την Mead, μέσα από το ομαδικό παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει 
την ικανότητα να βλέπει την πραγματικότητα με το πρίσμα των άλλων. Η 
ικανότητα αυτή προάγει την ανάπτυξη του εαυτού (Faulkner, 1995). Εν κα-
τακλείδι, σημαντικές αναπτυξιακές θεωρίες αναγνωρίζουν κομβική θέση 
για την ανάπτυξη στο ομαδικό παιχνίδι. 

Ωστόσο, τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας, δεν είναι τόσο ξεκά-
θαρα. Σε μια κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας, ο Faulkner (1995) δια-
κρίνει τρεις πιθανότητες ως προς τη σημασία του παιχνιδιού: (α) το παιχνί-
δι δεν είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, (β) το παιχνίδι είναι απαραίτητο 
για την ανάπτυξη και (γ) το παιχνίδι είναι σημαντικό αλλά όχι απαραίτητο 
για την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα το παιχνίδι σχετίζεται 
καταρχάς με γνωστικά επιτεύγματα, όπως η κατανόηση του κόσμου, της 
γλώσσας και των επιστημονικών εννοιών (Goodman & Goodman, 1990) 
και η ανάπτυξη στρατηγικών άθροισης (Bjorklund & Rosenblum, 1990). 
Επιπλέον, συσχετίζεται και με κοινωνικά-συναισθηματικά επιτεύγματα, 
όπως η ανάπτυξη της θεωρίας του νου (Smith, 2007) και η αποκέντρωση 
της σκέψης (Γαλανάκη, 2003). Τα ευρήματα αυτά συντείνουν ότι το παιχνί-
δι είναι κάποιας σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών. 

Επίσης, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο το παιχνίδι καθαυτό που προάγει 
την ανάπτυξη, όσο συγκεκριμένες πλευρές του. Έτσι, άλλες δραστηριότη-
τες εκτός από το παιχνίδι μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη κατά τον 
ίδιο τρόπο (Faulkner, 1995. Smith, Cowie & Blades, 1998). Για παράδειγμα, 
έχει βρεθεί ότι στη συσχέτιση παιχνιδιού και γνωστικής ανάπτυξης το ση-
μαντικό κομμάτι δεν είναι το παιχνίδι καθαυτό, αλλά είναι η παρουσία 
και η καθοδήγηση των ενηλίκων. Αντίστοιχα, στην εκμάθηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων από το ομαδικό παιχνίδι το σημαντικό κομμάτι είναι η αλλη-
λεπίδραση με τους συνομηλίκους. Έτσι, φαίνεται ότι από τις τρεις πιθανές 
θέσεις του Faulkner η δεύτερη είναι πιο ρεαλιστική: Το παιχνίδι, και ιδιαίτε-
ρα το ομαδικό παιχνίδι, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, όπως και άλλες 
δραστηριότητες εκτός από το παιχνίδι, οι οποίες μπορούν να προάγουν την 
ανάπτυξη αυτή. 
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1.2. Στόχος της παρούσας έρευνας

Στην αρχή της εισαγωγής τέθηκαν δύο στόχοι για την παρούσα εργα-
σία. Ο πρώτος ήταν η διερεύνηση της σημασίας του ομαδικού παιχνιδιού 
για την ανάπτυξη κατά τη διεθνή βιβλιογραφία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 
ομαδικό παιχνίδι είναι σημαντικό αλλά όχι απαραίτητο για τη φυσιολογι-
κή ανάπτυξη του παιδιού. Από την άποψη αυτή φαίνεται ότι η έγνοια για 
το τι παίζουν τα παιδιά σήμερα έχει μια βάση: Για παράδειγμα, μοναχικά 
παιχνίδια, όπως είναι αρκετά βιντεοπαιχνίδια, είναι δυνατό να μην έχουν 
ωφέλιμες συνέπειες για την ανάπτυξη των παιδιών. 

Σε εμπειρικό επίπεδο, εντύπωση προκαλεί η απουσία συστηματικής δι-
ερεύνησης από τους εξελικτικούς και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους σχετικά 
με το τι παίζουν τα παιδιά σύημερα. Επιπροσθέτως, έχουν πραγματοποι-
ηθεί από ανθρωπολόγους (π.χ., Λουκόπουλος, 1926. Opie & Opie, 1998), 
συστηματικές διερευνήσεις των παιχνιδιών. Στις έρευνες αυτές καταγρά-
φονται και περιγράφονται τα παιχνίδια, τα οποία είναι διαθέσιμα στα παι-
διά σε διαφορετικά κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη απόπειρα καταγραφής των 
προτιμήσεων των παιδιών σε παιχνίδια. Ξεκινά από τη βάση ότι τα παι-
διά σήμερα, πιθανόν, παίζουν κυρίως μοναχικά παιχνίδια. Στην περίπτωση 
αυτή είναι σημαντικό να δούμε αν τα παιχνίδια αυτά αποτελούν επιλογή 
τους ή όχι. Αν από τη μια, αποτελούν επιλογή τους θα πρέπει να αναζη-
τήσουμε τις αιτίες των προτιμήσεων τους και να παρέμβουμε στις αιτίες 
αυτές. Αν, από την άλλη, τα παιδιά προτιμούν να παίζουν, αλλά τελικά δεν 
παίζουν ομαδικά παιχνίδια, τότε μπορούμε να πούμε με μια σχετική βεβαι-
ότητα ότι την ευθύνη για τυχόν προβληματική ανάπτυξη δεν την φέρουν 
τα ίδια τα παιδιά, αλλά χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί που καθορίζουν 
την τελική συμπεριφορά τους πέρα και πάνω από τις επιθυμίες τους. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό η διερεύνηση των προτιμήσεων των παι-
διών σε παιχνίδια είναι σημαντική, για να ξέρουμε προς τα πού να κατευ-
θυνθούμε κινούμενοι προς τη λύση της ανησυχίας μας για τα παιχνίδια που 
παίζουν τα παιδιά σήμερα. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη κίνηση 
προς αυτή την κατεύθυνση. Πέραν από τη διερεύνηση των προτιμώμενων 
παιχνιδιών στους 191 συμμετέχοντες του δείγματος, γίνεται επιπλέον δι-
ερεύνηση των τυχόν διαφοροποιήσεων ως προς το φύλο, την τάξη και το 
μέγεθος του οικισμού διαμονής. 
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Μέθοδος

2.1. Δειγματοληψία

Στην έρευνα συμμετείχαν 191 μαθητές και μαθήτριες Γ’ και Δ’ Δημοτι-
κού. Οι τάξεις αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτον, 
τα παιδιά στις τάξεις αυτές αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη μέση σχολική 
ηλικία απ’ ότι οι πρότερες και οι ύστερες τάξεις του Δημοτικού. Δεύτερον, 
η μετάβαση από τη Γ’ στην Δ’ Δημοτικού ενέχει τη μετάβαση σε περισσότε-
ρες απαιτήσεις από το σχολικό σύστημα. Προφανώς, αν υπήρχαν περισσό-
τεροι πόροι, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσουμε τα προτιμώμενα 
παιχνίδια σε όλο το εύρος ηλικιών του Δημοτικού σχολείου. 

Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων είχαν ως ακολούθως: Ως προς 
το φύλο, 97 (50,8%) ήταν αγόρια και 94 (49,2%) ήταν κορίτσια. Ως προς 
την τάξη φοίτησης, 82 (42,9%) φοιτούσαν στη Γ’ και 108 (56,5%) στη Δ’ 
Δημοτικού, ενώ ένα παιδί δεν ανέφερε την τάξη φοίτησης. Τα περισσότερα 
παιδιά (92,7%) ζούσαν και με τους δύο γονείς τους, ενώ τα υπόλοιπα μόνο 
με τη μητέρα τους. Επίσης, τα περισσότερα παιδιά (85,9%) είχαν τουλάχι-
στον έναν αδερφό. 

Η ηλικία των πατέρων των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 32 ως 58 
ετών (μ = 43,0 και τ = 5,0), ενώ των μητέρων τους κυμαινόταν από 29 ως 
51 έτη (μ = 38,3 και τ = 4,4). Ο πίνακας 1 αναπαριστά την κατανομή των 
γονέων ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο. Στον Πίνακα αυτό* βλέπουμε 
ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι γονείς είχαν τουλάχιστον απολυτήριο 
Λυκείου. 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά των οικογενειών των συμμετεχόντων είχαν 
ως ακολούθως: Ως προς το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, οι μητέρες 24 
(12,6%) παιδιών το χαρακτήρισαν χαμηλό ή μάλλον χαμηλό, οι μητέρες 
102 (53,4%) παιδιών το χαρακτήρισαν μεσαίο, οι μητέρες 64 (33,5%) παι-
διών το χαρακτήρισαν υψηλό ή μάλλον υψηλό, ενώ δεν είχαμε σχετικά 
στοιχεία για μια οικογένεια. Ο πίνακας 2 αναπαριστά την κατανομή των 
οικογενειών ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής τους, βάσει των 
στοιχείων της τελευταίας απογραφής (όπως καταγράφονται στο δικτυακό 
τόπο www.statistics.gr). Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι περίπου οι μισοί 
συμμετέχοντες έμεναν σε οικισμούς με λιγότερους από 50.000 κατοίκους. 

* Οι πίνακες εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου.
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Λόγω της παρατήρησης αυτής, περαιτέρω χρήση του μεγέθους του οικι-
σμού διαμονής έγινε στη βάση της σύγκρισης οικισμών μικρότερων και 
μεγαλύτερων των 50.000 κατοίκων. 

Η δειγματοληψία είναι συμπτωματική. Ο βασικός λόγος για την επι-
λογή αυτής της μεθόδου είναι ο πρακτικός περιορισμός της διενέργειας 
της έρευνας κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συστηματικές 
μέθοδοι δειγματοληψίας απαιτούν επίσημες άδειες από τις αρμόδιες αρχές 
και η χορήγηση των αδειών αυτών είναι χρονοβόρες. Εντούτοις,  το συ-
μπτωματικό της δειγματοληψίας, δικαιολογείται ενμέρει από τη διερευνη-
τική φύση της παρούσας έρευνας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η 
επανάληψη της έρευνας σε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

2.2. Διαδικασία – Όργανο μέτρησης

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδο-
μημένης συνέντευξης στο σπίτι του συμμετέχοντα και σε χρόνο βολικό για 
τον ίδιο και τη μητέρα του. Οι μητέρες παρείχαν την άδεια για τη συμμετοχή 
του παιδιού τους στην έρευνα και στοιχεία για τις ίδιες, τους πατέρες, την 
οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και τον τόπο 
διαμονής (όπως περιγράφονται στο Δείγμα). Τα παιδιά παρείχαν στοιχεία 
για τους εαυτούς τους. Τέλος, τα παιδιά απαντούσαν στην ερώτηση «Ποιο 
είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;» και περιέγραφαν στον συνεντευκτή το 
παιχνίδι αυτό. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονταν από το 
συνεντευκτή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σε ειδική φόρμα. 

Η ερώτηση για το αγαπημένο παιχνίδι είναι ανοιχτή για δύο λόγους. 
Από τη μια, δεν προκαταβάλλει τις απαντήσεις των παιδιών. Από την 
άλλη, δεν προϋποθέτει κάποια σαφή και περιεκτική κατηγοριοποίηση των 
παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα στα παιδιά σήμερα. Μια τέτοια κατηγοριο-
ποίηση δεν είναι γνωστή στο συγγραφέα. 

3. Αποτελέσματα

Τα παιδιά περιέγραψαν συνολικά 54 παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά κα-
τηγοριοποιήθηκαν, βάσει ενός συστήματος που κατασκευάστηκε για την 
παρούσα έρευνα (Πίνακας 3). Το σύστημα αυτό έχει τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:
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1. Διακρίνει τα παιχνίδια ανάλογα με τις διαφορές και τις ομοιότητές 
τους ως προς τους κανόνες (έχουν κανόνες ή όχι), τα μέσα (π.χ., 
μπάλα ή εμπορική συσκευασία), τη συμμετοχή συμπαιχτών (π.χ., 
απαραίτητη ή προαιρετική συμμετοχή συμπαιχτών, μοναχικό παι-
χνίδι) και την ενεχόμενη σωματική δραστηριότητα (π.χ., παιχνίδια 
που απαιτούν τρέξιμο). Βάσει του χαρακτηριστικού αυτού, το σύ-
στημα κατηγοριοποίησης περιλαμβάνει πιο λεπτές διαφορές από 
τη διάκριση ομαδικού έναντι μη-ομαδικού παιχνιδιού, που παρου-
σιάζεται ως σημαντική στην εισαγωγή.

2. Δημιουργήθηκε εκ των υστέρων, βάσει των απαντήσεων των παι-
διών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συγγραφέα δεν είναι γνωστό 
ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών που είναι διαθέσι-
μα στα Ελληνόπουλα σήμερα. Έτσι, υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας 
ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο μάλιστα πρέπει να είναι αμι-
γώς περιγραφικό και να μην αντικατοπτρίζει θεωρητικές προσδο-
κίες (η ανάγκη αυτή αναφέρθηκε στην εισαγωγή: Το παιδί και το 
παιχνίδι). 

Κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις είναι απαραίτητες. Πρώτον, τα ομα-
δικά αθλήματα είναι αθλήματα καθιερωμένα και στο χώρο των ενηλίκων. 
Αυτό είναι που τα διαφοροποιεί από τα μήλα, που έχουν κατά τ’ άλλα τα 
ίδια χαρακτηριστικά. Δεύτερον, κάποια παιδιά ανέφεραν συγκεκριμένα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και κάποια τον τύπο της κονσόλας που χρησιμοποι-
ούν. Τρίτον, στα ομαδικά παιχνίδια ρόλων, κάθε παίχτης αναλαμβάνει ένα 
συγκεκριμένο ρόλο και ο ρόλος αυτός καθορίζει τους κανόνες στους οποί-
ους υπακούει η συμπεριφορά του. Τέταρτον, τ’ άλλα ομαδικά παιχνίδια δεν 
εντάσσονται σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες ομαδικών παιχνι-
διών και παρουσιάζονται σε σχετικά μικρές συχνότητες για τη δημιουργία 
επιπλέον κατηγοριών. Ομοίως, τα άλλα παιχνίδια είναι κατά βάση ατομικά 
και δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών. Τέλος, οι άλ-
λες δραστηριότητες είναι δραστηριότητες που, πιθανόν, δεν θα ονομάζαμε 
παιχνίδια με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά έχουν ως κοινό χαρακτη-
ριστικό την ευχαρίστηση των εμπλεκόμενων ατόμων.

Ο πίνακας 4 αναπαριστά την κατανομή των συμμετεχόντων ως προς 
τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι η δημοφιλέ-
στερη κατηγορία παιχνιδιών είναι τα ομαδικά αθλήματα. Τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, η συμμετοχή στα οποία προκαλεί τις μεγαλύτερες ανησυχίες, 
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είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία, αλλά αντιπροσωπεύει μόλις το 
13,1% του δείγματος. Τις περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνουν αμι-
γώς ομαδικά παιχνίδια ή παιχνίδια που μπορούν να παιχτούν και ομαδικά. 
Τέλος, τις περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνουν παιχνίδια που είναι 
γνωστά σε όλους μας και τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
συμβατικά, με την έννοια ότι δεν απαιτούν καθόλου ή μόνο απλό εξοπλι-
σμό.  

Με το κριτήριο z ελέγξαμε τη στατιστική σημαντικότητα της διαφο-
ράς ποσοστών μεταξύ ομάδων ως προς το φύλο, την τάξη φοίτησης και το 
μέγεθος του οικισμού διαμονής (Παρασκευόπουλος, 1993). Εξαιτίας του 
σχετικά μεγάλου αριθμού συγκρίσεων και του σχετικά μικρού αριθμού δι-
αφορών που βρέθηκαν, προτιμήθηκε η παρουσίαση μόνο των στατιστικώς 
σημαντικών διαφορών, και μάλιστα σε μορφή κειμένου. 

Ως προς το φύλο περισσότερα αγόρια δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο 
παιχνίδι από τις κατηγορίες

- ομαδικά αθλήματα (fαγόρια=65, fκορίτσια=18, z=6,65, p<0,001)
- ηλεκτρονικά παιχνίδια (fαγόρια=19, fκορίτσια=7, z=2,48, p<0,05)

Επίσης, περισσότερα κορίτσια δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι 
από τις κατηγορίες

- παιχνίδια τύπου κυνηγητό (fαγόρια=7, fκορίτσια=17, z=-2,24, p<0,05)
- κούκλες (fαγόρια=0, fκορίτσια=13, z=-3,80, p<0,001)
- επιτραπέζια παιχνίδια (fαγόρια=2, fκορίτσια=10, z=-2,44, p<0,05)
- μήλα (fαγόρια=0, fκορίτσια=11, z=-3,48, p<0,001)
- άλλες δραστηριότητες (fαγόρια=0, fκορίτσια=6, z=-2,54, p<0,05)

Ως προς την τάξη φοίτησης περισσότεροι μαθητές της Δ’ τάξης δήλω-
σαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι από την κατηγορία

- ομαδικά αθλήματα (fΓ’=28, fΔ’=55, z=-2,35, p<0,05)
Επίσης, περισσότεροι μαθητές της Γ’ τάξης δήλωσαν ως αγαπημένο 

κάποιο παιχνίδι από τις κατηγορίες 
- άλλες δραστηριότητες (fΓ’=5, fΔ’=1, z=2,12, p<0,05)
- παιχνίδια τύπου play mobile (fΓ’=3, fΔ’=0, z=2,16, p<0,05)

Τέλος, ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής περισσότεροι συμ-
μετέχοντες από οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων 
δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι από την κατηγορία

- μήλα (f<50.000=9, f>50.000=2, z=2,72, p<0,01)
Επίσης, περισσότεροι συμμετέχοντες από οικισμούς με πληθυσμό μι-

κρότερο των 50.000 κατοίκων δήλωσαν ως αγαπημένο κάποιο παιχνίδι 
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από την κατηγορία
- άλλα ομαδικά παιχνίδια (f<50.000=1, f>50.000=5, z=-2,16, p<0,05)

Συγκεντρωτικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν σχετικά λίγες διαφορές στα 
προτιμώμενα παιχνίδια ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παι-
διών. Μια τέτοια διαφορά υπάρχει ως προς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,  τα 
οποία προτιμώνται από περισσότερα αγόρια. Ωστόσο, η διαφορά αυτή, εί-
ναι σχετικά μικρή. 

3. Συζήτηση

Οι γονείς, οι δάσκαλοι και τα μέσα ενημέρωσης εκφράζουν συχνά την 
ανησυχία τους για τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα. Η παρού-
σα έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει τι παιχνίδια προτιμούν τα παιδιά. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πιο δημοφιλή παιχνίδια είναι τα ομαδικά 
αθλήματα. Επίσης και άλλα ομαδικά παιχνίδια είναι δημοφιλή. Τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια, που αποτελούν και την κύρια αιτία προβληματισμού, 
είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία. Από τα παιχνίδια αυτά πολλά 
δεν είναι υποχρεωτικά βίαια ούτε και μοναχικά, όπως συχνά πιστεύεται. 
Στις λιγότερο δημοφιλείς κατηγορίες κυριαρχούν παιχνίδια που όλοι γνω-
ρίζουμε από τα παιδικά μας χρόνια. 

Ας δούμε τι σημαίνουν αυτά τα ευρήματα. Καταρχάς, τα περισσότερα 
από τα παιχνίδια που προτιμούν οι μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού συμ-
φωνούν με τα θεωρητικώς αναμενόμενα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 
κατά τη σχολική ηλικία (Newman & Holzman, 1993): εμπεριέχουν σαφώς 
προσδιορισμένους κανόνες και στόχους και είναι ομαδικά. Ως τέτοια ανα-
μένεται να διευκολύνουν τη γνωστική, την κοινωνική και τη συναισθημα-
τική ανάπτυξη των παιδιών. Άρα, αν τα παιδιά παίζουν τα παιχνίδια που 
προτιμούν, φαίνεται ότι δε συντρέχει λόγος ανησυχίας. 

Στο σημείο αυτό, είναι δυνατό οι δηλούμενες προτιμήσεις και οι πραγ-
ματικές συμπεριφορές να διαφέρουν. Μια πρώτη πιθανή αιτία γι’ αυτό είναι 
να δηλώνουν τα παιδιά προτίμηση για παιχνίδια που δεν ενοχοποιούνται 
από την κοινωνία. Έτσι, είναι πιθανό η παρουσία της μητέρας στη συνέ-
ντευξη να επηρέασε τις απαντήσεις των παιδιών. Μελλοντική έρευνα θα 
μπορούσε να στοχεύσει στην επανάληψη της έρευνας χωρίς την παρουσία 
της μητέρας. 

Αν, όμως, οι δηλούμενες προτιμήσεις είναι οι πραγματικές, έχει ενδια-
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φέρον να διερευνήσουμε γιατί αυτές μπορεί να διαφέρουν από τις τελικές 
συμπεριφορές. Αρχικά, είναι πιθανό ένα παιδί να μην παίζει το παιχνίδι που 
προτιμά αν δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο (π.χ., αλάνα), χρόνο, μέσο (π.χ. 
μπάλα) ή παρέα (Carr, 2005). Στη συνέχεια, είναι πιθανό ένα παιδί που εί-
ναι κουρασμένο από την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες (π.χ. σχο-
λείο και σχολική προετοιμασία) να μην έχει κουράγιο να ασχοληθεί μ’ ένα 
παιχνίδι που απαιτεί έντονη σωματική δραστηριότητα (Alsaker, Flammer, 
& Schaffner, 2002). Τέλος, είναι πιθανό οι γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά 
να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους (που απαιτούνται, π.χ. για τα ομαδικά 
αθλήματα), για να τα προστατεύσουν από πραγματικούς ή φανταστικούς 
κινδύνους. Και οι τρεις αυτές πιθανότητες δείχνουν ότι η ενασχόληση με 
ωφέλιμα για την ανάπτυξη παιχνίδια δεν είναι τόσο θέμα προσωπικής επι-
λογής των παιδιών, όσο θέμα συγκυριών που θα τους επιτρέψουν να παί-
ξουν τα προτιμώμενα παιχνίδια.  

Μια βασική αδυναμία της παρούσας έρευνας είναι το συμπτωματικό 
της δείγμα. Σ’ ένα τέτοιο δείγμα υπάρχει η πιθανότητα τα αποτελέσμα-
τα να είναι μεροληπτικά. Για να ελέγξουμε αυτή την πιθανότητα, κρίθηκε 
χρήσιμο να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στις προτιμήσεις των παιδιών 
ανάλογα με τα δημογραφικά τους στοιχεία. Όσο περισσότερο συμφωνούν 
οι διαφορές αυτές με τη σχετική βιβλιογραφία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι 
να είναι το δείγμα μας μεροληπτικό. 

Σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες στην έρευνα αυτή βρέθηκαν 
σαφείς διαφορές στις προτιμήσεις αγοριών και κοριτσιών (για μια ανα-
σκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, Pellegrini et al., 2004). Έτσι, τα αγό-
ρια προτιμούν συχνότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια (βλ. επίσης Carr, 2005) 
και ομαδικά αθλήματα, που είναι σύνθετα και απαιτούν έντονη σωματική 
δραστηριότητα. Τα κορίτσια προτιμούν συχνότερα λεκτικά παιχνίδια και 
παιχνίδια που δίνουν έμφαση στην κοινωνικοποίηση, όπως οι κούκλες, τα 
μήλα και οι άλλες δραστηριότητες. Δεδομένου ότι τα αγόρια που προτι-
μούν παιχνίδια με έντονη σωματική δραστηριότητα είναι πιο πιθανό να 
έχουν δηλώσει προτίμηση για τα ομαδικά αθλήματα και ότι τα περισσότερα 
παιδιά ανέφεραν μόνο ένα παιχνίδι ως αγαπημένο, δεν προκαλεί εντύπω-
ση η μεγαλύτερη προτίμηση των κοριτσιών για παιχνίδια τύπου κυνηγητό, 
που απαιτούν έντονη σωματική δραστηριότητα. 

Οι διαφορές ως προς την ηλικία αν και είναι λιγότερες, συμφωνούν 
με τις θεωρητικές προβλέψεις. Έτσι, σύμφωνα με τον Piaget (1951), τα 
μεγαλύτερα παιδιά προτιμούν παιχνίδια με σαφείς κανόνες και διαφορο-
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ποιημένους ρόλους (όπως τα ομαδικά αθλήματα). Ενώ, κατά τον Vygotsky 
(1978), τα μικρότερα παιδιά προτιμούν παιχνίδια που αναπαριστούν πιστά 
την πραγματικότητα (όπως τα παιχνίδια τύπου play mobile). Λίγες ήταν 
και οι διαφορές ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής. Είναι πιθανό 
τα σημαντικά στοιχεία να μην είναι τόσο το μέγεθος του οικισμού όσο η 
πυκνότητα του πληθυσμού (όπως παρατηρεί η Δαράκη, 1986), ή, ακόμα, 
τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς όπου διαμένει το παιδί. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά και προτιμώμενα παιχνίδια δε συνδέονται άμεσα, αλλά μέσω 
των κοινωνικών, των οικονομικών, των πολιτικών και των πολιτιστικών 
συνεπειών τους για το άτομο (Carr, 2005). Για παράδειγμα, το φύλο μπορεί 
να συνδέεται με τα προτιμώμενα παιχνίδια μέσω των κοινωνικών στερε-
οτύπων (Pellegrini, et al., 2004). Τα στερεότυπα αυτά φαίνονται και στα 
εμπορικά παιχνίδια που απευθύνονται διαφορετικά σε αγόρια και σε κο-
ρίτσια (Κανταρτζή, 1988). Επίσης, οι προτιμήσεις δεν είναι στατικές, αλλά 
μπορούν να αλλάξουν. Για παράδειγμα, ένα παιδί είναι λιγότερο πιθανό να 
προτιμά ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να παίξει (Carr, 2005). 

4.1. Αδυναμίες της έρευνας – Κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα

Τρεις είναι οι βασικές αδυναμίες της παρούσας έρευνας. Η πρώτη εί-
ναι θεωρητική: Όπως και η σχετική βιβλιογραφία, η παρούσα έρευνα δεν 
κατέληξε σ’ ένα ακριβή ορισμό του παιχνιδιού. Από τη μια, ένας τέτοιος 
ορισμός ήταν πέρα από τους στόχους της έρευνας αυτής. Από την άλλη, 
ο προσδιορισμός του τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι παιχνίδι θα μπορού-
σε να προλάβει την αναφορά δραστηριοτήτων, όπως το ποδήλατο και η 
ζωγραφική. Το πρόβλημα στην παρούσα έρευνα ήταν μικρό (λίγα παιδιά 
ανέφεραν τέτοιου είδους δραστηριότητες), αλλά μελλοντική έρευνα θα 
μπορούσε να ωφεληθεί από ένα ακριβέστερο εννοιολογικό και λειτουργι-
κό ορισμό του παιχνιδιού. 

Η δεύτερη αδυναμία είναι μεθοδολογική: Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 
δείγμα της έρευνας αυτής είναι συμπτωματικό. Βασικός λόγος του χαρα-
κτηριστικού αυτού ήταν οι πρακτικοί περιορισμοί. Παρά το συμπτωματικό 
του δείγματος, η εύρεση διαφορών ως προς τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά των παιδιών σύμφωνων με τη σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι το 
δείγμα μάλλον δεν είναι μεροληπτικό. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει μια συστηματική μέθοδο δειγματοληψίας, για να επιβε-
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βαιώσει τα ευρήματα αυτά. 
Η τρίτη αδυναμία αναφέρεται στις αναλύσεις των δεδομένων: Το πρό-

βλημα εδώ είναι ότι η ταξινόμηση των παιχνιδιών σε κατηγορίες έγινε δι-
αισθητικά. Ο λόγος, όπως αναφέρθηκε ήδη, ήταν, από τη μια, ότι έτσι έχει 
αποφευχθεί ο κίνδυνος θεωρητικών προκαταλήψεων και, από την άλλη, 
ότι δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία κάποιο ακριβές και περιεκτικό σύστημα 
ταξινόμησης των σύγχρονων παιχνιδιών. Μελλοντική έρευνα θα μπορού-
σε να χρησιμοποιήσει το παρόν σύστημα κατηγοριοποίησης ως βάση και 
πιθανό να το εμπλουτίσει με άλλες κατηγορίες. 

4.2. Συμπέρασμα 

Σημείο εκκίνησης της παρούσας έρευνας είναι η ανησυχία που εκφρά-
ζουν γονείς, εκπαιδευτικοί και μέσα ενημέρωσης για τα παιχνίδια των παι-
διών σήμερα. Το συμπέρασμα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας είναι ότι αυτή η ανησυχία είναι δικαιολογημένη: Τα παιχνίδια που 
παίζουν τα παιδιά είναι σημαντικά, αν και όχι απαραίτητα, για την υγιή 
ανάπτυξή τους. Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα ομαδικά παιχνίδια. Ωστόσο, 
το συμπέρασμα της εμπειρικής διερεύνησης είναι ότι τα παιχνίδια που προ-
τιμούν τα παιδιά δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από αυτά των προηγού-
μενων γενεών. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να διερευνηθεί, πρώτον, 
τι παίζουν τελικά τα παιδιά και, δεύτερον, ποιοι παράγοντες πέραν από τις 
προτιμήσεις τους επηρεάζουν τις επιλογές αυτές. 
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Πίνακας 1
Κατανομή των πατέρων και μητέρων των συμμετεχόντων 

ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
 1. Κατανομή των πατέρων και μητέρων των συμμετεχόντων ως προς το 

μορφωτικό τους επίπεδο 

Μορφωτικό επίπεδο Μητέρες Πατέρες   

 f % f % 

Δημοτικό  

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

ΙΕΚ 

ΤΕΙ 

ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Άγνωστο, λόγω θανάτου 

11 

27 

81 

5 

6 

56 

5 

 

5,8 

14,1 

42,4 

2,6 

3,1 

29,3 

2,6 

15 

23 

87 

0 

5 

55 

4 

2 

7,8 

12,0 

45,6 

0,0 

2,6 

28,8 

2,1 

1,0 

 

 17

Πίνακας 2
Κατανομή των οικογενειών ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής τους

 2. Κατανομή των οικογενειών ως προς το μέγεθος του οικισμού διαμονής τους 

Μέγεθος οικισμού (σε 

αριθμό κατοίκων) 

f % Παράδειγμα οικισμού 

<1.000 

1.001-10.000 

10.001-30.000 

30.001-50.000 

50.001-100.000 

>100.001 

άγνωστο 

21 

14 

42 

10 

65 

34 

5 

11,0 

7,3 

22,0 

5,2 

34,0 

17,8 

2,6 

Βυζίτσα, Πινακάτες 

Παλαμάς, Πλατύκαμπος 

Γιαννιτσά, Έδεσσα 

Κοζάνη, Λαμία 

Βόλος, Κατερίνη 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα 

 

 18
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Πίνακας 3
Σύστημα κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών, βάσει της συμμετοχής συμπαιχτών, 

της ύπαρξης κανόνων, της ενεχόμενης σωματικής δραστηριότητας 
και της ανάγκης χρήσης ειδικών μέσων

 3. Σύστημα κατηγοριοποίησης των παιχνιδιών βάσει της συμμετοχής 

συμπαιχτών, της ύπαρξης κανόνων, της ενεχόμενης σωματικής δραστηριότητας και της 

ανάγκης χρήσης ειδικών μέσων 

Κατηγορία Συμπαίχτες1 Κανόνες2 Σωματική 

δραστηριότητα3 

Μέσα4 

Ομαδικά αθλήματα Ναι Ναι Ναι Ναι 

Μήλα Ναι Ναι Ναι Ναι 

Παιχνίδια τύπου κυνηγητό Ναι Ναι Ναι Όχι 

Επιτραπέζια παιχνίδια Ναι Ναι Όχι Ναι 

Άλλα ομαδικά παιχνίδια Ναι Ναι Ίσως Ίσως 

Ομαδικά παιχνίδια ρόλων Ναι Ναι Όχι Όχι 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια Ίσως Ναι Όχι Ναι 

Κούκλες Ίσως Όχι Όχι Ναι 

Παιχνίδια τύπου play mobile Ίσως Όχι Όχι Ναι 

Παιχνίδια κατασκευών Όχι Όχι Όχι Ναι 

Άλλα παιχνίδια Όχι Ίσως Ίσως Ίσως 

Άλλες δραστηριότητες - - - - 
1 ΝΑΙ όταν απαιτείται η συμμετοχή συμπαιχτών, ΟΧΙ όταν τα παιχνίδια είναι κατά 

βάση ατομικά, ΙΣΩΣ όταν το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με ή χωρίς συμπαίχτες 

2 ΝΑΙ όταν υπάρχουν προκαθορισμένοι, κοινά παραδεκτοί κανόνες που συνοδεύουν τα 

παιχνίδια, ΟΧΙ όταν οι παίχτες καθορίζουν τους κανόνες κατά βούληση, ΙΣΩΣ όταν 

κάποια παιχνίδια της κατηγορίας έχουν και κάποια δεν έχουν κανόνες 
3 ΝΑΙ όταν ενέχεται σωματική δραστηριότητα (π.χ., τρέξιμο, χοροπηδητό, πέταμα 

μπάλας), ΟΧΙ όταν δεν ενέχεται σωματική δραστηριότητα, ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια 

της κατηγορίας ενέχουν και κάποια δεν ενέχουν σωματική δραστηριότητα  
4 ΝΑΙ όταν απαιτούνται ειδικά μέσα (π.χ., μπάλα, σχοινάκι, ηλεκτρονική κονσόλα), 

ΟΧΙ όταν δεν απαιτούνται ειδικά μέσα, ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια της κατηγορίας 

απαιτούν και κάποια δεν απαιτούν ειδικά μέσα 

 19

1 ΝΑΙ όταν απαιτείται η συμμετοχή συμπαιχτών. ΟΧΙ όταν τα παιχνίδια είναι κατά 
βάση ατομικά. ΙΣΩΣ όταν το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με ή χωρίς συμπαίχτες

2 ΝΑΙ όταν υπάρχουν προκαθορισμένοι, κοινά παραδεκτοί κανόνες που συνοδεύ-
ουν τα παιχνίδια. ΟΧΙ όταν οι παίχτες καθορίζουν τους κανόνες κατά βούληση. 
ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια της κατηγορίας έχουν και κάποια δεν έχουν κανό-
νες

3 ΝΑΙ όταν ενέχεται σωματική δραστηριότητα (π.χ., τρέξιμο, χοροπηδητό, πέταμα 
μπάλας). ΟΧΙ όταν δεν ενέχεται σωματική δραστηριότητα. ΙΣΩΣ όταν κάποια 
παιχνίδια της κατηγορίας ενέχουν και κάποια δεν ενέχουν σωματική δραστηρι-
ότητα 

4 ΝΑΙ όταν απαιτούνται ειδικά μέσα (π.χ., μπάλα, σχοινάκι, ηλεκτρονική κονσό-
λα). ΟΧΙ όταν δεν απαιτούνται ειδικά μέσα. ΙΣΩΣ όταν κάποια παιχνίδια της 
κατηγορίας απαιτούν και κάποια δεν απαιτούν ειδικά μέσα
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Πίνακας 4
Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τις κατηγορίες 

των αγαπημένων τους παιχνιδιών

 Σημειώσεις:
1 Με μαύρα γράμματα είναι οι κατηγορίες των παιχνιδιών και οι αντίστοιχες 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες
2 Μερικά παιδιά δήλωσαν δύο ή περισσότερα αγαπημένα παιχνίδια. Έτσι, το 

άθροισμα των απόλυτων συχνοτήτων ξεπερνά σε αριθμό το μέγεθος του 
δείγματος

3 Το όνομα κάθε κατηγορίας ακολουθούν τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η 
κατηγορία αυτή

 20

 4. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς τις κατηγορίες των αγαπημένων 

τους παιχνιδιών  

Παιχνίδι f % Παιχνίδι f % 

  

Ποδόσφαιρο, Καλαθόσφαιρα, 

Αντισφαίριση,  Χειροσφαίριση 

  

Play station,  Η/Υ, Pro 

Evolution Soccer, Οδοντίατρος, 

Βρες τις διαφορές, Βόλεϊ, Play 

station, Game boy, Περρής και 

Κάτια, Φλίπερ 

   

Κρυφτό, Κυνηγητό, Κουκου-

ναροπόλεμος, Κλέφτες και α-

στυνόμοι, Αμπάριζα 

 

  

Μονόπολη, Επιτραπέζια, Scrab-

ble, Uno, Γκρινιάρης, Μυστή-

ρια στο Πεκίνο 

   

83 

 

 

26 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

13 

12 

 

 

11 

41,7 

 

 

13,1 

 

 

 

 

 

12,1 

 

 

 

 

6,5 

6,0 

 

 

5,5 

  play mobile 

(Polly pocket, Play mobile) 

  

 (Παζλ, Bionic Cool) 

   

(Τροχονόμος, Χάρι Πότερ, Κυρά 

κουμπάρα) 

   

 (Σχοινάκι, Τζαμί, Όποιος πέσει 

μες στο λάκκο, 1-2-3 στοπ, Γάτα-

γατούλα, Κρεμάλα, Κρυμμένος 

θησαυρός) 

  

(Αυτοκίνητα, Πλαστικοί δεινό-

σαυροι, Κουτσό, Η δασκάλα, 

Καραόκε της Barbie, Κουζινικά) 

  

(Ζωγραφική, Ποδήλατο, Ανά-

γνωση παραμυθιών, Κουβέντα με 

φίλες) 

3 

 

2 

 

3 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

1,5 

 

1,0 

 

1,5 

 

 

4,5 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

3,0 

Σημειώσεις: 

1. Με  γράμματα, οι κατηγορίες των παιχνιδιών και οι αντίστοιχες απόλυτες και 

σχετικές συχνότητες 

2. Μερικά παιδιά δήλωσαν δύο ή περισσότερα αγαπημένα παιχνίδια. Έτσι, το 

άθροισμα των απόλυτων συχνοτήτων ξεπερνά σε αριθμό το μέγεθος του δείγματος 

3. Το όνομα κάθε κατηγορίας ακολουθούν τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η κατηγορία 

αυτή  
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1. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Eκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο εργασίας: 
η περίπτωση των ατόμων με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο

Παπασταμάτης Αδαμάντιος1

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται ολοένα και περισσότερο σημαντική 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι τεχνολογικές και οι κοινωνικές αλλαγές, η 
αύξηση της ανεργίας, η μεγάλη σημασία που δίνεται στην ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων και στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αποτε-
λούν τους βασικούς λόγους αυτής της πολιτικής. Πρέπει, βεβαίως,να επι-
σημανθεί, ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, επειδή όλοι οι ορισμοί βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές 
και αξιολογικές κρίσεις, βασισμένες σε διαφορετικές φιλοσοφικές και εκ-
παιδευτικές απόψεις. Στην εργασία αυτή ως εκπαίδευση ενηλίκων απο-
δεχόμαστε ένα γενικότερα χρησιμοποιούμενο ορισμό της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, σύμφωνα με τον οποίο στη διαδικασία αυτή υπάγονται όλες οι 
δραστηριότητες ενός ενήλικου ατόμου, με τη βοήθεια των οποίων επιτυγ-
χάνονται αλλαγές στο γνωστικό οπλοστάσιο αλλά και στις στάσεις, αξίες, 
πεποιθήσεις, καθώς και στις δεξιότητες και ικανότητές του.

Με την αναφορά μας σε άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο υπονο-
ούμε τα άτομα εκείνα τα οποία για διάφορους υποκειμενικούς και αντι-
κειμενικούς λόγους δεν προχώρησαν σε τάξεις και βαθμίδες πέρα από τη 
γυμνασιακή, δηλαδή την υποχρεωτική τυπική εκπαίδευση. Από ερευνητι-
κά δεδομένα, είναι γνωστό ότι τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από μία 
αρνητική στάση απέναντι όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση αλλά και σε 
δυνατότητες άτυπης εκπαίδευσης, όπως π.χ. η συμμετοχή σε προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατ’ αυτό τον τρόπο όμως, όπως είναι γνωστό, η 
εκπαίδευση ενηλίκων χάνει τον αντισταθμιστικό της χαρακτήρα και δια-
μορφώνεται σε πεδίο επέκτασης των μορφωτικών δυνατοτήτων των ήδη 
προνομιούχων (OECD, 2007).  Επειδή πιστεύουμε ότι η προσφορά εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στο χώρο εργασίας απο-
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τελεί τη σημαντικότερη δυνατότητα υπέρβασης της κατάστασης αυτής, θα 
ασχοληθούμε στην προκείμενη εργασία με την περαιτέρω επεξεργασία και 
στήριξη της πρότασης αυτής. Δεν θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία 
με ζητήματα εννοιολογικού προσδιορισμού της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
της ενηλικιότητας. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθούμε σύντομα και να δι-
ευκρινίσουμε τον όρο «εκπαίδευση στο χώρο εργασίας». Καταρχήν, όπως 
είναι προφανές, ως «χώρος εργασίας» θεωρείται ο χώρος στον οποίο το 
άτομο προσφέρει αμειβόμενη εργασία. Ωστόσο, η συμβατική αυτή χρήση 
του όρου είναι περιοριστική, διότι δεν περιλαμβάνει πολλές και διάφορες 
μορφές μη αμειβόμενης εργασίας τόσο στο σπίτι όσο και σε φορείς και 
ιδρύματα της κοινότητας. 

Αν δεχθούμε τη διάκριση αυτή, η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας πε-
ριορίζεται σε δύο βασικές μορφές. Η πρώτη αφορά στην περίπτωση των 
κάθε κατηγορίας εκπαιδευόμενων, οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους 
άσκηση. Η δεύτερη αναφέρεται, αντίθετα, στην κατηγορία των εργαζο-
μένων, οι οποίοι παράλληλα προς την επαγγελματική τους απασχόληση 
εκπαιδεύονται ή επιμορφώνονται σε θέματα τα οποία σχετίζονται με το 
αντικείμενο της εργασίας τους. Στην πρώτη περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι 
έχουν ως πρωτεύον χαρακτηριστικό την ταυτότητα του «μαθητή» και ως 
δευτερεύον την ταυτότητα του «εργαζόμενου». Οι ταυτότητες αυτές, όπως 
είναι προφανές, είναι προσωρινές και διατηρούνται μόνο για όσο διάστη-
μα διαρκεί η εκπαίδευσή τους. Στη δεύτερη περίπτωση οι ταυτότητες είναι 
αντεστραμμένες: Κύρια είναι η ταυτότητα του εργαζόμενου και δευτερεύ-
ουσα η ταυτότητα του εκπαιδευόμενου. Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι 
και στις δύο περιπτώσεις συνυπάρχουν η εκπαίδευση και η εργασία (Boud, 
2005). Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σύντομα στην πρακτική άσκηση 
εκπαιδευόμενων ως μορφή εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και θα ασχο-
ληθούμε συστηματικότερα με την εκπαίδευση εργαζόμενων ενηλίκων στο 
χώρο εργασίας τους. 

Όπως έχουμε επισημάνει, η πρακτική άσκηση αποτελεί μια μορφή εκ-
παίδευσης στο χώρο εργασίας και αναφέρεται κυρίως σε μαθητές και γενι-
κότερα σε εκπαιδευόμενους, οι οποίοι φοιτούν ακόμη σ’ ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ατόμων αυ-
τών, οι οποίες γίνονται στο χώρο εργασίας, συνιστούν αυτό που ονομάζε-
ται συνήθως «πρακτική άσκηση». Οι δραστηριότητες και οι  εμπειρίες που 
απορρέουν από αυτούς, αποτελούν συστατικό στοιχείο της προετοιμασίας 
τους για την άσκηση του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Όπως είναι ευ-
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νόητο, πρόκειται για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία 
έχουν μακρά παράδοση και τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον 
εκάστοτε επαγγελματικό κλάδο. Σε χώρες με εξελιγμένο το διπλό εκπαι-
δευτικό σύστημα, όπως π.χ. στη Γερμανία, μιλούμε στην περίπτωση αυτή 
για τη στρατηγική της συνεργατικής εκπαίδευσης, η οποία χαρακτηρίζει 
κυρίως την πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο της συνεργατικής εκπαίδευσης 
οι μαθητές διαφόρων σχολών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
αφιερώνουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην πρακτική άσκηση, δη-
λαδή στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, η οποία αποτελεί συστατικό 
μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται 
στο σχολείο η θεωρητική τους κατάρτιση, ενώ στο πλαίσιο της πρακτικής 
άσκησης, της εκπαίδευσης δηλαδή στο χώρο εργασίας οι μαθητές απο-
κτούν επαγγελματικές εμπειρίες «από πρώτο χέρι». 

Σε εκπαιδευτικά συστήματα, στα οποία δεν συναρθρώνονται επιτυχώς 
η θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική άσκηση (όπως συμβαίνει π.χ. πολ-
λές φορές και στη χώρα μας στα πλαίσια της τεχνικής και της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης), η εργασιακή εμπειρία δεν συντονίζεται με τη θεωρητική 
κατάρτιση και τα δύο αυτά συστατικά μέρη της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης αυτονομούνται και ανεξαρτητοποιούνται. Δεν είναι, λοιπόν, παράδοξο 
το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας 
δεν θεωρείται επισήμως μέρος του προγράμματος σπουδών και δεν ανα-
γνωρίζεται ως μορφή τυπικής εκπαίδευσης ισότιμη προς εκείνη η οποία 
προσφέρεται σε διάφορους τύπους σχολείων (κυρίως γενικής εκπαίδευ-
σης). Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι υποχρεωμέ-
νοι να κάνουν πρακτική άσκηση, για να θεωρείται ότι κατ’ αυτό τον τρόπο 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι 
αλλάζει σήμερα ολοένα και περισσότερο, επειδή (στην τεχνική και κυρίως 
στην επαγγελματική εκπαίδευση) η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, δηλα-
δή η πρακτική άσκηση, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, με απο-
τέλεσμα να αναζητούνται από τη διδακτική και τους συναφείς κλάδους και 
να αναπτύσσονται ειδικές τεχνικές, οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα 
της αποτελεσματικότητάς της. 

Όπως έχουμε σημειώσει παραπάνω, όταν μιλούμε για εκπαίδευση στο 
χώρο εργασίας, εννοούμε κυρίως την εκπαίδευση των ατόμων τα οποία 
βρίσκονται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, παρακολουθούν δηλαδή ένα 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου αξιοποιούν μαθησιακές ευκαιρίες της 
εργασίας τους και κυρίως της εργασίας τους μέσα στην επιχείρηση ή στον 
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οργανισμό όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, με σκοπό να βελτιώ-
σουν τις επαγγελματικές γνώσεις και τις ικανότητές τους και κατ’ αυτό 
τον τρόπο να διευρύνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους και 
τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Επίσης, η όλη προσπάθεια μπορεί να 
γίνεται με σκοπό τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους γνώσεων, ώστε 
να αναλάβουν ένα νέο –πιο διευρυμένο και υπεύθυνο– ρόλο και νέα κα-
θήκοντα και αρμοδιότητες. Στην περίπτωση αυτή η εργασιακή κατάσταση 
προσδιορίζει το αντικείμενο της εκπαίδευσης και τα μαθησιακά αποτελέ-
σματα αξιολογούνται με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης (Boud, 2005). 

Μέχρι τα τελευταία χρόνια, σε διεθνές επίπεδο, η εν λόγω μορφή εκ-
παίδευσης γινόταν συνήθως σ’ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όλο και περισ-
σότερο όμως σήμερα γίνεται με τη μορφή της συνεργατικής στρατηγικής, 
κατά την οποία εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικοί φορείς σχεδιά-
ζουν από κοινού συνεργατικά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται κατά 
ένα μέρος στον επαγγελματικό φορέα. Οπωσδήποτε πάντως, η εκπαίδευ-
ση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας αναγνωρίζεται ως ισότιμη της 
επίσημης τυπικής εκπαίδευσης.                                          

1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Η έμφαση στην εκπαίδευση  με βάση το χώρο εργασίας εμφανίστηκε 
μαζί με την παγκοσμιοποίηση, η οποία επιτάχυνε τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των εταιριών. Καθώς αυτές αγωνίζονται, για να ικανοποιήσουν τις απαι-
τήσεις του πελάτη, πιέζονται ολοένα και περισσότερο, για να παράγουν 
πρωτότυπα και ανταγωνιστικά αγαθά. Εκτός από αυτό, η επανάσταση στις 
νέες τεχνολογίες άλλαξε τους τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη 
φύση των υπηρεσιών και των αγαθών, την έννοια του χρόνου στην εργα-
σία και τις διαδικασίες μάθησης. Η ευελιξία είναι εγγενής στις δομές της 
εργασίας, στις απαιτούμενες δεξιότητες, στις πληρωμές και στη μάθηση. 
Ακολούθως, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν την ιδέα 
της συνεχούς αλλαγής, της εναλλαγής των επαγγελματικών ρόλων και 
της αναγκαιότητας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασί-
ας και τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με 
την αναγκαιότητα για ευελιξία και προσαρμοστικότητα των εργαζομένων 
απέναντι στα μεταβαλλόμενα εργασιακά καθήκοντα (Fenwick, 2005). Στο 
πλαίσιο αυτό οι ειδικοί επισημαίνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και μει-
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ονεκτήματα της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας (βλ. Premont, 1990).    

1.1. Πλεονεκτήματα 

Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για 
τους εκπαιδευόμενους όσο και για το εκπαιδευτικό ίδρυμα, που αναλαμ-
βάνει την υλοποίησή της, καθώς επίσης και για την επιχείρηση στην οποία 
πραγματώνεται. Για τους εκπαιδευόμενους ως βασικότερο πλεονέκτημα 
θεωρείται το γεγονός ότι αποκτούν εμπειρίες «από πρώτο χέρι», καθώς 
αναλαμβάνουν πραγματικές εργασιακές αρμοδιότητες. Πέρα από αυτό 
σε μια εποχή με αυξανόμενη ανεργία η επαφή τους με εργασιακούς φο-
ρείς διευκολύνει και την εξεύρεση εργασίας. Ένα άλλο πλεονέκτημα για 
τους εκπαιδευόμενους αποτελεί το γεγονός ότι η επαφή με την εργασία 
συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας σφαιρικότερης κατανόησης της φύσης της 
συγκεκριμένης εργασίας και του μελλοντικού επαγγέλματος του εκπαι-
δευομένου, καθώς πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση αποκτά και πραγμα-
τικές εμπειρίες και πρακτικές γνώσεις από την επαφή με το χώρο εργασίας. 
Εξάλλου, η επαφή των εκπαιδευομένων με την εργασία παρέχει μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να ζυγίσουν οι ίδιοι τις ικανότητές τους και να αποδείξουν 
και στους εν δυνάμει εργοδότες τους την καταλληλότητα και την αποτελε-
σματικότητά τους. Ωστόσο, ακόμη πιο σημαντικό είναι το πλεονέκτημα το 
οποίο σχετίζεται με το γεγονός ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη μοναδική ευκαιρία για μια εξατομι-
κευμένη καθοδήγηση στις εργασιακές εμπειρίες από ένα μέντορα του χώ-
ρου εργασίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία 
να βιώσουν in situ τις αξίες της επιχείρησης και της αντίστοιχης εργασίας 
αλλά και την ηθική του επαγγέλματος. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψου-
με το γεγονός ότι η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας συνοδεύεται πολλές 
φορές και από οικονομικά πλεονεκτήματα, καθώς τα σχετικά προγράμμα-
τα προβλέπουν και αμοιβή για τους εκπαιδευόμενους.    

Ωστόσο τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας δεν 
περιορίζονται μόνο στους εκπαιδευόμενους, αλλά επεκτείνονται και στο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και στην επιχείρηση. Πρώτα-πρώτα, η εκπαί-
δευση στο χώρο εργασίας προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτές βρίσκονται σε 
καθημερινή επαφή με το φορέα εργασίας, δηλαδή με την επιχείρηση. Είναι, 
λοιπόν, προφανές ότι η επαφή αυτή εξασφαλίζει άμεση γνώση της πραγ-
ματικότητας και παράλληλα τη δυνατότητα συνεχούς εκσυγχρονισμού 
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των γνώσεών τους στη σχετική περιοχή. Πέρα από αυτό η επαφή με την 
επιχείρηση εξασφαλίζει στους εκπαιδευτές την κατάλληλη επανατροφοδό-
τηση, η οποία συμβάλλει, ως γνωστόν, στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Επίσης, από την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας ωφελείται το 
ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί 
τις σπουδές του, διότι κατ’ αυτό τον τρόπο το ίδρυμα έχει την ευκαιρία να 
ανοίγεται στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας, να προβάλλει το 
έργο και τις επιδόσεις του και να εξασφαλίζει ευκαιρίες συνεργασίας με 
άλλα ιδρύματα αλλά και επιχειρήσεις. Τέλος, ανάλογα οφέλη προσπορί-
ζεται και ο φορέας εργασίας, δηλαδή η επιχείρηση στην οποία υλοποιείται 
η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Το όφελος δεν έγκειται τόσο στο γεγο-
νός ότι δέχεται τις υπηρεσίες του εκπαιδευόμενου, χωρίς να του παρέχει 
την αναλογούσα αμοιβή, όσο κυρίως στο γεγονός ότι εκμεταλλεύεται κατ’ 
αυτό τον τρόπο τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να στρατολογήσει και να 
επιλέξει το κατάλληλο προσωπικό και να το εντάξει στο δυναμικό του, χω-
ρίς να υποστεί τις δαπάνες και το ρίσκο επιλογής με χαμηλή εγκυρότητα.        
             
1.2. Μειονεκτήματα 

Βεβαίως, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας, υπάρχουν και μερικά μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να λη-
φθούν υπόψη. Οι επιπτώσεις αυτών των μειονεκτημάτων και οι ενδεχόμε-
νες στρατηγικές για την υπέρβασή του, εξαρτώνται από τη συμπεριφορά 
των εμπλεκόμενων ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται: Πρώτον, ο φο-
ρέας να μη διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν μαθησιακές 
δραστηριότητες που είναι χρήσιμες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, 
αλλά να τους αναθέτει μόνον ή κυρίως, εργασίες ρουτίνας όπως λ.χ. τη 
φωτοτύπηση εγγράφων ή τη διεκπεραίωση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν εκ των προτέρων τα καθή-
κοντα των εκπαιδευόμενων. Εκτός από αυτό, απαιτείται οι εκπαιδευτές να 
έχουν συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους και 
τον εργασιακό φορέα. Δεύτερον, οι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να έχουν πε-
ριορισμένο εύρος μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αν και η περίπτωση αυτή 
προσφέρει το πλεονέκτημα της εκπαίδευσης σε βάθος, είναι σκόπιμος και 
ένας ορισμένος βαθμός εύρους των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Όπως 
και στην προηγούμενη περίπτωση, η εκ των προτέρων κατανόηση των κα-
θηκόντων των εκπαιδευόμενων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση ή τουλά-
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χιστον στο μετριασμό του προβλήματος. 
Επίσης, το εκπαιδευτικό ίδρυμα υφίσταται κάποια μειονεκτήματα. 

Πρώτον, η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων και η ανεύρεση των 
εργασιακών φορέων και των εποπτών είναι χρονοβόρα. Εξάλλου, οι εκ-
παιδευτές είναι συνήθως απασχολημένοι και δεν έχουν αρκετό χρόνο, για 
να εποπτεύουν τους εκπαιδευόμενους. Δεύτερον, το εκπαιδευτικό ίδρυμα 
ενδέχεται να μην έχει τα απαραίτητα κονδύλια και τις άλλες απαιτούμενες 
πηγές, για να στηρίξει αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. 

Τέλος, μειονεκτήματα μπορούν να προκύψουν και για το φορέα. Πρώ-
τον, οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι εργαζόμενοι, αλλά άτομα που πρέπει να 
εκπαιδευθούν. Συνεπώς, ο φορέας οφείλει να διαθέσει αρκετό χρόνο και 
χρήμα για την εκπαίδευσή τους. Δεύτερον, η παρουσία εκπαιδευόμενων 
στο φορέα ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ηθικό των εργαζο-
μένων του φορέα. Μάλιστα, ενδέχεται μερικοί από αυτούς να θεωρήσουν 
τους εκπαιδευόμενους ως ανταγωνιστές τους. 

2. Επαγγελματική εμπειρία και ανάπτυξη 
του κριτικού στοχασμού

Ανεξάρτητα όμως, από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, η σπουδαιότητα της εμπειρίας στη μά-
θηση λαμβάνει νέες διαστάσεις, αν ληφθούν υπόψη τα σχετικά πορίσματα 
των σύγχρονων ερευνών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με αυτά η 
τυπική εκπαίδευση σφάλλει, επειδή δίνει έμφαση στην απόκτηση αφηρη-
μένης γνώσης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο αναφοράς στο οποίο 
πραγματοποιείται η μάθηση. Δηλαδή υποστηρίζεται δηλαδή ότι η στέρεα 
γνώση αναδύεται, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται σε αυθεντικές δραστη-
ριότητες, ενσωματωμένες σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι εκπαιδευόμε-
νοι μαθαίνουν, χρησιμοποιώντας τα όργανα της θεωρητικής γνώσης ή της 
πράξης του τομέα τους, για να λύσουν πραγματικά προβλήματα σε πραγ-
ματικές καταστάσεις (βλ. Mott, 2000).

Η ιδέα της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας έχει τις ρίζες της στον Dew-
ey (1938) και πιο πρόσφατα, μεταξύ άλλων, στις απόψεις του Kolb (1984), 
του Schön (1983) και των Boud, Keogh και Walker (1985). Σύμφωνα με τον 
Dewey (1938), τα άτομα μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την πράξη, επει-
δή η μάθηση είναι μια διαλεκτική διαδικασία ενσωμάτωσης εμπειρίας και 
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εννοιών, παρατήρησης και δράσης. Η διέγερση, που προκαλείται από την 
εμπειρία προσφέρει στις ιδέες την ενεργειακή τους δύναμη, ενώ οι ιδέες 
κατευθύνουν τη διέγερση. Η αναβολή της άμεσης δράσης είναι βασική για 
την επίτευξη αποτελεσματικής παρατήρησης και κρίσης, και αν χρειαστεί, 
και της κατάλληλης παρέμβασης. 

Με το ίδιο πνεύμα ο Kolb (1984), θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο μα-
θαίνουμε μέσα από τις εμπειρίες μας είναι κυκλικός. Σύμφωνα με αυτόν τον 
τρόπο μάθησης, αφετηρία της μάθησης είναι πρωτίστως οι εμπειρίες μας. 
Στη συνέχεια παρατηρούμε και στοχαζόμαστε πάνω στις εμπειρίες μας και 
με τρόπο συνειδητό αξιολογούμε τα αποτελέσματά της. Με βάση αυτά αρ-
χίζουμε να διατυπώνουμε θεωρίες και συμπεράσματα. Τέλος, αξιολογούμε 
αυτά τα συμπεράσματα και τις θεωρίες εφαρμόζοντάς τες στην πράξη. 

Παρόμοιες είναι και οι απόψεις του Schön (1983), ο οποίος σε αντίθε-
ση με το μοντέλο του τεχνικού ορθολογισμού, που ταυτίζει τη γνώση με 
τη βασική και εφαρμοσμένη επιστήμη και θεωρεί την πράξη ως εφαρμο-
γή της θεωρητικής γνώσης, διατύπωσε την άποψη ότι η επαγγελματική 
πράξη χαρακτηρίζεται από διάφορα και απρόβλεπτα περιστατικά, τα οποία 
οι επαγγελματίες πρέπει να προσδιορίσουν και να επιλύσουν. Στο πλαίσιο 
αυτό υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες επιδεικνύουν πρακτικές ικανότητες 
σε αβέβαιες, μοναδικές και πολύπλοκες καταστάσεις. Όταν αναλαμβάνουν 
να εκτελέσουν κάποιο έργο, βασίζονται σε γνώση που είναι υπονοούμε-
νη και διαισθητική, αδυνατώντας να κατανοήσουν τους λόγους για τους 
οποίους επιλέγουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, για να εκτελέσουν το 
έργο τους. Η πρακτική τους βασίζεται σε δραστηριότητες ρουτίνας. Όταν, 
όμως, αντιμετωπίζουν προβλήματα, στοχάζονται με δύο τρόπους, είτε κατά 
τη διάρκεια του έργου (reflection-in-action) είτε μετά τη λήξη του έργου 
(reflection-οn-action).

Ο στοχασμός κατά τη διάρκεια του έργου είναι μια μορφή αυτόνομης 
σκέψης, κατά την οποία οι δραστηριότητες του ατόμου πραγματοποιού-
νται σύμφωνα με τις ανάγκες της άμεσης εμπειρίας. Όταν κάποιος στο-
χάζεται κατά τη διάρκεια του έργου, γίνεται ερευνητής στο πλαίσιο της 
δουλειάς του. Οι δραστηριότητές του δεν εξαρτώνται από τη σχετική θεω-
ρία, αλλά βασίζονται στη νέα θεωρία που δημιουργεί για τη συγκεκριμένη 
και μοναδική περίσταση. Κατά ένα μεγάλο βαθμό η διαδικασία αυτή είναι 
διαισθητική και ενδέχεται να αποτύχει στους σκοπούς της.

Ο στοχασμός μετά τη λήξη του έργου πραγματοποιείται φυσικά, αφού 
λήξει η επαγγελματική δραστηριότητα. Ο στοχασμός μετά το έργο είναι 
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μια ευρύτερη, μια πιο ολοκληρωμένη αποτίμηση από αυτή που μπορεί να 
γίνει κατά τη διάρκεια του έργου. Μέσω της αποτίμησης και της επανεξέ-
τασης των δύσκολων και των προβληματικών καταστάσεων ενδέχεται ο 
επαγγελματίας να εκτιμήσει καλύτερα, τόσο τις επιτυχίες όσο και τις απο-
τυχίες του και να οδηγηθεί μελλοντικά σε αποτελεσματικότερη επαγγελ-
ματική πρακτική.

Με τις απόψεις αυτές συμφωνούν και οι Boud, Keogh και Walker 
(1985:14), οι οποίοι φρονούν ότι ο στοχασμός, δηλαδή το στάδιο της επε-
ξεργασίας της εμπειρίας, είναι το πιο σημαντικό για την επίτευξη των μα-
θησιακών στόχων. Ο αναστοχασμός είναι μια σπουδαία ανθρώπινη δρα-
στηριότητα, μέσω της οποίας τα άτομα αναπολούν την εμπειρία τους, 
σκέφτονται γι’ αυτήν, την επαναφέρουν συχνά στο μυαλό τους πάνω σε 
αυτήν και την αξιολογούν. Ακριβώς αυτή η διαδικασία είναι που καθιστά 
τη μάθηση αποτελεσματική. Η ικανότητα του αναστοχασμού αναπτύσσε-
ται σε διαφορετικά στάδια στα άτομα και ίσως είναι αυτή η ικανότητα που 
χαρακτηρίζει αυτούς που μαθαίνουν αποτελεσματικά μέσω της εμπειρίας.

Βεβαίως, πρέπει να επισημανθεί ότι και οι τρεις θεωρίες που αναφέρθη-
καν έχουν τύχει έντονης κριτικής (βλ. Jarvis, 2004). Ανεξαρτήτως πάντως 
των αδυναμιών της μάθησης μέσω της εμπειρίας, η μεγάλη σημασία του 
αναστοχασμού για τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικοι μαθαίνουν από τις 
εμπειρίες τους, γίνεται πλέον γενικά αποδεκτή. Εντούτοις, οι εκπαιδευτές 
ενηλίκων πρέπει να επεξεργαστούν τρόπους, οι οποίοι δίνουν τη δυνατό-
τητα στους εκπαιδευόμενους να αξιοποιούν τις εργασιακές τους εμπειρίες 
αποτελεσματικότερα με στόχο την επίτευξη της μάθησης (Marsick, 1987, 
Yorks, O’ Neil & Marsick, 1999).          

3. Δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης

Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι τα περισσότερα άτομα με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης δεν έχουν θετική στάση 
απέναντι στο σχολείο, επειδή έχουν δυσάρεστες εμπειρίες από τη σχολική 
τους ζωή. Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν αυτή την κα-
τάσταση αποτελεί το πρόβλημα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και 
συνεπώς πρέπει να υπερκερασθεί. Μια αποτελεσματική λύση προϋποθέτει 
κάποια μορφή υπέρβασης, ώστε η απαισιοδοξία να μετατραπεί σε αισιοδο-
ξία. Με άλλα λόγια να δημιουργηθούν οράματα και σκοποί για τη βελτίω-
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ση της ζωής των ατόμων αυτών (Illeris, 2004a).
Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι απαραίτητο να δώσουμε έμφα-

ση στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. Πρέπει βεβαίως να επισημανθεί, 
ότι η κατάλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών των ατόμων, συνδέεται 
άμεσα με τη βαθιά κατανόηση των ψυχολογικών διαδικασιών, οι οποίες 
απαιτούνται για την επίτευξη προόδου (Illeris, 2004b). Αυτό προϋποθέτει 
από τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τόσο την προσωπική του κατάστα-
ση, ώστε να επιτύχει την ψυχική του απελευθέρωση όσο και την υιοθέτηση 
από μέρους του μιας σταθερής απόφασης για την υπέρβαση της δικαιολο-
γημένης ανασφάλειας και απαισιοδοξίας του και την ταυτόχρονη κατανό-
ηση της αξίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Είναι, λοιπόν, σκόπιμο να δημιουργήσουμε καταστάσεις, οι οποίες θα 
δραστηριοποιήσουν τα κίνητρα μάθησης των εκπαιδευόμενων. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου το πρώτο βήμα είναι η θεμελίωση καλών δια-
προσωπικών σχέσεων με τους εκπαιδευόμενους, οι οποίες μπορεί να συμ-
βάλουν στον εντοπισμό και στην κατηγοριοποίηση των επιμορφωτικών 
τους αναγκών. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται η προσωπική (άτυπη) επα-
φή, επειδή οι τυπικές επαφές, οι οποίες βασίζονται στις δημόσιες σχέσεις, 
συνήθως δεν αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Επίσης, καθοριστικής σημασίας είναι το σημείο εκκίνησης του σχεδι-
ασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος,  το οποίο πρέπει να βασίζεται 
στην παραδοχή ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικοι, δηλαδή άτομα που 
είναι υπεύθυνα για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους. Είναι πλέον αποδε-
κτό ότι οι ενήλικοι επιθυμούν να αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι και όχι ως 
παιδιά, δηλαδή ως άτομα υπεύθυνα και ικανά να πάρουν αποφάσεις για το 
μέλλον τους. Ενδέχεται βέβαια μερικοί από αυτούς να μην έχουν αποδεχθεί 
τη συγκεκριμένη διδακτική αρχή, επειδή έχουν υιοθετήσει μερικές αντιλή-
ψεις από τα σχολικά τους χρόνια, όπου αρμόδιος για όλα τα θέματα της 
διδασκαλίας ήταν ο δάσκαλος. 

Το ερώτημα του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων είναι θεμελιώδες, 
όταν αναφέρεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από τη στιγμή που αυτό το 
συνειδητοποιήσουμε, μπορούμε να κατανοήσουμε πολλές λανθασμένες 
απόψεις και πρακτικές μας, που εκτείνονται από το γενικό σχεδιασμό μέ-
χρι τις διάφορες λεπτομέρειες. Σε αυτές εντάσσεται και η πρακτική να μην 
αναθέτουμε αρμοδιότητες στους ενήλικους σπουδαστές, οι οποίοι λίγο 
πολύ αντιδρούν ενάντια σε αυτό, αν και ενδέχεται  να το θεωρούν ως φυ-
σικό και νόμιμο (Illeris, 2005). Είναι προφανές ότι το θέμα της κατανο-
μής των αρμοδιοτήτων στους ενήλικους σπουδαστές δεν είναι τόσο απλό, 
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ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι αρ-
μοδιότητα των μαθητών.

Εκτός από αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι αρκετοί μαθητές διστάζουν 
να αναλάβουν αρμοδιότητες, επειδή η συνήθεια τους υποβάλλει ότι οι πιο 
σημαντικές αποφάσεις για τα θέματα εκπαίδευσής τους πρέπει να λαμβά-
νονται από τους διδάσκοντές τους. Συνεπώς, ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να 
θεωρεί ότι αδιαφορούν, αλλά να προσπαθεί να τους ενθαρρύνει, επιμένο-
ντας ότι η λήψη αποφάσεων στα θέματα εκπαίδευσής τους είναι ένα από τα 
καθήκοντά τους. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής είναι λιγό-
τερο υπεύθυνος. Αντιθέτως, στις καθημερινές του δραστηριότητες, αυτό 
το έργο καθίσταται πιο απαιτητικό, επειδή πρέπει να βρει μια ισορροπία 
μεταξύ των ορίων της δικής του ευθύνης και των σπουδαστών του (βλ. 
Illeris, 2005). 

Επίσης, σημαντικό ρόλο στη δραστηριοποίηση των κινήτρων παίζουν ο 
χρόνος, ο χώρος και το γενικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
Συνεπώς, όταν σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι πολλοί εκπαιδευόμενοι με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν αρνητική στάση απέναντι στην τυπική 
εκπαίδευση. Συνεπώς για τα άτομα αυτά είναι σκόπιμο οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες να πραγματοποιούνται κατά ένα μεγάλο βαθμό στο χώρο 
εργασίας και μάλιστα, εφόσον είναι εφικτό να συνδέονται με το έργο τους. 
Βεβαίως, αν τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι για ανέργους, αυτά μπο-
ρούν να γίνουν σε διάφορους χώρους εργασίας, ώστε να έχουν ευκαιρίες να 
αποκτήσουν εμπειρίες από διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα (Illeris, 
2005). Σε γενικές γραμμές είναι πάντοτε χρήσιμο να λαμβάνουμε υπόψη το 
γεγονός ότι οι μαθητές, αν συμμετέχουν σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
που το επέλεξαν με τη θέλησή τους, είναι πιο εύκολο να δεχθούν να μετα-
κινούνται μακριά.  

4. Μέθοδοι διδασκαλίας στο χώρο της εργασίας

Αναφορικά με τις διδακτικές μεθόδους είναι σκόπιμο να χρησιμοποιού-
νται ποικίλες. Μέρος του προβλήματος για τα άτομα με χαμηλό μορφωτι-
κό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης είναι συχνά η δυσκολία να κατανοήσουν 
τη φύση της εργασίας σε μεγάλα εργασιακά περιβάλλοντα, να βιώσουν 
αυτό που κάνουν με διαφορετικούς τρόπους και σε άλλους χώρους, να 



274

αποκτήσουν επίγνωση αυτών που προκαλούν και καθορίζουν τις αλλαγές 
που γίνονται, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που έχουν, για να υποβάλλουν 
ερωτήσεις, να αμφισβητούν, να εμπλέκονται ενεργά στις διάφορες εργασι-
ακές διαδικασίες και να κατανοήσουν ότι η εμπειρία και οι σπουδές έχουν 
αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης, για να μά-
θουν περισσότερα. Μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση υψίστης ψυχικής 
ευφορίας στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, 
όταν αντιληφθούν ότι μέσω των μαθησιακών πρωτοβουλιών μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ενεργά την εμπειρία τους, μπορούν να έχουν λόγο στη 
λήψη αποφάσεων και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
της διδασκαλίας και μάθησης (Illeris, 2004a).

Οι πιο σημαντικές επιμορφωτικές ανάγκες των ατόμων με χαμηλό επί-
πεδο τυπικής εκπαίδευσης είναι οι βασικές γνώσεις, όπως η ανάγνωση, η 
γραφή, τα μαθηματικά και η χρήση του υπολογιστή. Η διδασκαλία τους, 
όμως, απαιτεί διδακτικές μεθόδους που μοιάζουν με αυτές που χρησιμο-
ποιούνται στο σχολείο, γεγονός που κάνει τα άτομα αυτά να την απο-
φεύγουν. Ο καλύτερος τρόπος είναι να πειστούν οι εκπαιδευόμενοι ότι οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι είναι πολύ σημαντικοί γι’ αυτούς και ότι υπάρχει η 
δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω της εκπαίδευσης. Σε 
αυτό θα βοηθούσε, αν οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στη διαμόρφωση 
του προγράμματος και συνεργάζονταν με τους εκπαιδευτές. Είναι κοινός 
τόπος ότι, αν οι διδακτικοί στόχοι δεν βασίζονται στα ενδιαφέροντα και 
στις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων, δεν μπορεί να έχουν γι’ αυτούς νόημα 
και συνεπώς τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί (Illeris, 2004a).

Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος μεγιστοποιεί τα αποτελέ-
σματα της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι, λοιπόν, σκόπιμο να χρησι-
μοποιούμε περισσότερο μαθητοκεντρικές και λιγότερο δασκαλοκεντρικές 
μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό κατάλληλες μέθοδοι, μεταξύ άλλων, είναι τα 
μαθησιακά συμβόλαια, η διδασκαλία μέσω μέντορα και το επαγγελματικό 
(μαθησιακό) ημερολόγιο.

4.1. Μαθησιακά συμβόλαια

  Η μέθοδος των μαθησιακών συμβολαίων χρησιμοποιείται για να προ-
σφέρει ένα πλαίσιο μάθησης και να αυξήσει την ενεργό συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν 
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πολύπλοκες και απαιτητικές καταστάσεις (Knowles, 1984. Neary, 2002).
Ως μαθησιακό συμβόλαιο νοείται ένα εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης, 

το οποίο έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευ-
όμενους και καλύπτει διάφορες πτυχές της εκπαίδευσής τους. Περιγράφει 
λεπτομερειακά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις, τις οποίες θα 
αποκτήσει ο σπουδαστής, τη μέθοδο και τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει, 
το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, τα κριτήρια αξιολόγησης των απο-
τελεσμάτων, τη φύση των σχέσεών τους και τις προσδοκίες τους. 

Ένα μαθησιακό συμβόλαιο περιλαμβάνει, συνήθως, πέντε ξεχωριστά 
τμήματα: α. τους μαθησιακούς στόχους, β. τις μαθησιακές πηγές και στρα-
τηγικές, γ. το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του έργου, δ. τα αποδει-
κτικά στοιχεία της επίτευξης των στόχων και ε. τα κριτήρια αξιολόγησης 
της μάθησης. Τα μαθησιακά συμβόλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ποικίλες μαθησιακές καταστάσεις. Θεωρούν ότι οι ενήλικοι μαθητές δεν 
αποτελούν ομοιογενή ομάδα και έτσι προσφέρουν μαθησιακές δραστηριό-
τητες βασισμένες στις προσδοκίες και στις ικανότητες του κάθε εκπαιδευ-
όμενου.

Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής κρατούν ένα αντίγραφο του 
συμβολαίου. Στα χρονικά διαστήματα της αξιολόγησης του προγράμματος 
αυτό αποτελεί τη βάση της αξιολογικής διαδικασίας και των ενδεχόμενων 
αλλαγών. Το μαθησιακό συμβόλαιο αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δη-
μιουργία κοινότητας μαθητών. Ενθαρρύνει την εμπλοκή των εκπαιδευό-
μενων στη διαδικασία της μάθησης και προσδιορίζει την περιοχή ευθύνης 
τόσο του εκπαιδευτή όσο και του εκπαιδευόμενου (Knowles, 1984).

4.2. Διδασκαλία μέσω μέντορα

Η έννοια του μέντορα κατανοείται ως μία σχέση μεταξύ ενός επαγγελ-
ματία και ενός μαθητευόμενου, στον οποίον ο μέντορας προσφέρει γνώ-
σεις, δεξιότητες, στήριξη, προβληματισμούς και οράματα (Johnson, 2007). 
Ο ακριβής ρόλος του μέντορα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οι 
κυριότεροι είναι: α. ο διαθέσιμος χρόνος του μέντορα, β. η ατμόσφαιρα 
και η οργάνωση του χώρου εργασίας, γ. οι δεξιότητες και η εμπειρία του 
μέντορα, δ. οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου και ε. 
το μοντέλο της διδασκαλίας μέσω μέντορα που χρησιμοποιείται στο χώρο 
εργασίας. 

Ο ρόλος του μέντορα μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουρ-
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γίες, οι οποίες θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: δάσκαλος, 
συνήγορος, φίλος και διευκολυντής (Neary, 2002). Ως δάσκαλος ίσως 
χρειαστεί: α. να απαντά σε ερωτήσεις για το υλικό του προγράμματος, β. 
να συζητά τρόπους εφαρμογής αυτών που μαθαίνει στο χώρο εργασίας, γ. 
να δίνει επανατροφοδότηση στο μαθητή για την πρόοδό του, δ. να κάνει 
επίδειξη πρακτικών δεξιοτήτων και ε) να βοηθά το μαθητευόμενο να αξιο-
λογεί τις επιδόσεις του. 

Ως συνήγορος σημαίνει ότι ενεργεί στο όνομα του μαθητή με σκοπό 
να του διατηρήσει ή να του ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του. Σε αυτό το 
ρόλο ενδέχεται: α. να εξασφαλίσει πρακτικές εμπειρίες, β. να εξασφαλίσει 
πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και γ. να μεταβιβάσει στο μαθητή περισσότερες 
αρμοδιότητες.

Ως φίλος ενδέχεται: α. να προσφέρει στο μαθητευόμενο βοήθεια, όταν 
το ηθικό του είναι χαμηλό, β. να τον ακούει και να τον συμβουλεύει, γ. να 
επισημαίνει τις περιοχές που ο μαθητής κάνει λάθος και δ. να προτείνει 
τρόπους βελτίωσης. 

Ως διευκολυντής ενδέχεται: α. να εντοπίσει τις μαθησιακές ανάγκες 
των μαθητευόμενων, β. να σχεδιάσει στρατηγικές διδασκαλίας, γ. να σχε-
διάσει τρόπους αξιολόγησης της μάθησης, δ. να σχεδιάσει μεθόδους για 
αντισταθμιστική εκπαίδευση και ε) να αλλάξει το ρόλο του από δασκαλο-
κεντρικό σε μαθητοκεντρικό. 

Η διδασκαλία μέσω μέντορα στο χώρο εργασίας έχει μεγάλη παράδο-
ση σε πολλές επιχειρήσεις, οργανισμούς και επαγγέλματα, όπου οι νεοπρο-
σληφθέντες παραδίδονται σ’ ένα έμπειρο και φωτισμένο επαγγελματία, ο 
οποίος τους μυεί στις εργασιακές απαιτήσεις της επιχείρησης και τους βο-
ηθά να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις στάσεις τους.

4.3. Η μέθοδος του επαγγελματικού (μαθησιακού) ημερολογίου

Η χρήση ημερολογίου ως μέσον αναστοχασμού σε εκπαιδευτικές κα-
ταστάσεις υιοθετείται ολοένα και περισσότερο. Το ημερολόγιο γράφεται 
κατά τακτά διαστήματα με βασικό σκοπό να καταγράψει τις εργασιακές 
εμπειρίες. Αρχικά, η έμφαση δίνεται στην καταγραφή και αργότερα στην 
κριτικοστοχαστική σκέψη (Neary, 2002).

Η καταγραφή των εργασιακών εμπειριών μπορεί να μας δώσει απο-
δεικτικά στοιχεία για τον εντοπισμό των αναγκών της προσωπικής και 
της επαγγελματικής μας ανάπτυξης μαζί με στοιχεία κριτικής κατανόησης 
και διαμόρφωσης στρατηγικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων, από-
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κτησης νέων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων (Gray, Griffin & Nasta, 
2000). Τα ημερολόγια αυτά είναι όργανα που μας διευκολύνουν να ενσω-
ματώσουμε τη μάθηση που αποκτούμε είτε μέσα στη σχολική αίθουσα είτε 
στο χώρο της εργασίας και της ευρύτερης κοινότητας. Επιπροσθέτως, καλ-
λιεργούν εμπιστευτική σχέση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων, κα-
θώς και τις δεξιότητες της παρατήρησης και του αναστοχασμού (Renner, 
2005). 

Για την καλύτερη εφαρμογή της μεθόδου των επαγγελματικών ημερο-
λογίων είναι σκόπιμο να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία. Πρώ-
τον, παρουσιάζουμε την ιδέα. Δηλαδή, εξηγούμε πώς το ημερολόγιο μας 
δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε τις προσωπικές μας εμπειρίες, τους 
προβληματισμούς μας και τις εντυπώσεις μας σε μια συγκεκριμένη περίο-
δο. Στη συνέχεια, μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα του τρόπου και των 
γεγονότων που θα μπορούσαμε να καταγράψουμε στο ημερολόγιο. Κατά 
τη διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος και σε συγκε-
κριμένα σημεία πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους 
να σταματούν, να στοχάζονται και να καταγράφουν. Τέλος, είναι σκόπιμο 
να προτείνουμε ιδέες και κατευθύνσεις για τα θέματα στα οποία αξίζει να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. 

5. Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
μετά την ολοκλήρωσή του είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται αξιολόγηση 
και πιστοποίηση. Η διαδικασία αυτή είναι αναπόσπαστο τμήμα του συνο-
λικού εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και κοινωνική αναγκαιότητα. Η 
κοινωνία δηλαδή πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι τα άτομα αυτά είναι κα-
ταλλήλως εκπαιδευμένα, για να ασκήσουν τον επαγγελματικό τους ρόλο. 
Εκτός από αυτό, η απόκτηση πιστοποιητικού σπουδών έχει μεγάλη αξία 
για το άτομο τόσο από ψυχολογική άποψη, επειδή ενδέχεται να επιδρά-
σει θετικά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησής του, όσο και για πρακτικούς 
λόγους, αφού η πιστοποίηση είναι αποδεικτικό στοιχείο της εκπαίδευσής 
του και αποτελεί τυπικό προσόν για το διορισμό του σε κάποια υπηρεσία 
(Illeris, 2004a). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευόμενοι επιθυ-
μούν να λαμβάνουν πιστοποιητικά σπουδών, επειδή κατ’ αυτό τον τρόπο 
αποδεικνύεται η επιτυχής συμμετοχή τους (Illeris, 2004a, 2004b).
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Βεβαίως,  πρέπει  να επισημανθεί ότι ο παραδοσιακός τρόπος αξιολόγη-
σης, που βασίζεται στην κρίση των εξωτερικών αξιολογητών, απορρίπτεται 
από πολλούς ειδικούς, επειδή στερείται εγκυρότητας, προκαλεί υπερβολι-
κό άγχος και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τύχη. Αυτό που πράγματι 
αξιολογεί η μορφή αυτή της αξιολόγησης είναι η απόδοση του μαθητή στη 
συγκεκριμένη ώρα των εξετάσεων και όχι τις πραγματικές του γνώσεις και 
δεξιότητες. Κατά συνέπεια, ο παραδοσιακός τρόπος εξετάσεων πρέπει να 
θεωρείται ξεπερασμένη λογική της βιομηχανικής κοινωνίας. Με τον τρόπο 
που γίνονται οι εξετάσεις  οι εκπαιδευόμενοι τοποθετούνται στο «σύστη-
μα» σε σχέση αντιπαλότητας, με τον ίδιο τρόπο που αντιπαρατίθενται σε 
αυταρχικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. 
Ο στόχος των παραδοσιακών μορφών εξέτασης είναι η προσαρμογή και 
η υποταγή των μαθητών στις απαιτήσεις των εξωτερικών εξεταστών και 
όχι η εταιρική προαγωγή της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, 
καθώς και η ρεαλιστική αξιολόγησή της (Illeris, 2005).

Βέβαια, η πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει την καλή ποιότητα των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό, όμως, μπορεί να γίνει και με άλλους 
τρόπους οι οποίοι στηρίζονται περισσότερο στις εμπειρίες των εκπαιδευό-
μενων, όπως είναι π.χ. τα κριτήρια εκτέλεσης και ο φάκελος του εκπαιδευ-
όμενου (Borich, 2005). 

5.1. Κριτήρια εκτέλεσης 

Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερα, αντί να καλούμε 
τους εκπαιδευόμενους να απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
να ζητούμε από αυτούς να καταδείξουν έμπρακτα αυτά τα οποία έχουν 
μάθει. Στην περίπτωση αυτή η έμφαση δίνεται στη διαδικαστική και όχι 
στη δηλωτική γνώση. Τα κριτήρια εκτέλεσης χρησιμοποιούν άμεσο τρό-
πο αποτίμησης της μάθησης, ο οποίος ζητά από τους μαθητές να αναλύ-
ουν, να λύνουν προβλήματα, να πειραματίζονται, να παίρνουν αποφάσεις, 
να συνεργάζονται και να αποδίδουν. Τα κριτήρια εκτέλεσης δεν μπορούν 
μόνο να αξιολογήσουν ανώτερες νοητικές ικανότητες, αλλά επίσης και μη-
γνωστικά αποτελέσματα, τέτοια όπως αυτοκατεύθυνση, συνεργατική ικα-
νότητα και ενσυναίσθηση. 

Επίσης, με τα κριτήρια εκτέλεσης μας δίνουν τη δυνατότητα να παρα-
τηρούμε την πρόοδο, τις συνήθειες του μυαλού, τις μορφές εργασίας και 
της συμπεριφοράς, που αποδίδουν σε πραγματικές καταστάσεις, κάτι που 
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οι παραδοσιακές εξετάσεις αδυνατούν να επιτύχουν. Οι εκπαιδευτές παρα-
κολουθούν και αξιολογούν τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων την ίδια 
ώρα που εκτελούν διάφορες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας. Βεβαίως, 
πρέπει να επισημανθεί ότι η μέθοδος αυτή χρειάζεται μεγάλη προετοιμα-
σία και χρόνο, ενώ στο πλαίσιο των συμβατικών εξετάσεων καταφεύγουμε 
συνήθως σε εύκολες λύσεις.

5.2. Φάκελος του εκπαιδευόμενου

Ο φάκελος του εκπαιδευόμενου είναι μια συστηματική συλλογή αντι-
προσωπευτικών δειγμάτων των επιδόσεων του εκπαιδευόμενου, ο οποίος 
αποδεικνύει τι έχει ολοκληρώσει και τα βήματα που έκανε για να το πετύ-
χει. Η συλλογή αυτή πραγματοποιείται με τη συνεργασία του εκπαιδευτή 
και αποσκοπεί στον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης. Αν ο φάκελος 
οργανωθεί συστηματικά, μπορεί να καταδείξει με περισσότερη εγκυρότητα 
την πρόοδο και τις επιδόσεις του εκπαιδευόμενου από ό, τι οι συμβατικές 
εξετάσεις. Εκτός από αυτό, καλλιεργεί και τις ικανότητες αυτοαξιολόγη-
σης του εκπαιδευόμενου. Βασίζεται στην ιδέα ότι η συλλογή δειγμάτων 
εργασιών του μαθητή καθόλο το σχολικό έτος θεωρείται ένας από τους 
καλύτερους τρόπους να καταδείξει τόσο την τελική πρόοδο όσο και τις 
προσπάθειες του μαθητή. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρακολουθεί εξελικτικά την πρόοδο του εκ-
παιδευόμενου, να συζητεί μαζί του για να του δίνει επανατροφοδότηση, να 
βεβαιώνονται και οι δύο ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν και τέλος, αν κρίνεται 
σκόπιμο, να βαθμολογείται η πρόοδος του εκπαιδευόμενου. 

5.3. Περιοχές αξιολόγησης

Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο αξιολόγησης που θα χρησιμοποι-
ήσουμε, οι κύριες περιοχές που πρέπει να αξιολογηθούν είναι δύο: α. η ερ-
γασιακή εμπειρία και β. η μάθηση του εκπαιδευόμενου (Premont, 1990). 
Η πρώτη περιοχή –η εργασιακή εμπειρία– περιλαμβάνει τις εργασιακές 
συνήθειες του εκπαιδευόμενου, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, τις 
στάσεις του απέναντι στην εργασία στο φορέα και στις διαπροσωπικές του 
σχέσεις. Μερικές ερωτήσεις, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση της εργασιακής εμπειρίας είναι οι εξής: α. Εργαζόταν αυτό-
νομα ο εκπαιδευόμενος; β. Προσπαθούσε ο εκπαιδευόμενος να εκτελέσει  
τα καθήκοντά του; γ. Επεδίωκε ο εκπαιδευόμενος βοήθεια, όταν τη χρεια-
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ζόταν; δ. Θα ήταν κατάλληλος ο εκπαιδευόμενος, για να προσληφθεί στον 
οργανισμό; ε. Ολοκλήρωσε ο εκπαιδευόμενος με επιτυχία τα καθήκοντά 
του;

Η δεύτερη περιοχή, –η μάθηση του εκπαιδευόμενου–, θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει τις ακόλουθες ερωτήσεις: α. Πόσο καλά εφαρμόζει ο εκπαι-
δευόμενος τη θεωρία στην πράξη,  β. Υλοποιήθηκαν όλοι οι μαθησιακοί 
στόχοι, γ. Ποιες νέες έννοιες, ιδέες ή πρακτικές απέκτησε ο εκπαιδευόμε-
νος από την εμπειρία, δ. Ποια είναι τα συναισθήματα του εκπαιδευόμενου 
από αυτή την εργασιακή εμπειρία; 

Τα αποτελέσματα των δύο αυτών περιοχών της αξιολόγησης προσδο-
κάται ότι θα δώσουν την επανατροφοδότηση που χρειάζεται ο εκπαιδευ-
τής για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Βεβαίως, πρέπει να 
επισημανθεί ότι η τελική επιτυχία της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας εί-
ναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και ο μέντορας του 
φορέα συχνά αξιολογούν τον εκπαιδευόμενο με βάση τις προγενέστερες 
εμπειρίες που είχαν με άλλους εκπαιδευόμενους. Η σύγκριση όμως αυτή 
είναι κάπως υποκειμενική, επειδή κάθε εκπαιδευόμενος και εκπαιδευτής 
είναι μια μοναδική περίπτωση. 

Επιλογικά

Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είναι μια αποτελεσματική μέθοδος 
για την εκπαίδευση ενηλίκων που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τυπι-
κής εκπαίδευσης. Επίσης, είμαστε μια κοινωνία που βασίζεται στην εργασία. 
Ένα σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς μας συνδέεται με το επάγγελμά 
μας. Είμαστε επίσης, μια κοινωνία μάθησης με την εκπαίδευση να αποτε-
λεί ολοένα και περισσότερο σημαντικό παράγοντα σε όλες τις πτυχές της 
ζωής μας και πρωτίστως στο χώρο εργασίας. Η μάθηση που συνδέεται με 
το χώρο εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κοινωνικών μας δρα-
στηριοτήτων. Ο χώρος εργασίας αναγνωρίζεται ως σημαντική περιοχή της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Γι’ αυτό η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας πρέπει να 
αναγνωριστεί ως ιδιαίτερη περιοχή μελέτης (Fenwick, 2005, 2008).

Οι επαγγελματίες μέσα σε μια κοινότητα πράξης μπορούν να συνδια-
λεχθούν δημιουργικά. Μέσω της στοχαστοκριτικής τους σκέψης, η γνώση 
γενικεύεται σε πράξεις στις οποίες οι άνθρωποι έχουν τη δική τους ξεχωρι-
στή ταυτότητα ως υποκείμενα μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαί-
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σιο, το οποίο έχει τη δική του γλώσσα και τη δική του κουλτούρα. Έτσι, η 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας προσδίδει αξία στον «εαυτό», σε κάτι το 
οποίο αδυνατούν να επιτύχουν οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας. 
Κατά συνέπεια η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας έχει περισσότερες πιθα-
νότητες να βοηθήσει το άτομο να πετύχει μέσω της εργασίας την αυτοολο-
κλήρωσή του (Costley, 2000).

Τα άτομα που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τυπικής εκπαίδευ-
σης, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, έχουν λιγότερες πιθανότητες να 
συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Συνήθως τα κίνητρα 
μάθησής τους είναι εξωτερικά. Ειδικά σήμερα, με την αυξανόμενη ανερ-
γία και την αυξανόμενη εργασιακή ανασφάλεια για τους εργαζόμενους, 
ενδέχεται τα άτομα αυτά να δραστηριοποιούν τα κίνητρα μάθησής τους 
κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες. Τα εν λόγω άτομα δυσκολεύονται 
να ανταποκριθούν στη σχολική μάθηση και έτσι θεωρούν ότι δεν υπάρ-
χει λόγος να συνεχίσουν να ασχολούνται με μαθήματα που αδυνατούν να 
τα κατανοήσουν και δεν τους είναι χρήσιμα στη ζωή. Τα περισσότερα από 
αυτά τα άτομα βρίσκουν την εργασία ως καλύτερη λύση από τη φοίτησή 
τους στο σχολείο. 

Αυτό, προφανώς, κάνει τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τυπι-
κής εκπαίδευσης να είναι ευάλωτα σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης -όπως είναι η σημερινή- και έτσι να κινδυνεύουν με κοινωνικό απο-
κλεισμό. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται όσο αυξάνεται η ανεργία. Εξαιτίας 
της ανάπτυξης της τεχνολογίας περιορίζονται ολοένα και περισσότερο οι 
θέσεις εργασίας για τα άτομα που έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα αυτά είχαν χαμηλή σχολική επίδοση 
και έχουν δυσάρεστες σχολικές αναμνήσεις και έτσι ελάχιστα αισθάνονται 
την ανάγκη να ξανακαθίσουν στα θρανία, τα οποία θα επαναφέρουν στη 
μνήμη τους τις αποτυχίες και τις προσβολές που υπέστησαν και τις οποίες 
ενδέχεται να υποστούν και πάλι. Επίσης, γίνεται ολοένα και πιο προφανές 
ότι η επανεκπαίδευσή τους είναι ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγουν από 
το φαύλο κύκλο της φτώχειας και της ανεργίας (Illeris, 2005).

Τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, κατά τεκμήριο, έχουν επί-
γνωση αυτής της ανάγκης τους για περισσότερη εκπαίδευση. Ωστόσο οι 
παράγοντες που τους κατευθύνουν στην αντίθετη κατεύθυνση -η χαμη-
λή αυτοεκτίμηση και οι δυσάρεστες σχολικές αναμνήσεις- είναι συνήθως 
ισχυρότεροι. Συνεπώς, για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα, είναι 
απαραίτητο να υπάρξει ένα ειδικό κίνητρο. Πιο συγκεκριμένα, να δημιουρ-
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γηθεί μια κατάλληλη αφετηρία, η οποία θα συνδέεται με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι και θα τους διευκολύνει στην αντιμετώ-
πιση των κοινωνικών, των οικονομικών και των πρακτικών προβλημάτων 
που ενδέχεται να συναντήσουν (Illeris, 2005).

Βεβαίως, θα ήταν παράληψη αν, πριν από την ολοκλήρωση της εργασί-
ας αυτής δεν γινόταν αναφορά στο γεγονός ότι η εκπαίδευση στο χώρο ερ-
γασίας είναι ένας τομέας που χρήζει περαιτέρω έρευνας. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς στην περιοχή αυτή τα βασικά αντικείμενα μελέτης της εκπαίδευ-
σης στο χώρο εργασίας στα οποία η σύγχρονη έρευνα πρέπει να εστιάσει 
είναι τα ακόλουθα: α. Ποια είναι η φύση της γνώσης που προέρχεται άμεσα 
από το χώρο εργασίας και κατά πόσο η μάθηση αυτή αμφισβητεί τις υπάρ-
χουσες θεωρίες της μάθησης, β. Πώς διαμορφώνεται η εργασιακή ταυτότη-
τα στη διαδικασία της μάθησης, γ. Ποιες είναι οι συνθήκες που προκαλούν 
τη μάθηση στο χώρο εργασίας; δ. Πόσο επαρκείς είναι οι ερμηνείες μας για 
τους νέους τρόπους της παραγωγής της σύγχρονης εργασιακής γνώσης 
και ε. ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων υπό το 
φως των νέων ερευνητικών δεδομένων, αναφορικά με την κατανόηση της 
εργασιακής γνώσης και της μάθησης στο χώρο εργασίας.

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ A.
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1. Λέκτορας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Στοιχεία και προβληματισμοί

Νικολάου Σουζάννα Μαρία1

Περίληψη

Το άρθρο αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση του προβληματισμού σχε-
τικά με το φαινόμενο της εγκατάλειψης από τους μαθητές της υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης μετά τα πορίσματα της τελευταίας έρευνας του Παρατη-
ρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας 
(Β΄ΕΠΕΑΕΚ, Γ΄ΚΠΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αύξηση του 
ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν την κατώτερη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Αρχικά προσδιορίζονται οι αιτίες και οι συνέπειες του φαι-
νομένου της εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές, όπως έχουν 
επισημανθεί από την έρευνα. Στη συνέχεια εξετάζεται διαχρονικά η σχο-
λική εγκατάλειψη στην Ελλάδα μέσα από τις έρευνες. Τέλος, με βάση τον 
προβληματισμό για την τήρηση του νόμου ως προς την υποχρεωτικότητα 
της εκπαίδευσης και για την μη αξιοποίηση των ερευνών της εγκατάλειψης 
του σχολείου, καταγράφονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εγκατάλειψη, Ελλάδα, Προβληματισμοί 

Abstract

The aim of this article is to provide feedback regarding the concerns 
raised about the phenomenon of students’ dropping out of compulsory 
education, following the findings of a recent survey carried out by the Ob-
servatory for the Transition of Secondary Education Graduates and Initial 
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Vocational Education and Training Graduates to the Labor Market (B’ Op-
erational Program for Education and Initial Vocational Training, 3rd Com-
munity Support Framework) of the Pedagogical Institute, regarding the 
increase in the proportion of students who drop out of  lower Secondary 
Education. 

At first, we identify the reasons and the consequences about the phe-
nomenon of students’ dropping out, as they are reported in the survey and 
then we study school dropout in Greece throughout time on the basis of 
research findings.

 At last, in view of the concerns raised as to compliance with the law on 
the compulsory character of education and the fact that research findings 
on early school leaving are not utilized, prevention and response measures 
are outlined.

Key words:  School Dropout, Greece, Concerns 

Εισαγωγή 

Πρόβλημα μείζονος σημασίας συνιστά τα τελευταία χρόνια η μείωση 
του μαθητικού πληθυσμού που οφείλεται στην υπογεννητικότητα ή στην 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση των 
γεννήσεων και συγκαταλέγεται στις χώρες, όπου το πρόβλημα της υπο-
γεννητικότητας αναμένεται να επιδεινωθεί. Όμως και η εγκατάλειψη του 
σχολείου, προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
εξακολουθεί να απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας, τους πολιτικούς, τα 
στελέχη της εκπαίδευσης κ.ά. Ιδιαίτερα μετά τα πορίσματα της τελευταί-
ας έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου άρχισε ένας νέος κύκλος δια-
λόγου και  κριτικής αποτίμησης της κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, ενώ 
σύμφωνα με τις προηγηθείσες έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα 
ποσοστά των μαθητών που εγκατέλειπαν πρόωρα το σχολείο, χωρίς να 
ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, συνεχώς μειώνονταν, στην 
τελευταία έρευνα παρουσίασαν αύξηση προκαλώντας ανησυχίες σε επίπε-
δο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό. 
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1.1 Το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι 
αιτίες

Οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να δηλώσουν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών στο σχολείο είναι 
πολλοί. Οι πιο συχνοί είναι «εγκατάλειψη», «διακοπή» και «σχολική διαρ-
ροή» (Fossey, 1996). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όταν στην εκπαιδευτι-
κή γλώσσα χρησιμοποιούνται οι παραπάνω όροι, ουσιαστικά  αναφέρεται 
κανείς  σε μαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο, στο οποίο φοιτούν 
συνήθως, χωρίς παράλληλα να έχουν εγγραφεί σε κάποιο άλλο ιδιωτικό 
ή δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
συστηματικής απουσίας τους χαρακτηρίζονται ως άτομα που εγκαταλεί-
πουν το σχολείο και δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που έχει καθιε-
ρωθεί σε μια χώρα ως υποχρεωτική για κάθε πολίτη (Barber & McClellan, 
1987. Παλαιοκρασάς, κ. συν. 1999. Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). 

Οι παράγοντες, σύμφωνα με τις έρευνες, οι οποίοι συμβάλλουν στην 
απόφαση των μαθητών να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν την ολοκλή-
ρωση της υποχρεωτικής φοίτησης είναι κοινοί σχεδόν σε κάθε χώρα και 
επισημαίνονται στο κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων, στο σχολικό περιβάλλον και στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε 
μαθητή (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 1998. Μαράτου- Αλιπράντη, κ. συν. 2006. 
Παλαιοκρασάς, κ. συν. 1996, κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα: 

Όσον αφορά στον παράγοντα οικογένεια, σύμφωνα με έρευνες και μελέ-
τες, είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο παιδιά που προέρχονται 
από οικογένειες με προβλήματα συγκρότησης ή έλλειψης ισχυρών δεσμών 
(παιδιά χωρισμένων γονέων, πολυμελούς ή ανάδοχης οικογένειας), με χρό-
νια προβλήματα στην καθημερινή οικογενειακή ζωή, όπως αλκοολισμός, 
χρήση ουσιών κ.ά. (Astone & McLanahan, 1991. Weitzman & Siegel, 1992). 
Επίσης, μαθητές–παιδιά οικογενειών με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επί-
πεδο παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής διαρροής (Hahn, 1987. 
Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996. Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). Τα πορί-
σματα των ερευνών δείχνουν ότι το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, 
το οποίο καθορίζει και τη στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο και την 
εκπαίδευση, όπως και το επάγγελμα των γονέων (εργάτες ή επαγγελμα-
τίες και ανώτερα στελέχη), επηρεάζουν τη φοίτηση του παιδιού στο σχο-
λείο (Βrooks, Guo & Furstenberg, 1993. Παπακωνσταντίνου, 1981. Τζάνη, 
1988). Το γεγονός ότι οι γονείς δεν μπορούν να υποστηρίξουν μαθησια-



288 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.

κά τα παιδιά τους σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η φτώχεια, 
η ελλιπής σχολική προετοιμασία, οι διαφορετικές αξίες από τους άλλους 
μαθητές ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, η ανάγκη για εργασία, ωθούν 
τους μαθητές στην πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(Βουιδάσκης, 1999. Henry, 1986. Ηλιού, 1984. Μαράτου-Αλιπράντη, κ.συν. 
2006. McNeal, 1995. Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). Τα τελευταία 
χρόνια, μάλιστα, με τη μετακίνηση των πληθυσμών και τη μαζική εισροή 
στα ελληνικά σχολεία παιδιών μεταναστών δημιουργούνται ακόμη μεγα-
λύτερες πιθανότητες διακοπής της φοίτησης (Δαμανάκης, 1998. Θεριανός, 
2008. McNeal, 1995). Οι αλλοδαποί μαθητές εγκαταλείπουν πιο συχνά το 
σχολείο εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν από τη φτώχεια και 
από την αδυναμία κατανόησης της γλώσσας (National Center for Educa-
tion Statistics, 1992. The First Centennial Conference on Children at Risk, 
1989). Αλλά και η διαφορετική κουλτούρα και το σύστημα αξιών διαφέ-
ρουν και δημιουργούν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους 
δασκάλους και τους άλλους μαθητές και αδυναμία προετοιμασίας για τα 
σχολικά καθήκοντα (Henry, 1986). Η οικογένεια, λοιπόν, αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα για τους μαθητές όχι μόνο για τη μάθηση αλλά και την 
ανάπτυξη της επιθυμίας φοίτησης στο σχολείο (Epstein, 1992). 

Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός στην απόφαση διακοπής 
ή συνέχισης της φοίτησης των μαθητών ακόμα και στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση. Τόσο η οργάνωση και η δομή του, οι μέθοδοι και τα περιεχόμενα 
διδασκαλίας όσο και η στάση (συναισθήματα, πεποιθήσεις, συμπεριφορά) 
και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ασκούν ουσιαστική επίδραση στην από-
φαση του μαθητή να παραμείνει στο σχολείο (Hahn, 1987). Σύμφωνα με 
μελετητές της σχολικής εγκατάλειψης (Μαράτου-Αλιπράντη, κ.συν. 2006. 
Weitzman & Siegel, 1992), προϋποθέσεις για άρνηση συνέχισης της φοίτη-
σης στο σχολείο αποτελούν και τα προβλήματα ή οι δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο. Τέτοια προβλήματα είναι η χαμηλή 
επίδοση, ο μαθησιακές δυσκολίες, οι δυσκολίες στη γλωσσική κατανόηση, 
η μη ύπαρξη σχολικών κινήτρων σε συνδυασμό με ψυχολογικούς παρά-
γοντες, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση του μαθητή, οι μικρές φιλοδοξίες, 
η απομόνωση, η έλλειψη δεξιοτήτων δημιουργίας φιλικών σχέσεων, η μη 
συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες (Hahn, 1987. Παρατηρητήριο Με-
τάβασης, 2006). 

Επίσης, οικογενειακοί και κοινωνικοί λόγοι που τις περισσότερες φορές 
είναι αλληλένδετοι οδηγούν τους μαθητές στην απόφασή τους να εγκατα-
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λείψουν το σχολείο. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας οδηγεί 
στη διαμόρφωση αρνητικής στάσης της οικογένειας απέναντι στο σχολείο. 
Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη για εργασία. 
Τα οικογενειακά προβλήματα (διαλυμένος γάμος, διαζύγιο, ασθένειες), ο 
τόπος διαμονής (μακριά από το αστικό κέντρο ή σε υποβαθμισμένη περιο-
χή), οι ιδιαιτερότητες της ομάδας που ανήκει κανείς (μουσουλμάνοι, αλλο-
δαποί), η εμπλοκή σε ομάδες με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά λειτουργούν 
αρνητικά ως προς την επιθυμία της μάθησης και της σχολικής φοίτησης 
(Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). 

Ένας τρίτος παράγοντας που αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του μαθητή να 
εγκαταλείψει το σχολείο. Έχει διαπιστωθεί ότι κινδυνεύουν περισσότερο 
να εγκαταλείψουν το σχολείο άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτο-
πεποίθηση, χαμηλό αίσθημα προσωπικής αυτεπάρκειας, έλλειψη κοινωνι-
κών δεξιοτήτων, επιθετικότητα ή θυματοποίηση, γιατί αισθάνονται ότι δεν 
μπορούν ή δεν αξίζουν να συνεχίσουν. Όλες οι παραπάνω συνθήκες μπορεί 
να οδηγήσουν σε σχολική αποτυχία που σημαίνει χαμηλή σχολική επίδο-
ση, απουσίες, αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο και τη μόρφωση γε-
νικότερα, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και τελικώς διακοπή της φοίτησης 
(Κέδρακα, 2007: 14 κ.ε. Μαράτου-Αλιπράντη κ.συν., 2006. Παλαιοκρασάς 
κ. συν., 1996).

1.2 Συνέπειες της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης 

Οι συνέπειες της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης αφορούν 
στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου με επέκταση και στην πρόοδο 
και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι οικονομικές συνέπειες είναι άμεσες για 
το άτομο και διακρίνονται ήδη στους χαμηλότερους μισθούς (Μαγουλά, 
1999). Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα στις σύγχρο-
νες κοινωνίες τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο, χωρίς να ολοκλη-
ρώσουν τη υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι η δύσκολη επαγγελματική απο-
κατάσταση (Κέδρακα, 2007. Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996. Φακιολάς, 1998). 
Αρκετά χρόνια πριν, σε συνθήκες καλύτερων επαγγελματικών προοπτι-
κών,  ευρήματα ερευνών απέδειξαν ότι οι μισοί άνεργοι ηλικίας 16-24 ετών 
δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (U.S. Department of 
Labor, 1977). Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα έχουν εμπλουτιστεί με την απαραίτη-
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τη γνώση χρήσης των νέων τεχνολογιών, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο 
δυσμενή τη συνθήκη εύρεσης εργασίας για τα άτομα που εγκαταλείπουν 
πρόωρα την εκπαίδευση. 

Οι οικονομικές συνέπειες της εγκατάλειψης μπορεί να οδηγήσουν και 
σε κοινωνικές συνέπειες. Η μη εύρεση εργασίας και οι οικονομικές δυ-
σκολίες εντείνουν το πρόβλημα της εγκληματικότητας και οδηγούν στην 
άνθιση του νεανικού εγκλήματος (Duhman & Alpert, 1987). Παράλληλα 
επιδεινώνεται και το δημογραφικό πρόβλημα με την αύξηση της υπογεν-
νητικότητας, εφόσον ουσιαστικός παράγοντας για κάθε νέο προκειμένου 
να δημιουργήσει οικογένεια αποτελεί τουλάχιστον η επαγγελματική του 
αποκατάσταση. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι η εγκατάλειψη του σχολείου 
προκαλεί και ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο, όπως κατάθλιψη, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, αδιαφορία ως προς τη συμμετοχή του 
σε κοινωνικά δρώμενα, μορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά., στοι-
χεία τα οποία γίνονται πιο έντονα στην ενηλικίωση (Σοφιανίδου, 2000). 

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας που αφορά στην Ελλάδα 
(Κέδρακα, 2007) το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έχει εγκαταλεί-
ψει το σχολείο βρίσκεται στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 15-19 χρόνων 
(13,2%  στο σύνολο του πληθυσμού) και μάλιστα οι περισσότεροι είναι 
άνδρες. Οι θέσεις εργασίας, όμως, για ανειδίκευτους νέους με επίπεδο δη-
μοτικής εκπαίδευσης διαρκώς μειώνονται. Το πρόβλημα της μη εύρεσης 
εργασίας λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων σε συνδυασμό με την κα-
τάσταση ή το επίπεδο ζωής που επιφέρει η ανεργία (συνέπειες σε επίπεδο 
οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό) δημιουργεί δύσκολες συνθήκες ζωής 
για έναν νέο, ο οποίος στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει, μπορεί να 
αναπτύξει διάφορους ίσως και επικίνδυνους μηχανισμούς άμυνας. Για την 
Ελλάδα το ποσοστό των νέων (18-24 ετών) με χαμηλά προσόντα, δηλαδή 
με μόνο εφόδιο την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης είναι κάτω του μέσου 
όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσος όρος:  Ε.Ε.: 19,  Ελλάδα: 16, Παρα-
τηρητήριο Μετάβασης, 2006).

Τα άτομα, όμως, που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση 
έχουν, ως προς την επαγγελματική τους εξέλιξη, λιγότερες ευκαιρίες λόγω 
έλλειψης ακόμη και των τυπικών προσόντων, το μέλλον τους είναι αβέ-
βαιο και επειδή συνήθως δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας με προοπτικές ανα-
γκάζονται να δεχτούν οποιαδήποτε θέση εργασίας-απασχόλησης βρουν 
(Christian de Brie, 1995. Σταμέλος, 1999). Ως προς την κοινωνική τους 
ζωή, επειδή στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων, αισθάνονται ότι μειονε-
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κτούν και είναι πιο πιθανό να αποκλεισθούν, να βιώσουν τη φτώχεια, να 
είναι άνεργοι, να κάνουν χρήση οινοπνευματωδών ποτών και ουσιών, να 
εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά.

Αλλά και για την ίδια την Πολιτεία η εγκατάλειψη του σχολείου συνι-
στά οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Το κράτος επωμίζεται τις οικονομι-
κές συνέπειες από τους μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο μέσω του 
κόστους των παροχών προς τα άτομα και τις οικογένειές τους, τα έξοδα 
πρόνοιας αλλά και τα επιδόματα για την ανεργία και την πρόληψη εγκλή-
ματος. Τα ίδια αυτά άτομα θα αποκλειστούν από την οικονομία και την 
κοινωνία, επειδή δεν θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους επιτρέ-
πουν να συμβάλουν με παραγωγικό τρόπο στην οικονομία. Τα κοινωνικά 
αποκλεισμένα άτομα συνήθως καταλήγουν σε ιδρύματα κοινωνικής πρό-
νοιας ή στη φυλακή. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα πορίσματα των ερευνών 
υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ εγκατάλειψης σχολείου και κατάληξης στη 
φυλακή «[…] περισσότερο από 80% των φυλακισμένων στις ΗΠΑ έχουν 
εγκαταλείψει το σχολείο στο γυμνάσιο και η συντήρηση του καθενός από 
αυτούς κοστίζει στους φορολογούμενους τουλάχιστον 20.000 δολάρια το 
χρόνο, πολύ περισσότερο απ’ ότι θα κόστιζε η εκπαίδευσή του» (Cummins, 
2003: 270). Κάθε νέος που εγκαταλείπει το σχολείο αποτελεί κόστος για 
την εκάστοτε πολιτεία που διανέμεται σε έξοδα για κοινωνική πρόνοια, για 
την πρόληψη της αυξανόμενης εγκληματικότητας, για τη συντήρηση των 
φυλακών, για επιπλέον ίσως ειδική εκπαίδευση.  

2. Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα (η έρευνα)

Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και δεν ολοκληρώνουν 
την υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελούν για τις υπάρχουσες κοινωνικές 
συνθήκες σημαντικό πρόβλημα για κάθε χώρα. Δεν μπορούν να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας, γιατί δεν διαθέτουν ούτε τα τυπικά επαγγελματικά 
προσόντα. Χωρίς δεξιότητες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινω-
νία της γνώσης, να μεταβούν ομαλά στην απασχόληση και αντιμετωπίζουν 
τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν δύνανται και δεν προάγουν 
την πρόοδο και την εξέλιξη της κοινωνίας που σήμερα στηρίζεται στη γνώ-
ση. Σε ένα περιβάλλον, όπου οι πληροφορίες διπλασιάζονται κάθε πέντε 
σχεδόν χρόνια και όπου το άτομο θα πρέπει να έχει αναπτύξει δεξιότητες 
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συμβολικής ανάλυσης (γνώση, μάθηση, πληροφόρηση, ευφυΐα, αναπτυγ-
μένη αφηρημένη σκέψη, κριτική έρευνα, συνεργασία) για να αντεπεξέλθει 
στην εργασία του (όποια και να είναι αυτή), οι νέοι που δεν ολοκληρώνουν 
την υποχρεωτική εκπαίδευση θα αποκλειστούν από την οικονομία (Cum-
mins, 2003: 269). 

Για την Ελλάδα η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και 
το γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16o έτος της ηλικίας του. 
Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την 
εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 458 του Ποινικού κώδικα [Ν.1566/85 άρθρ.2, παραγρ. 3 (ΦΕΚ 167/τ. 
Α΄/30-09-1985) και άρθρ. 73 του Ν. 3518/2006]. (Το άρθρο 458 του Ποι-
νικού Κώδικα καθιστά σαφές ότι όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτι-
κή ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων, τιμωρείται με χρηματικό 
πρόστιμο). Επιπλέον με το ΠΔ 161/2000 μεταβιβάζεται στο Νομάρχη η 
αρμοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν 
εγγράφουν τα παιδιά στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή 
τους. Με βάση τα παραπάνω η παράβαση του νόμου συνιστά κυρώσεις. 

Πάραυτα δεν ολοκληρώνεται από το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού 
η υποχρεωτική εκπαίδευση αν λάβει κανείς υπόψη του τα ποσοστά της μα-
θητικής διαρροής. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνήσει κανείς, πόσα 
άτομα παραβαίνοντας το συγκεκριμένο Άρθρο που αναφέρεται στην εγκα-
τάλειψη της υποχρεωτικής φοίτησης, υπόκεινται σε κυρώσεις.  

Παρά τις προσπάθειες, λοιπόν, που έγιναν σε κάθε μεταρρύθμιση από 
το 1977 κι εξής, όπως η δωρεάν παιδεία, η επέκταση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των 
σχολικών εγχειριδίων, ώστε να γίνουν πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικά 
για τους μαθητές τα περιεχόμενα της μάθησης, η αναβάθμιση της τεχνι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το πρόβλημα της εγκατάλειψης της 
υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών παραμένει στη χώρα μας ως χρόνιο 
πρόβλημα (Δρεττάκης, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα ποσοστά ποικίλλουν. Κι ενώ 
σταδιακά παρατηρείτο μείωση του ποσοστού των μαθητών που διαρρέ-
ουν από τη σχολική εκπαίδευση, στην τελευταία έρευνα του Παρατηρη-
τηρίου Μετάβασης Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας (Β΄ 
ΕΠΕΑΕΚ, Γ΄ ΚΠΣ), που εξέτασε τη μαθητική διαρροή στη δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση, διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια το ποσοστό 
των παιδιών που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν την 
ολοκλήρωση της φοίτησής τους. 

Τα προηγούμενα έτη διακρίνεται μια πτωτική τάση της μαθητικής διαρ-
ροής. Ειδικότερα, το διάστημα 1976-1982 το ποσοστό της εγκατάλειψης 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο δημοτικό ήταν 5,5%, ενώ ένα ποσοστό 
15% των μαθητών που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο δημοτικό δεν συνέ-
χισαν στο γυμνάσιο (Cassotakis, 1988). Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα 
της Λάριου-Δρεττάκη (1993), από τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ 
γυμνασίου τα σχολικά έτη 1980-81, 1981-82 και 1982-83 ένα ποσοστό 18-
23% διέκοψε, πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Μελετώντας τρεις γενιές μαθητών η ερευνητική ομάδα του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου (Παλαιοκρασάς, κ.συν., 1996) διαπίστωσε την πτωτική 
τάση της μαθητικής διαρροής ως και τρεις μονάδες μέσα σε τρία χρόνια. 
Έτσι, λοιπόν, από τους μαθητές που γράφτηκαν την Α΄ γυμνασίου το 1987-
1988 εγκατέλειψε ένα ποσοστό 12,60%, από τους μαθητές που γράφτηκαν 
την Α΄ γυμνασίου το 1989-1990 εγκατέλειψε ένα ποσοστό 11,60%, ενώ το 
1991-1992 από τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ γυμνασίου διέκο-
ψε ένα ποσοστό 9,60%. Σημαντική είναι η διαπίστωση στη συγκεκριμένη 
έρευνα ότι η πλειονότητα των νέων του δείγματος που εγκατέλειψαν είτε 
δεν φοίτησαν καθόλου στο γυμνάσιο είτε διέκοψαν στη Α΄ τάξη και ει-
σήλθαν στην αγορά εργασίας με γνώσεις αποφοίτου δημοτικού και χωρίς 
τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να διεκδικήσουν μια 
θέση εργασίας.  

Μερικά χρόνια αργότερα σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2001) σχετικά με τη μαθητική διαρροή στο 
γυμνάσιο, διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά της εγκατάλειψης της υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης μειώθηκαν σημαντικά (9,60%) Πιο συγκεκριμένα από 
τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ τάξη γυμνασίου το 1997-98 διέρ-
ρευσαν σε ποσοστό 6,98%. Μάλιστα η μισή μαθητική διαρροή οφειλόταν 
σε μαθητές που δεν παρουσιάστηκαν καθόλου στο σχολείο. Συγκεκριμένοι 
νομοί και περιοχές παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά σχολικής εγκατάλει-
ψης, όπως για παράδειγμα η Θράκη (12,88%), η Κρήτη (10,32%), τα Νησιά 
Αιγαίου (8,34%) και τα Ιόνια Νησιά (8,45%) σε σχέση με τις περιοχές της 
Ηπείρου (3,81%), της Θεσσαλίας (4,57%) και της Πρωτεύουσας (6,49%). 
Σε σύγκριση με τις προηγούμενες έρευνες παρατηρήθηκε, επίσης, ότι την 
τελευταία δεκαετία το ποσοστό της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκ-
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παίδευσης αυξήθηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα περίπου 
το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού που διέρρευσε βρίσκεται στην περιφέ-
ρεια της πρωτεύουσας.

Τρία χρόνια αργότερα σε νέα έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(Παρατηρητήριο Μετάβασης, Έρευνα 2005) εξετάζοντας τη γενιά μαθητών 
που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ γυμνασίου το 2000-01 διαπιστώθηκε ότι 
το ποσοστό των μαθητών που διέρρευσε ήταν μικρότερο από την προη-
γούμενη έρευνα (6,09%). Στα συμπεράσματα τονίζεται από τους ερευνητές 
ότι την τελευταία εικοσαετία μειώνεται σημαντικά η μαθητική διαρροή στο 
γυμνάσιο σε εθνικό επίπεδο. Εξακολουθούν, βέβαια, συγκεκριμένες περιο-
χές να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, πιο χαμηλά 
όμως σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές μαθητών, όπως για παράδειγμα 
η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη (9,64%), η  Κρήτη (8,34%), τα Νησιά  
Βορείου Αιγαίου (6,91%) και τα Ιόνια Νησιά (7,15%). Αντίθετα χαμηλότε-
ρη μαθητική διαρροή επισημαίνεται στη Δυτική Μακεδονία (2,73%), στη 
Θεσσαλία (3,46%) και στην ΄Ηπειρο (3,79%). Στην Αττική αντίθετα η μα-
θητική διαρροή στο γυμνάσιο είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της χώρας 
και παρουσιάζει αυξητική τάση. 

Η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων της τελευταίας έρευνας 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εγκατάλειψη της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, όσον αφορά στη γενιά των μαθητών του έτους 2003-04, 
προκάλεσε ανησυχία λόγω της μικρής αύξησης του ποσοστού μαθητικής 
διαρροής στο γυμνάσιο. Στο σύνολο της χώρας από τους μαθητές που 
γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ γυμνασίου το έτος 2003-04 διέρρευσαν σε 
ποσοστό 6,51% αλλάζοντας τα δεδομένα της συνεχούς πτωτικής τάσης 
της σχολικής εγκατάλειψης. Και σε αυτήν την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 
μισή μαθητική διαρροή οφείλεται σε μαθητές που δεν παρουσιάζονται κα-
θόλου στην Α΄ τάξη. Υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης επισημαίνονται 
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,36%), στην Αττική (7,77%), στην 
Κρήτη (7,77) και στη Δυτική Ελλάδα (7,17). Συγκεκριμένα οι 4 από τους 10 
μαθητές που εγκατέλειψαν το γυμνάσιο βρίσκονται στην περιφέρεια της 
Αττικής. Αντίθετα χαμηλότερη μαθητική διαρροή παρουσιάζεται στη Δυτι-
κή Μακεδονία (1,98%), στη Θεσσαλία (4,28%) και στην ΄Ηπειρο (4,30%). 
Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα μάλιστα διαπιστώθηκε αύξηση του 
ποσοστού μαθητικής διαρροής στις αστικές περιοχές. Στο σύνολο των 54 
Νομών οι 36 παρουσιάζουν ποσοστό εγκατάλειψης μικρότερο από το εθνι-
κό μέσο όρο και οι 18 μεγαλύτερο (βλ. Παράρτημα, Διάγραμμα 1).
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Σε όλες τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και στις πέντε γενιές των μαθητών ο αριθμός των αγοριών που εγγράφο-
νται στο Γυμνάσιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κοριτσιών (βλ. 
Παράρτημα, Πίνακας 1). Τα αγόρια μάλιστα εγκαταλείπουν το γυμνάσιο 
σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια σε όλες τις περιοχές (αστικές, 
ημιαστικές, αγροτικές). Οι μεγαλύτερες διαφορές επισημαίνονται στα Ιό-
νια νησιά, στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία. Ορισμένες 
περιφέρειες εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα αίτια συνδέονται με τις γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (ευκολία πρόσβασης στο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα ή μη), την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, διάφορους θρη-
σκευτικούς λόγους (πολιτισμική ταυτότητα των μουσουλμάνων), το χαμη-
λό  μορφωτικό επίπεδο που συνδέεται και με την αρνητική στάση απέναντι 
στη μόρφωση. 

Σε όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα θα πρέπει να υπολογιστούν 
και ορισμένες κατηγορίες μαθητών που δεν εμφανίζονται σε επίσημες στα-
τιστικές. Τέτοιες είναι τα παιδιά των παλιννοστούντων από την πρώην 
ΕΣΣΔ, τα παιδιά των Αθίγγανων, τα παιδιά αλλοδαπών και ιδιαίτερα των 
Αλβανών ή παιδιά με ειδικές ανάγκες  που δεν εγγράφονται και δεν πηγαί-
νουν καθόλου στο σχολείο. Οι κατηγορίες αυτών των παιδιών δεν περι-
λαμβάνονται στους δείκτες διαρροής. Μία ακόμη κατηγορία είναι εκείνη 
στην οποία κατατάσσονται παιδιά, που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευ-
σης από κυκλώματα «εμπόρων» της ανθρώπινης αδυναμίας και κυρίως της 
αδυναμίας άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους πρόνοιας να ελέγ-
ξει και να εντάξει αυτά τα παιδιά στην εκπαίδευση. 

3. Συμπεράσματα – Προβληματισμοί 

Οι έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρέχουν μια αρκετά κατα-
τοπιστική εικόνα για την πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης από τους μαθητές στην Ελλάδα. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
και κυρίως όσον αφορά στα γεωγραφικά διαμερίσματα, όπου η μαθητική 
διαρροή παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά, οι εξωσχολικοί και κυρίως οι 
οικογενειακοί παράγοντες που συνδέονται με τη διαρροή είναι: η χαμηλή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, η εθνική καταγωγή και 
το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν 
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δυσμενείς συνθήκες για την παραμονή του παιδιού στο σχολείο (όπως ελ-
λιπής υποστήριξη του παιδιού, αδιαφορία ή αρνητική στάση απέναντι στο 
σχολείο, προβλήματα μάθησης). Από την άλλη σχολικοί παράγοντες, όπως 
η χαμηλή επίδοση, οι συγκρούσεις και τα προβλήματα πειθαρχίας στο σχο-
λείο, οι απουσίες κ.λπ. κάνουν πιο εύκολη την απόφαση να εγκαταλείψει ο 
μαθητής το σχολείο. 

Από τα πορίσματα των ερευνών δημιουργούνται τα εξής ζητήματα: 
1ον πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια συνταγματικής κατοχύρω-

σης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ένα υψηλό ποσοστό μαθητών (από τα 
μετρήσιμα στοιχεία 6,51%) να εγκαταλείπει την υποχρεωτική εκπαίδευση 
(υποχρεωτική εκπαίδευση για την Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 309/1976 
είναι η εννιάχρονη φοίτηση ως τη Γ΄ γυμνασίου). 

2ον γιατί τα πορίσματα των ερευνών δεν αξιοποιούνται στην πράξη από 
εκείνους που εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική αφενός για να κα-
ταρτιστούν επαρκώς οι εκπαιδευτικοί και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, 
ώστε να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό και να επιθυμούν τα παιδιά να φοι-
τούν  και αφετέρου να καταστεί γενικά πιο αποτελεσματική η εκπαιδευτική 
και κοινωνική πολιτική προς όφελος των παιδιών. 

Ως προς το πρώτο ζήτημα σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 
1566/85 (αρθρ. 2 παραγρ. 3) η πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής φοί-
τησης απαγορεύεται και όποιος έχει την επιμέλεια ή την εποπτεία του ανη-
λίκου τιμωρείται για παράβαση Νόμου (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 458). Ο 
νομοθέτης έχει μεριμνήσει. Φαίνεται, όμως, από τα ποσοστά των νέων που 
εγκαταλείπουν το σχολείο πριν το 16ο έτος της ηλικίας τους, ότι ο νόμος 
και φυσικά η κύρωση από την παράβασή του δεν εφαρμόζεται. 

Από την άλλη η μη αξιοποίηση των πορισμάτων των ερευνών από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της εκπαίδευσης και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας δημιουργεί το ερώτημα για ποιον λόγο γίνονται οι έρευνες και 
τι τελικά εξυπηρετούν. Για να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε έρευνα 
θα πρέπει να αξιοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαι-
δευτική πράξη αλλά και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Οποιαδήποτε πολιτική απόφαση μεταρρυθμίσεων στην παιδεία οφείλει να 
στηρίζεται και να τεκμηριώνεται με βάση τις μελέτες και τα ερευνητικά 
αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, όπως πρόσφατα αποδείχτηκε και σε έρευνα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, ΥΠΕΠΘ-
ΠΙ, 2008), η αξιοποίηση της έρευνας σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής 
υστερεί σημαντικά. Οι έρευνες των πανεπιστημιακών τμημάτων περιορί-
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ζονται απλώς στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ενώ ορισμένες από τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οδήγη-
σαν σε πιλοτικές εφαρμογές κάποιων προγραμμάτων που όμως δεν έτυχαν 
συνέχειας «γιατί δεν υπάρχει θεσμικός τρόπος ελέγχου και αξιολόγησης 
ούτε σχεδιασμός μηχανισμών ανατροφοδότησης και αξιοποίησης των ευ-
ρημάτων από το ΥΠΕΠΘ» (Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 
2008: 335). Η ερμηνεία που δίνεται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(2002), για τη μη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ερευνών είναι ότι οι αλλα-
γές στα εκπαιδευτικά θέματα από πολιτικές αποφάσεις γίνονται ταχύτατα, 
και γενικά υπάρχει μια δυσπιστία ως προς την εγκυρότητα των ερευνών, 
ενώ τα αποτελέσματα από καλές έρευνες δεν προβάλλονται, ώστε να γί-
νουν ευρέως γνωστά. Αυτό βεβαίως έχει ως αποτέλεσμα αντιφάσεις της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, αδυναμία αποτίμησης των εκάστοτε μέτρων και 
άρσης των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα της εγκατάλειψης της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης. 

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις πιο συμφέρουσες 
επενδύσεις της κοινωνίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινω-
νίας και της οικονομίας θα περίμενε κανείς να προωθούνται δράσεις και 
προγράμματα, ώστε τα σχολεία να είναι αποτελεσματικά και να μορφώ-
νουν όλους τους μαθητές. Για να επιθυμούν τη σχολική φοίτηση και τη 
μόρφωση τα παιδιά θα πρέπει τα σχολεία να γίνουν ελκυστικά για τους 
όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, εθνι-
κή καταγωγή, πολιτισμικό υπόβαθρο κ.λπ.. Με στόχο την άμβλυνση των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού 
θα πρέπει τα σχολεία να γίνουν πιο αποτελεσματικά, να ανταποκριθούν 
στην οικονομική πραγματικότητα του αιώνα μας και να καταστήσουν κάθε 
νέο τουλάχιστον ‘εκπαιδεύσιμο‘. Στις σύγχρονες συνθήκες ζωής ακόμα και 
για τις σχετικά ανειδίκευτες εργασίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
απαιτούνται πλέον εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στον 
εργαζόμενο να προσαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις εξελίξεις των ερ-
γασιακών απαιτήσεων και με ευελιξία να ανταποκρίνεται σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Κέδρακα, 2007. Cummins, 2003). 

Από την άλλη οι γονείς αλλά και τα παιδιά πρέπει να ενημερωθούν, 
να συνειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα 
που δημιουργούνται από την έλλειψη δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο 
σχολείο. Σήμερα απαιτείται από κάθε πολίτη η πλήρης συμμετοχή στην οι-
κονομική και κοινωνική ζωή. Η εκπαίδευση καλλιεργεί δεξιότητες κριτι-
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κής σκέψης, έρευνας, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες στην κοινωνία της γνώσης. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να 
εξετάσουμε με ορθή λογική, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των ερευ-
νών, ποιες μέθοδοι και ποια προγράμματα περιεχομένων και διδασκαλίας 
προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις, για να αναπτύξουν τα παιδιά θε-
τικά συναισθήματα για υψηλά επίπεδα μόρφωσης. 

Επειδή το πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί ένα ζή-
τημα που απασχολεί όλες τις χώρες, έχουν προταθεί αλλά και εφαρμοστεί 
πολλά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, χωρίς όμως να έχουν επιτύχει 
πλήρως την παραμονή των μαθητών στο σχολείο και την ολοκλήρωση από 
όλους της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης. Αναφέρουμε ορισμένα 
μέτρα που αφορούν στην εκπαίδευση και λήφθηκαν με κύριο σκοπό να 
καταστήσουν το σχολείο πιο ελκυστικό για τους μαθητές: 
→ Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση με στόχο είτε να αναπτύξουν οι μα-

θητές δεξιότητες απαραίτητες για την κοινωνία της γνώσης και των 
νέων τεχνολογιών (κριτική, δημιουργική και αποτελεσματική σκέψη) 
(Nichols & Nichols, 1990), είτε να προσαρμοστεί το αναλυτικό πρό-
γραμμα του σχολείου στις ανάγκες των μαθητών (Rumberger, 1995) ή 
να λειτουργήσουν προγράμματα πρόληψης και βοήθειας ανάλογα με 
τις ανάγκες των μαθητών  (Scales, 1990).

→ Εντατικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα 
ή εξατομικευμένης διδασκαλίας ή εαρινά προγράμματα για αναπλήρω-
ση κενών (Nichols & Nichols, 1990)

→ Χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων και προώθηση των νέων σε κοι-
νωνικές δράσεις, συμμετοχή τους και ανάπτυξη κέντρων μελέτης στην 
Κοινότητα (Scales, 1990)

→ Συμβουλευτική για τους μαθητές υψηλού κινδύνου. Ο Σύμβουλος που 
ασκεί το ρόλο του «σημαντικού άλλου», υποστηρίζει τους μαθητές 
στην απόφαση να αποπερατώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να 
σχεδιάσουν το μέλλον τους (Sosa & Johnson & Johnson, 1988) ή επαγ-
γελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που ενημερώνουν τους μαθητές, έτσι 
ώστε να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε μελλοντική εργασία  (Cat-
terall & Stern, 1986)

→ Ευέλικτα εναλλακτικά προγράμματα διαχείρισης προβλημάτων κοινω-
νικής συμπεριφοράς  (Hahn, 1987)

→ Προσπάθειες εμπλοκής των γονέων στο σχολείο, τακτική ενημέρωσή 
τους για τη δράση των παιδιών τους και συμμετοχή σε δράσεις του σχο-
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λείου (Epstein, 1984).
Ειδικότερα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες 

για να καταστεί το σχολείο πιο αποτελεσματικό και ελκυστικό για τους 
μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η συγγραφή νέων βιβλίων, τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα προσαρμοσμένα στις νέες κοινωνικές συνθήκες, η εισαγωγή 
στο σχολείο καινοτόμων δράσεων (βλ. ευέλικτη ζώνη) αποβλέπουν στη 
δημιουργία από τους μαθητές θετικών συναισθημάτων για το σχολείο και 
παρώθησης για μάθηση. Για τους μαθητές που για διάφορους λόγους πα-
ρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή υστερούν σε συγκεκριμένους τομείς 
γνώσεων εφαρμόστηκε ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για την 
αναπλήρωση των κενών ή την υποστήριξη της προσπάθειάς τους. Με τη 
δυνατότητα μετακίνησης των πληθυσμών παρατηρείται και στην Ελλάδα 
μεγάλη εισροή μεταναστών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα ελληνικά 
σχολεία. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές 
αφορά στη γλώσσα και στην κατανόηση. Για την ένταξη και την ενσωμά-
τωσή τους στο σχολείο, έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτό, λειτουργούν 
Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά μαθήματα και Διαπολιτισμικά σχολεία 
(με την Φ10/20/Γ1/708/07-09-1999 Υπουργική Απόφαση). Για ειδικές κα-
τηγορίες (Αθίγγανοι) των οποίων τα παιδιά δεν φοιτούν συστηματικά στα 
σχολεία εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση και την 
ένταξή τους στο σχολείο (ΥΠΕΠΘ, 2007). Σύμφωνα με στοιχεία του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου στην κοινωνική αυτή ομάδα το ποσοστό διαρροής 
από 75% μειώθηκε στο 24%  (Παρατητηρήριο Μετάβασης, 2006). Για την 
ομάδα των νέων που έχουν ήδη εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση δί-
νεται η δυνατότητα φοίτησης και αποπεράτωσης της βασικής εκπαίδευσης 
μέσω των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Συνοψίζοντας, χωρίς να παραβλέπουμε τις θετικές συνέπειες των πα-
ραπάνω μέτρων και με βάση τους λόγους που οδηγούν τους μαθητές στην 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, κρίνεται κατά τη γνώμη μας σκόπιμη 
πρωτίστως η οικονομική ενίσχυση (π.χ. αύξηση του οικογενειακού επιδό-
ματος) για την καταπολέμηση των κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημά-
των με ποικίλες πρωτοβουλίες. Επίσης,  το μορφωτικό επίπεδο κάθε οι-
κογένειας στερημένου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος χρειάζεται 
ενίσχυση με σεμινάρια και δραστηριότητες (επιμορφωτικές, πολιτιστικές, 
αθλητικές), όπου μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά. Το άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία σημαίνει εμπλοκή των γονέων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί και βελτίωση της ευεξίας στο σχο-
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λείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Συμβούλιο της ΕΕ, 5723/08 EDUC 
29 SOC 46). Η προαγωγή της πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση 
θα πρέπει απαραίτητα να προωθείται σε συνδυασμό με την προαγωγή της 
πρόσβασης των γονέων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον, θα έχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα αν βάση κάθε ενέργειας οικονομικής, κοινωνικής 
ή πολιτικής, αποτελεί η σκέψη της προστασίας των δικαιωμάτων του παι-
διού και η δημιουργία κινήτρων, ώστε το σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό 
και να προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση με ευέλικτα εναλλακτικά προ-
γράμματα. 
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Πίνακας 1
Μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο κατά φύλο

Το Διάγραμμα διαμορφώθηκε από στοιχεία των ερευνών: 
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1. Κοινωνικός λειτουργός, Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

Η κακοποίηση του παιδιού στην οικογένεια: 
μια μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων 

του παιδιού

Πιλήσης Θεοδόσιος1

Περίληψη

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το φαινόμενο της ενδο – 
οικογενειακής βίας έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας και ιδιαί-
τερα η κακοποίηση των παιδιών, η οποία αποτελεί την καταπάτηση των 
βασικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων του παιδιού. Οι επιπτώσεις στα 
θύματα της ενδο – οικογενειακής βίας και ιδιαίτερα στα παιδιά είναι χρό-
νιες και σφραγίζουν ανεξίτηλα την βιοψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη αλλά 
και τη μετέπειτα πορεία τους ως ενήλικα άτομα, ως σύντροφοι, σύζυγοι και 
γονείς. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην περιεκτική ανασκόπηση 
του φαινομένου της κακοποίησης του παιδιού μέσα στην οικογένεια, στις 
μορφές κακοποίησης που υφίσταται το παιδί αλλά και στην αντιμετώπιση 
του φαινομένου με βάση τις αρχές, τις αξίες και την ηθική που διέπουν τα 
δικαιώματα του παιδιού. 

Λέξεις κλειδιά: Δικαιώματα, Παιδική Κακοποίηση, Ενδο – Οικογενειακή 
Βία.

Summary 

In contemporary social reality, the phenomenon of intra - family 
violence has received worldwide epidemic proportions, particularly the 
abuse of children, which constitutes the violation of basic and inalienable 
rights of the child. The impact on victims of intra - family violence, 
particularly children, are chronic and stamp indelibly on biopsychosocial 
development and the subsequent development as adults, as partners, 
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spouses and parents. This study focuses on the comprehensive review of the 
phenomenon of child abuse within the family, the forms of abuse suffered 
by the child but also to address the phenomenon based on the principles, 
values and ethics governing the rights of the child.

Keywords: Rights, Child Abuse, Intra - Family Violence.

1. Εισαγωγή

Η ενδο – οικογενειακή βία και συγκεκριμένα η κακοποίηση του παι-
διού, εμφανίζεται διαχρονικά από τους αρχαίους χρόνους έως και σήμερα. 
Παλαιότερα αποτελούσε μέσο κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης του 
παιδιού, ενώ οι πρώτες τάσεις  ιατρικοποίησης του φαινομένου στο δυτικό 
κόσμο εμφανίστηκαν περίπου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, η 
παιδική κακοποίηση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την βι-
οψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και συμβαίνει στο άμεσο οικογενειακό 
περιβάλλον συχνότερα απ’ όσο θεωρούμε (Σταυριανάκη, Κυριακοπούλου, 
Ρίγκα & Νικολαΐδης, 2008). 

Η βία στην ελληνική οικογένεια και ιδιαίτερα ενάντια στο παιδί εκφρά-
ζεται κυρίως από τον έναν ή/και από τους δύο γονείς που χρησιμοποιούν 
κάποια/ες μορφές κακοποίησης. Στην Ελλάδα, η πρώτη δημόσια αναφορά 
για το πρόβλημα της παιδικής κακοποίησης έγινε από τον παιδίατρο Σπύ-
ρο Δοξιάδη το 1976 (Doxiadis, 1989). 

Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν αρκετές μελέτες στη χώρα μας για την 
σωματική, τη συναισθηματική και τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, 
όπως και για τη παραμέληση (Μουζακίτης, 1989. Agathonos – Georgopo-
ulou & Browne, 1997. Χατζηφωτίου & συν., 2003. Τσιάντης & Διαρεμέ, 
2004). Τα αποτελέσματα των ερευνών ανεβάζουν τα θύματα σε πολλές χι-
λιάδες ετησίως και ιδιαίτερα τα ποσοστά των σεξουαλικά κακοποιημένων 
παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι αρκετές φορές η κακοποίηση μένει 
κρυφή ή αποφεύγεται για λόγους αντεκδίκησης του δράστη ή για να απο-
φευχθεί ο κοινωνικός στιγματισμός του κακοποιημένου παιδιού. Ακόμα η 
έλλειψη ποιοτικών δομών αλλά και η απροθυμία του ιατρικού προσωπικού 
να εμπλακεί σε περιπτώσεις ενδο – οικογενειακής βίας, συμβάλλουν στα 
χαμηλά ποσοστά των αποτελεσμάτων (Αγάθωνος – Γεωργοπούλου & Μα-
ραγκός, 1995. Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτης, 1999).

ΠΙΛΗΣΗΣ Θ.
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Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επιστημονική σκιαγράφηση 
του φαινομένου, αλλά κυρίως η ανάδειξη της σημασίας για την ολιστική 
αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης με βάση τα δικαιώματα του παι-
διού, τα οποία έχουν πλέον κατοχυρωθεί νομικά και οι ειδικοί που ασχο-
λούνται με παιδιά και εφήβους οφείλουν να γνωρίζουν τα συγκεκριμένα 
δικαιώματα, να τα σέβονται και να δρουν βάση αυτών. 

2. H σύγχρονη οικογένεια

Ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικών Λειτουργών των Η.Π.Α. έχει δώ-
σει ένα σαφή και περιεκτικό ορισμό στην οικογένεια, με βάση τις αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Συνεπώς 
η οικογένεια αποτελεί «μια ομάδα δύο ή περισσοτέρων ατόμων που αυτο-
προσδιορίζονται ως οικογένεια, και κατά τη διάρκεια της ζωής τους αναλαμ-
βάνουν υποχρεώσεις που είναι ευρύτερα αποδεκτές και συνιστούν ουσιώδη 
συστατικά των οικογενειακών συστημάτων» (Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζα-
κίτης, 1999: 198).

Επιπρόσθετα, η οικογένεια αποτελεί τη θεμελιώδη κοινωνική ομάδα, 
αλλά και το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και ευημερία όλων των 
μελών της, αλλά κυρίως των παιδιών. Οφείλει να προσφέρει την απαραί-
τητη προστασία και υποστήριξη, για να αναλάβει τη θέση της μέσα στην 
κοινωνία. (Συνθήκη για τα Δικαιώματα του παιδιού, Εισαγωγή, Τα Εθνικά 
Κόμματα στην παρούσα Συνθήκη, Ηνωμένα Έθνη, 1990. Αναφέρεται στο 
Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτης, 1999).

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η οικογένεια αποτελεί το σημαντικό-
τερο σύστημα – περιβάλλον, που συμβάλλει στην διαμόρφωση του χαρα-
κτήρα των παιδιών και στη διαπαιδαγώγησή τους. Ωστόσο κάποιες φορές 
και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενδο – οικογενειακής βίας, τα παιδιά αποτυγ-
χάνουν να αναπτύξουν την αίσθηση του «ανήκειν» στο οικογενειακό και 
στο ευρύτερο περιβάλλον (Κανδυλάκη, 2001). Επιπλέον, η οικογένεια κα-
λείται να εξυπηρετήσει μέσω των λειτουργιών της τις ανθρώπινες ανάγκες 
όλων των μελών. Οι λειτουργίες αυτές είναι η αναπαραγωγική λειτουργία 
(βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας), οι οικονομικές λειτουργίες (πα-
ραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από την βιομηχανική οικονομία προκειμέ-
νου να καταναλωθούν από την οικογένεια), οι εκπαιδευτικές λειτουργίες 
(αναπαραγωγή της πολιτισμικής κληρονομιάς) και οι ψυχολογικές λει-
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τουργίες (να νιώθουν τα άτομα ασφαλή και να απολαμβάνουν την στοργή 
των μελών της οικογένειας) (Μουσούρου, 2006).

Η οικογένεια ως κοινωνική ομάδα έχει δομή. Η δομή της οικογένειας 
συνίσταται σ’ ένα σταθερό πλέγμα και σ’ ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ κοι-
νωνικών θέσεων και κοινωνικών ρόλων (Μουσούρου, 2006). Η οικογένεια 
είναι μια φυσική κοινωνική ομάδα, η οποία καθορίζει τις αντιδράσεις των 
μελών της στα εσωτερικά και στα εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ η οργάνω-
ση και η δομή της ελέγχουν και προσδιορίζουν τις εμπειρίες των μελών 
(Minuchin, 2000). Ο Herbert (1997), αναφέρει ότι η δομή της οικογένειας 
επηρεάζεται από τις ακόλουθες έννοιες:

• Την συνοχή: δηλαδή εάν οι σχέσεις των μελών είναι στενά δεμένες 
ή χαλαρές και εάν τα όρια είναι σαφή, συγκεχυμένα ή άκαμπτα.

• Την προσαρμοστικότητα: κατά πόσον η οικογένεια μπορεί να με-
ταβάλει τους ρόλους της σε σχέση με τις επιδράσεις που δέχεται 
για αλλαγή. 

• Την ομοιοστασία: αναφέρεται στη σταθερή κατάστασή της και τη 
διατήρησή της. 

Ανεξάρτητα από τη δομή της, αποτελεί ένα σύστημα, αποτελούμενο 
από μέλη με συναισθηματική συναλλαγή και αλληλεπίδραση σε καθημε-
ρινό επίπεδο. Η διατήρηση η όχι της συνοχής της οικογένειας εξαρτάται 
από τις αρχές, τους ρόλους και την ψυχοσυναισθηματική συναλλαγή (Οι-
κονόμου & Χριστοδούλου, 2005). Ωστόσο έχει επισημανθεί το γεγονός ότι 
η βία (λεκτική και μη λεκτική) εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στο χώρο της 
οικογένειας (Μαδιανός, 2006).  

3. Η παιδική κακοποίηση στην οικογένεια

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η κακοποίηση και η 
παραμέληση του παιδιού, περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής ή/και 
συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέ-
λησης ή παραμελημένης θεραπευτικής αντιμετώπισης, ή εκμετάλλευσης 
για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία καταλήγει σε πραγματική ή 
εν δυνάμει βλάβη που αφορά στην υγεία, στην επιβίωση, στην ανάπτυξη 
ή στην αξιοπρέπεια του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης εμπιστοσύνης, 
ευθύνης ή δύναμης (W.H.O., 1999).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), αναφέρει ότι η διαπροσω-
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πική βία το 2020 θα ανέλθει από τη 19η θέση στη 12η θέση στη λίστα των 
30 πιο σημαντικών και συχνών αιτιών θανάτου (W.H.O., 2001). Επίσης, 
εκτιμά ότι 40.000.000 παιδιά στον κόσμο γίνονται θύματα βίας (W.H.O., 
1999).

3.1 Τα αίτια 

Ο Μαδιανός (2006), αναφέρει ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με 
την οικογενειακή βία είναι οι εξής: 

• Ατομικοί παράγοντες: Γάμος σε νεαρή ηλικία, υπερβολική κατανά-
λωση οινοπνευματωδών, κατάθλιψη, διαταραχή προσωπικότητας, 
χαμηλό εισόδημα, εμπειρίες βίας ή κακοποίησης κατά την παιδική 
ηλικία.

• Παράγοντες διαπροσωπικών σχέσεων: Συζυγικές συγκρούσεις, συ-
ζυγική ανισορροπία, ανδροκρατική οικογένεια, οικονομικό στρες, 
φτωχή λειτουργικότητα της οικογένειας.

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Αδύναμοι κοινοτικοί δεσμοί, φτώ-
χεια και ανομία φύλων, ανύπαρκτο Κοινοτικό υποστηρικτικό σύ-
στημα.

• Κοινωνικοί παράγοντες: Η βία είναι αποδεκτή κοινωνικά, παραδο-
σιακοί ρόλοι, κοινωνική απενσωμάτωση.

Οι αιτίες της παιδικής κακοποίησης  εντοπίζονται στη δυσλειτουργία 
του γονεϊκού ρόλου, στην ανάληψη καθηκόντων σε νεαρή ηλικία (ανε-
πιθύμητη κύηση), στην εκτός γάμου μητρότητα, στο χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο, στη γέννηση παιδιού με ειδικές ανάγκες, στην ψυχοπαθολογία 
γονέων και στο ότι οι γονείς που κακοποιούν έχουν και οι ίδιοι βιώσει την 
κακοποίηση από τους γονείς τους ως παιδιά. Ένας άλλος παράγοντας, που 
κρύβεται πίσω από την παιδική κακοποίηση, είναι η άποψη ότι η σωμα-
τική τιμωρία είναι ο κατάλληλος τρόπος πειθαρχίας των παιδιών. Ακόμα 
ως αίτια εκλαμβάνονται η φτώχεια, η ανεργία και το υπερβολικό άγχος 
που απορρέει από τους δύο αυτούς κοινωνικούς παράγοντες (Λεβιδιώτη 
– Λέκκου, 1996. Thio, 2003). Στους παράγοντες μπορούν ακόμα να προ-
στεθούν και οι πολιτικές που ενισχύουν την ανισότητα, μειώνουν την αξία 
του παιδιού και καταπατούν τα δικαιώματά του.
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3.2 Οι μορφές παιδικής κακοποίησης

Τα είδη της κακοποίησης διακρίνονται σε σωματική, συναισθηματική, 
σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση. Αναλυτικότερα, η σωματική κα-
κοποίηση, περιλαμβάνει κλωτσιές, μπουνιές, ξύλο, τράνταγμα του παιδιού 
ή του βρέφους, εγκαύματα προκαλούμενα από τσιγάρο και καυτό σίδερο, 
ρίξιμο αντικειμένων, δάγκωμα, έως και πιο ακραίες μορφές, όπως πρόκλη-
ση ασφυξίας ή άλλες μορφές που μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Τα 
παιδιά παρουσιάζουν μώλωπες, εγκαύματα, κακώσεις, εσωτερικά τραύμα-
τα, τάσεις φυγής, απομόνωση και μακροπρόθεσμα περιορισμένη σωματική 
και νοητική ανάπτυξη (Πρεκατέ & Γιωτάκος, 2005).

Η Miller (1990), διαχωρίζει τη σωματική βία ως ήπια και σοβαρή. Δι-
ευκρινίζει ότι ως ήπια βία χαρακτηρίζεται η απειλή χτυπήματος ή πέταγμα 
αντικειμένου, το πέταγμα αντικειμένου στο άτομο, το χαστούκι, το σπρώ-
ξιμο. Ως σοβαρή βία χαρακτηρίζεται η απειλή χτυπήματος με όπλο ή μα-
χαίρι, οι κλωτσιές, τα δαγκώματα και οι γροθιές. 

Η συναισθηματική κακοποίηση είναι ένα άλλο είδος κακοποίησης, το 
οποίο ανιχνεύεται πιο δύσκολα και συνοδεύει συνήθως τη σωματική ή τη 
σεξουαλική κακοποίηση, θέτοντας σε κίνδυνο τη συναισθηματική υγεία 
του ατόμου. Οι γονείς δημιουργούν στο παιδί την αίσθηση ότι δεν αξί-
ζει της προσοχής και της αγάπης τους. Επίσης, προσβάλλουν το παιδί και 
απευθύνονται σε αυτό με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, το υποτιμούν, το 
εξευτελίζουν, το απειλούν και το απομονώνουν από κοινωνικές δραστηρι-
ότητες. Τα συναισθηματικά κακοποιημένα παιδιά παρουσιάζουν ανασφά-
λεια, απόσυρση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και στοιχεία νεύρωσης (Πρεκατέ & 
Γιωτάκος, 2005. Καφφές, Τριανταφύλλου & Γιωτάκος, 2006).

Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών χαρακτηρίζεται από σωματική, 
λεκτική και οπτική βία και περιλαμβάνει σεξουαλικά αγγίγματα, διείσδυ-
ση, έκθεση των παιδιών σε σεξουαλικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν 
με την ηλικία και ανάπτυξή τους, καθώς και έκθεση των παιδιών σε πορ-
νογραφικές ταινίες ή φωτογραφίες (Cupit – Swenson & Ezzell, 2000). Τα 
παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά παρουσιάζουν προβλήματα νευ-
ρικότητας, ύπνου, διατροφής, επιθετική συμπεριφορά, σχολική αποτυχία, 
συναισθήματα ντροπής και αυτοενοχοποίησης, διαφόρων μορφών φοβίες 
και τάση για παραβατικότητα (Aisnscough & Kay, 2000). Ωστόσο στις με-
λέτες για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση οι ορισμοί και τα ηλικιακά 
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όρια ποικίλουν. Κάποιοι ορισμοί περιλαμβάνουν μόνο την αιμομιξία, ενώ 
άλλοι και την κακοποίηση εκτός οικογένειας (Miller, 1990). 

Αναφορικά με την παραμέληση χαρακτηρίζεται ως η χρόνια αποτυχία 
των γονέων να προσφέρουν και να προστατέψουν το παιδί τους από φυσι-
κό κίνδυνο (Αγάθωνος – Γεωργοπούλου, 1991). Οι τύποι της παραμέλησης 
είναι: Α. Σωματική παραμέληση, η οποία περιλαμβάνει την έλλειψη επαρ-
κούς τροφής, ενδυμασίας και στέγης, έλλειψη καθαριότητας και προσω-
πικής υγιεινής. Β. Εκπαιδευτική παραμέληση χαρακτηρίζεται η αποτυχία 
του γονέα να εγγράψει το παιδί του στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή εάν 
χρειάζεται να του παρέχει ειδική αγωγή. Γ. Συναισθηματική παραμέληση, 
η άρνηση ψυχολογικής φροντίδας, η έκθεση του παιδιού σε συζυγική βία, 
η λεκτική κακοποίηση, η απομόνωση. Δ. Ιατρική παραμέληση, οι κηδεμό-
νες αρνούνται την παροχή ιατρικής φροντίδας για το παιδί (Πρεκατέ και 
Γιωτάκος, 2005).

3.3 Οι συνέπειες

Οι συνέπειες της άσκησης βίας στα παιδιά είναι πολυδιάστατες και πο-
λυποίκιλες. Συγκεκριμένα τα παιδιά είναι πιθανόν να παρουσιάσουν ψυχο-
λογικές διαταραχές, να νιώσουν απόρριψη και ενοχές, να διαπράξουν αξι-
όποινες πράξεις, αλλά ακόμα και να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους 
(Παπαϊωάννου, 1996. Ζαφείρης, Ζαφείρη & Μουζακίτης, 1999). Τα παιδιά 
που έχουν κακοποιηθεί μπορεί να παρουσιάσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
αντιδραστική σεξουαλική δραστηριότητα, ανικανότητα να αγαπήσουν ή 
να εμπιστευτούν, αυτοτραυματισμό και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 
(Πρεκατέ & Γιωτάκος, 2005).

Ακόμα κάποιες μακροπρόθεσμες κυρίως επιπτώσεις εντοπίζονται στην 
έλλειψη συναίσθησης, στις μαθησιακές δυσκολίες, στη δυσκολία στο λόγο 
και σε προβλήματα στη συμπεριφορά (Αγάθωνος – Γεωργοπούλου, 1993). 
Άλλες σοβαρές συνέπειες είναι οι διαταραχές ύπνου, τροφής, η επιθετι-
κότητα, η υπέρμετρη παθητικότητα, διαφόρων μορφών φοβίες, μετατραυ-
ματικό στρες, κατάθλιψη, ξεσπάσματα οργής και δυσκολία συγκέντρωσης 
(Jaffle et al., 1986).  
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4. Η αντιμετώπιση του φαινομένου με βάση 
τα δικαιώματα του παιδιού

Αναμφίβολο είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αποτελούν την πιο ευάλωτη 
κοινωνική ομάδα του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να υφίστανται διαφόρων 
ειδών διακρίσεις, κακομεταχείριση και παραμέληση. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι είναι ανήμπορα να αντιδράσουν στις κοινωνικές ανισότητες 
και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους (Καλλινικάκη, 2006).

«Η διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπογράφτηκε 
στη Νέα Υόρκη στις 26 Ιανουαρίου 1990. Στην Ελλάδα κυρώθηκε με νόμο 
2101/1992. Έκτοτε αποτελεί εσωτερικό ελληνικό δίκαιο αυξημένης τυπικής 
ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. Ι του Συντάγματος» (Παπαρρηγόπου-
λος, 2006: 237). Με την επικύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού το παιδί 
πλέον δε θεωρείται περιουσία κανενός αλλά άνθρωπος με συναισθήματα, 
προσωπικότητα, εμπειρίες και ανάγκες (Λουμάκου & Μπεζέ, 2006). 

Ωστόσο δημιουργούνται κάποια προβλήματα στην προσπάθεια να 
ορίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το υποκείμενό τους. Εξάλλου το 
υποκείμενο αποτελεί μέρος διαφόρων συστημάτων και υποσυστημάτων 
(Νόβα – Καλτσούνη, 1996). Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο γε-
γονός ότι δεν ορίζονται έννοιες, όπως το οικογενειακό περιβάλλον αλλά 
και η έννοια του παιδιού που δεν είναι αντιληπτή παγκοσμίως το ίδιο. Βέ-
βαια, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού δίνει σύγχρονο κοινωνι-
κό περιεχόμενο στην ταυτότητα του παιδιού, διότι το θεωρεί πλέον μέρος 
την κοινωνίας και όχι άτομο σε αναμονή (Λουμάκου & Μπεζέ, 2006).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά στα δικαιώματά 
τους, αλλά και να αναπτύξουν τις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες και 
τη συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να μπορούν να προστατευτούν από 
το κοινωνικό φαινόμενο της βίας, αλλά και να μην χρησιμοποιούν καμία 
μορφή βίας στις ανθρώπινες, στις διαπροσωπικές και στις επικοινωνιακές 
τους σχέσεις. 

Συνεπώς απαραίτητη είναι η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και 
συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο του σχολείου μέσα από ολοκλη-
ρωμένα και εξειδικευμένα προγράμματα πρόληψης της βίας. Κοινωνικές 
δεξιότητες, ονομάζονται οι διακριτές, μαθημένες συμπεριφορές που επι-
δεικνύει ένα άτομο, για να επιτύχει ένα στόχο. Συγκεκριμένα, τα παιδιά 
πρέπει να μάθουν: α. ένα εύρος κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για 
την αλληλεπίδραση με τους άλλους και β. να μάθουν να σχετίζονται σε 
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ένα εύρος κοινωνικών καταστάσεων με τρόπο αποδεκτό από τους άλλους 
(Sheridan & Walker, 1999).

Τα προγράμματα πρόληψης της βίας οφείλουν να προάγουν και την 
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, ώστε να προ-
λαμβάνονται τυχόν βίαιες συμπεριφορές. Οι διαστάσεις της συναισθημα-
τικής νοημοσύνης είναι, η αυτογνωσία, η σωστή λήψη αποφάσεων και η 
ικανότητα προσφοράς και δημιουργίας (Τριλίβα & Ρούσση, 2000).

Στο επίπεδο της νομοθεσίας, η Στρατίκη (2007: 226), αναφέρει χαρα-
κτηριστικά τα εξής: «Η ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας για την ενδο - οι-
κογενειακή βία, αφενός καθρεπτίζει την αναγνώριση της ύπαρξής της και 
αφετέρου την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο φαινόμενο αυτό». Στην 
Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2006, τροποποιήθηκε και ψηφίσθηκε στο ελ-
ληνικό κοινοβούλιο ο νόμος, «Για την Αντιμετώπιση της Ενδο – οικογενει-
ακής Βίας». Ωστόσο, στην ετήσια έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία αναφέ-
ρεται στις παραλείψεις του νόμου 3500/2006 και συγκεκριμένα στην πα-
ράληψη αναφοράς στο σύνθετο πρόβλημα της «βίας κατά των γυναικών» 
και στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον ανεπαρκή ορισμό της «βίας μεταξύ 
των μελών της οικογένειας». Επίσης, η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι ο 
νόμος παραλείπει να αναφερθεί στην ολική αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος και στην εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών που σχετίζονται με το 
πρόβλημα και προχωρεί σε συστάσεις σε συγκεκριμένα άρθρα του νόμου 
(Στρατίκη, 2007).

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί, οι ψυχοθεραπευτές και οι 
υπόλοιποι επιστήμονες υγείας και κοινωνικοί επιστήμονες χρειάζεται να 
κατανοήσουν τις δομές και τις πρακτικές της παιδικής προστασίας, τα 
συναισθήματα ενοχής και ντροπής που νιώθουν τα παιδιά – θύματα ενδο 
– οικογενειακής βίας, την ανάγκη τους να μιλήσουν για την κακοποίηση, 
αλλά παράλληλα και την δυσκολία τους να απευθυνθούν σε κάποιον ειδι-
κό, εθελοντή ή οργάνωση (Χατζηφωτίου, 2005).

Οι ειδικοί επιστήμονες ψυχικής υγείας χρειάζεται να αξιολογούν κα-
τάλληλα τις περιπτώσεις κακοποίησης και έπειτα από την εκτενή αξιο-
λόγηση να παρέχουν φροντίδα για τα κακοποιημένα παιδιά. Μέσω των 
ψυχοκοινωνικών και των θεραπευτικών παρεμβάσεων χρειάζεται τα παι-
διά να αρχίζουν να αποκτούν μια αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 
Ακόμα οι παρεμβάσεις οφείλουν να εστιάζουν και στην οικογένεια, με την 
υποστήριξη, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση των γονέων αλλά και 
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τη διαχείριση του θυμού (Πρεκατέ και Γιωτάκος, 2005). 

5. Επίμετρο

Είναι γεγονός ότι η οικογένεια στην Ελλάδα αποτελεί ένα ισχυρό κοι-
νωνικοπολιτικό θεσμό, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις παραδοσιακές δομές, 
ενώ παράλληλα βρίσκεται σε κρίση και αναζητά το νόημα στην μετανεω-
τερική πραγματικότητα.

Η κακοποίηση του παιδιού έχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσεις και 
αυτό διαφαίνεται στις ερευνητικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί. Η ενδο 
– οικογενειακή βία είναι περισσότερο δίπλα μας απ’ όσο εμείς πιστεύουμε, 
ενώ για τους ειδικούς ψυχικής υγείας αποτελεί μια πρόκληση, διότι κα-
λούνται να αντιληφθούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ δημοσίων θεμάτων 
και προσωπικών δεινών, αντιμετωπίζοντας και τα δύο. Η παρέμβαση σε 
περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης πρέπει να είναι έγκαιρη, ελάχιστη και 
κατάλληλη. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στη λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων (νομοθετικών, παιδαγωγικών, διορθωτικών κ.ά.) για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια και κυρίως στο παιδί. Επί-
σης, σημαντική είναι και η ανάπτυξη προληπτικών και υποστηρικτικών μέ-
τρων για τους γονείς μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οικογενειακής 
συμβουλευτικής, με σκοπό την ενθάρρυνση θετικών, συμμετοχικών και μη 
βίαιων μορφών διαπαιδαγώγησης. 

Συμπληρωματικά, απαιτείται η ανάπτυξη μηχανισμών για τη διακριτική 
μεταχείριση των παιδιών θυμάτων βίας, όπως ειδικές μέθοδοι λήψης μαρ-
τυρικών καταθέσεων, έρευνας, υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρε-
σίες κατά τις νομικές διαδικασίες, γραμμές άμεσης βοήθειας κατά την ώρα 
της κρίσης, συμβουλευτική και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών σε κίνδυνο. 

Η λήψη νομοθετικών μέτρων και η εισαγωγή μηχανισμών για τη βι-
οψυχοκοινωνική στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους, καθώς 
και η συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη των επαγγελματιών αποτελούν 
ουσιαστικές προτάσεις για την ολιστική αντιμετώπιση του κοινωνικού 
φαινομένου. 

Επιλογικά, η παιδική κακοποίηση στο χώρο της οικογένειας αποτελεί 
ένα ιστορικό αλλά και σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα, με πολλές διαστά-
σεις και παραμέτρους. Η σύγχρονη επιστήμη προτείνει πλέον την ανάπτυ-

ΠΙΛΗΣΗΣ Θ.
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ξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα δικαιώματα των παιδιών για όλες 
τις επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά, αλλά η 
πληροφόρηση αυτή να φτάνει στα ίδια τα παιδιά, να συμπεριλαμβάνεται 
στο σχολικό πρόγραμμα και να συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά σε αυτά. Για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου χρειάζονται κοινωνικές ανακατατάξεις, 
αλλά και μια πλειάδα εξειδικευμένων κοινωνικών επιστημόνων με δύνα-
μη, θέληση, ενθουσιασμό, επιστημονική και βιωμένη γνώση, αλλά κυρίως 
πίστη στις ιδέες τους με όραμα για κοινωνική αλλαγή και κοινωνική δικαι-
οσύνη. 
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Φύλο και ψυχική υγεία: η σχέση των γυναικών 
με τα ψυχοτρόπα φάρμακα

Βουλβούλη Αιμιλία1

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η εξερεύνηση της χρήσης «ήπιων» ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων (psychotropic drugs) από γυναίκες σε μια επαρχιακή 
πόλη στην Ελλάδα, μέσα από την σκοπιά του φύλου, όπως αυτή έχει συ-
ζητηθεί στο πλαίσιο της ελληνική εθνογραφίας. Το υλικό που χρησιμοποι-
είται βασίζεται σε εμπειρίες από έρευνα για το «οικογενειακό φαρμακείο», 
η οποία διήρκεσε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, σε γενικές παρατηρή-
σεις, σε συνεντεύξεις με γυναίκες που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμά-
κων και αναφέρονται στη χρήση αυτή καθαυτή, καθώς και στις αντιλήψεις 
τους για τα ηρεμιστικά και τα ήπια αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η ανάλυση 
και η ερμηνεία των δεδομένων επικεντρώνεται πάντα μέσα από τη σκοπιά 
του φύλου, στη διαδικασία της χρήσης των ψυχοτρόπων φαρμάκων: το ξε-
κίνημα, η ανάπτυξη της σχέσης με το φάρμακο, οι προσπάθειες διακοπής 
τους και η μελλοντική ή όχι χρήση.

Λέξεις Κλειδιά: φύλο, ψυχοτρόπα φάρμακα, ελληνική εθνογραφία, γυναί-
κες και ψυχική υγεία.

Abstract

The present article attempts to explore the use of “mild” psychotropic 
drugs by women in a provincial city of Greece, using the analytical took of 
gender as it has been discussed in the context of the ethnography of Greece. 
Based on research concerning the family medicine chest which lasted for 

1. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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over a year, on general observations, interviews with women users of psy-
chotropic drugs as well as on their perceptions of such drugs, the present 
analysis discusses, through the analytical prism of gender, the processes of 
use of psychotropic substances: the beginning, the attachment to the drugs 
and the efforts to stop the use.
 
Key words: gender, pshychotropic drugs, ethnography of Greece, women 
and mental health. 

Εισαγωγή2

Να γράφεις συνταγές είναι εύκολο, 
να καταλάβεις τους ανθρώπους είναι δύσκολο

Franz Kafka ([1919] 1971: 223)

Η μελέτη της κατανάλωσης φαρμάκων στην ανθρωπολογία έχει ανα-
πτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η εθνοφαρμακολογία, η μελέτη βοτανι-
κών και φυτικών, καθώς και παραδοσιακών φαρμάκων έχει μια μακρά πα-
ράδοση στην ανθρωπολογική έρευνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 
εμφανίστηκαν στην ανθρωπολογική βιβλιογραφία αρκετές ανεξάρτητες  
εθνογραφικές μελέτες για το ρόλο τόσο των παραδοσιακών όσο και των 
επίσημων βιοϊατρικών παρασκευασμάτων (Etkin 1982, 1983, Disengomoka 
και λοιποί 1983, Ferguson 1988). Μέχρι το 1990 το αντικείμενο της «φαρ-
μακευτικής ανθρωπολογίας» αναγνωρίστηκε σαν ένα δόκιμο αντικείμενο 
στην ανθρωπολογία.

Οι παραπάνω μελέτες περιγράφουν τη δημοτικότητα των φαρμάκων, 
η οποία οφείλεται στην δύναμη και τη «γοητεία» που ασκούν. Το γεγονός 
αυτό δεν αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στην αποτελεσματικότητα των 
χημικών ουσιών από τις οποίες είναι κατασκευασμένα· υπάρχει ένα υπο-
κειμενικό στοιχείο που αφορά στην πολιτισμική κατασκευή της αποτελε-
σματικότητας των φαρμάκων (Etkin 1988, 1991, Παπαχριστοφόρου 2007). 
Τα φάρμακα ως αντικείμενα δημιουργούν συστήματα ανταλλαγής μεταξύ 
των ανθρώπων που στις δυτικές κοινωνίες αφορούν εκτός από ασθενείς, 
σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και μερικές φορές σε φίλους, σε γείτονες και 

2. Η συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει την Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής 
Ανθρωπολογίας Ντ. Τράκα για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της παρούσας 
εθνογραφικής μελέτης.

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.
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σε συγγενείς (Holme-Hansen, 1989). Έτσι, πολλές φορές τα φάρμακα θε-
ωρείται ότι έχουν μια δύναμη που από μόνη της μπορεί να μεταβάλλει την 
ανθρώπινη κατάσταση γι’ αυτό και θεωρούνται το πιο τυπικό δείγμα του 
θεραπευτικού εγχειρήματος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι στην Αγγλι-
κή γλώσσα έχουν δώσει το όνομά τους στη θεραπευτική επιστήμη, που στα 
ελληνικά ονομάζεται ιατρική (medicine – medicines). Tα φάρμακα  συχνά 
περιέχουν πολύ ισχυρά μεταφορικά και συμβολικά νοήματα διαφορετικά 
σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (van der Geest and Reynolds Whyte, 
1991:3-5).

H ανθρωπολογική οπτική επικεντρώνει την έρευνά της στις αντιλή-
ψεις των ανθρώπων για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν (Trakas 1984, 
1986, Τράκα 1989). Μερικά από τα θέματα αφορούν στις συμπεριφορές, 
στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων (Etkin 1988, 1991), στην αυτο-
θεραπεία (η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική συμβουλή) και στη συμμόρ-
φωση ή όχι στις συμβουλές των γιατρών (Trostle 1988, Sommerfeld and 
Wirsing 1992). H στατιστική έρευνα σχετικά μ’ αυτά τα θέματα υπονοεί ότι 
ο ασθενής κάνει συνήθως «λάθος» όταν δεν συμμορφώνεται, χωρίς όμως 
να ερευνάται η σχέση που αναπτύσσεται ή δεν αναπτύσσεται μεταξύ των 
ανθρώπων και των φαρμάκων και ιδιαίτερα των  φαρμάκων τα οποία λαμ-
βάνονται στη διάρκεια μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Τέτοια είναι τα ψυχοτρόπα φάρμακα, τα οποία ανήκουν στις κατηγο-
ρίες των πιο «γοητευτικών» και «δυνατών» φαρμάκων και είναι και αυτά, 
όπως και άλλα φάρμακα, αρκετά διαδεδομένα. Σύμφωνα με έρευνες που 
έχουν γίνει φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων κάνει χρήση ψυχο-
τρόπων φαρμάκων. Ο όρος ψυχοτρόπα φάρμακα χρησιμοποιείται για ένα 
ευρύ φάσμα φαρμάκων: τα «ήπια» ηρεμιστικά (όπως η βενζοδιαζεπίνη), τα 
φάρμακα για την κλινική κατάθλιψη (όπως το Prozac) και τα «βαριά»  ψυ-
χοτρόπα φάρμακα για την σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές καταστάσεις. 
Ενώ οι κλινικές έρευνες επεκτείνουν συνεχώς τον αριθμό των χημικών ου-
σιών που είναι ικανές να μεταβάλλουν τη διάθεση και την πνευματική κα-
τάσταση των ληπτών.  

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία οι γυναίκες χρησιμοποιούν πε-
ρισσότερο ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά απ’ ό,τι οι άντρες3. Οι παράγο-

3. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στη Δανία επιβεβαιώνεται ότι ο αριθμός 
των γυναικών που χρησιμοποιούν ψυχοτρόπα φάρμακα (psychotropic drugs) 
είναι διπλάσιος και παραπάνω από τον αντίστοιχο των αντρών (Holme-Hansen, 
1989:166).
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ντες που εξετάζονται ως σχετικοί μ’ αυτό το φαινόμενο είναι το διαζύγιο, 
ο θάνατος του συζύγου, η οικονομική ανασφάλεια, η κατάθλιψη μετά τον 
τοκετό, οι δυσκολίες στις σχέσεις με τα παιδιά, η μοναξιά, το στρες που 
συνδέεται με σωματικά συμπτώματα (Haafken 1998, Holme-Hansen 1989, 
Walters and Charles 1997, Helman 1981). Παρόλα αυτά, παράγοντες που 
αφορούν στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο - προσδοκίες των γυναικών, 
κοινωνικοί ρόλοι / ταυτότητα - των συμπτωμάτων αυτών δεν λαμβάνεται 
υπόψη από τις έρευνες αυτές. 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να εξερευνηθεί η χρήση «ήπιων» ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων από γυναίκες σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, 
μέσα από τη σκοπιά του φύλου, όπως αυτή έχει συζητηθεί στο πλαίσιο της 
ελληνικής εθνογραφίας. Το υλικό που χρησιμοποιείται βασίζεται σε εμπει-
ρίες από έρευνα για το «οικογενειακό φαρμακείο», η οποία διήρκεσε λίγο 
περισσότερο από ένα χρόνο, σε γενικές παρατηρήσεις, σε συνεντεύξεις 
με γυναίκες που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων και αναφέρονται 
στην χρήση αυτή καθαυτή, καθώς και στις αντιλήψεις τους για τα ηρεμι-
στικά και τα ήπια αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η ανάλυση και η ερμηνεία 
των δεδομένων επικεντρώνεται πάντα μέσα από τη σκοπιά του φύλου, 
στην διαδικασία της χρήσης των ψυχοτρόπων φαρμάκων: το ξεκίνημα, η 
ανάπτυξη της σχέσης με το φάρμακο, οι προσπάθειες διακοπής τους και η 
μελλοντική ή όχι χρήση.

 
Κοινωνικό Φύλο,  Κοινωνικοί Ρόλοι και Ψυχοτρόπα φάρμακα

Η ανθρώπινη βιολογία έχει μια πολιτισμική διάσταση, η οποία διαμορ-
φώνεται ιστορικά και κοινωνικά. Συνεπώς κάθε κοινωνία ορίζει τη βιολο-
γία του ανθρώπινου σώματος με δικούς της όρους και το ίδιο συμβαίνει 
και με το βιολογικό φύλο. Σε αυτό δίνονται σημασίες που με τη σειρά τους 
διαμορφώνουν κανόνες. Οι κανόνες αυτοί γίνονται ο καθρέφτης μέσα από 
τον οποίο οι άνθρωποι  αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Πρόκειται για την 
κοινωνική διάσταση της βιολογίας που στην προκειμένη περίπτωση με-
ταφράζεται με τον όρο κοινωνικό φύλο. «Είναι μια ταυτότητα, ο τρόπος 
με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για τους άντρες και τις γυναίκες» 
(Μπακαλάκη, 1994:24). Ο τρόπος αυτός μπορεί να διαφέρει από κοινωνία 
σε κοινωνία αλλά και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Αυτό που έχει σημασία 
είναι πώς ο τρόπος ή οι τρόποι θέασης του βιολογικού φύλου επηρεάζουν 
τις πρακτικές και τις συνήθειες των ανθρώπων που τους υιοθετούν. Δη-
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λαδή  πως η κοινωνική κατασκευή του φύλου «χρησιμοποιείται ενεργητι-
κά από τα υποκείμενα προκειμένου να εννοιολογήσουν, να βιώσουν και 
να εκφράσουν πραγματικότητες της καθημερινότητάς τους» (Ιωαννίδου, 
2004: 53). Ωστόσο, όπως γράφει η Cowan, «τόσο οι άντρες όσο και οι γυ-
ναίκες είναι όμηροι του κοινωνικού φύλου» (Cowan, 1998:14) και γι’ αυτό 
η χρήση του φύλου ως αναλυτική κατηγορία διευκολύνει την κατανόηση 
τόσο γνωστικών διαδικασιών όσο και συναισθηματικών καταστάσεων. 

Τι σημαίνει «γυναίκα» για την ελληνική κοινωνία;

Όπως υπογραμμίζει ο Παπαταξιάρχης (1992:25), «στην ελληνική κοι-
νωνία οι σημασίες που αποδίδονται σ’ αυτό το βιολογικό φαινόμενο (το 
φύλο) αποτελούν οργανωτικές αρχές της κοινωνίας. Πολλά επίπεδα της 
κοινωνικής ζωής οργανώνονται με βάση τη διάκριση αρσενικού-θηλυκού 
και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αρκετές δραστηριότητες και συνήθειες μπο-
ρούν να κατανοηθούν μέσα απ’ τις κατηγορίες του φύλου». Οι σημασίες 
που έχουν αποδοθεί στο φύλο στις κοινωνίες της Μεσογείου και της Ελ-
λάδας είναι «...ιδιαίτερα περίπλοκες, φορτισμένες και πολυλειτουργικές» 
(ο.π.:44). Το κοινωνικό φύλο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική 
κοινωνική ζωή (Dubisch, 1986). 

Η μελέτη του φύλου στην εθνογραφία του ελληνικού χώρου κατέχει 
εξέχουσα θέση. Οι πιο πρώιμες εθνογραφίες εξέτασαν το φύλο στη βάση 
της ανισότητας που φαινόταν να υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες και στους 
άνδρες (Campbell,1964. Du Boulay 1974. Friedl 1962, 1967. Hirschon 
1978, 1981, 1983, 1989. Αντμάν 1990). Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, των 
οποίων προνομιακό πεδίο έρευνας αποτέλεσε η οικογένεια, η κοινωνική 
αναγνώριση της γυναίκας εξαρτάται από τον άντρα με τον οποίο συνδέε-
ται, είτε με πατρικούς, είτε με συζυγικούς δεσμούς. Η γυναικεία ταυτότητα 
εμπεριέχεται στην ανδρική και η ευθύνη της γυναικείας συμπεριφοράς εί-
ναι ανδρική υπόθεση. Η γυναίκα υπερβαίνει τη φυσική μειονεξία (du Bou-
lay, 1974) του φύλου της από τη στιγμή που θα παντρευτεί και θα κάνει 
παιδιά, διότι έτσι θεωρείται ότι εκπληρώνει τους στόχους της ύπαρξής της. 
Ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας γίνεται κατανοητός μέσα από το πλαί-
σιο της μητρότητας και του γάμου. Πρόκειται δηλαδή για ένα υποκείμενο 
χωρίς κοινωνικό πρόσωπο, εφόσον τα χαρακτηριστικά που είναι απαραί-
τητα για την κοινωνική αναγνώριση τα διαθέτει ο άντρας και όχι εκείνη. 
«Η γυναίκα προσφέρει τον εαυτό της στον σύζυγο της γιατί δέχεται τη 
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θέση της σαν ένα μέρος της φυσικής αναπόφευκτης τάξης» (Campbell, 
1964: 153). 

Πιο πρόσφατες εθνογραφίες, ανέλυσαν τις έμφυλες διαστάσεις της 
κοινωνικότητας μέσω κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνονται εκτός 
νοικοκυριού, όπως το έθνος (Herzfeld, 1985, 1986), το καφενείο (Papataxi-
archis, 1991. Παπαταξιάρχης, 1992), η καφετέρια (Cowan, 1998), τα μονα-
στήρια (Ιωσηφίδου, 1998), η γειτονιά (Ιωαννίδου, 2004). Μέσα από αυτές 
τις εθνογραφίες φαίνεται ότι οι γυναικείοι ρόλοι επιβεβαιώνονται μεταξύ 
άλλων μέσω αντιθετικών σχημάτων, χωρίς βέβαια αυτή η αντίθεση να είναι 
ξεκάθαρη και χωρίς διαβαθμίσεις. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα η γυναίκα 
παρουσιάζεται ως η κυρία του σπιτιού, του ιδιωτικού αυτού χώρου με τον 
οποίο είναι συνδεδεμένη, σε αντίθεση με τους άντρες οι οποίοι ταυτίζονται 
με το δημόσιο χώρο. Ο άντρας είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του 
σπιτιού του ή αλλιώς του νοικοκυριού του στους έξω από αυτό ανθρώ-
πους, δηλαδή στον δημόσιο χώρο. «Αυτός ο χώρος όμως εμπεριέχει τον 
ιδιωτικό, όπως ακριβώς η ανδρική ταυτότητα εμπεριέχει την γυναικεία» 
(Παπαταξιάρχης, 1992:46) και είναι ο χώρος λήψης των αποφάσεων που 
αφορούν στην κοινωνία στο σύνολο της και συνεπώς και στις γυναίκες. 
Έτσι, η κοινωνία ενσαρκώνεται στο αντρικό φύλο. Οι άντρες θεωρούνται 
εκπρόσωποι και φορείς της κοινωνίας, και επομένως είναι αυτοί που νομι-
μοποιούνται ν’ ασκήσουν έλεγχο. Γι’ αυτό οι σχέσεις των δύο φύλων παρα-
πέμπουν σε σχέσεις εξουσίας. Η εξουσία των αντρών είναι η εξουσία που 
φαίνεται και η εξουσία που ακούγεται. Ο άντρας είναι αυτός που εξαιτίας 
της δημόσιας κοινωνικής του παρουσίας έχει φωνή. Η γυναίκα αντίθετα 
είναι αυτή που στον ιδιωτικό της χώρο μπορεί, επίσης, να ασκήσει εξουσία 
μόνο που αυτή στερείται φωνής (Μπακαλάκη, 1994: 23). 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν αντιστέκονται ή δεν συ-
γκρούονται σε δομικές ή συγκυριακές καταστάσεις οι οποίες, όπως πολύ 
ωραία περιγράφει η Ιωαννίδου (2004), αναδύουν σωματικά συμπτώματα 
ως ιδίωμα έκφρασης αυτής της αντίστασης. Αυτό όμως που και η ίδια η 
Ιωαννίδου υποστηρίζει είναι ότι ακόμα και αυτά τα συμπτώματα είναι κοι-
νωνικές κατασκευές, των οποίων η προέλευση μπορεί να αναζητηθεί και 
στην επιστημονική γνώση της φυσιολογίας και της παθολογίας.

Γυναίκα και Ιατρική
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Η σχέση των γυναικών με τα ψυχοτρόπα φάρμακα πρέπει να συνδεθεί 
με ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες που την έχουν διαμορφώσει. 
«Πρέπει να θεωρούμε ότι ο χαρακτήρας των γυναικών υποφέρει από μία 
φυσική ελαττωματικότητα» έλεγε ο Αριστοτέλης. «Το σώμα του άντρα έχει 
ένα νόημα από μόνο του άσχετα προς το σώμα της γυναίκας ενώ το σώμα 
της γυναίκας φαίνεται στερημένο νοήματος αν δεν το συσχετίσουμε με το 
αρσενικό...». «Η γυναίκα είναι ένας ανολοκλήρωτος άντρας» (Ντε Μπο-
βουάρ, 1979:ΧΙV). Αυτά αναφέρει η Σιμόν Ντε Μποβουάρ στο βιβλίο της 
«Το Δεύτερο Φύλο», θέλοντας να δείξει τις αρνητικές προκαταλήψεις που 
αφορούσαν στη γυναικεία φυσιολογία. Όμως και αργότερα από την εποχή 
εκείνη στην οποία αναφέρεται η Ντε Μποβουάρ, τον 16ο  αιώνα επικρα-
τούσε η ίδια άποψη: Γράφοντας γι’ αυτήν την εποχή ο Laquer (1992: 62) 
υποστηρίζει ότι «το πρότυπο του ανθρώπινου σώματος και των αναπα-
ραστάσεων του ήταν το ανδρικό σώμα» (Laquer, 1992:62). Γι’ αυτό και η 
σχέση της γυναίκας με την ιατρική επιστήμη εμπεριέχει  προκαταλήψεις 
απέναντι στη γυναικεία φυσιολογία και το γυναικείο μυαλό. 

«Τον 19ο αιώνα η γυναίκα αποτελούσε  εξ ορισμού τη νόσο, την αταξία. 
Ήταν μια απόκλιση από τα πρότυπα υγείας τα οποία αντιπροσώπευαν οι 
άντρες. Η ιατρική επίβλεψη των γυναικών βασίζονταν στην υπόθεση ότι η 
γυναικεία φυσιολογική και πνευματική ιδιαιτερότητα προέρχεται από την 
αναπαραγωγική τους λειτουργία και ότι το  γυναικείο κορμί χαρακτηρίζε-
ται από μια νοσηρότητα. Έτσι τέθηκαν τα όρια της γυναικολογίας, της επι-
στήμης των γυναικών» (Μοscucci, 1990:102). Η γυναίκα θεωρούνταν πιο 
ικανή και χρήσιμη μετά την εμμηνόπαυση η οποία λειτουργούσε, σύμφωνα 
με τις απόψεις της εποχής, ως μια φυσική θεραπεία για πολλές γυναικείες 
ασθένειες (ο.π.).

Το νευρικό σύστημα των γυναικών θεωρούνταν ιδιαίτερα ευαίσθητο 
σε φυσικά, ηθικά και περιβαλλοντικά ερεθίσματα και γι’ αυτό έπαιζε ση-
μαντικό ρόλο στην ενοποίηση του γυναικείου κορμιού σε μια μοναδική 
οργανική βάση. Οι βικτοριανοί νευροφυσιολόγοι διαχώρισαν το νευρικό 
σύστημα σε χαμηλά και υψηλά επίπεδα. Τα χαμηλά ήλεγχαν τις αντανα-
κλαστικές ενέργειες, ενώ τα υψηλά τις πνευματικές. Ο διαχωρισμός αυτός 
επεκτείνονταν και στο αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή τα υψηλά επίπεδα 
αντιπροσώπευαν το ανδρικό νευρικό σύστημα, ενώ τα χαμηλά το γυναι-
κείο (ο.π. 104-105).

Η γυναικεία παραφροσύνη συνδέονταν με τη σεξουαλικότητά της γυ-
ναίκας και γι’ αυτό οι γυναικολογικές θεραπευτικές αγωγές στόχο είχαν 
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τη διαχείριση του γυναικείου μυαλού. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, οι 
γιατροί ήταν της άποψης ότι οι γυναικολόγοι έπρεπε να εξετάζουν μια γυ-
ναίκα με βάση τη διανοητική της πάθηση. Οι τότε επιστημονικές θεωρίες 
της παραφροσύνης ήταν ακόμη εμποτισμένες από τις χριστιανικές γνώσεις 
για την αμαρτία (Moscucci, 1990:105).

Η φύση της γυναικείας ασθένειας γίνονταν κατανοητή με βάση τον 
κοινωνικό ρόλο της γυναίκας στα πλαίσια του γάμου και της οικογένειας. 
Έτσι οι γιατροί το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα επικεντρώθηκαν στη 
γυναικεία χειραφέτηση ως αιτία γυναικολογικών ασθενειών, αν και Αμε-
ρικανίδες και Βρετανίδες φεμινίστριες υποστήριξαν ότι δεν έφταιγε η εκ-
παίδευση και η εργασία, αλλά η ανία και η αδράνεια που οδηγούσε γυναί-
κες της αστικής τάξης σε ασθένειες (ο.π.). Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 
κέντρο της γυναικολογικής πρακτικής έγιναν τα νοσοκομεία στα οποία 
σύμφωνα με ιστορικές μελέτες φαίνεται ότι οι θεραπευτικές αγωγές σχη-
ματίζονταν με βάση πολιτισμικές προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών. 
Οι γυναίκες γιατροί έβλεπαν τις γυναικείες ασθένειες ως αποτέλεσμα υπο-
ταγής και προωθούσαν ως θεραπεία την επαγγελματική και τη σεξουαλική 
ανεξαρτησία από την αντρική κυριαρχία.(ο.π: 127).

Από τα παραπάνω διακρίνεται μια προκατάληψη απέναντι στον γυναι-
κείο ψυχισμό, η οποία συνδέονταν με την ανατομία του θηλυκού κορμιού. 
Οι γυναίκες θεωρούνταν νοσηρές ψυχή τε και σώματι. Η γυναικεία ψυχή  
θεωρούνταν επιρρεπής στις ψυχικές παθήσεις και γι’ αυτό το λόγο από νω-
ρίς είχαν αναπτυχθεί θεραπείες γι’ αυτή. «Το γυναικείο κορμί, ως έννοια, 
αποδομείται μέσα από την ίδια την επιστήμη και προσλαμβάνεται ως πα-
θολογικό αίτιο» (Jahoda, 1995:257). Σύμφωνα με τον Laquer, ο πατέρας 
της ψυχανάλυσης Sigmund Freud, η επιρροή του οποίου μέχρι και σήμερα 
είναι αδιαμφισβήτητη, είχε γράψει ότι «η μήτρα είναι το αντίθετο του πέ-
ους, είναι το ανατομικό σημάδι της γυναικείας έλλειψης έναντι αυτού που 
έχει ο άντρας» (Laqueur, 1992:233). 

Στη σύγχρονη εποχή, ενώ οι προκαταλήψεις αυτές φαίνεται να έχουν, 
σ’ ένα μεγάλο βαθμό, πάψει να υπάρχουν, τουλάχιστον στους σχετικούς 
επιστημονικούς κλάδους, οι γυναίκες είναι ακόμα εκείνες που «αρρωσταί-
νουν» ψυχικά σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι άντρες. Οι σχετικής ειδικό-
τητας ιατροί επιβεβαιώνουν ότι ο γυναικείος πληθυσμός  τους επισκέπτε-
ται περισσότερο, για να τους μιλήσουν για τις εκδηλώσεις ενός σωματο-
ποιημένου άγχους και φόβου. Επιπλέον, είναι αυτές που για να αποφύγουν 
αυτά τα συμπτώματα χρησιμοποιούν φάρμακα. Η εξήγηση που σχετίζεται 
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με το βιολογικό προκαθορισμό αυτών των συμπτωμάτων δεν είναι πια πει-
στική. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή σε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια 
(Lock, 1989). Η έννοια του κοινωνικού φύλου, όπως αυτή έχει μελετηθεί 
από την ανθρωπολογία, είναι χρήσιμη σε μια τέτοια ανάλυση. 

Ψυχοτρόπα φάρμακα και κοινωνικό φύλο

Εκτός από τις συμβολικές ιδιότητες που αποκτούν τα φάρμακα από την 
κάθε κοινωνία, έχουν και μια άλλη ιδιότητα. Μια ιδιότητα που είναι αρκετά 
χρήσιμο να αναλυθεί. «Τα φάρμακα επιτρέπουν να διαχωριστεί η θεραπεία 
απ’ τον θεραπευτή κι έτσι δίνουν στον ασθενή μία δυνατότητα αυτονομίας» 
(van der Geest and Reynolds Whyte, 1991:5). Συνεπώς, είναι πολύ εύκολο 
να μείνει κρυφό το γεγονός λήψης φαρμάκων κατά την διάρκεια μιας θερα-
πείας. Η προτίμηση των γυναικών στα φάρμακα ως τρόπος αντιμετώπισης 
του άγχους ενέχει  τη δυνατότητα απόκρυψης του γεγονότος από το κοι-
νωνικό τους περιβάλλον. Η θηλυκότητα ως σύμβολο αντιπροσωπεύει την 
ευταξία (Παπαταξιάρχης, 1992:63). Η αναγνώριση της λήψης ψυχοτρόπων 
φαρμάκων τόσο από μέρους της όσο και από τα μέλη της οικογένειας της 
καταργεί αυτόματα την λειτουργία του συμβολισμού αυτού. 

Aπό μια άλλη οπτική γωνία, τα ψυχοτρόπα φάρμακα αποτελούν μέσο 
για την επανάκτηση της ψυχικής ισορροπίας πράγμα που δεν μπορεί να 
επιτευχθεί για παράδειγμα με μια ενδεχόμενη φυγή από σπίτι, με μια παύση 
από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με χαρα-
κτηριστικά των ρόλων του κοινωνικού τους φύλου. Πώς όμως μέσα στο 
ίδιο το περιβάλλον στο οποίο είχαν χάσει την ηρεμία τους θα μπορούσαν 
να την ξαναβρούν; Μια ανώδυνη λύση είναι η λήψη ψυχοτρόπων φαρμά-
κων. Ανώδυνη από την άποψη ότι η ζωή για το υπόλοιπο ευρύ αλλά και 
στενό περιβάλλον συνεχίζεται κανονικά και αυτό σύμφωνα με τους όρους 
της ευταξίας είναι το ζητούμενο. Η σταθερότητα της παρουσίας της στο 
σπίτι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ν’ αλλάξει. 

Αυτό που επίσης συσχετίζει τις γυναίκες με τα φάρμακα γενικότερα 
και κατ’επέκταση με τα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι η συχνή επαφή των γυ-
ναικών με γιατρούς. Οι γυναίκες έχοντας την ευθύνη του οικιακού χώρου 
και των μελών που εμπεριέχει είναι, επίσης, υπεύθυνες για τη φροντίδα της 
υγείας της οικογένειας. Για παράδειγμα συνοδεύουν τα μέλη της οικογέ-
νειας στον γιατρό και ελέγχουν την τήρηση των ιατρικών συμβουλών από 
τα παιδιά και το σύζυγο τους. Επίσης, είναι υπεύθυνες για την τακτοποίηση 
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των φαρμάκων μέσα στο σπίτι.  
Ακόμα και το σταμάτημα της χορήγησης των φαρμάκων πολλές φορές 

είναι μια απόφαση την οποία παίρνει η μητέρα  είτε για την ίδια είτε για 
τους άλλους. Πρόκειται για το φαινόμενο της μη-συμμόρφωσης στις ια-
τρικές συμβουλές, γεγονός που είναι πολύ συχνό. Πολλές γυναίκες έχουν 
πάρει ψυχοτρόπα φάρμακα ύστερα όχι από μια ιατρική συμβουλή αλλά από 
την προτροπή μιας άλλης γυναίκας από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλ-
λον γεγονός που αφενός δείχνει την ανάμιξη που έχει ο κοινωνικός περί-
γυρος στο θέμα της λήψης φαρμάκων (Wirsing and Sommerfeld, 1992:24). 
Αφετέρου δε παρουσιάζει μια εξοικείωση του γυναικείου φύλου τόσο με τα 
φάρμακα γενικότερα και ειδικότερα με τα ψυχοτρόπα φάρμακα. 

Δομή της έρευνας

Συλλογή στοιχείων

Στόχος της έρευνας ήταν η εξέταση της σχέση των γυναικών με τα ψυ-
χοτρόπα φάρμακα, και επομένως αφορά σε γυναίκες χρήστες ψυχοτρόπων 
φαρμάκων. Πρόκειται για μια εθνογραφική έρευνα, η οποία πραγματοποιή-
θηκε σε μια επαρχιακή πόλη στη διάρκεια ενός περίπου έτους και ξεκίνησε 
με την παρουσία μου σ’ ένα φαρμακείο, με σκοπό την εξεύρεση γυναικών 
πρόθυμες να λάβουν μέρος σε μια συνέντευξη μαζί μου. Αφού λοιπόν πλη-
σίαζα τις υποψήφιες πληροφορήτριες, χωρίς να γνωρίζω αν έκαναν χρήση 
ψυχοτρόπων φαρμάκων και τους διαβεβαίωνα για την ανωνυμία που θα 
τηρούνταν, βρήκα την πρώτη γυναίκα που δέχτηκε να μου μιλήσει. Επειδή 
οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων διστάζουν να μι-
λήσουν για το θέμα - κάτι το οποίο με απασχόλησε κατά την διάρκεια της 
συλλογής στοιχείων - ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρω πληροφορητές. Γι’ 
αυτό χρησιμοποίησα τη μέθοδο της δικτύωσης (networking), βρίσκοντας 
τους πληροφορητές μου μέσω των προηγούμενων πληροφορητών. 

Οι συνεντεύξεις ήταν μεγάλης διάρκειας (2 έως και 3 ώρες) και στις 
περισσότερες περιπτώσεις υπήρξαν και επαναληπτικές συνεντεύξεις. Οι 
τέσσερις από τις επτά γυναίκες δέχτηκαν την ύπαρξη κασετοφώνου. Η μια 
δέχτηκε να μου μιλήσει μόνο τηλεφωνικά, ενώ οι άλλες δύο δέχτηκαν να 
κρατάω μόνο σημειώσεις, διότι δεν αισθάνονταν άνετα με το κασετόφωνο. 
Κατά την διάρκεια της έρευνας αναπτύχθηκε μια σχέση φιλική με τις πε-
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ρισσότερες από αυτές τις γυναίκες, γεγονός που διευκόλυνε την παρατή-
ρηση και σε άλλα πλην των συνεντεύξεων πλαίσια. 

Οι πληροφορήτριες ρωτήθηκαν για τη σχέση τους με τα ψυχοτρόπα 
φάρμακα και για το γενικότερο πλαίσιο της ζωής τους, ώστε να γίνει κα-
τανοητός ο ρόλος τους ως γυναίκες στο πολιτισμικό πλαίσιο που τις περι-
βάλλει. Τα θέματα των συνεντεύξεων αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετι-
κά με την πρώτη επαφή με τα ψυχοτρόπα φάρμακα, τα συναισθήματα που 
συνοδεύουν την χρόνια λήψη και τη γνώμη των γυναικών γι’ αυτά. Δεν 
πρόκειται για ερωτήσεις από τις οποίες δεν παρέκκλινα κατά την διάρκεια 
της έρευνας αλλά περισσότερο για θεματικές ενότητες ερωτήσεων. Έτσι 
μέσα από τη συζήτηση προέκυπταν και άλλα θέματα, όπως η αλλαγή από 
ένα φάρμακο σ’ ένα άλλο, ο τρόπος χορήγησης τους από τους γιατρούς 
αλλά και η αναφορά από μέρους των γυναικών σε παρόμοια με τα δικά 
τους περιστατικά.

Θα ήθελα εδώ να αναφερθεί ξανά ότι εκτός από τις συνεντεύξεις τα 
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται και από καθημερινές παρα-
τηρήσεις, κατά τη διάρκεια της έρευνας, από τον γενικότερο πληθυσμό. Για 
παράδειγμα την περίοδο αυτή γνώρισα δύο άτομα τα οποία έκαναν χρήση 
ψυχοτρόπων φαρμάκων και συζήτησα μαζί τους για το θέμα αυτό. Επίσης, 
γενικότερα παρατηρούσα και κατέγραφα τη γνώμη που έχουν φίλοι και 
γνωστοί για τα φάρμακα αυτά αλλά και για τους ανθρώπους που τα χρη-
σιμοποιούν.

Επεξεργασία των δεδομένων

Ψάχνοντας τις λέξεις και φράσεις «κλειδιά», όπως «χωρισμός», «μονα-
ξιά», «τα ψυχοτρόπα φάρμακα ως ανάγκη» χρησιμοποίησα μεθόδους γνω-
στές, όπως  ανάλυση περιεχομένου και θεμελιωμένης θεωρίας (grounded 
theory) στο πλαίσιο των οποίων επεξεργάστηκα τα δεδομένα των συνε-
ντεύξεων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση το συνδυασμό των 
στοιχείων που προέκυπταν, ύστερα από την επεξεργασία των συνεντεύ-
ξεων και το θεωρητικό υπόβαθρο της βιβλιογραφίας το οποίο στήριζε τον 
προβληματισμό μου. Στη διάρκεια της συγγραφής προέκυψαν νέα ερωτή-
ματα μέσα από τις συνεντεύξεις πράγμα που με ανάγκασε να ανατρέξω 
σε συμπληρωματική βιβλιογραφική έρευνα και στην εκτός συνεντεύξεων 
ερευνητική μου δουλειά. 
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Η ανάπτυξη της σχέσης με τα ψυχοτρόπα φάρμακα 

Τα φάρμακα ως άμεση λύση σε κάποιο πρόβλημα υγείας είναι ανά πάσα 
στιγμή στη διάθεση της οικογένειας, αφού βρίσκονται στο σπίτι είτε, επει-
δή έχουν περισσέψει από μια προηγούμενη ασθένεια είτε, διότι ορισμένα 
από αυτά μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί χωρίς ιατρική συνταγή. Οι γυ-
ναίκες είναι οι διαχειριστές του οικογενειακού φαρμακείου και έτσι μέσα 
στην οικογένεια νομιμοποιείται ο ρόλος τους ως αντικαταστάτες των κα-
τεξοχήν χορηγών φαρμάκων. Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της 
χορήγησης φαρμάκων από τη μητέρα στο άρρωστο παιδί της ή σε κάποιο 
άλλο μέλος της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού της, 
χωρίς προηγουμένως να έχει συμβουλευτεί κάποιο γιατρό. 

Όταν δεν αισθάνομαι καλά παίρνω ένα Lexotanil. H μάνα μου 
παίρνει Lexotanil γιατί κάνει καλό στην πίεση (Κυριακή).

Το «ξεκίνημα»

Η σχέση των γυναικών της έρευνας με τα ψυχοτρόπα φάρμακα ξεκίνη-
σε, όταν εξαιτίας πονοκεφάλων, άσχημης ψυχολογικής διάθεσης, άγχους 
και αϋπνιών επισκέφτηκαν το γιατρό εκτός από μια η οποία ξεκίνησε να 
παίρνει ηρεμιστικά, επειδή «είχε ακούσει» για τα συγκεκριμένα φάρμακα 
και με την συγκατάθεση του γιου της, ο οποίος είναι γιατρός ξεκίνησε να 
τα παίρνει. Ο κοινωνικός τους περίγυρος δεν ήταν άσχετος με τα ψυχοτρό-
πα φάρμακα. Οι περισσότερες είχαν ακούσει γι’ αυτά είτε από άτομα του 
οικογενειακού, είτε του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. 

Τα χάπια που παίρνουν ανήκουν στις κατηγορίες των υπνωτικών, των 
αντικαταθλιπτικών, αγχολυτικών και ηρεμιστικών. Οι περισσότερες χρησι-
μοποιούν ή χρησιμοποίησαν σε κάποια φάση Lexotanil, το οποίο θεωρούν 
ακίνδυνο και ιδιαίτερα χρήσιμο για τα νεύρα4 τους. Οι δύο απ’ τις εφτά 
γυναίκες, οι οποίες αποτέλεσαν τις προνομιακές πληροφορήτριες μου, 
άρχισαν να παίρνουν ψυχοτρόπα φάρμακα κατά την περίοδο της εμμηνό-

4. Για μια ιδιαίτερα πλούσια σε πληροφορίες και ανάλυση δουλειά σχετικά με την 
επιτέλεση των νεύρων από γυναίκες στο πλαίσιο μιας μειονοτικής κοινότητας στη 
Θράκη βλ. Ιωαννίδου 2004.
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παυσης και μάλιστα το απέδωσαν σ’ αυτό. Η άποψη αυτή δεν ήταν δική 
τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους ο γιατρός τους τους είπε ότι αιτία 
της συναισθηματικής τους κατάστασης ήταν το γεγονός ότι βρίσκονταν 
σε περίοδο εμμηνόπαυσης. Δύο γυναίκες άρχισαν να τα παίρνουν εξαιτίας 
ενός τραυματικού, γι’ αυτές, γεγονότος. Η μια από αυτές άρχισε να παίρνει 
ψυχοτρόπα φάρμακα όταν μετά από μια εγκυμοσύνη το παιδί που γέννη-
σε ήταν νεκρό. Ύστερα απ’ αυτό ο γιατρός της είπε ότι δεν θα ξανακάνει, 
παιδιά και τότε άρχισε να αντιμετωπίζει ψυχοπαθολογικά προβλήματα με 
αποτέλεσμα ο γιατρός να της χορηγήσει μια αρκετά μεγάλη ποσότητα ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων την οποία με τον καιρό και ελάττωσε. Ο θάνατος 
όμως του άντρα της ήταν η αιτία που άρχισε να παίρνει περισσότερα φάρ-
μακα. 

Είχα πάει στον γιατρό και μου είπε ότι δεν θα ξανακάνω 
παιδί. Από τη στενοχώρια μου έπαθα αρρυθμίες και μια 
φορά μάλιστα λιποθύμησα. Πήγα στον καρδιολόγο και μου 
συνέστησε ένα νευρολόγο γιατί είπε ότι η αιτία ήταν ψυ-
χονευρωτική. Ο νευρολόγος μου έδωσε έξι χάπια τα οποία 
προσπάθησα να ελαττώσω και για 2-3 χρόνια έπαιρνα 
μόνο Lexotanil. Μετά όμως από το θάνατο του άντρα μου 
τα ξανάρχισα χωρίς να πάω σε γιατρό (Κυριακή). 

Οι υπόλοιπες γυναίκες που ζουν με τους συζύγους τους άρχισαν τη 
λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων την εποχή της εμμηνόπαυσης, επειδή δεν 
αισθάνονταν καλά, είχαν αϋπνίες και γενικότερα όπως οι ίδιες λένε «ψυχο-
λογικά προβλήματα» 

Ερ. Πώς και πότε άρχισες να παίρνετε ψυχοφάρμακα;

Απ. Άρχισα απ’ την  κλιμακτήριο…απ’ τα 48 μου… να μην 
αισθάνομαι καλά. Πήγαινα τότε στο εξοχικό μας, γυρνού-
σα... τότε δεν υπήρχε το Lexotanil ούτε καν πήρα στην αρχή 
για να βοηθηθώ... γυρνούσα από ‘δω από ‘κει...δεν ξάπλω-
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να στο κρεβάτι βέβαια αυτό που κάνω τώρα. Τώρα άμα δεν 
αισθανθώ καλά πάω και πέφτω μέσα με μια κουβέρτα και 
δεν θέλω να μου μιλάει κανείς. Αλλά τότε το έπαιζα. Αλλά 
δεν αισθανόμουν καλά, έτσι άσχημα, τα έβλεπα όλα άσχη-
μα δεν είχα διάθεση για τίποτα. Βαριόμουν να δουλέψω 
ενώ άλλες φορές έτσι να πλύνω, να σκουπίσω να μαγειρέ-
ψω... δεν ήθελα τίποτα (Σοφία). 

Οι πληροφορήτριες, όπως η Σοφία, υποστηρίζουν ότι ο λόγος που ξε-
κίνησαν τα ψυχοτρόπα φάρμακα ήταν οι διαταραχές που έφερε στον ορ-
γανισμό τους η εμμηνόπαυση. Η Ευσταθία, όπως φαίνεται παρακάτω, είπε 
ότι το γεγονός της καθήλωσης της στο σπίτι είναι κάτι που την στενοχωρεί 
ιδιαίτερα. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν παίρνει συστηματικά ψυχοτρόπα 
φάρμακα. 

Αν δεν είναι κανείς στο σπίτι παίρνω και κανά χάπι (ηρεμι-
στικό) αλλά όπως σου είπα μου κάνει κακό. Η φαρμακοποι-
ός με ξεγέλασε αλλά μου κάνει κακό (Ευσταθία).

Τέλος όπως φαίνεται παρακάτω η Ειρήνη που χρησιμοποιεί ηρεμιστικά 
για τους πονοκεφάλους είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα νεύρα 
της και ότι παίρνει τα χάπια μόνο όταν και αν τα χρειάζεται. Μάλιστα, 
είπε ότι ξέρει και άλλους φίλους και φίλες της που παίρνουν Lexotanil όχι 
διότι έχουν πρόβλημα με τα νεύρα τους αλλά όπως και αυτή τα θεωρούν 
ως παυσίπονα 

Ερ. Σκέφτεστε να τα σταματήσετε;

Απ. Όχι γιατί δεν έχω εθιστεί. Δεν έχω πρόβλημα με τα 
νεύρα μου. Ο     γιατρός είπε ότι είναι νευρικής φύσεως οι 
πονοκέφαλοι αλλά πρόσεξε όταν λέμε νεύρα δεν εννοούμε 
νεύρα δηλαδή ότι συγχύζομαι και τέτοια. Απλά το νευρικό 
σύστημα... (Ειρήνη).

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.
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Το «δέσιμο»

Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαριστεί ότι οι γυναίκες έρευνας είναι γυναί-
κες, οι οποίες έχουν εντάξει τα ψυχοτρόπα φάρμακα στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες. Όπως χαρακτηριστικά είπε μια απ’ αυτές «...απλώς ζω μ’ 
αυτά όπως ο καφές και το τσιγάρο» (Κυριακή). Όλες εκτός από δύο ισχυ-
ρίστηκαν ότι τους είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν να χρησιμοποιούν 
τα φάρμακα, διότι πιστεύουν ότι τα χρειάζονται. Οι τρεις από τις εφτά γυ-
ναίκες μένουν μόνες τους. Η μια, διότι ο σύζυγός της είναι ναυτικός και 
ταξιδεύει και οι άλλες δύο, διότι ο σύζυγός τους έχει πεθάνει. Και οι τρεις 
αυτές γυναίκες είπανε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις οδή-
γησαν στη λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων προέρχονται από τη μοναξιά που 
αντιμετωπίζουν. Αυτό που θα τις οδηγήσει στο ενδεχόμενο σταμάτημα των 
φαρμάκων αυτών θα είναι για τη μια η συνταξιοδότηση του συζύγου της 
«Τώρα περιμένω να πάρει ο άντρας μου σύνταξη για να έρθει στο σπίτι και 
να τα σταματήσω» (Γεωργία) και για την άλλη ο γάμος της με κάποιον 
«Αλλά στη φάση που είμαι δεν μπορώ να τα κόψω με τίποτα αν δεν βρεθεί 
κάτι στη ζωή μου να με ταρακουνήσει» (Κυριακή).

Οι περισσότερες από τις γυναίκες ξεκίνησαν με κάτι ελαφρύ, αλλά 
εξαιτίας του εθισμού που δημιουργούν αυτού του είδους τα χάπια από ένα 
σημείο και μετά δεν έβλεπαν καμία διαφορά  είτε τα έπαιρναν είτε όχι. Για 
το λόγο αυτό ξεκίνησαν να παίρνουν πιο «βαριά» χάπια, γεγονός που κα-
θιστά το σταμάτημά τους δυσκολότερο.

«Το αναγκαίο κακό»

Μόνο δύο γυναίκες είπανε ότι δεν χρειάζεται να  κόψουν  τα ψυχοτρό-
πα φάρμακα, διότι πιστεύουν ότι τους κάνουν καλό και επειδή εξάλλου 
μπορούν να το ελέγξουν και να παίρνουν τα χάπια αυτά όταν τα χρειάζο-
νται 

Δεν το παίρνω επί καθημερινής βάσεως. Όποτε αισθάνομαι 
μια ταραχή, έχω κοιμηθεί πολύ ή έχω πιει καφέ...
 
ερ. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να το σταματήσεις;

απ. Το σταματώ οπότε θέλω. Δεν δημιουργεί εθισμό. Γι’ 
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αυτό και δεν παίρνω το Lexotanil το οποίο δημιουργεί εθι-
σμό (Βιολέττα). 

Οι υπόλοιπες μίλησαν με τα ψυχοτρόπα φάρμακα με αρνητικούς χαρακτη-
ρισμούς. Υποστήριξαν ότι συνεχίζουν να τα παίρνουν, διοτι δεν μπορούν 
να κάνουν αλλιώς.

 
....Και τώρα δυστυχώς που περνούν τα χρόνια  παίρνω τα 
Hipnosedon γιατί… όχι ότι τα έχω απόλυτη ανάγκη απλά 
εγώ φοβάμαι να κοιμηθώ τη νύχτα μόνη μου και το Hipno-
sedon... ας το πούμε έτσι μόλις το πάρω ή μάλλον το ΄παιρ-
να γιατί τώρα πια ούτε αυτό δεν με πιάνει  στην ουσία όταν 
το ‘παιρνα απομονωνόμουν απ’ το περιβάλλον σαν να μην 
ήμουν εγώ και κοιμόμουν, τελείωνα. Περνούσαν 4-5 ώρες, 
κοιμόμουν, ξυπνούσα δεν καταλάβαινα τη μοναξιά αυτή, 
αυτό το πράγμα που ήμουν μόνη μες στο σπίτι.

Ερ. Γιατί λες δυστυχώς;

Απ. Για τα ηρεμιστικά; Γιατί τα ηρεμιστικά δεν είναι καλά. 
Δεν έχουν κανένα καλό αποτέλεσμα. Πρώτα-πρώτα ξεχνώ 
πολύ. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μου κάνανε 
ζημιά εμένα (Γεωργία).

Το «σταμάτημα»

Καμία από τις γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα δεν έχουν στα-
ματήσει να παίρνουν «ηρεμιστικά», όπως οι ίδιες χαρακτηρίζουν τα ψυχο-
τρόπα φάρμακα. Το σταμάτημα των φαρμάκων τους φαίνεται πάρα πολύ 
δύσκολο, αν και οι περισσότερες στο μέλλον θα ήθελαν, όπως είπαν να τα 
σταματήσουν. Ανέφεραν περιπτώσεις γνωστών τους οι οποίες κατάφεραν 
να τα σταματήσουν. Εκείνες όμως κατά λεγόμενα τους βρίσκονταν σε δια-
φορετική, ευνοϊκότερη κατάσταση από αυτές και γι’ αυτό τα κατάφεραν. 

Ερ. Τώρα τι σκέφτεσαι γι’ αυτά [τα χάπια];

Απ. Τίποτα δεν σκέφτομαι να τα κόψω με τίποτα. […] Μια 
άλλη ξαδέλφη μου που έπαιρνε τα έκοψε μαχαίρι. Έκατσε 

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 337

ένα μήνα στο κρεβάτι και την φρόντιζε η κόρη της, η αδελ-
φή της και τα έκοψε. Στην αρχή βέβαια ξερνούσε συνέχεια 
αλλά μετά έγινε άλλος άνθρωπος. Είχε όμως την δυνατό-
τητα να κάτσει ένα μήνα χωρίς να κάνει τίποτα. Εγώ πρέπει 
να δουλέψω (Κυριακή). 

Ερ. Τι περίμενες απ’ αυτά;

Απ. Να ηρεμήσω, να μου φύγουν οι ταχυπαλμίες, τα δά-
κρυα. Σε κάποια φάση τα είχα μειώσει πολύ. Έπαιρνα 5 
mg τη μέρα. Αλλά με τον Νίκο (τον θάνατο του συζύγου 
της)...

Αυτό πάντως που διακρίνεται είναι ένας φόβος. Φοβούνται να  σταμα-
τήσουν τα ψυχοτρόπα φάρμακα είτε, διότι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να 
ζήσουν χωρίς αυτά «...το έχω ανάγκη το Lexotanil. Δηλαδή χωρίς Lexotanil  
δεν μπορώ» (Γεωργία) είτε, επειδή φοβούνται τις παρενέργειες που θα έχει 
μια προσπάθεια διακοπής.

 
Πήγα σε νευρολόγο. Ο παθολόγος που μου τα γράφει μου 
λέει να τα κόψω γιατί αν μεγαλώσω θα έχω προβλήματα 
αλλά του είπα ότι δεν μπορώ και μου λέει εντάξει δεν σε 
πιέζω. Ο νευρολόγος μου είπε τα ίδια. Μου είπε ν’ αρχίσω 
απ’ το πρωινό. Αυτό το έκανα αλλά τα άλλα δεν μπορώ. 
Μου είπε να πάω σε δύο μήνες αλλά είπα να μη δίνω συ-
νέχεια χρήματα αφού δεν μπορώ. Μια φορά αποφάσισα να 
τα κόψω απότομα, από την γκρίνια του αδελφού μου αλλά 
δεν τα κατάφερα γιατί με ‘πιάσαν λιποθυμίες […] Μια γυ-
ναίκα από το χωριό μου που τα έκοψε απότομα κυνηγούσε 
τον άντρα της μ’ ένα μαχαίρι να τον σκοτώσει (Κυριακή).

Φαίνεται μια σχέση  των γυναικών της έρευνας με τα ψυχοτρόπα φάρ-
μακα, η οποία μπορεί να ξεκίνησε για  διαφορετικούς λόγους όμως ακο-
λουθεί την ίδια πορεία. Το ξεκίνημα, το δέσιμο και η διαδικασία αυτή πλέον 
γίνεται μια συνήθεια που δύσκολα κατά την άποψη τους εγκαταλείπεται. 
Πρόκειται για βιώματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στη ζωή τους, όπως και 
άλλες καθημερινές συνήθειες όχι απαραίτητα θετικά σημασιοδοτημένες, 
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όπως για παράδειγμα το κάπνισμα. Είναι ένα αναγκαίο κακό που για την 
κάθε μια υπάρχουν τρόποι να σταματήσει άλλα, όπως φαίνεται όχι στο 
άμεσο μέλλον. Μόνο για δύο γυναίκες δεν αποτελούν τα ψυχοτρόπα φάρ-
μακα μια αρνητική συνήθεια κι αυτό, γιατί θεωρούν ότι μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να διακόψουν τη χρήση τους. Δηλαδή, δεν νιώθουν όπως οι υπό-
λοιπες εξαρτημένες από τα χάπια.

Συμπερασματικά: 
Η σχέση των γυναικών με τα ψυχοτρόπα φάρμακα

                                    
Tα περισσότερα προβλήματα υγείας 
λύνονται έξω από το χώρο της επίσημης ιατρικής

(Arthur Kleinman 1980)

Τα στοιχεία που συνθέτουν το κοινωνικό φύλο στην πόλη που έγινε 
η έρευνα δεν διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά που ανέφερα παραπάνω 
για τις γυναίκες στην Ελλάδα. Οι γυναίκες, και ειδικότερα οι γυναίκες της 
έρευνας, δεν διαφέρουν από το πρότυπο σύζυγος-μητέρα-νοικοκυρά. Είναι 
οι γυναίκες του σπιτιού που φροντίζουν για τα ενδοοικογενειακά, όπως οι 
οικιακές δουλειές, η  καθημερινή ανατροφή των παιδιών και φροντίδα των 
ασθενών. 

Καμιά φορά όταν πάω να γράψω φάρμακα για τον πατέρα 
μου που είναι άρρωστος λέω στον γιατρό να μου γράψει και 
τα δικά μου για να μην τρέχω στον ψυχίατρο (Κυριακή).

Είναι εκείνες που φροντίζουν για την τάξη εντός του σπιτιού τους στο 
οποίο όμως κύριος είναι ο σύζυγος ακόμα και αν εκείνος λείπει, όπως για 
παράδειγμα ο σύζυγος της Γεωργίας που είναι ναυτικός.

Όλο αυτό το πλαίσιο αν όχι οδηγεί, ευνοεί την τακτική της λήψης ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων ως αντίδοτο στα καθημερινά άγχη τα οποία πιέζουν, 
όχι μόνο τις γυναίκες βέβαια. Οι άντρες όμως έχουν περισσότερες εναλλα-
κτικές λύσεις, για να αλλάξουν έστω για λίγο την διάθεση τους. Μια από 
αυτές είναι για παράδειγμα το αλκοόλ. Είναι πολύ συνηθισμένο άντρες 
ηλικίας 45 χρονών και άνω να βγαίνουν έξω και να πίνουν αλκοόλ. Όμως 
γυναίκες τέτοιας ηλικίας, και μάλιστα παντρεμένες βγαίνουν έξω συνήθως 

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.
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με το σύζυγο τους και όχι σε καθημερινή βάση αλλά συνήθως σαββατοκύ-
ριακο. Ακόμα όμως και τότε είθιστε να μην πίνουν πολύ. Δεν είναι σωστό 
για μια γυναίκα να βγαίνει εκτός εαυτού, τουλάχιστον, μπροστά σε κόσμο 
«ένα κορίτσι μαθαίνει από μικρό να είναι ήσυχο και παθητικό» (Holme-
Hansen 1989:131). Αντίθετα για τους άντρες, όταν  αυτό δεν γίνεται συ-
χνά, κάτι ανάλογο δεν ενοχλεί. Η διέξοδος που φαίνεται να έχουν οι γυναί-
κες είναι η ανταλλαγή επισκέψεων στα σπίτια όπου ότι και αν γίνει, γίνεται 
κεκλεισμένων των θυρών και τα τελευταία χρόνια κάποιες πηγαίνουν σε 
γυμναστήρια. Το τελευταίο είναι κάτι που κατά γενική ομολογία διώχνει 
το άγχος, μόνο που, δυστυχώς στην Ελλάδα, και ενδεχομένως και αλλού, 
υπάρχει μια λογική που υπαγορεύει ότι δεν μπορεί κάποιος ν’ αρχίσει να 
γυμνάζεται στα 40 του. Άλλωστε θεωρείται πολυτέλεια για γυναίκες που 
ανήκουν σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό στρώμα, όπως αυτό 
των γυναικών της έρευνας. Όπως είπε η Κυριακή θα ήθελε να πάει γυμνα-
στήριο, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα που χρειάζονται. Εξάλ-
λου τις ώρες που θα διέθετε εκεί τις διαθέτει στο ράψιμο από το οποίο και 
ζει. Έτσι, οι επιλογές για δραστηριότητες που ελαττώνουν το άγχος μει-
ώνονται. Επιπλέον, τόσο η Κυριακή όσο και δύο άλλες, όπως μου είπανε, 
επειδή δεν είναι εύκολο να κλείσουν ραντεβού μέσω του ταμείου ασφάλι-
σης τους και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθούνται 
συνέχεια από γιατρούς, καταφεύγουν στην αυτοθεραπεία.

Επανέρχομαι στα παραπάνω και θέτω ξανά το ερώτημα πώς μια γυναί-
κα 45-50 χρονών μεσαίας τάξης μπορεί μέσα στο σπίτι της, το οποίο ως κύ-
ρια ασχολία της είναι λογικό να της προκαλεί διάφορα άγχη, να χαλαρώσει 
και να ηρεμήσει αφού οι δυνατότητες της να φύγει από αυτό είναι περιο-
ρισμένες; Η πιο εύκολη και πιο άμεση λύση είναι τα ψυχοτρόπα φάρμακα, 
διότι επιδρούν σχετικά γρήγορα, δεν την απομακρύνουν από τον χώρο της 
και δεν προκαλούν καμία άμεση βλάβη στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με μίια έρευνα στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών 
που έχει βιώσει ψυχοπιεστικά γεγονότα είναι μεγαλύτερο από εκείνο των 
αντρών (Μαδιανός και λοιποί 1988:325). Αυτό σ’ ένα βαθμό, πιθανώς,  να 
οφείλεται στο ότι οι άντρες ως επίσημοι φορείς της κοινωνίας έχουν νομι-
μοποιημένο δικαίωμα να ασκούν έλεγχο στις γυναίκες. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί ψυχοπιεστικές καταταστάσεις απέναντι στις γυναίκες πολλές 
από τις οποίες δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν με άλλους τρόπους 
παρά με την λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων. Όπως μου ανέφερε η Κυριακή 
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«...η ξαδέλφη μου η Αλεξάνδρα5 έπαιρνε κι εκείνη ηρεμιστικά όταν 
είχε προβλήματα με τον άντρα της αλλά μετά όταν βρήκε τον Θοδωρή 
ηρέμησε και σταμάτησε». 

Από την άλλη οι γυναίκες δεν θεωρούνται αρμόδιες από την κοινωνία 
να ασκήσουν το ίδιο είδος ελέγχου και αυτό είναι κάτι που επιτείνει κατα-
στάσεις μελαγχολίας, άγχους, κατάθλιψης και νεύρων. Πολλές φορές συμ-
βαίνει και οι άντρες να βιώνουν μια τέτοια κατάσταση μόνο που σ’ εκεί-
νους δικαιολογείται ευκολότερα μια τέτοια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, 
αν ένας άντρας έχει νεύρα και αντιδράσει με κάπως βίαιο τρόπο, κοινωνικά 
δεν θεωρείται τόσο επιλήψιμο όπως γίνεται με μια γυναίκα η οποία πάνω 
στα νεύρα της έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Συνεπώς πολλές κατα-
στάσεις στη ζωή των γυναικών ιατρικοποιούνται, όπως αποδεικνύεται και 
ιστορικά, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι καταστάσεις σε ανδρικά πλαίσια 
«...και πολλές φορές αντιμετωπίζονται με ψυχοτρόπα φάρμακα» (Holme-
Hansen 1989: 131).

Μια γυναίκα δηλαδή οφείλει να συμπεριφέρεται με μέτρο ακόμα και 
όταν είναι νευριασμένη. Έτσι προστίθεται σ’ αυτήν ακόμα ένα άγχος. Εκτός 
από τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει και να λειτουργούν ως 
αιτίες άγχους μια γυναίκα έχει την επιπλέον ευθύνη να κρύβει τα προβλή-
ματα αυτά. Πρέπει να είναι «κυρία» και αυτή είναι μια λέξη που σημαίνει 
μετρημένη, ισορροπημένη και έχει  μια πολύ θετική σημασία στην ελληνική 
κοινωνία. Μια γνωστή μου, η οποία χρησιμοποιεί ψυχοτρόπα φάρμακα, 
μου είχε πει κάποτε ότι «...τα παίρνεις για να είσαι ήρεμη και να μην δίνεις 
δικαιώματα».

Ίσως εκεί να οφείλεται και το γεγονός της προσπάθειας απόκρυψης, 
από πολλές γυναίκες, ότι παίρνουν ψυχοτρόπα φάρμακα. Μια από τις πλη-
ροφορήτριες είπε:

 Ερ. Επιτρέπεται να πιείτε αλκοόλ;
 
Απ. Ναι απ’ τον γιατρό μου, λέει ναι δυο κρασάκια μπο-
ρείς να τα πίνεις πολύ ωραία. Και πίνω ενώ βλέπω άλλες 
που δεν το λένε να πούμε ότι παίρνουν ηρεμιστικά. Βλέπω 
πολλές στην παρέα μας που πίνουν κόκα-κόλα. Για να μην 

5 Όπως αναφέρεται και παραπάνω τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι όλα 
ψευδώνυμα.
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πίνουν κρασάκι θα πει [σημαίνει] ότι έχουν πρόβλημα κι ότι 
παίρνουν κάτι (Σοφία). 
 
Ερ. Γιατί πιστεύεις ότι δεν το λένε;
 
Απ. Ξέρω ‘γω εσύ γιατί πιστεύεις;

Όταν της ξαναέκανα την ίδια ερώτηση, όταν έκλεισα το κασετόφωνο μου 
απάντησε  ότι «...φοβούνται μην τις πουν τρελές» που σημαίνει ότι έχουν 
χάσει τον έλεγχο.
 Όλη αυτή η πίεση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μια γυναίκα 
να αισθάνεται ανασφάλειες, πίεση άγχος. Η άποψη αυτή φαίνεται αποτυ-
πωμένη στα λόγια της Γεωργίας:  

Ερ. Πώς και πότε άρχισες να παίρνεις ψυχοφάρμακα;

Απ. Κατ’ αρχήν εγώ, είναι τώρα πολλά χρόνια αυτό. Δη-
λαδή ήμουν, πρέπει να ‘μουν μέχρι 25 χρονών. Κατ’ αρχήν 
ίσως να φταίει το ότι έλειπε ο σύζυγος μου ας πούμε, γιατί 
είναι ναυτικός.  Ε, έλειπε αυτός (ο σύζυγος) έμενα εγώ μόνη 
μου...κάποια πίεση απ’ τη μαμά μου, κάποιες ανασφάλειες, 
αισθάνθηκα κάποια δυσφορία...δεν μπορούσα να πάρω την 
αναπνοή μου (Γεωργία).

Εδώ όμως φαίνεται και μια άλλη διάσταση του θέματος. Δεν είναι μόνο η 
παρουσία του συζύγου που, εξαιτίας του ελέγχου τον οποίο ασκεί, δημι-
ουργεί άγχη αλλά και η απουσία του. Το γεγονός δηλαδή της απουσίας ή 
της έλλειψης συζύγου είναι επίσης παράγοντας ανασφάλειας και άγχους. 
Ομοίως η Κυριακή είπε:

Ερ. Υπάρχουν ή υπήρξαν κάποιες ανεπιθύμητες παρενέρ-
γειες;

Απ. Ατονία. Πολλές φορές ξυπνάω και χάνω την επαφή με 
το περιβάλλον για 1-2 λεπτά. Έπιασα (άρχισα) και ξεχνάω 
τώρα. Χτες πήρα δυο φορές χάπια ενώ είχα πάρει. Ξεχνάω 
πρόσωπα... Η μοναξιά αυτή...πέρσι προσπάθησα να τα 
ελαττώσω αλλά δεν τα κατάφερα (Κυριακή). 
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Βέβαια η Κυριακή δεν τυχαίνει να έχει και παιδιά και αυτό κάνει πιο 
έντονη τη μοναξιά της. Εκτός από την απουσία του συζύγου και η απουσία 
των παιδιών είναι ένας παράγοντας μελαγχολίας, ειδικά μάλιστα όταν η 
γυναίκα δεν έχει τεκνοποιήσει και άρα ποτέ δεν έχει εκπληρώσει το ρόλο 
της. Ακόμα όμως και όταν η μητέρα μείνει χωρίς τα παιδιά της, τα οποία 
μετά από μια ηλικία φεύγουν από το σπίτι, το συναίσθημα φαίνεται να είναι 
το ίδιο:

Ε και σε γενικές γραμμές τώρα πια δηλαδή αρχίζω να κα-
ταλαβαίνω ότι αφενός μεν δεν με πιάνουν κι αφετέρου μου 
φέρνουν μια, πως να στο πω να το καταλάβεις, να γίνω πιο 
σαφής, ας πούμε ψυχοπλάκωμα αισθάνομαι. Να έχω κακή 
ψυχολογική διάθεση με όλ’ αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι 
όταν (αν) είχα ας το πούμε τώρα ανθρώπους κοντά μου, 
γιατί στην ουσία τώρα είμαι μόνη μου. Ειδικά τώρα που φύ-
γαν και τα παιδιά μου, τώρα παντρεύτηκε, έφυγε η Γεωργία 
(η κόρη της) απ’ την άλλη ο Μάριος (ο γιος της) δεν είναι 
όπως ήταν μες στο σπίτι ... εντάξει άμα (αν) είχα κάποια πα-
ρέα μπορεί να μην τα είχα τόσο πολύ ανάγκη. Εντάξει κατά 
διαστήματα ειδικά το Lexotanil αν εκνευριστώ στενοχωρη-
θώ θα το πάρω αλλά αυτό το Hipnosedon… πιο πολύ τώρα 
το παίρνω γιατί αισθάνομαι τη νύχτα μόνη μου κι αυτό το 
πράγμα με πειράζει κατάλαβες;  (Γεωργία) 

Είναι αρκετά δύσκολο για μια Ελληνίδα γυναίκα να δεχθεί την απου-
σία των παιδιών, αφού ανατρέφεται με την αντίληψη ότι αυτός είναι, αν όχι 
ο μόνος, ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς της.  

Καταλήγοντας, από την παρούσα εθνογραφική μελέτη προκύπτει ότι 
η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων εμπεριέχει πολιτισμικές διαστάσεις τόσο 
σε ιατρικά όσο και σε έξω-ιατρικά πλαίσια. Κάνοντας μια προσπάθεια να 
συμβάλλουμε στη συζήτηση που αφορά στη χρήση ψυχοτρόπων φαρμά-
κων ως κοινωνικό πρόβλημα (Gabe and Bury, 1988) και στην εξέταση της 
αυξημένης χρήσης τους από γυναίκες στην παρούσα εργασία υποστηρί-
ζεται ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη να γίνει από την 
σκοπιά του φύλου. Αποδομώντας τη γυναικεία ταυτότητα ως κοινωνική 
κατασκευή και τη σχέση που αυτή έχει μ’ ένα ιατρικοποιημένο φαινόμε-
νο, όπως η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων θέτει τον προβληματισμό για τη 
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χρήση τέτοιων φαρμάκων σε πλαίσια πρόσφορα για διεπιστημονικό διά-
λογο, ο οποίος είναι ίσως ο μόνος τρόπος για απαντήσεις σε ερωτήματα, 
όπως το «γιατί οι γυναίκες».
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Abstract

Pseudodiagnosticity refers to the tendency to select impoverished in-
formation in preference to equally available diagnostic data. Mynatt, Do-
herty, and Dragan (1993) reported that pseudodiagnostic reasoning was at-
tenuated in problems in which the information selection had consequences 
for the reasoner’s future actions in contrast to problems in which it did not. 
Girotto, V., Evans, J.St.B.T., & Legrenzi, P. (1996) denied that such ‘action’ 
problems fostered better information selection because they argued that in 
Mynatt’s et al.’s study action and non-action or inference varied in how the 
decision task was framed. We re-examined the way people reasoned about 
action problems and inference problems taking into consideration Girotto 
et al.’s criticisms. We found that even when the presentation and salience of 
the information was equated in both kinds problems, diagnostic informa-
tion selection was more likely for action that for inference problems. 

1. Introduction

In certain hypothesis testing situations, data must be gathered to ad-
judicate between two hypotheses. The diagnosticity of the data is indexed 
by the ratio of its probability given a target hypothesis over its probability 
given an alternative hypothesis (or the likelihood ratio is Bayes’s theorem). 
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It has often been observed that when people are required to gauge the truth 
of two hypotheses they select information in a pseudodiagnostic manner 
(Beyth, Marom & Fischhoff, 1983. Doherty, Mynatt, Tweney, Schiavo, 1979. 
Doherty, Schiavo, Tweney, Mynatt, 1981. Ofir, 1988), that is, they select 
data in a way that does not permit the construction of the likelihood ratio. 
Thus, instead of choosing two proportions such as p(D | H) and p(D | -H), 
they choose p(D1 | H) and p(D2 | H). For example, in Doherty et al.’s (1979) 
study subjects had to determine whether archaeological artefacts came 
from one of two locations. These objects were described in terms of binary 
characteristics (e.g., a pot had a curved handle or not) and subjects had to 
choose among a set of four proportions a pair of conditional probabilities 
that could yield the most information as to the origin of the artefact. Where 
D1 and D2 refer to a binary feature and H1 and H2 to the two locations, the 
four proportions were p(D1 | H1), p(D2 | H1), p(D1 | H2), and p(D2 | H2). The 
only appropriate strategy in such a task is to select either p(D1 | H1) and 
p(D1 | H2) or either p(D2 | H1) and p(D2 | H2), that is, a pair of probability 
that unambiguously establishes the diagnosticity of a feature. However, the 
majority of subjects chose non-complementary pairs of proportions, such 
as p(D1 | H1) and p(D2 I H1), pairs that cannot gauge the diagnosticity of 
the data selected.

Mynatt, Doherty, and Dragan (1993, Experiment 1) replicated 
this pattern of information selection with the following problem: 

Your sister has a car she bought a couple of years ago. It’s either a car 
X or a car Y, but you can’t remember which. You do remember that her 
car does over 25 miles per gallon and has not had any major mechanical 
problems in the two years she’s owned it. You have the following piece of 
information:

1.  65% of car Xs do over 25 miles per gallon.
       Three additional pieces of information are also available:
2.  The percentage of car Ys that do over 25 miles per gallon.
3.  The percentage of car Xs that have had no major mechanical prob-

lems for the first two years of ownership.
4.  The percentage of car Ys that have had no major mechani-

cal problems for the first two years of ownership.
Assuming you could find out only one of these three pieces 

of information, which would you want in order to help you 
decide what car your sister owns?
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The best selection is choice (2) since knowing the percentage of car Ys 
that do over 25 miles per gallon would determine the diagnosticity of the 
given piece of information provided in the first paragraph. Yet 74% of the 
subjects did not make that choice. 

Mynatt et al. (1993), sought to draw a distinction between the problem 
above, which they termed an inference problem and a problem where the 
information selection is done to promote one of two actions. They gave the 
following problem to their subjects (Experiment 1): 

“You ’re thinking of  buying a car. You’ve narrowed it down to either car 
X or car Y. Two of the things you are concerned about are petrol consump-
tion and mechanical reliability. You have the following piece of informa-
tion:

1. 65% of car Xs do over 25 miles per gallon…” (…the 
rest of the problem was the same as the one cited above). 

With this version of the problem, 51% of the participants chose option 
(2), the normative selection, that allow to construct the likelihood ration 
for petrol consumption. Mynatt et al., explained the difference between the 
two types of in terms of the focus of attention: the focus of attention for 
an inference is on a solution extrinsic to the reasoner and “the goal of the 
problem solver is being correct… to a state of the world” (p. 765). In turn, 
the focus of attention for an action is intrinsic, a dimension of utility, and 
“the available information is not a means to an end, but is itself a direct 
representation of an end” (p. 765). A simpler contrast may be drawn in 
terms of utilities. In an action problem the reasoner is invited to assume the 
choice as if it were his own, and hence the cost of a wrong decision and the 
benefits of a better one are naturally made more salient which in turn might 
make the logic behind the construction of likelihood ratio more compel-
ling. On the other hand inference problems do not empower the reasoners 
from that personalised perspective. 

However, Girotto, Evans, and Legrenzi (1996), offered evidence sug-
gesting that the difference between action and inference problems is a pro-
cedural artefact. Legrenzi, Girotto, and Johnson-Laird (1993) interpreted 
pseudodiagnosticity as a form of focusing on explicit information: “one 
major determinant of what is explicit in mental models is the verbal de-
scription of a problem” (p. 59). Girotto et al. (1996) based on Legnenzi et 
al. (1993), argued that action problems produced different data selections 
because they were framed differently. They suggested that in the inference 
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problem readers “form a concrete mental model of the car in question” (p. 
11) and given a piece of information for car X (petrol consumption) it is 
more likely to choose information for mechanical reliability for the same 
car X (focus on one object). On the other hand, for the action version the 
preamble does not focus on the car as such but rather provides informa-
tion for two dimensions (viz., “Two of the things you are concerned about 
are petrol consumption and mechanical reliability”). At the very least, the 
preambles for action and inference problems should be equated before on 
may conclude that action problems foster more diagnostic reasoning than 
inference problems. 

Girotto et al. (1996, Exp. 1) used the same inference and action prob-
lems used in Mynatt et al. (1993, Expiment 1) and also constructed new 
versions of these problems with a modified preamble. The preamble for the 
new inference problem emphasised the relevence of the two dimensions; it 
read as follows,

“Your sister has a car she bought a couple of years ago. It’s either a car X 
or a car Y, but you can’t remember which. You do remember that two of the 
things your sister is concerned about are petrol consumption and mechani-
cal reliability …” 

In turn, the preamble for the new action problem focused on the car 
read as follows,

“You are thinking to buy a car. You have narrowed it down to either car 
X or car Y. You have still to decide but you do want your car to do more than 
25 miles per gallon and to have no major mechanical problems in the first 
two years that you will own it…”

[The rest of the problems was the same as in Mynatt et al. (1993, Exp. 
1)]. 

For the problems taken from Mynatt et al. (1993, Exp. 1), the pattern 
of information selection replicated the earlier findings, namely the action 
problem encouraged more diagnostic information selection than the infer-
ence problem. However, the results were reversed with the new problems: 
the inference problem led to a more frequent selection of diagnostic infor-
mation than the new action problem. These results suggest that diagnostic 
information selection is very sensitive to the way in which the problem is 
framed.

Mynatt et al. (1993), were well aware that framing was important: their 
second experiment showed no difference between action and inference 
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problems with a subtle modification to the preamble. In that experiment 
subjects were told that “ 35% of car Xs do over 25 miles per gallon”. The 
difference in base rate from 65% in Experiment 1 to 35% in Experiment 2 
shifted people’s attention to the alternative hypothesis. That is, when p(D1 
| H1) = 0.35 people should believe that H1 is relatively unlikely to be true 
and considered the alternative hypothesis, and selected the same datum for 
both hypotheses for both action and inference problems. 

Girotto et al. (1996, Exp. 4) proceeded further. They proposed that 
changing the anchor “less or greater than 0.5” (as Mynatt et al. 1993 sug-
gested) for p(D1 | H1) is enough to produce different information selection. 
Therefore, defocusing participants by not providing any anchor (65% or 
35% of car Xs) would yield a low rate of pseudodiagnostic information se-
lection. They gave the same preamble as in the original inference problem 
(Mynatt et al., 1993, Exp. 1) and the rest of it read as follows: 

“You have the following piece of information: 
1. The percentage of car Xs that do over 25 mile per gallon. 
2. The percentage of car Ys that do over 25 miles per gallon.
3. The percentage of car Xs that have had no major mechanical 

problems for the first two years of ownership.
4. The percentage of car Ys that have had no major mechanical 

problems for the first two years of ownership.
Assuming you could find out only two of these four 

pieces of information, which would you want in order to 
help you decide what car your sister owns?”

In this version the informative dyads are (1,2) and (3,4) the dyads that 
involve the selection of the same datum (either 25 mpg or mechanical reli-
ability) for both alternatives (either car X or car Y). Informative dyads were 
selected more frequently (58%) than pseudodiagnostic dyads. Girotto et al. 
(1996), concluded that the action-inference distinction was not useful and 
that defocusing people’s attention on one of the two dimensions was suf-
ficient to reduce pseudodiagnostic information selection.

However, careful inspection of their data reveals that 51% of their par-
ticipants chose the dyad (1, 2) and only 7% chose the dyad (3, 4) suggesting 
a strong primacy effect.  Girotto et al, did not counterbalance the order of 
the four options. Hence, their results might themselves be a procedural ar-
tefact. In addition, Girotto et al, did not design a direct comparison between 
action and inference problem when no anchor or focal hypothesis were 
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given. The present study sought to remedy these methodological shortcom-
ings in the following experimental design. The possible order effect was 
investigated with two inference problems formulated in a manner identical 
with  Girotto et al.’ s (1996, Exp. 4) problem, but each with a different order 
of features, either (D1X,D1Y,D2X, D2Y) as in Girotto et al., or either (D1X, D2X,  
D1Y, D2Y), where D1 refers to one of the two dimensions (viz. miles per gal-
lon and mechanical problems) and the second subscript to car X or Y.

A third problem was an action problem formulated in the same way as 
the inference problem (i.e. no anchor, focal hypothesis, or cue in the pream-
ble) with the features ordered either  (D1X,D1Y,D2X, D2Y). Subject’s selection 
preferences for this problem provided the much needed control condition 
absent in Girotto et al.’s design for their Experiment 4.

One fourth and final problem was an action problem with an extended 
preamble with the features ordered (D1X, , D2X,  D1Y, D2Y). As noted above the 
framing of the problem is important. An extensive preamble may encour-
age people to be more alert and shift their attention to both alternatives.   

2. Method

Subjects
The subjects were 200 undergraduate students at Hertfordshire Uni-

versity naúve to the purpose of the experiment. 50 subjects were randomly 
assigned to each problem.

Design and Procedure
Each subject was given a single sheet of paper containing one of the 

four problems; two of them were inference problems and two were action 
problems. The inference X Y problem (identical to Girotto et al.’s problem, 
1996, Exp. 4) read as follows:

Your sister has a car she bought a couple of years ago. It’s either a car X 
or a car Y, but you can’t remember which. You do remember that her car 
does over 25 miles per gallon and has not had any major mechanical prob-
lems in the two years she’s owned it.

For the first inference problem, labelled Inference XY, the four pieces of 
information were presented in the order (D1x, D1Y, D2X, D2Y) namely 

1.  The percentage of car Xs that do over 25 miles per gallon.

TSIOUPRAS Μ. - VALLéE-TOURANGEAU F. - KORDOUTIS P.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 355

2.  The percentage of car Ys that do over 25 miles per gallon.
3. The percentage of car Xs that have had no major mechani-

cal problems for the first two years of ownership.
4. The percentage of car Ys that have had no major mechani-

cal problems for the first two years of ownership.
Assuming you could find out only two of these four pieces of informa-

tion, which would you want in order to help you decide what car your sister 
owns?

In the second inference problem, labelled Inference XX, the preamble 
was identical but the four pieces of information was presented in the order 
(D1x, D2X, D1Y, D2Y) namely,

1.  The percentage of car Xs that do over 25 miles per gallon.
2.  The percentage of car Xs that have had no major mechani-

cal problems for the first two years of ownership.
3.  The percentage of car Ys that do over 25 miles per gallon.
4.  The percentage of car Ys that have had no major mechani-

cal problems for the first two years of ownership.
In the first action problem, labelled Action XY, the preamble was 

phrased as follows:
You’re thinking of buying a car. You’ve narrowed it down to either car X 

or car Y. You have still to decide but you do want you car to do more than 
25 miles per gallon and to have no major mechanical problems in the first 
two years that you will own it…(the rest of the problem and the order of 
presentation of the four pieces of information was the same as in problem 
Inference XY).

In the second action problem with the extended preamble, labelled Ac-
tion (EP) XX problem the preamble read as follows:

“Imagine that you are a mechanical engineer and you work for a com-
pany. This company is of the most prestigious ones. All your life you was 
hoping to get work there. After two years of hard work you have been pro-
moted to manager. You are now responsible for production. Two projects 
for a car X and a car Y are presented to you by the research team. You know 
that this is your opportunity. The right choice will lead you straight to the 
top as head of the department. You will double your salary and you will have 
a lot of power. The wrong decision may jeopardise your current position.

You have three days before you present your idea to the Chief Execu-
tive. The research team provided you information concerning petrol con-
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sumption and mechanical reliability for car X and car Y. In order to do the 
presentation you have the following piece of information…(the rest of the 
problem and the order of presentation of the four pieces of information 
was the same as in the Inference XX problem).

Participants were run in groups of 45 to 55, but they worked on the 
problems individually. They randomly received one of the four possible 
problems. General instructions indicated that answers were anonymous 
and the experiment had to do with decision making and was not an intel-
ligence test. Participants were instructed to feel free to choose any of the 
two pieces of information. 

There are 6 possible ways of choosing two of the four pieces of informa-
tion: (a)1 and 2 (b) 1 and 3, (c) 1 and 4, (d) 2 and 3, (e) 2 and 4, and (f) 3 and 
4. Given the order in which the four pieces of information was presented 
in problems Action (EP) XX and Inference XX choosing dyads (b) or (e) 
would be an informative data selection since they specify the diagnisticity 
of one feature or the other. Given the different order of presentation for 
problems Action XY and Inference XY, dyads (a) or (f) provide the diag-
nostic information. Table 1 summarizes the diagnostic value of each dyad 
for the four kinds of problems.

3. Results

The frequency of dyad selection for all four problems are reported in 
Table 2. To facilitate the description of our data these selection frequencies 
were reclassified in three different ways. The first was in terms of diagnostic 
and pseudodiagnostic dyad selection frequencies (top portion of table 3). 
The second was in terms of whether the first piece of information in the se-
lected dyad was actually the first piece of information encountered (dyads 
(a)-(c)) or not (dyads (d)-(f); middle portion of Table 3). These frequencies 
revealed whether subject’s selection reflected a primacy effect. The third 
way reclassified only the diagnostic dyad selection frequencies: The bot-
tom portion of Table 3 reports the selection frequencies of the diagnostic 
dyad about petrol consumption and about mechanical reliability. In order 
to minimise the number of chi-square tests, a series rank sum analysis for 
contrast frequency tables was adopted (see Meddis, 1984). We used a rejec-
tion criterion of 0.01 unless indicated otherwise.
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Dyad Diagnosticity
As revealed in the top portion of Table 3, participants in both action 

problems chose diagnostic dyads in exactly the same proportion (33/50 or 
66%). The inference problems fostered considerably fewer diagnostic dyad 
selections: Participants selected 22 diagnostic dyads in the inference XY 
problem (or 44%) and 14 diagnostic dyads in the Inference XY problem 
(or 28%). Arank sum analysis for contrast frequency tables showed that the 
dyad selection frequencies for the Action XY problem were significantly 
different than the selection frequencies in the Inference problems XX and 
XY, z = 5.18. The comparison between the Action (EP) XX and two infer-
ence problems yielded the same significant z value. Achi-square1 test con-
trasting the selection frequencies in Inference XX and Inference XY prob-
lems was not significant [X2 (1) = 2.78].

Primacy Effect
Participants chose dyads 1-3 for both action problems less often (42%) 

than for Inference XX and XY problems (76%) and (84%) respectively. A 
rank sum analysis for contrast frequency tables indicated that subjects in 
the Action XY compared to those assigned either Inference problems, se-
lected significantly less often a dyad involving the first piece of information, 
z = 11.29 (the same z value was produced when contrasting the frequencies 
with the Action (EP) XX problem with those of the two inference prob-
lems). The selection frequencies in the two inference problems did not dif-
fer significantly [X2 (1) = 1].

Diagnostic Dyad Type 
Diagnostic dyads could involve information about petrol consumption 

for car X and Y or about their mechanical reliability. The bottom portion 
of Table 3 shows the frequencies with which these two types of diagnostic 
dyads were selected in the four problems. When assigned an action prob-
lem, participant’s diagnostic dyad selection was predominantly in terms 
of mechanical reliability (67% in the Action (EP) XX problem and 79% 

1. In this analysis although two cells (both informative or non-informative) can 
vary there is only one degree of freedom. In this case the X2 is interpreted as the 
proportion of informative/non-informative dyads in one condition vs. the other 
condition (for an example see Everitt, 1977).



358

in the Action XY problem) while inference problems fostered a diagnostic 
dyad selection in terms of petrol consumption (64% in the Inference XX 
problem and 86% in the Inference XY problem). A rank sum analysis for 
contrast frequency tables confirmed that participants in the Action XY and 
Action (EP)  XX problems chose the diagnostic dyad focused on petrol 
consumption significantly more often than participants assigned one of the 
two inference problems, z = 2.8, and z = 3.67, respectively. The selection 
frequencies within both action problems did not differ significantly [ X2 
(1)=1.22] nor did they within both inference problems [ X2 (1) = 2.08]

Discussion

As Mynatt et al. (1993) had observed, reasoners assigned to action prob-
lems were less likely to select pseudodiagnostic information than reasoners 
assigned to inference problems. Furthermore, the results were identical for 
both action problems even though the preamble and the sequence of the 
data were different. In our study, the fact that inference problems fostered 
pseudodiagnostic data selection cannot be attributed to the framing of the 
problem, to any anchor, focal hypothesis, or any cue in the preamble to 
focus people’s attention on one or both alternatives.

Reasoners assigned to an inference problem also appeared more im-
patient in the consideration of the evidence as illustrated by their over-
whelming tendency to select a dyad involving the first piece of information 
they came across (on average 80% of the time over Inference XX and XY 
problems). In contrast 42% of the selected dyads with the action problems 
involved the first piece of evidence. This strong order effect with inference 
problems explains why with such problems the diagnostic reasoners ap-
peared to favor to contrast the cars along the petrol consumption dimen-
sion: data about petrol consumption were presented first.

These results contradict Girotto et al.’s (1996) findings, who argued that 
there was no difference between action and inference problems. We sug-
gested that their analysis unfairly compared action and inference problems. 
First, in their 1996th study, there was no direct comparison between action 
and inference conditions when no anchor, focal hypothesis, or cue in the 
preamble were provided to focus people’s attention on one or both alterna-
tives. Rather their comparison was between a problem like our Inference 
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XY (Girotto et al., 1996, Exp. 4) and Inference XY problem in Mynatt et 
al.’s study, when an anchor and a focal hypothesis were given (1993, Exp. 
1). Second, in their study (Exp. 4) participants chose diagnostic dyads 58% 
of the time but the four pieces of information were ordered D1X, D1Y, D2X, 
D2Y. An impatient reasoner selecting the first two pieces of information for 
the sake of expediency would actually be counted as a diagnostic reasoner. 
The results of our own study suggest that reasoners assigned an inference 
problem selected a dyad involving the first piece of information. Thus, the 
lack of an appropriate action control problem and the strong primacy effect 
in their data vitiate their conclusion.

Mynatt et al. (1993), claimed that action problems encouraged a more 
thorough examination of the evidence, because “utilities are intrinsically 
tied to actions but are extrinsic to inferences” (p.773). Action problems 
may foreground consequences of the selection and a Bayesian reason-
ing problem is transformed into a decision making one where reasoners’ 
choices reflect their appreciation of the costs and benefits of their deci-
sions. Judging by the fact that diagnostic dyad selection in action problems 
predominantly involved information about mechanical reliability it seems 
that subjects most easily resonated to the cost and benefit of purchasing 
an unreliable car. Furtermore, the fact that the same patterns of diagnostic 
dyad selection was observed with the extended preamble action problem 
suggests that when subjects adopted the role of project manager they also 
valued reliability over petrol consumption. These interpretations are clearly 
post hoc: we have no independent a priori evidence concerning how our 
subjects weighted attributes of cars such as petrol consumption and me-
chanical reliability. A decision making perspective on this Bayesian reason-
ing problem, however, makes a number of interesting predictions, which 
future research may well address. For one, if cost and benefit considerations 
motivate the selection of some attributes over others it ought to be possible 
to create contrasting perspectives that encourage different patterns of diag-
nostic dyad selection. For example, some subjects may be invited to adopt 
the role of a successful business executive with unlimited petrol funds, who 
needs to be on the road a lot whereas others may be invited to adopt the 
role of an experienced mechanic who purchases a car for his cash-strapped 
offspring for whom petrol consumption may be more important. These dif-
ferent perspectives may encourage different patterns od data selection. 

If action problems foster more Bayesian reasoning than inference prob-
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lems simply because they better emphasise the cost/benefit topography of 
the choice behavior, then it ought to be possible to couch inference prob-
lems in reasoning contexts which do so just as well. Future researchers 
might well encounter or create reasoning contexts whose underlying cost/
benefit structure encourages diagnostic information selection, be the rea-
soning task framed as an ‘action’ or an ‘inference’ problem.  
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Table 1. Diagnostic value of the six different dyads. 

Action(Ex) X X 
Inference X X 

Action X Y 
Inference X Y

13
Diagnostic

Pseudo-
Diagnostic Diagnostic

Pseudo-
Diagnostic

1 X car mpg (b) 1, 3 (a) 1, 2 X car mpg (a) 1, 2 (b) 1, 3

2 X car m. 
reliab.

(e) 2, 4 © 1, 4 Y car mpg  (f) 3, 4 © 1, 4

3 Y car mpg (d) 2, 3 X car m. reliab. (d) 2, 3

4 Y car m. 
reliab.

(f) 3, 4 Y car m. reliab. (e) 2, 4

Note: mpg = miles per gallon; m. reliab. = mechanical reliability 

Table 2. Frequency of dyads selection.

Dyads Action(EP) XX Inference XX Action XY Inference XY

(a) 1,2 4 8 7 12

(b) 1,3 11 14 13 17

© 1,4 6 16 1 13

(d) 2,3 5 1 0 1

(e) 2,4 22 8 3 5

(f) 3,4 2 3 26 2

Total  50  50  50  50 

    Diagnostic Dyads are in bold and framed. 

Table 3. Selection frequencies classified in terms of diagnosticity (top third), primacy 
(middle third) and in terms of dimensions (bottom third).
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Table 3
Selection frequencies classified in terms of diagnosticity (top third), primacy 

(middle third) and in terms of dimensions (bottom third)

15

Selection of diagnostic and pseudodiagnostic dyads 
Dyads Action(EP)

XX %
Infer.
XX %

Action
X Y %

Infer.
XY %

Diagnost. 33 66% 22 44% 33 66% 14 28%

Pseudo-
Diagnost.

17 34% 28 56% 17 34% 36 72%

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100%

Selection of dyads (a)-(c) and (d)-(f) 

(a) – (c) 21 42% 38 76% 21 42% 42 84%

(d) – (f) 29 58% 12 24% 29 58% 8 16%

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100%

Selection of diagnostic dyads for miles per gallon (mpg) 
Or for mechanical reliability (M.Rel.) 

Mpg. 11 33% 14 64% 7 21% 12 86%

M. Rel. 22 67% 8 36% 26 79% 2 14%

Total 33 100% 22 100% 33 100% 14 100%
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Differences in perceptions of drug risks, 
as indicators of self-control, among greek 

and swedish teenagers

Kalogeraki  Stefania1

Abstract

Aims: To examine differences in perceptions of drug risks as indicators 
of “risk-taking” in self-control theory among Greek and Swedish teenag-
ers. Additionally, differences in drug prevalence and the strength of asso-
ciation between “perceptions of drug risks” and drug use are investigated 
in the two groups under study. Design: Cross-sectional school population 
survey (1999 ESPAD), based on standardized methodological procedures. 
Participants: Representative samples of a total sample of 5,845 high school 
students (15-16 years old) from Greece and Sweden. Measurements: Anon-
ymous self-administered questionnaire. Substance use is measured with 
substances including marijuana, LSD, crack, cocaine, ecstasy, heroin and 
magic mushrooms. Perceptions of drug risks are measured with questions 
about the risks of taking different types of drugs and in different frequen-
cies. Findings: More Greek teenagers take drugs and perceive low drug 
risks than the Swedish students. The risk of taking different types of drugs 
is much higher for Greek students perceiving low drug risks than their 
Swedish counterparts. Conclusion: Greek teenagers are more vulnerable 
to drug use than their Swedish peers. More preventive programmes and 
school-based interventions should be designed and implemented in Greece 
emphasizing the detrimental effects of drugs on individuals’ physical and 
mental well-being.

Key words: drugs, drug-risks, self-control, prevention 

1. Dr. Department of Sociology, University of Crete.
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1. Introduction

In Gottfredson and Hirschi’s (1990), self-control theory vulnerability in 
risk-taking behaviours, is among others a characteristic of individuals with 
low self-control. Previous studies suggest that the “risk-taking” component 
is the core of self-control theory that explains a variety of deviant and crim-
inal behaviours, including drug use (Winfree & Bernat, 1998. Vazsonyi et 
al., 2001. Romero et al., 2003).

The aim of this article, is to examine differences in “perceptions of drug 
risks” as indicators of “risk-taking” in self-control theory in two represen-
tative samples of Greek and Swedish teenagers. In addition, differences 
in drug prevalence and the strength of association between “perceptions 
of drug risks” and drug use will be investigated in the two groups under 
study.

2. Theoretical background

In 1990, Gottfredson and Hirschi (1990), presented their General The-
ory of Crime, now known as self-control theory. Gottfredson and Hirschi 
(1990), base their theory on the assumption that crime provides easily ac-
complished, immediate gratification. Other behaviours, that are considered 
to be “deviant” ones, i.e., gambling, drug taking, unprotected sexual rela-
tionship, smoking etc., are “analogous” to crime because these behaviours 
are also gratifying. The authors (Gottfredson & Hirschi, 1990, p.87), define 
low self-control as the degree to which a person is ‘vulnerable to the temp-
tations of the moment’ advocating that individuals who are characterised 
by traits of low self-control are more likely to engage in criminal and devi-
ant behaviours than those who possess high levels of self-control. 

Past research, suggests that low self-control is associated with several 
delinquent behaviours including shoplifting (Piquero & Tibbetts, 1996), 
academic dishonesty (Cochran et al., 1998), excessive drinking and gam-
bling (Arneklev et al., 1993). There is also a substantial body of research 
examining the predictive power of self-control theory for explaining drug 
use (Wills et al., 1995, Winfree & Bernat, 1998). 

For instance, Evans et al (1997), examine the predictability of self-con-
trol using seventeen different crimes of force and fraud along with eighteen 
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deviant behaviours, including drug use. The authors provide strong sup-
port of self-control theory when the dependent variables are grouped into 
“crime” and “analogous behaviours”. 

Burton et al (1998), examine self-control theory using self-reported 
measures of crime (such as involvement in assault, gang fighting, carrying 
weapons, destruction of property) and imprudent behaviours including, 
among other behaviours, substance involvement. The authors report a sig-
nificant association between Gottfredson and Hirschi’s theory with crimi-
nal and deviant behaviours. Furthermore, studies based on samples from 
Western countries suggest that lack of self-control is a powerful predictor 
of deviant behaviours, including drug use (Vazsonyi et al., 2001. Romero et 
al., 2003).

In A General Theory of Crime Gottfredson and Hirschi dedicate part 
of their arguments for explaining specifically drug use. According to the 
authors: 

…crime and drug use are connected because they share fea-
tures that satisfy the tendencies of criminality. Both provide 
immediate, easy, and certain short term pleasure  (Gottfred-
son & Hirschi, 1990, p. 41)

They further state: 

In our view, the relation between drug use and delinquency 
is not a causal question. The correlates are the same because 
drug use and delinquency are both manifestations of an un-
derlying tendency to pursue short-term, immediate pleasure  
(Gottfredson & Hirschi, 1990, p. 93) 

According to Gottfredson and Hirschi (1990, p.90-91), individuals with 
low self-control share some common characteristics, which are maintained 
throughout their life. Generally, they are characterized by little commit-
ment to conventionality, resulting in: a) avoidance of complicated tasks, b) 
looking for immediate rewards, i.e., impulsivity c) interest in material rath-
er than spiritual concerns, d) risk-taking e) aggressiveness when they have 
to cope with difficult situations, i.e., volatile temper and f) emphasis on 
what they want regardless of the needs of the others, i.e., self-centredness.
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 Ribeaud and Eisner’s (2006), analysis shows that among the traits of 
self-control, “risk-taking” and, to a lesser extent “impulsivity” are almost as 
powerful as self-control in predicting delinquent behaviours including sub-
stance use. Similarly, Longshore et al (1996) and Piquero and Rosay (1998), 
report that the “risk” and “impulsivity” subscales are equally good or better 
predictors than the scale of “self-control” as a whole. Moreover, Gottfred-
son and Hirschi (1990, p.119) summarize self-control as a two-dimensional 
construct; ‘with deferred gratification at one extreme and immediate grati-
fication at the other, with caution at one extreme and risk-taking at the 
other’. 

Past research, advocates that “risk-taking” as a component of Gottfred-
son and Hirschi’s self-control theory is specifically adequate for explaining 
drug use.  For instance, Vazsonyi et al (2001), using representative samples 
of adolescents from Hungary, the Netherlands, Switzerland and the United 
States, report that the risk-seeking subscale predicts well scores in deviance 
subscales measuring drug use and other deviant behaviors such as vandal-
ism, alcohol drinking and school misconduct. 

    Romero et al (2003), using two samples, i.e., one derived from 
Spanish University students and another from Spanish adolescents provide 
evidence that marijuana use and antisocial behaviour were closely associ-
ated with risk-taking and impulsivity, two among several subscales of self-
control. Similarly, Winfree and Bernat (1998) in their comparative study of 
students in two different American cities, report that among several vari-
ables measuring self-control only risk-taking propensity had a strong and 
consistent association with adolescent substance abuse. 

In this study the “risk-taking” component in self-control theory is con-
ceptualised with “perceptions of drug risks” in two representative samples 
of Greek and Swedish teenagers. Past research reports that “perceptions of 
low drug risks” is a significant predictor of teenage drug use. For instance, 
Morgan et al (1999), using data from over 50,000 students in 26 countries 
found that whilst “risk perceptions” does not seem to play an important 
role in cigarette smoking the indicator is significantly associated with mari-
juana use and other illegal drugs.
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3. Methods

3.1 Sampling and data collection

The rationale of the ESPAD (European School Project on Alcohol and 
Drugs) project, is to collect comparable data on alcohol, tobacco and drug 
use among 15-16 year old students in European countries. Details on the 
sampling, data collection procedures including the questionnaire of the 
study in the countries under study can be found in the 1999 ESPAD Report 
(Hibell et al., 2000). 

3.2 Statistical analysis

The Swedish sample is larger (n= 3641) than the Greek (n= 2204) one, 
therefore data is weighted so that each country contributes equally in the 
analysis. The sampling designs in Greece and Sweden are similar, consisted 
of stratified multi-stage cluster sampling. To avoid finding significant ef-
fects associated with cluster sampling it is employed a stringent level of 
significance α=.01. 

The non-parametric Pearson’s χ2 test (Chi-square) is applied to exam-
ine differences in perceptions of low drug risks and in types of drugs used 
among the Greek and the Swedish teenagers. In addition, multinomial lo-
gistic models with dependent variable the different types of drug used and 
independent the indicator of perceptions of drug risks (low vs high), de-
rived with  K-means Cluster Analysis, show differences in odds ratios (ORs) 
between the Greek and Swedish students. The analyses are performed with 
SPSS 16.0.

3.3 Measures

3.3.1 Substance use variables
Substance use is assessed with eight questions, included in the 1999 

ESPAD questionnaire, asking the students how often they have used drugs 
such as marijuana/hashish, LSD or other hallucinogens, crack, cocaine, ec-
stasy, heroin (by smoking or not by smoking) and magic mushrooms dur-
ing their lifetime. Students responded on a seven-point scale measuring 
frequency of use (1=0 occasions, 2=1-2 occasions, 3=3-5 occasions, 4=6-9 
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occasions, 5=10-19 occasions, 6=20-39 occasions, 7 =40 or more occa-
sions). Based on similar categories of drug types reported in previous re-
search (Ramsay & Patridge, 1998. Ramsay et al., 2001), it is constructed an 
indicator of drug use including soft, hallucinants and opiate drugs.  The 
“soft” category includes marijuana users only, the “hallucinant” category 
includes users of LSD, magic mushrooms and/or ecstasy (no matter wheth-
er they have also used marijuana), and finally the “opiate” category includes 
users of crack, cocaine and/or heroin (no matter whether they have also 
used “soft” or “hallucinants” drugs). 

3.3.2 Perceptions of drug risks
The 1999 ESPAD questionnaire includes nine questions asking (How 

much do you think PEOPLE RISK harming themselves (physically or in other 
ways), if they….).the respondents their perceptions of risk of taking dif-
ferent types of drugs and in different frequencies (Marijuana 1-2 times, 
marijuana occasionally, marijuana regularly, LSD regularly, cocaine 1-2 
times, cocaine regularly, ecstasy 1-2 times, ecstasy regularly). The students 
responded on a five-point scale measuring risk perceptions (1=No risk, 2= 
Slight risk, 3= Moderate risk,4= Great risk , 5=Don’t know). The “Don’t 
know” is omitted from the analysis. The question is recoded with fewer 
answering categories, i.e., 1=No to slight risk (perception of low drug risks) 
and 2=Moderate to great risk (perception of high drug risks) which is used 
for Pearson’s χ2 test. For the multinomial regression models, the indicator 
of “perceptions of risks (low vs high) is constructed, including all the above 
drug types and frequencies, with K-Means Cluster Analysis. 

4. Results

Table 1 presents the results of the non-parametric Pearson’s χ2 test to 
detect differences in perceptions of low drug risks of taking different types 
of drugs (and in different frequencies) between the Greek and Swedish 
teenagers. There are significantly more Greek students perceiving low drug 
risks for most of the types of drugs (and frequencies) included in the analy-
sis. More specifically, there are significantly more Greek students perceiv-
ing low risks of using marijuana 1-2 times, occasionally or regularly, and 
ecstasy 1-2 times than their Swedish peers. Non-significant differences are 
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reported for using LSD regularly, cocaine 1-2 times or regularly and ecstasy 
regularly. 

Table 2 reports differences in the types of drugs used between the Greek 
and the Swedish students. There are significantly more Greek teenagers us-
ing LSD, cocaine and ecstasy than their Swedish peers. Non-significant dif-
ferences are reported for the rest drug types between the two groups.

Table 3 reports the results of two multinomial regressions (one for each 
sample) and the relevant ORs (Odds Ratios) with dependent variable the 
different types of drugs (i.e., soft, hallucinants, hard) and independent the 
indicator of perceptions of risks (low vs high) derived with K-Means Clus-
ter Analysis. The indicator of “perceptions of drug risks”, as an indicator of 
“risk taking” in self-control theory is a significant predictor for all the types 
of drugs used both in the Greek and the Swedish representative sample for 
stringent levels of significance, i.e., p<0.001. 

However, the perceptions of low drug risks increase the risk of drug use 
much higher among the Greek than the Swedish teenagers. For instance, 
the risk of taking soft drugs (OR=8.06) among Greek students with percep-
tions of low drug risks is almost two times higher than their Swedish coun-
terparts (OR=4.08). Similarly, the risk of taking hallucinants (OR=10.68) 
and opiate (OR=14.31) drugs among Greek students with perceptions of 
low drug risks are almost two times and three times, respectively higher 
than their Swedish peers (ORHallucinants=5.75, ORHard=5.04).       

Discussion

The analysis, shows that more Greek teenagers perceive low drug risks 
to most of the drugs used in the analysis compared to their Swedish coun-
terparts. In addition, more Greek students use LSD, cocaine and ecstasy 
than their Swedish peers, whilst non-significant differences are reported for 
the rest drug types. “Perception of drug risks” has been shown to be a sig-
nificant predictor (p<.001) for soft, hallucinant and opiate drugs for both 
the Greek and the Swedish sample. This finding is in line with research that 
advocates that “risk-taking” propensity is significantly associated with drug 
use (Winfree & Bernat, Romero et al., 2003). Finally, the analysis shows 
that the risk of taking soft, hallucinants and opiate drugs is much higher for 
Greek students perceiving low drug risks than their Swedish counterparts. 
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Based on research, that suggests that perceptions of “risk-taking” be-
haviours constitute the core of Gottfredson and Hirschi’s self-control theo-
ry (Vazsonyi et al., 2001. Romero et al., 2003. Ribeaud & Eisner, 2006), the 
results indicate that Swedish teenagers show higher levels of self-controls 
than their Greek peers, specifically with respect to drug use.

Past research, advocates that Sweden constitutes a disciplined society 
whereby its members are characterized by high levels of self-control (Daun, 
1996). As  Gould claims, Sweden:

is a highly disciplined society in which the mass of the popu-
lation has internalized the need for a strong state and the bu-
reaucratic regulation of everyday life (Gould, 1994, p.91)

These self-controls are even higher with respect to drug use as Sweden 
has adopted restrictive (anti-liberal) drug policies which involve no toler-
ance to drug abuse, treatment interventions that can be forced and obtain 
complete drug abstention, and urine and blood tests used to detect those 
suspected of drug use. It is likely that the temperance policy of Sweden on 
the pursuit of a drug-free (drogliberal) society has highlighted the detri-
mental effects of drug use and manifested in the enforcement of strong 
self-controls against drug involvement among Swedish teenagers (Gould, 
1988,1994.  Boekhout van Solinge, 1997. Tham,1995. 2001). 

Greek teenagers in comparison to their Swedish peers seem more vul-
nerable to drugs as their perceptions of low drug risks increase much higher 
the risks of taking different types of drugs. In Greece more preventive pro-
grammes and school-based interventions should be implemented reinforc-
ing teenagers’ knowledge about the harmful effects of drugs on individuals’ 
physical and mental well-being (Ialongo et al., 1999. Bauman et al., 2001).
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Table 1
Percentages (counts) of Greek and Swedish teenagers with perceptions of low 

risks of taking different types of drugs and in different frequencies (χ2 test)

Note: Weighted data

Tables 

Table 1. Percentages (counts) of Greek and Swedish teenagers with perceptions 
of low risks of taking different types of drugs and in different frequencies ( 2 test) 
 Greek Swedish  

2 , p 

Marijuana 1-2 times 

 

36.6% (966)  24.9% (659) χ 1
2 =86.27, p<0.001 

Marijuana  occasionally 

 

18.7% (497) 7.9% (211) χ 1
2 =135.63, p<0.001 

Marijuana regularly 

 

4.8% (132) 2.5% (66) χ 1
2 =21.14, p<0.001 

LSD regularly 

 

1.9% (50) 2.0% (53) χ 1
2 =0.03, p=0.46 

Cocaine 1-2 times 

 

12.5% (317) 12.5% (326) χ 1
2 =0.00, p=0.51 

Cocaine regularly 

 

1.2% (31) 1.3% (35) χ 1
2 =0.04, p=0.41 

Ecstasy 1-2 times 

 

17.0% (434) 14.4% (378) χ 1
2 =6.49,p=0.006 

Ecstasy regularly 

 

2.0% (54) 2.0% (52) χ 1
2 =0.01, p=0.48 

Note: Weighted data 
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Table 2
Differences in percentages (counts) of Greek and Swedish teenagers of taking 

different types of drugs (χ2 test)

Note: Weighted data

 13

Table 2. Differences in percentages (counts) of Greek and Swedish teenagers of 
taking different types of drugs ( 2 test) 
 Greek Swedish 2 , p 
Marijuana 

 

8.4% (237) 8.3% (232) χ 1
2 = 0.03, p=0.44

LSD 

 

1.7% (49) 1.1% (31) χ 1
2 =3.92, p=0.03 

Crack 

 

0.7% (19) 0.7% (19) χ 1
2 =0.00, p=0.55 

Cocaine 

 

1.5% (42) 0.9% (26) χ 1
2 =3.62, p=0.03 

Heroin (smoking, sniffed) 

 

1.9% (53) 1.4% (40) χ 1
2 =1.72, p=0.21 

Heroin (injected) 

 

0.6% (18) 0.5% (14) χ 1
2 =0.45, p=0.31 

Ecstasy 

 

2.1% (59) 1.3% (37) χ 1
2 =4.90, p=0.01 

Magic mushrooms 

 

0.9% (24) 1.2% (33) χ 1
2 =1.54, p=0.13 

Note: Weighted data 
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1. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
2. Λέκτορας Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
3. Δρ Γενικής-Πειραματικής Ψυχολογίας

Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός 
ως γενεσιουργό αίτιο του κοινωνικού αποκλεισμού

Παπάνης Ευστράτιος1

Γιαβρίμης Παναγιώτης2

Βίκη Αγνή3

Περίληψη

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός περιγράφει τη μη λειτουργική επικοι-
νωνία μεταξύ κοινωνικών ομάδων, υποσυστημάτων και ατόμων, τα οποία 
κατά τη διαπραγμάτευσή τους με την κυρίαρχη ιδεολογία δε διαθέτουν 
τους υλικούς και συμβολικούς πόρους για να εξασφαλίσουν την αρμόζου-
σα θέση στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι ρίζες του αποκλεισμού βρίσκονται 
στο πλημμελές εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αναπαράγει τις ανισότη-
τες και οδηγεί σε υψηλή μελλοντική διακινδύνευση για περιθωριοποίηση. 
H καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ελεγχόμενη εισαγωγή αρχών και 
κανόνων της νέας οικονομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, η στροφή προς 
την ποιότητα και η διοικητική ανασυγκρότηση μπορούν να θωρακίσουν 
τους μαθητές απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικού και εκπαιδευτικού απο-
κλεισμού. Η δια βίου κατάρτιση και η αλλαγή κουλτούρας όλων των φορέ-
ων της εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένα, ώστε το προϊόν της εκπαίδευσης 
να είναι ανταγωνιστικό.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός, Κοινωνικές 
δεξιότητες, Ομάδες υψηλού κινδύνου.
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Abstract

The term ‘social exclusion’ reflects mostly problems in the interaction and 
communication among social groups, subsystems and individuals, which 
lack necessary materials and symbolic resources, that would help them de-
termine their status within social reality. The routes of social exclusion are 
to be found in the deficits of the educational system, which is likely to cause 
inequalities and lead students to marginalization. Social skills development, 
the gradual introduction of new economy principles in the educational sys-
tem in combination with a shift towards quality and administrative recon-
struction can protect students from social and educational exclusion. Life 
long learning, continuous qualification enrichment and change of culture 
in all aspects of education is imperative.

Keywords: Social exclusion, Educational exclusion, Social skills, High risk 
groups.

Εισαγωγή

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού αποδεσμεύτηκε από την περιο-
ριστική οικονομική θεώρηση, που συνήθως ελάμβανε παλαιότερα και ήδη 
από τη δεκαετία του ́ 60 συμπεριέλαβε την αποστέρηση κοινωνικών ευκαι-
ριών και αγαθών, όπως η ασφάλεια, η συμμετοχικότητα, η εκπαίδευση, η 
υγεία κ.λπ. (Rosenfeld & Tardieu, 2000). Σήμερα περιγράφει την εμπειρία 
της άρνησης εκ μέρους μιας κυρίαρχης κουλτούρας, ιδεολογίας ή ομάδας 
να πιστοποιήσει το δικαίωμα ατόμων ή κοινωνικών μορφωμάτων στην 
πρόσβαση υπηρεσιών, πληροφοριών, εργασίας, ασφάλισης ή γνώσεων και 
κατ’ επέκταση την αδυναμία ατόμων ή ομάδων να εξασφαλίσουν κοινω-
νική αποδοχή και αυτοσεβασμό (Duffy, 1995, Klasen, 1999, Sen, 1999). Ο 
αποκλεισμός, επομένως, μπορεί να νοηθεί ως αλληλεπίδραση ατόμων ή 
ομάδων, κατά την οποία οι κοινωνικά ευρωστότεροι συνειδητά ή λόγω αδι-
αφορίας και παραπλανητικών ή λανθασμένων πολιτικών διοχετεύουν τους 
κοινωνικούς πόρους συστηματικά σε ένα τμήμα της κοινωνίας και περιθω-
ριοποιούν τους υπόλοιπους (Παπάνης & Ρόντος, 2005). 

Η διαδικασία αποκλεισμού δεν μπορεί να οριστεί μονοσήμαντα, δεν 
αφορά απλώς συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, άτομα με 
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αναπηρίες, ανέργους, μειονότητες κ.λπ.), αλλά δέον να ερμηνευθεί μέσα 
στο ιστορικό πλαίσιο και τις κοινωνικές δυναμικές, που διαμορφώνουν το 
διαχρονικό γίγνεσθαι. Ουσιαστικά οι αποκλειόμενοι κάθε φορά πληθυ-
σμοί αποτελούν συμβολισμό, που κατοπτρίζει την αχίλλειο πτέρνα και τις 
αδυναμίες μιας κυρίαρχης ιδεολογίας, η οποία κατά την ακμή ή την φθίση 
της αρέσκεται σε αφορισμούς και εξοβελισμούς ατόμων, αναδεικνύοντας 
έτσι την ρώμη ή την επερχόμενη πτώση της (Παπάνης, 2004). Σπανίως το 
Κράτος Πρόνοιας (όπου και σε όποιο βαθμό υπάρχει) μπορεί να άρει τα 
εμπόδια και τους περιορισμούς. Η μόνη λύση για την υπέρβαση του απο-
κλεισμού βρίσκεται στην τόνωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης (Rosenfeld & Tardieu, 2000, Schon & Rein, 1994, Παπάνης & Ρόντος, 
2005), την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και δευτερευόντως στην 
οικονομική διαμεσολάβηση.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι απλώς η αδυναμία ατόμων ή 
ομάδων να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά με την κοινωνία. Συνιστά 
απειλή κατά της κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι κανένας πολίτης ή 
ομάδα δε δύνανται να διασφαλίσουν την εφ’ όρου ζωής ευπραγία τους, και 
μπορούν υπό τις κατάλληλες συνθήκες να αναδειχθούν σε παραδειγματικό 
υπόδειγμα υποκίνησης βίαιων κινημάτων, τρομοκρατίας ή κοινωνικής ανα-
ταραχής. Η διασάλευση και ανατροπή ενός συστήματος μπορεί να απο-
δοθεί σε εξωτερικές αιτιολογικές διεργασίες, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
υποσκάπτεται από ομάδες, που δρουν στις παρυφές του πολιτισμού και η 
μειονοτική τους επιρροή ανάγεται σε πρότυπο για άλλες κοινωνικές ομά-
δες, που επιθυμούν να γίνουν κυρίαρχες (Παπάνης, 2004).

Αν και μερίδιο για τον κοινωνικό αποκλεισμό ενδεχομένως να έχουν οι 
ίδιες οι αποκλειόμενες ομάδες, εντούτοις η ευθύνη βαρύνει την κοινωνία, 
γιατί εν ολίγοις αφαιρεί δικαιώματα από πρόσωπα για να τα μετατρέψει 
σε προνόμια που απευθύνονται στην ολιγαρχία. Εξάλλου, ο λειτουργικός 
ρόλος της κοινωνίας είναι εξ ορισμού η ενσωμάτωση, η αποδοχή και η ίση 
αντιμετώπιση όλων των μελών της και όλων αυτών που έχουν προκρίνει 
να γίνουν μέλη της. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αίρεται απλώς από την 
απαίτηση για συμμετοχή στα δρώμενα και τις αποφάσεις, αλλά και από την 
νομοθετική και ουσιαστική διασφάλιση του δικαιώματος για συμμετοχή. Η 
εξάλειψή του δεν είναι συνώνυμη με την ισοπεδωτική αντίληψη ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν τις ίδιες ικανότητες. Αντίθετα, χωρίς να παραγνωρίζεται 
η διαφορετικότητα, δίνεται έμφαση στη δημοκρατικότητα και στην αντι-
σταθμιστική παρέμβαση, και αυτό είναι μια στοχοθεσία που χαρακτηρίζει 
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τις ώριμες κοινωνίες.
Οι επιδοματικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και στήριξης 

των ομάδων υψηλού κινδύνου δεν αποτελεί πανάκεια: Οι φτωχοί δεν εί-
ναι αναγκαστικά αποκομμένοι από την κοινωνία και πολλές φορές ανα-
πτύσσουν δίκτυα, που τους διασφαλίζουν την επιβίωση και την κοινωνι-
κή ανέλιξη. Όμως, η μακροχρόνια φτώχεια και ανεργία συσχετίζονται με 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, γιατί απομονώνουν όσους τις υφίστανται από 
τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή (Sen, 1992). Δρουν ενο-
χοποιητικά και στιγματίζουν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες εκτοπίζοντας 
τις από τα κέντρα αποφάσεων, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες ανέλιξης 
και αυξάνοντας τη ροπή προς την παραβατικότητα. Επιπλέον, οι διακρίσεις 
μετεξελίσσονται σε γενεσιουργές αιτίες συγκρούσεων (και ιστορικά επα-
ναστατικών κινημάτων) και εκφυλίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής γαλήνης.

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει για τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων 
με αναπηρίες, ο οποίος είναι περισσότερο κοινωνικός, παρά βιολογικός. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι η αντίληψη του βάθους των αρνητικών συνεπειών 
της αναπηρίας, από τον ίδιο τον πάσχοντα, εξαρτάται από την αντίδραση 
του κοινωνικού περίγυρου σε αυτήν (Γιαβρίμης, 2001).

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, αν και έχει, ειδικά στις συνέπειές του, 
έντονη παθογένεια, όσον αφορά στα άτομα και στην ψυχοκοινωνική τους 
εξέλιξη, εντούτοις πρέπει να προσεγγιστεί υπό το πρίσμα της κοινωνιο-
λογικής θεωρίας και των πορισμάτων της για τον κοινωνικό ιστό ή την 
κοινότητα. 

Είναι προφανές ότι ο αποκλεισμός έχει δυναμικό χαρακτήρα: Μεταλ-
λάσσεται και τροποποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τα ατομι-
κά χαρακτηριστικά, τις εξισορροπητικές αντιστάσεις του συστήματος, τα 
αντανακλαστικά της κοινωνίας και το βάθος και εύρος των κοινωνικών 
δικτύων. Δεν είναι κάθε συμβάν ανεργίας κοινωνικός αποκλεισμός, ούτε 
όποιος στατιστικά ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι αποκλεισμέ-
νος. Αντίθετα, η μακροχρόνια επίδραση τέτοιων φαινομένων διαταράσσει 
τη σχέση ομάδων με την κοινωνική εξέλιξη και περιορίζει τη συμβολή τους 
στην κοινωνική πρόοδο. Θα λέγαμε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός απομα-
κρύνει συγκεκριμένες ομάδες, άτομα ή κοινότητες από την ευρύτερη κοι-
νωνική στοχοθεσία, τις αποπροσανατολίζει και μετατρέπει τις προοπτικές 
τους σε ασύμβατες προς την ιστορική πορεία του συνόλου. Ο γεωγραφικός 
παράγοντας που προαναφέρθηκε είναι καθοριστικός: Ο αποκλεισμός μπο-
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ρεί να εκτιναχθεί στην περιφέρεια, καθώς οι εκ των ουκ άνευ προϋποθέσεις 
της συμμετοχικότητας, της διαπραγμάτευσης, της κινητικότητας, των δι-
κτύων γεφύρωσης και της πρόσβασης στις πληροφορίες τελούν υπό συ-
νεχή διακύβευση. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν σε ένα ποσοστό να άρουν 
τα φυσικά εμπόδια της απόστασης από το κυρίως σώμα μιας κοινωνίας, 
αλλά εξαιτίας του ανατροφοδοτούμενου φαύλου κύκλου, οι κάτοικοι των 
απομακρυσμένων περιοχών δεν εκπαιδεύονται σε αυτές. Συμπερασματι-
κά, η κοινωνική συνοχή μπορεί να βοηθήσει στον αποστιγματισμό ομάδων 
από το άλγος του αποκλεισμού, αλλά παράλληλα γίνεται και γενεσιουρ-
γός αιτία του: Η ικανότητα ενός συστήματος να αφομοιώνει τα κοινωνικά 
μορφώματα, να αναπροσαρμόζει τις δυναμικές του και να διαχειρίζεται τις 
σχέσεις των υποσυστημάτων του καθορίζει και το βαθμό βιωσιμότητάς 
του. Οι αποκλειόμενες ομάδες σταδιακά γίνονται πόλοι κοινωνικής συν-
νοσηρότητας και είτε βρίσκουν διέξοδο στο να αναδείξουν την ύπαρξη και 
τα προβλήματά τους, είτε καταδικάζονται σε μαρασμό μέσα σε μια έξαρση 
αρνητικής κοινωνικής αυτοεκπληρούμενης προφητείας. 

Η πιο βδελυρή πλευρά του κοινωνικού αποκλεισμού αφορά τα παιδιά, 
γιατί αποτελεί επονείδιστη έκφραση του τυχοδιωκτισμού με τον οποίον 
όσοι χαράσσουν τις πολιτικές αντιλαμβάνονται την πρόοδο και το μέλ-
λον της κοινωνίας. Καμουφλαρισμένος πίσω από όρους όπως: «σχολική 
αποτυχία», «χαμηλή επίδοση», «συστηματική απουσία από το σχολείο», 
προοιωνίζει την αδυσώπητη αναπαραγωγή των κοινωνικών – οικονομι-
κών αρνητικών συνθηκών, που ταλανίζουν τη σύγχρονη εποχή. Η ανισο-
κατανομή των πόρων, η έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου, τα στενά δίκτυα 
δεσμών, η χαμηλή ποιότητα ζωής, η ανεργία, το πλημμελές σύστημα υγεί-
ας, ο επαναπροσδιορισμός των παραδοσιακών σταθερών, η απογύμνωση 
της οικογένειας από τον κοινωνικοποιητικό της ρόλο, οι φαλκιδευμένες 
απαξίες που προβάλλονται ως επιτακτικές από τα ΜΜΕ, αλλά κυρίως η 
αδυναμία της Παιδαγωγικής επιστήμης να απαλλαχθεί από τις αγκυλώσεις 
της και η ανικανότητά της να σταματήσει να μηρυκάζει τις ίδιες έννοιες με 
άλλα προσωπεία, είναι μερικές από τις αιτίες αποκλεισμού που πλήττουν 
ιδιαίτερα τα παιδιά. Το σχολείο σήμερα ασθμαίνει να προλάβει τις εξελίξεις 
στην κοινωνία και οι «σύγχρονες» διδακτικές θεωρήσεις είναι γράμμα κενό 
μπροστά στην ταχύτητα των αλλαγών. Το σύστημα της Παιδείας χωλαί-
νει σε πολλά επίπεδα, διοικητικά, οργανωσιακά, διδακτικά, μαθησιακά και 
παρά τους «ρηξικέλευθους» και «πύρινους» λόγους των συνδικαλιστών, 
των φορέων και των υπευθύνων του, η απαξίωσή του από την κοινωνία 
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διατρανώνει τη μεγαλύτερή του έλλειψη: Την παντελή και ολοκληρωτική 
απουσία φιλοσοφίας και κατανόησης των κοινωνικών μετασχηματισμών. 
Η εγκατάλειψη του σχολείου και η σχολική αποτυχία είναι το τελευταίο 
στάδιο της διαδικασίας αποκλεισμού, που πιστοποιεί τις διαρκώς επιδει-
νούμενες σχέσεις σχολείου – μαθητή (Cohen – Navot, Frankovitch & Re-
infeld, 2000).

Έρευνες (Sparkes, 1999) έχουν καταδείξει ότι δυνητικά το σχολείο θα 
μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Πραγ-
ματικά, η εκπαίδευση ενισχύει τη συμμετοχικότητα, επεκτείνει τα όρια των 
επιλογών που συσχετίζονται με το κοινωνικό κεφάλαιο και ενδυναμώνει 
το οπλοστάσιο αξιών και συμπεριφορών του μαθητή, ώστε στο μέλλον 
να εξέλθει στην κοινωνική κονίστρα με ένα αρραγές συμβολικό κεφάλαιο 
εμπειρίας και συναισθηματικής σταθερότητας.

Βρέθηκε ότι ο μελλοντικός κοινωνικός αποκλεισμός συσχετίζεται με 
παράγοντες που ανάγονται στην προσχολική εκπαίδευση, όπως: η διάρκεια 
και η  ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο επαγγελματισμός και 
κατάρτιση του προσωπικού, η αναλογία διδασκόντων – διδασκόμενων, τα 
αναλυτικά προγράμματα και τα αναλυτικά προγράμματα που χαρακτηρί-
ζονται από πενία μαθησιακών εμπειριών. Τα θετικά αποτελέσματα της εκ-
παίδευσης εξασθενούν, συνήθως όταν αφορούν τους «αδύνατους» μαθη-
τές, γιατί οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές δεν ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές τους ανάγκες. Η πρώτη σχολική περίοδος είναι η κρισιμότε-
ρη, γιατί τότε δομούνται οι γνωστικές – συναισθηματικές και κοινωνικές 
δεξιότητες, που θα αποτρέψουν μελλοντικό αποκλεισμό και εθελούσια ή 
ακούσια αποξένωση από τις κοινωνικές εξελίξεις. 

Η εκπαιδευτική έρευνα για τις χώρες της Ε.Ε. ανέδειξε κι άλλες πτυ-
χές του προβλήματος: Η χρηματοδότηση των μέτρων για την άρση του 
εκπαιδευτικού αποκλεισμού στις περισσότερες χώρες είναι ανεπαρκής και 
όπου υπάρχει, δεν συνοδεύεται από έρευνες αξιολόγησης, ώστε να κατα-
γραφεί η αποτελεσματικότητα των επιδοτήσεων. Τις περισσότερες φορές η 
πρόχειρη διοικητική οργάνωση των σχολείων δημιουργεί τόσους θύλακες 
εκπαιδευτικού αποκλεισμού, όσους και η ακαταλληλότητα των διδακτικών 
προγραμμάτων. Τέλος, κάθε είδους διαχωρισμός των μαθητών συνήθως 
αντανακλά διακρίσεις σε επίπεδο κοινωνίας (ή αντικατοπτρίζει τη θέληση 
της κυρίαρχης ιδεολογίας για ταξικούς διαχωρισμούς). Σε πολλές χώρες, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η έλλειψη αυτονομίας των σχολικών μο-
νάδων, η έλλειψη ενάργειας και φιλοσοφίας στην εκπαιδευτική νομοθεσία 
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και η πολυπλοκότητα της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, τρο-
φοδοτεί κεντρομόλες, ισοπεδωτικές δυνάμεις, αποδυναμώνει τη ζωτικότη-
τα των περιφερειών, αγνοεί τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, εθελοτυ-
φλεί μπροστά στο μέγεθος των προβλημάτων τους και δρα πολλαπλασι-
αστικά υπέρ της διατήρησης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Η αδυναμία 
των εκπαιδευτικών πολιτικών να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες κοινω-
νικές απαιτήσεις για ποιοτική εκπαίδευση πολώνει περαιτέρω το αρνητικό 
κλίμα και την έλλειψη ικανοποίησης των πολιτών παρέχοντας επιχειρήμα-
τα στις φωνές για ιδιωτικοποίηση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού 
συστήματος, που θέτουν εν αμφιβόλω το κύρος του Κράτους Πρόνοιας. 
Συναφής προς τα παραπάνω είναι και η οικονομική λιτότητα, που τα κρά-
τη επιβάλλουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, κωφεύοντας στα πιεστικά 
αιτήματα για αύξηση των κονδυλίων και εξουθενώνοντας τις αντοχές των 
λειτουργών της παιδείας και των τελικών αποδεκτών των ομολογουμένως 
πενιχρών υπηρεσιών της. Οι κυβερνήσεις αδυνατούν να κατανοήσουν ότι 
τα αποτελέσματα της Παιδείας δεν μπορεί να είναι βραχύβια, αλλά μόνο 
μακροπρόθεσμα ορατά και ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού 
μιας κοινωνίας αποτελεί μια πρωταρχική υποχρέωση και αξία που καθορί-
ζει και σηματοδοτεί την πρόοδο της. 

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο πόλωσης της εκπαιδευτικής προοπτικής, 
πολύς λόγος γίνεται για την αθρόα εισαγωγή και υιοθέτηση των αρχών 
και των κανόνων της αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας στα διδακτι-
κά προγράμματα. Τα ερευνητικά πορίσματα είναι διχασμένα, όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης, που για να εφαρμοστεί, 
εξάλλου, προϋποθέτει την αυτονόμηση του σχολείου από τον ασφυκτικό 
εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας. Αν και είναι δεδομένο ότι η άκριτη 
αποδοχή ανταγωνιστικών θεσμικών πλαισίων θα εντείνει τον εκπαιδευ-
τικό αποκλεισμό, η ελεγχόμενη αποδοχή των αξιών της νέας οικονομίας 
μπορεί να δράσει ευεργετικά στους τομείς της υπνώττουσας σήμερα εκ-
παιδευτικής καινοτομίας, της παραγωγικότητας, της βελτίωσης της ποι-
ότητας των παρεχόμενων διδακτικών και διοικητικών υπηρεσιών, της εκ-
παίδευσης των διδασκόντων, της αξιολόγησης και της σύμπλευσης με την 
αγορά εργασίας. 

Όμως, ο κίνδυνος του εκπαιδευτικού αποκλεισμού ελλοχεύει πιο περί-
τεχνα συγκεκαλυμμένος από ποτέ: Η ευθύνη, στα πλαίσια της παγκοσμιο-
ποιημένης εκπαίδευσης, βαρύνει ολοένα και περισσότερο το άτομο και όχι 
τις κυβερνήσεις. Η Παιδεία από κοινωνικό αγαθό μεταλλάσσεται σε ατο-
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μική αναγκαιότητα και μέλημα. Η νέα οικονομία δεν συγχωρεί ολιγωρίες 
και δεν ανέχεται καθυστερήσεις. Οι κοινωνικές ομάδες που δεν θα προ-
σαρμοστούν, θα αποτελέσουν τους «απάτριδες πρόσφυγες της γνώσεως». 
Η ευελιξία και μόνο αυτή αποτρέπει πλέον τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό 
αποκλεισμό η ποιότητα των κοινωνικών δικτύων του ατόμου διασφαλί-
ζουν την ανέλιξη ή τον κοινωνικό καταποντισμό. Η εκπαίδευση στο Δυτικό 
Πολιτισμό αποτελεί το μόνο ασφαλές μέσο για την αέναη διαπραγμάτευση 
του επιμερισμού των πόρων, των αγαθών και της ατομικής προόδου. 

Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή ότι η ανταγωνιστική κοινωνική πραγ-
ματικότητα και η αδυσώπητη αγορά εργασίας επιβάλλουν πλέον να ορι-
στεί ως κοινωνική ευφυΐα η ικανότητα του ατόμου να αξιοποιεί τις μαθη-
σιακές εμπειρίες του, να μετουσιώνει τη γνώση που απέκτησε στο σχολείο 
σε προσαρμοστικότητα σε νέα δεδομένα, να ελίσσεται ώστε να αποφεύγει 
τους σκοπέλους που οδηγούν σε αποκλεισμό και να ψυχογραφεί τον παλ-
μό της ελεύθερης οικονομίας στηριζόμενο στις αρχές που αφομοίωσε μέσω 
της παιδευτικής διαδικασίας.

Στα κείμενα των διεθνών οργανισμών υποστηρίζεται ότι οι εφαρμο-
γές των νέων τεχνολογιών, η ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, η ανάπτυξη της πληροφορικής καθιστούν την κεκτημένη 
γνώση παρωχημένη, ενώ τα άτομα οφείλουν διαρκώς να ανανεώνουν και 
να «επικαιροποιούν» τις γνώσεις τους, ώστε να μην αποκλείονται από την 
αγορά εργασίας και από την κοινωνία. «Οι σύγχρονες μετα-βιομηχανικές 
οικονομίες θεωρούνται ως οι οικονομίες της γνώσης (knowledge based 
economies), χαρακτηρίζονται ως πληροφορικές, παγκόσμιες και δικτυα-
κές και στηρίζονται στην αξιοποίηση του γνωστικού κεφαλαίου με άξονες 
την παραγωγή της γνώσης, την επεξεργασία των πληροφοριών και τη δι-
αχείριση των συμβολικών πόρων» (Πασιάς & Φλουρής, 2005, σ. 377). Το 
άτομο καλείται να αξιοποιεί την γνώση που αποκτά (καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του) με σκοπό την παραμονή του στην αγορά εργασίας (OECD, 
1996, σ. 9). 

Στην περίοδο μετά τη βιομηχανική επανάσταση, σκοπός του κράτους 
ήταν να μορφώνει το άτομο και να το εκπαιδεύει, ώστε να μπορεί να εργα-
στεί σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που 
απαιτούσαν ορισμένα τυπικά προσόντα. Τις περισσότερες φορές το άτομο 
ασκούσε τη συγκεκριμένη εργασία μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Το κρά-
τος ήλεγχε τη γνώση και πολλές φορές την «δημιουργούσε» κιόλας. Σύμ-
φωνα με τον Πουλαντζά, η γνώση στη βιομηχανική κοινωνία ελέγχοταν 
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από το κράτος για να νομιμοποιήσει μια συγκεκριμένη ιδεολογία και να 
την επιβάλει στους πολίτες μέσω των μηχανισμών του, όπως για παράδειγ-
μα το εκπαιδευτικό σύστημα (Carnoy & Kastells, 2001, σ.σ.. 403-404). 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αναλαμβάνουν να διαδραματίσουν ένα 
διαφορετικό ρόλο από ό,τι στο παρελθόν (Πασιάς & Φλουρής, 2005, σ. 
379). Η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση (μη τυπική κατάρτιση) προω-
θούνται από το κράτος ως πολιτικές, που θα βοηθήσουν τα άτομα να ει-
σέλθουν στην αγορά εργασίας. Η προοπτική της δια βίου μάθησης έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά 
και να αναπτύξουν τις ήδη υπάρχουσες ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. 
Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να αποδομηθεί το γραμμικό σύστημα από-
κτησης γνώσης, το οποίο ήταν βασισμένο στις δομές του σχολείου, όπου 
το άτομο όταν τελείωνε την αρχική του κατάρτιση μπορούσε να βρει ερ-
γασία και να την διατηρήσει σε όλη την ζωή του. Πολλοί άνθρωποι θα 
αλλάξουν διάφορες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού 
τους βίου, με αποτέλεσμα η στόχευση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης να αναπροσαρμόζεται συνεχώς. Παράλληλα, επιχειρείται 
να εφοδιαστεί και να θωρακιστεί το άτομο με ποικίλες τεχνικές, μεθοδολο-
γικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές και μαθησιακές ικανότητες (Γουβιάς, 
2003, Καζαμίας, 2005). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το άτομο φαίνεται να αποκτά την 
αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης της ζωής του και της επαγγελματικής 
του αποκατάστασης. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί 
ώστε να μην αποκλειστεί από την αγορά εργασίας. Μέσα στο μεταβαλλό-
μενο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, τις ανακατατάξεις στην ατομική ζωή 
και την πολυπλοκότητα στην επαγγελματική ζωή, το άτομο καλείται να 
πάρει αποφάσεις, για να μην βρεθεί στο περιθώριο. Όλα αυτά καθιστούν 
τη βιογραφία του σύγχρονου ανθρώπου μια βιογραφία διακινδύνευσης 
(Beck, 2000, Ψημίτης, 2002, Τσιώλης, 2005, σ. 462). 

Συμπερασματικά, τα μέχρι στιγμής ερευνητικά πορίσματα πιστοποιούν 
την άρρηκτη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνικού αποκλεισμού:

• Η πιθανότητα εξεύρεσης εξειδικευμένης εργασίας συσχετίζεται με 
την ποιότητα της τεχνικής κατάρτισης, που προσφέρουν τα τεχνι-
κά ή επαγγελματικά σχολεία, ενώ η ανειδίκευτη εργασία αποδίδε-
ται σε χαμηλή σχολική επίδοση ή εγκατάλειψη του σχολείου.

• Αν και οι έφηβοι, που εγκαταλείπουν το σχολείο για να μαθητεύ-
σουν σε κάποια επαγγελματική απασχόληση, εισέρχονται γρηγο-
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ρότερα στην αγορά εργασίας, εντούτοις η επαγγελματική τους 
εξέλιξη, τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, οι μισθοί και η ποιότη-
τα ζωής τους παραμένουν χαμηλά, ενώ ο κίνδυνος απόλυσής τους 
είναι μεγαλύτερος, από τους μαθητές που αποκτούν ακαδημαϊκά 
προσόντα.

• Η ποικιλία των επαγγελματικών επιλογών και των ακαδημαϊκών 
κατευθύνσεων, χωρίς την ύπαρξη επαγγελματικού προσανατολι-
σμού και συμβουλευτικής, πολλές φορές δυσκολεύει την επαγ-
γελματική απόφαση των μαθητών, οι οποίοι σε μια προσπάθεια να 
επιλέξουν επαγγέλματα με άμεση αποκατάσταση αγνοούν τις κλή-
σεις τους και καταδικάζονται σε άσκηση εργασιών που δεν τους 
ενδιαφέρουν. Παράλληλα, δεν λαμβάνουν υπόψη ότι η ζήτηση των 
επαγγελμάτων έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα και ότι τα οικονομικά 
δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα.

• Ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση στη δια βίου εκπαίδευση 
ως παράγοντα άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού: οι ανειδίκευ-
τοι εργάτες, οι εργαζόμενοι άνω των 45 ετών, οι άνεργοι, οι με-
τανάστες και οι εθνικές μειονότητες, οι μόνες γυναίκες, τα άτομα 
με αναπηρίες, αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου, που χρειάζεται 
να αναπροσαρμόζουν τα προσόντά τους, ώστε να ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

• Δυστυχώς, τα εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών και ενηλίκων, 
με εξαίρεση όσα διοργανώνονται από την Ε.Ε., απευθύνονται πε-
ρισσότερο σε άτομα που κατέχουν υψηλές θέσεις, παρά σε όσους 
πραγματικά τα χρειάζονται. Τα καθημερινά βιοτικά προβλήματα 
όσων υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι δεν αφήνουν περιθώρια 
και χρόνο για κατάλληλη κατάρτιση (Brandsma, 2005). 

Τέλος, οι προτάσεις για την άρση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού απο-
κλεισμού μπορεί να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

• Τα σχολεία πρέπει αφενός να αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία 
και αφετέρου να αποτελέσουν τμήματα τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών δικτύων, με φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επιχειρήσεις, οι σύλλογοι και ορ-
γανισμοί (σχήμα 1).

• Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση του 
προσωπικού του σχολείου σε θέματα συμβουλευτικής, επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού και κοινωνικής προσαρμογής και μαθη-
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τοκεντρικών παιδαγωγικών συστημάτων, που επικεντρώνουν στη 
συνεργατικότητα και στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου.

• Τα σχολεία οφείλουν να είναι ανοιχτά στη διαφορετικότητα και να 
προάγουν την κοινή ευρωπαϊκή παιδεία.

• Το κράτος πρέπει να επιληφθεί, ώστε να καταπολεμηθούν οι που 
συνεπάγεται η μαζικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η αθρόα 
εισαγωγή φοιτητών, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές και επαρκές 
προσωπικό, υποβιβάζουν το επίπεδο και δημιουργούν τις κατάλ-
ληλες συνθήκες για τη δημιουργία ελιτίστικων ιδιωτικών πανεπι-
στημίων.

• Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να αξιοποιεί τις άτυπες μορφές 
εκπαίδευσης.

• Η φαρισαϊκή πολλές φορές  εμμονή για δημιουργικότητα να συ-
γκερασθεί με το κοινωνικό αίτημα για ποιότητα και στροφή προς 
την παραγωγή «αρίστων» πολιτών. 

• Να θεσπιστεί η διαρκής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων. 



392

Βιβλιογραφία

Beck, U. (2000). Η ξένη δική μας ζωή – Παγκοσμιοποίηση και πολιτικοποί-
ηση του τρόπου ζωής. Στο: Beck, U. & Erdmann Ziegler, U. (Επιμ.), 
Μια ζωή δική μας. Περιηγήσεις στην άγνωστη κοινωνία που ζούμε. 
Αθήνα: Νήσος, 45. 

Brandsma, J. (2005). Social exclusion and equality in education. The Euro-
pean Commission.

Carnoy, M. & Kastells, M. (2001). Η παγκοσμιοποίηση, η κοινωνία της 
γνώσης και το κράτος. Στο: Ρήγος, Α. & Τσουκαλάς, Κ. (Επιμ.), Η 
πολιτική σήμερα. Ο Νίκος Πουλατζάς και η επικαιρότητα του έργου 
του. Αθήνα: Θεμέλιο, 403-404.

Γιαβρίμης, Π. (2001). Στάσεις και αντιλήψεις για τα άτομα με ειδικές ανά-
γκες. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.

Cohen-Navot, M., Frankovitch, S. & Reinfeld, T. (2000). Open and latent 
dropping out among youth. Jerusalem: Joint Distribution Commit-
tee-Brookdale Institute.

Γουβιάς, Δ. (2003). Δια βίου μάθηση; ευχαριστώ, δεν θα πάρω!. Η σημασία 
της δημιουργίας «ζήτησης» για εκπαίδευση ενηλίκων με χρήση των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο: Κοινωνιολο-
γία: Μάθημα ελευθερίας. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Κοινω-
νιολογίας, Θεσσαλονίκη, 8-10 Νοεμβρίου 2002.

Duffy, K. (1995). Social exclusion and human dignity in Europe. Council 
of Europe.

Καζαμίας, Α. (2005). Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτικές κουλτούρες στην 
ύστερη νεωτερικότητα: το σύνδρομο του Αγαμέμνονα. Στο: Γράβα-
ρης, Δ. – Παπαδάκης, Ν. (Επιμ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολι-
τική. Μεταξύ κράτους και αγοράς. Αθήνα, Σαββάλας, 94-96.

Klasen, S. (1995). Social exclusion, children and education: conceptual and 
measurement issues. Background paper for OECD.

OECD,) (1996). The Knowledge Based economy. www.oecd.org/
dataoecd/51/8/1913021.pdf.

Παπάνης, Ε. & Ρόντος, Κ. (2005). Κοινωνιολογία - Ψυχολογία της  εργασί-
ας και διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού. Αθήνα: Σιδέρη.

Παπάνης, Ε. (2004). Η αυτοεκτίμηση και η μέτρηση της. Αθήνα: Ατραπός.
Πασιάς, Γ. & Φλουρής, Γ. (2005). Η Ευρώπη της γνώσης ως διακύβευμα 

και ως αναπαράσταση των σχέσεων εξουσίας – γνώσης στο ευρω-

ΠΑΠΑΝΗΣ Ε. - ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ Π. - ΒΙΚΗ Α.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 393

παϊκό εκπαιδευτικό συγκείμενο. Στο: Γράβαρης, Δ. – Παπαδάκης, Ν. 
(Επιμ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μεταξύ κράτους και 
αγοράς. Αθήνα: Σαββάλας, 377.

Rosenfeld, J.M. & Tardieu, B. (2000). Artisan of democracy: How ordinary 
people, families in extreme poverty and social institutions become 
allies to overcome social exclusion. Maryland: University Press of 
America.

Schon, D. & Rhein, M. (1994). Frame reflection. New York: Basic Books.
Sen, A. (1992). Poverty re-examined. Cambridge: Harvard University 

Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Knopf.
Τσιώλης, Γ. (2005). Εργασία και κατάρτιση στους βιογραφικούς σχεδια-

σμούς των νέων. Μια μικροκοινωνιολογική προσέγγιση. Στο: Γρά-
βαρης, Δ. – Παπαδάκης, Ν. (Επιμ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική 
πολιτική. Μεταξύ κράτους και αγοράς. Αθήνα: Σαββάλας, 462.

Ψημίτης, Μ. (2002). Εισαγωγή. Στο: Μελούτσι, Α. (μτφ  Ψημίτης, Μ.), 
Κουλτούρες στο παιχνίδι. Διαφορές για να συμβιώνουμε. Αθήνα: 
Gutenberg.



394

Σχήμα 1
Δικτύωση και διασύνδεση σχολείων με την τοπική κοινωνία 

 
 

 1: Δικτύωση και διασύνδεση σχολείων με την τοπική κοινωνία 
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Οδηγίες προς συγγραφείς

Το «Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση, και Ψυχική Υγεία» εκδίδεται 2 
φορές το χρόνο (συν μία θεματική έκδοση) και δημοσιεύει πρωτότυπες 
ερευνητικές μελέτες και άρθρα.

Οι εργασίες αποστέλλονται σε τρία αντίτυπα (εκ των οποίων τα δύο 
περιέχουν μόνο τον τίτλο του άρθρου και όχι τα στοιχεία του/των συγγρα-
φέων, ενώ το τρίτο περιέχει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) και ένα cd 
(σε μορφή Microsoft-Word) με τα αντίστοιχα αρχεία προς το Επιστημο-
νικό Περιοδικό «Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία» στις 
διευθύνσεις 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 
αποστολή είναι, επίσης, ευπρόσδεκτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στις διευθύνσεις: papanis@papanis.com, pgiavrim@otenet.gr και agni@
elitemail. org. Παράλληλα, οι συγγραφείς πρέπει να αποστέλλουν σε ξεχω-
ριστό αρχείο σύντομο βιογραφικό τους μέχρι 200 λέξεις.

Τα κείμενα πρέπει να είναι τυπωμένα σε χαρτί Α4 στη μία μόνο όψη 
του φύλλου. Ο συνολικός αριθμός των σελίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 20. Το κείμενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο, με γραμματοσειρά 
Times New Roman, 12, διάστημα γραμμής 1,5 (ή απόσταση 5mm, τουλά-
χιστον, μεταξύ των γραμμών) και περιθώρια τουλάχιστον 3cm. Οι σελίδες 
πρέπει να είναι αριθμημένες. Γίνονται δεκτά άρθρα στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα.

1. Στην πρώτη σελίδα κάθε άρθρου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρ-
χει ο τίτλος της εργασίας, που πρέπει να είναι σύντομος, το ονοματεπώ-
νυμο του συγγραφέα, η ιδιότητά του και η διεύθυνσή του (ταχυδρομική 
και ηλεκτρονική) σε γραμματοσειρά Arial 12 pt, έντονα, κεφαλαία και με 
στοίχιση στο κέντρο. Μια περίληψη (abstract) του άρθρου μέχρι 150 λέξεις 
προτάσσεται της εργασίας. Για τα ελληνικά άρθρα η περίληψη θα είναι στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει μέχρι και 
4 λέξεις κλειδιά (λέξη 1, λέξη 2, έκφραση 1, έκφραση 2) που να αποδίδουν 
σημαντικούς όρους του άρθρου. Το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα και 
η ηλεκτρονική του διεύθυνση θα αναγράφονται μόνο σε ένα από τα τρία 
αντίτυπα.

2. Τα εδάφια και υπο-εδάφια του άρθρου πρέπει να διαχωρίζονται εμ-
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φανώς αρχίζοντας από την εισαγωγή. Στην εισαγωγή θα ορίζεται επακριβώς 
ο σκοπός και το περιεχόμενο του άρθρου και θα γίνονται αναφορές σε προ-
ηγούμενες βασικές συμβολές (παραπομπές σε άρθρα, δημοσιεύματα κ.λπ.).

3. Οι τυχόν πίνακες, οι εικόνες και τα διαγράμματα θα πρέπει να εμ-
φανί-ζονται στο τέλος του άρθρου, σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα και το 
μέγεθος τους να μην υπερβαίνει εκείνο της σελίδας. Επίσης θα πρέπει να 
έχουν τίτλο και συνεχή αρίθμηση (π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2, Εικόνα 1, 
Διάγραμμα 1), τα οποία θα προηγούνται του πίνακα, της εικόνας ή του 
διαγράμματος και θα είναι κεντραρισμένα.

Ένταξη βιβλιογραφικών περιοδικών
μέσα στο κείμενο της εργασίας

• Οι προοιμιακές βιβλιογραφικές πηγές μέσα στο κείμενο της εργα-
σίας με την εξής μορφή: (Castells, 1998) ή (Habermas, 1984, 1993) 
ή (Paraskevopoulos & Kirk, 1969, σελ.183) ή (Morin, 1987. Piaget 
& lnhelder, 1971). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο 
αναφέρουν το/τα ονόματα του/των συγγραφέων με αλφαβητική 
σειρά και διαχωρίζονται με τελεία.

• Αν θέλουμε να ενταχθεί το όνομα του/των συγγραφέα/ων ως μέ-
ρος του κειμένου:

• Οι Ames και Archer (1988) αναφέρουν .... ή Οι Ames και Archer 
(1988, σελ. 35) αναφέρουν ….

• Ο Meece και οι συνεργάτες του (1988) διαπίστωσαν (για περισσό-
τερους από δύο συγγραφείς)

• Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να τίθενται στο 
τέλος του άρθρου, μετά το κυρίως κείμενο. Οι βιβλιογραφικές 
αναφορές θα γράφονται με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση που 
ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει περισσότερα από ένα άρθρα, αυτά 
θα αναγράφονται χρονολογικά, αρχίζοντας από το παλαιότερο.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:

Για βιβλία

Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational 
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personalities and work environments, (2nd Ed.). Englewood Cliffs, N. Jersey: 
Prentice Hall.

Goleman, D. (1999). H συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργα-
σίας (μτφρ. Μεγαλούδη, Φ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Για περιοδικά

Watson, M. & Stead, G. (1994). A longitudinal study of career decided-
ness among White South African high school students. Journal of Vocational 
Behavior, 45, 261-269.

Για κεφάλαια σε βιβλία

Παπαδόπουλος, Ν. Γ. (1998). Η αποτυχία των μαθητών ως πρόβλημα 
του εκπαιδευτικού συστήματος: Επισημάνσεις, κίνητρα και δυνατότητες 
βελτίωσης. Στο: Α. Ευκλείδη (επιμ.), Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση (σελ. 
90¬107). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Για πρακτικά συνεδρίων

Παπαϊωάννου, Σ. (1989). Πολυτεχνική εκπαίδευση με κοινωνικοκρι-
τικό περιεχόμενο. - Μια εναλλακτική πρόταση για υπέρβαση της εκπαι-
δευτικής κρίσης. Στο: Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Πρακτικά Γ’ Διεθνούς 
Παιδαγωγικού Συνεδρίου. Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 15-18 Οκτωβρίου 
1987 (σελ. 175-204). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.

Για ηλεκτρονικές παραπομπές

Kaley-Isley, L. (1997). Work in the West: Work and education programs 
for persons with a serious mental illness. WICHE Westlink Mental Health 
Development in the Western United States, 18(2). Retrieved 2002 from 
www.wiche.edu/MentalHealth/Westlink/jum97.

Για ανακοινώσεις σε συνέδρια

Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, Χ. (1995). Εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και επαγ-
γελματικές προσδοκίες των νέων. Εμπειρικά στοιχεία από τη Δωδεκάνησο. 
Εισήγηση στην Ημερίδα: Κοινά προβλήματα στις τρεις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος, 26 Μαΐου.
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Επισημάνσεις

• Εργασίες που αποστέλλονται στο περιοδικό για κρίση δε δεσμεύ-
ουν τη συντακτική επιτροπή να τις δημοσιεύσει, ούτε να τις επι-
στρέψει.

• Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων άρθρων ανή-
κουν στο περιοδικό «Σύγχρονη κοινωνία, εκπαίδευση και ψυχική 
υγεία».

• Απαγορεύεται η μερική ή/και ολική αναδημοσίευση κειμένων που 
δημοσιεύονται στο περιοδικό, χωρίς την συγκατάθεση του εκδό-
τη.

• Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα και να 
μην έχουν υποβληθεί εν όλω ή εν μέρει για δημοσίευση ή έχουν 
δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό.

• Με τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό «Σύγχρονη κοινω-
νία, εκπαίδευση και ψυχική υγεία» ο/οι συγγραφείς αποδέχονται 
το δικαίωμα των διευθυντών έκδοσης να αναρτήσουν το άρθρο 
στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

• Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την λήψη copyright για δημο-
σίευση 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 
και την υψηλή επιστημονική ποιότητά του. Αμέσως ύστερα από τη λήψη 
μιας εργασίας, οι Διευθυντές Σύνταξης αποστέλλουν από ένα αντίτυπο σε 
δύο κριτές. Μετά από την ομόφωνη κρίση για το δημοσιεύσιμο ή μη του 
άρθρου αποφασίζεται η έγκριση ή μη της δημοσίευσης της εργασίας. Σε 
περίπτωση κατά την οποία οι κριτές αποφασίσουν τη δημοσίευση της ερ-
γασίας με διορθώσεις, ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει 
τις συγκεκριμένες υποδείξεις των κριτών.

Η αδυναμία τήρησης των οδηγιών συνεπάγεται τη μη δημοσίευση του 
άρθρου στο περιοδικό « ΣΚΕΨΥ».
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Φόρμα συνδρομής περιοδικού
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