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Οι συντελεστές διαμόρφωσης της ενταξιακής 
πολιτικής και της σχολικής ψυχολογικής 

υποστήριξης μαθητών/τριών με αναπηρία 
στο σχολικό πλαίσιο στην Ελλάδα: Εκτιμήσεις 

διευθυντών/ντριών των Ειδικών Σχολείων

Ηλίας Βασιλειάδης, Ιωάννης Ρουσσάκης 

Εισαγωγή

Ιστορικά η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία είναι άρρηκτα δεμένη με τα 
ισχύοντα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και ιστορικά δεδομένα (Vygotsky, 
1933/1978/1997· Winzer, 1993). Αυτά επηρεάζουν την κυρίαρχη θεώρηση, και 
ως εκ τούτου τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων για τους μαθητές με αναπηρία, όπως θεσμοθετούνται από την 
επικρατούσα εκπαιδευτική πολιτική.

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και από τα μέσα της δεκαετίας του ’50, 
το μοντέλο που άρχισε σταδιακά να επικρατεί στις χώρες της Δύσης για την 
αναπηρία και τις μειονεξίες ήταν το ιατρικό1, σύμφωνα με το οποίο η αναπη-
ρία συνδέεται με συγκεκριμένη παθολογία και το άτομο ευθύνεται προσωπικά 
για την ύπαρξή της και τις μειονεξίες που αναπτύσσει (OECD, 1994). Έτσι, 
οι παρεμβάσεις συνδέονταν με την αποκατάσταση και τη βαθμιαία ενδεχο-
μένως προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον του στις περιπτώσεις που 
αυτό ήταν εφικτό (Mackelprang, Salsgiver & Salsgiver, 2016). Σε πολλές 
από τις δυτικές χώρες που είχαν υιοθετήσει το ιατρικό μοντέλο στο πλαίσιο 
του κράτους πρόνοιας, σταδιακά αναπτύχθηκε ένα σύστημα παροχών για την 
ειδική εκπαίδευση που περιελάβανε ένα μίγμα εξειδικευμένων θεραπευτι-
κών παρεμβάσεων και υποστηρικτικών διδακτικών μεθόδων οι οποίες υλο-
ποιούνταν αποκλειστικά εντός ειδικών εκπαιδευτικών δομών, ως «χωριστή 
εκπαίδευση» (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 
από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια να ιδρύονται και σταθερά να αυξάνονται 
τα ειδικά σχολεία και οι εξειδικευμένες μονάδες ως κύριες δομές παραμο-

1. Το ιατρικό ή ατομικό μοντέλο ή αλλιώς μοντέλο της παθολογίας, θεωρεί την αναπηρία ως 
προσωπική τραγωδία, ανωμαλία, ασθένεια που πρέπει να θεραπευθεί. Η αναπηρία εδράζει 
αποκλειστικά σχεδόν στο άτομο, σε οργανικές ή λειτουργικές του μειονεξίες (Vlachou, 1997). 
Στη χώρα μας επικρατέστερος είναι ο όρος ιατρικό μοντέλο (Κουτάντος, 1999).
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νής, εκπαίδευσης και κατάρτισης των παιδιών με αναπηρία που μπορούσαν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Η ανάπτυξη του αναπηρικού κινήματος, μεταξύ άλλων, από τα τέλη της δεκα-
ετίας του 1960 στις βορειοευρωπαϊκές χώρες (Ζωνιου-Σιδέρη & Ντεροπούλου-
Ντέρου, 2012), συνέβαλε στην επικράτηση ιδεών που σχετιζόταν με την φιλοσο-
φία της ομαλοποίησης, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να καταβληθούν προ-
σπάθειες ώστε τα άτομα με αναπηρίες να αντιμετωπίζονται ισότιμα ως πολίτες, 
δηλαδή πρώτα ως άτομα και έπειτα ως άτομα με μειονεξίες και ιδιαιτερότητες. 
Σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή, θα έπρεπε οι μαθητές με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ΕΕΑ και Α) να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα 
και ίδιες ευκαιρίες με τους μη ανάπηρους μαθητές. Η εδραίωση και η ηλικιακή 
επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συνέβαλε στην ενίσχυση της δυνατό-
τητας πρόσβασης των μαθητών με αναπηρίες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστη-
μα. Έτσι, σύντομα έγιναν περισσότερο εμφανείς τόσο οι δυσκολίες όσο και οι 
δυνατότητες των παιδιών με ΕΕΑ και Α ενώ έγιναν προσπάθειες για τον προσ-
διορισμό των μαθητών που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους κυρίαρχους 
εκπαιδευτικούς ρυθμούς (O’Brien, 2001). Η ξεχωριστή εκπαίδευση ανάπηρων 
και μη μαθητών αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης κυρίως μετά και την ανάπτυξη 
του κοινωνικού μοντέλου2 για την αναπηρία (Oliver, 2009).

Οι σταδιακές μεταβολές που προέκυψαν στις στάσεις και στην ευρύτερη κοι-
νωνική θεώρηση για τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες αποτυπώθηκαν 
και στην αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με αποτέλεσμα την μείωση 
των δομών χωριστής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση τη μετάβα-
σης από τα ειδικά σχολεία στην παραμονή σε «ειδικές τάξεις» και «τμήματα της 
ένταξης» των γενικών σχολείων κατά τη δεκαετία του 1970. Αυτή η «πολιτική της 
ένταξης» (Τζουριάδου, 1995), έθετε ως στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων 
συνθηκών για τη γνωστική ανάπτυξη και τη συνύπαρξη μαθητών με και χωρίς 
αναπηρία στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Κυρίαρχο στόχο αποτέλεσε η 
προώθηση της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών με και 
χωρίς αναπηρίες και η ανάπτυξη κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας 
(Ζώνιου-Σιδέρη & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2012· Σούλης, 2008). 

Ωστόσο, η πολιτική της ένταξης αποτυπώθηκε στην εφαρμογή της με τρό-
πο αποσπασματικό, κυρίως γιατί, όπως υποστηρίζεται (Τζουριάδου, 1995) 
δεν εξασφαλίστηκε η πρόσβαση, ενεργή παρουσία, φοίτηση και συμμετοχή 

2. Σύμφωνα με το κοινωνικό ή ενταξιακό μοντέλο η αναπηρία είναι αποτέλεσμα του τρόπου με 
τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι για αυτήν και της κοινωνικής σημασίας που της αποδίδουν. 
Η βλάβη θεωρείται μια βιολογική διαφοροποίηση στο πλαίσιο της ανθρώπινης φύσης είναι 
δηλαδή μια μορφή κανονικότητας. (Oliver, 1996)



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

Οι συντελεστές διαμόρφωσης της ενταξιακής πολιτικής και της σχολικής 
ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών/τριών με αναπηρία

13

όλων των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Από την ενταξιακή δια-
δικασία φαίνεται πως ωφελήθηκαν κυρίως οι μαθητές με σωματικές αναπη-
ρίες, οριακό νοητικό δυναμικό ή ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (Zoniou-Sideri 
& Vlachou, 2006). Αντίθετα, οι μαθητές με σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
γνωστικές δυσκολίες και συναισθηματικές ή και κοινωνικές διαταραχές, υπο-
στηρίζεται ότι βίωσαν στη πράξη μεγαλύτερη απόρριψη στις σχολικές μονά-
δες γενικής αγωγής απ’ ότι προηγουμένως, διότι δεν υπήρχε η κατάλληλη ψυ-
χοπαιδαγωγική στήριξη και δεν ανέπτυξαν ομαλές κοινωνικές σχέσεις κυρί-
ως με τους συνομηλίκους (Clark, Dyson & Millward, 2018). Η πολιτική της 
ένταξης, σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, δεν απέδωσε τα προβλεπό-
μενα αποτελέσματα, δίνοντας χώρο και επιχειρήματα για την ανάπτυξη της 
φιλοσοφίας και των τεχνικών της συνεκπαίδευσης (Ainscow & Miles, 2008). 
Στη διακήρυξη της Σαλαμάνκα το 1994, αναγνωρίστηκε ως βασικός στόχος 
η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε παιδιά, νέους και ενήλικες με αναπηρία 
αποκλειστικά στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης, όπως ισχύει και για κάθε 
μαθητή (Ainscow & Miles, 2008).

Η ελληνική πραγματικότητα

Στην Ελλάδα, οι πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της θέσπι-
σης της εκπαίδευσης για τα άτομα με ΕΕΑ και Α, γίνονται με το νόμο 1143 του 
1981. Ο νόμος αυτός ενίσχυε την ξεχωριστή ειδική εκπαίδευση. Ακολούθησε 
ο νόμος 1566 του 1985 όπου για πρώτη φορά η νομοθεσία για την εκπαίδευ-
ση των παραπάνω μαθητών ήταν μέρος της νομοθεσίας για τη γενική εκπαί-
δευση θέτοντας στην πράξη τις διοικητικές προϋποθέσεις για την ένταξη των 
μαθητών µε ειδικές ανάγκες. Ωστόσο ασκήθηκε κριτική πως οι αλλαγές δεν 
ήταν αποδοτικές. Ακολούθησε η ψήφιση του νόμου 2817/2000 («Εκπαίδευση 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις») και του νόμου 
3699/2008 («Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες») με βασικό σκοπό τη θέσπιση της συνεκπαίδευσης και 
του «ενός σχολείου για όλους». Σε αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες γίνε-
ται αντιληπτή η προσπάθεια αποστασιοποίησης από το ιατρικό μοντέλο και η 
οποία εκφράζεται με την υιοθέτηση διαφορετικής ορολογίας. Τα άτομα με ει-
δικές ανάγκες αναφέρονται ως «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Η 
έμφαση δεν δίνεται πλέον στην παθογένεια του μαθητή αλλά στις δυσκολίες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ταυτόχρονα, στα επιμέρους άρθρα των νόμων γίνεται εμφανής η πρόθεση 
της πολιτείας για προώθηση της συνεκπαίδευσης. Ως κυρίαρχη παιδαγωγι-
κή μέθοδος για την προώθηση του συγκεκριμένου σκοπού προκρίνεται η κα-
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τάρτιση ειδικών εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση 
στην ένταξη των μαθητών. Εντούτοις, οι παραπάνω εξαγγελίες δεν είχαν το 
αναγκαίο ή προσδοκώμενο αντίκρισμα στην εκπαιδευτική πράξη. Σημαντικοί 
μελετητές του χώρου υποστηρίζουν ότι τα όποια προγράμματα υλοποιήθηκαν 
(βλ. HELIOS) και σχεδιάστηκαν χωρίς μεθοδολογική συνέπεια και δυνατό-
τητες αξιολόγησης (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). Χαρακτηριστικό 
είναι πως οι παραπάνω προσπάθειες αντιμετωπιστήκαν µε βραχυπρόθεσμη 
προοπτική, αφού η στήριξη αυτών των προγραμμάτων από το Υπουργείο Παι-
δείας δεν ήταν διαχρονική. Συνέπεια αυτών των δεδομένων ήταν η εδραίωση 
της απόστασης της «θεωρίας από τη πράξη» (Τζουριάδου, κ.α., 2007), ενώ δεν 
γενικεύτηκε, ούτε προτυποποιήθηκε, κανένα προγράμματα συνεκπαίδευσης 
μαθητών με και χωρίς αναπηρίες.

Νομοθετικά, σταθμό για την εξέλιξη της ειδικής αγωγής αποτελεί η προ-
σπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για θέσπιση και εδραίωση της υποστήριξης 
όλων των μαθητών στο πλαίσιο του γενικού σχολείου με σχολικούς ψυχολό-
γους. Ο νόμος 4115/2013 («Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και 
Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις») περιέχει άρθρα που 
αφορούν τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
τα οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στη συστηματική εφαρμογή προ-
γραμμάτων κοινωνικής ένταξης εντός του σχολικού πλαισίου. Σύμφωνα με το 
άρθρο 39 του παραπάνω νόμου, τα ειδικά σχολεία μετατρέπονται σε Κέντρα 
Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μιας ενότητας σχολικών μονά-
δων της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας. 
Οι σχολικές μονάδες που συνθέτουν κάθε ενότητα συνιστούν Σχολικό Δίκτυο 
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).

Η λειτουργία των ΣΔΕΥ, ξεκίνησε το σχολικό έτος 2013-2014, και προέ-
βλεπε για πρώτη φορά τη σταθερή παρουσία εντός του σχολικού πλαισίου του 
σχολικού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού στη γενική εκπαίδευση. 
Πέραν των υπολοίπων, στους σκοπούς σύστασης των ΣΔΕΥ είναι η προώθη-
ση της συνεργασίας των εμπλεκομένων, καθώς και η ανάπτυξη παρεμβάσεων 
για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους.

Ωστόσο, ο θεσμός αυτός δεν έχει αξιολογηθεί (τουλάχιστον συστηματικά 
και επίσημα) ενώ οι ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες αποτίμησής του δεν 
έχουν παρουσιάσει έως σήμερα ασφαλή δεδομένα. Ο τελευταίος μέχρι σήμερα 
νόμος, 4547/18 («Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις») προβλέπει την ίδρυ-
ση των Κέντρων Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Σ.Υ.), 
προωθώντας την συγχώνευση δομών και υπηρεσιών που συνδέονται και με την 
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ένταξη των μαθητών με αναπηρίες, αποβλέποντας στην αποδοτικότερη, συ-
ντονισμένη και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ένταξης, και αξιολόγησης. 
Η εφαρμογή των αλλαγών θα κρίνει στη πράξη το εγχείρημα. 

Συνοψίζοντας, η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα μοιάζει να 
«τρέχει» πίσω από τις επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις, να «αντιγράφει» 
ενταξιακά μοντέλα και να διογκώνει την γραφειοκρατία χωρίς να ακολουθεί-
ται συστηματικά και μεθοδικά κάποια συγκεκριμένη επιστημονική προσέγγι-
ση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Βασιλειάδης & Σιδεράς, 2012). Παρόλες τις 
διακηρύξεις γίνεται φανερό πως ισχύει αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρουν 
οι Ζώνιου-Σιδέρη και η Βλάχου (2006: 1) «υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ 
των ισχυρών φωνών και των αδύνατων πρακτικών».

Η παραπάνω διαπίστωση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην υπάρχουσα νομοθεσία 
και στο τρόπο χάραξης και εφαρμογής της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Διερεύνηση των προβληματισμών των διευθυντών σχολικών μονάδων 
ΕΑΕ

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή και ανάδειξη των διαπιστώσε-
ων και των προβληματισμών των διευθυντών των ειδικών σχολείων αναφορικά 
με την προώθηση της συνεκπαίδευσης και της σχολικής ψυχολογικής υποστήρι-
ξης στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα 
της ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που επιχείρησε η έρευνα ήταν να 
διερευνήσει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν οι διευθυντές 
των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης τη μετατροπή των ει-
δικών σχολείων σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) καθώς 
και τη λειτουργία των ειδικών σχολείων ως συντονιστικών κέντρων των Επιτρο-
πών, Διαγνωστικής, Εκπαιδευτικής, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν τη διερεύνηση των απόψεων των 
διευθυντών/ντριών ειδικής αγωγής αναφορικά με α) τη φιλοσοφία της συνεκ-
παίδευσης και τη λειτουργία των νέων θεσμών (π.χ. του ΚΕΣΥ) στο σχολικό 
πλαίσιο και β) τους συντελεστές διαμόρφωσης και καθορισμού της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής στην ειδική αγωγή.

Με βάση τους επιμέρους στόχους της έρευνας διαμορφώθηκαν και τα ερευ-
νητικά ερωτήματα, τα οποία ήταν τα εξής:

Σε ότι αφορά τη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης και τη λειτουργία των νέων 
θεσμών στο σχολικό πλαίσιο. 

• Πώς προσδιορίζεται η συνεκπαίδευση στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον;
• Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ενταξιακές εφαρμογές για τους μαθητές με 

αναπηρία στη σχολική καθημερινότητα; 



Ηλίας Βασιλειάδης, Ιωάννης Ρουσσάκης 

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

16

• Πώς αποτιμώνται;
Σε ότι αφορά τους συντελεστές διαμόρφωσης και καθορισμού της εκπαι-

δευτικής πολιτικής στην ειδική αγωγή.
• Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι συντελεστές διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής για την ειδική αγωγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;
• Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος του Υπουργείου; Των στελεχών της 

εκπαίδευσης; Των διευθυντών; Των εκπαιδευτικών; Του ειδικού εκπαι-
δευτικού προσωπικού; Των γονέων;

Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας κρίθηκε ως πιο αποτελεσματι-
κή η αξιοποίηση της ποιοτικής μεθόδου, αφενός λόγω του ευέλικτου τρόπου 
υλοποίησής της και της αποτελεσματικότερης προσέγγισης του θέματος και 
αφετέρου λόγω του περιορισμένου δείγματος και των ιδιαιτεροτήτων των λει-
τουργιών των ειδικών σχολείων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με την 
διερεύνηση και αξιολόγηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων γυναικών 
και των ανδρών διευθυντών γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των εμπειριών 
τους και των απόψεών τους στην παρούσα χρονική περίοδο χωρίς την πρό-
θεση γενίκευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Wetherell & Still, 1998).

Ερευνητικό εργαλείο- Συλλογή δεδομένων

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, έγιναν ημιδομημένες συνεντεύξεις με 
12 διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής. Οι συνεντεύξεις ήταν 
διερευνητικές, καθώς στόχος ήταν οι εκτιμήσεις των ερωτώμενων αναφορικά 
με την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο της ειδικής αγωγής. Για 
τον έλεγχο της αξιοπιστίας του οδηγού συνέντευξης μελετήθηκαν άλλες παρό-
μοιες έρευνες, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης (Bossaert, Colpin, Pijl & Petry, 
2013), ενώ διεξήχθη δοκιμαστική εφαρμογή κατά την πιλοτική φάση της ερευ-
νητικής διαδικασίας. Ακολούθως, διασφαλίστηκε το κριτήριο αξιοπιστίας της 
μακράς εμπειρίας και επαφής, με τη μέθοδο της παρατεταμένης ενασχόλησης. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως υπήρξε εκτεταμένη επαγγελματική παρου-
σία ενός εκ των ερευνητών σε σχολικές δομές ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, για τον έλεγχο της εγκυρότητας του οδηγού συνέντευξης, αυ-
τός παρουσιάστηκε σε έναν σχολικό ψυχολόγο και σε μια εκπαιδευτικό ειδικής 
αγωγής, χωρίς να αναφερθεί ο σκοπός της έρευνας, με σκοπό να διαπιστωθεί 
εάν ο οδηγός μπορεί να διερευνήσει πεποιθήσεις αναφορικά με την κυρίαρχη 
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εκπαιδευτική πολιτική στην ειδική αγωγή. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο τα κεί-
μενα των συνεντεύξεων ελέγχθηκαν από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ανέ-
φεραν πως δεν παρερμηνεύτηκαν οι απόψεις τους, ενισχύοντας έτσι την εγκυ-
ρότητα των δεδομένων της έρευνας (Ιωσηφίδης, 2003).

Αναφορικά με την εγκυρότητα εφαρμόστηκαν:
α) Η μεταβιβασιμότητα-γενικευσιµότητα ή γενικευτική ισχύς: Αναφορι-

κά με την μεταβιβασιμότητα δόθηκε η δυνατότητα ενδελεχούς ανάλυσης και 
παράθεσης της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στο 
καθένα να προσδιορίζει αν τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται Ακολουθήθηκε η 
περιεκτική επεξεργασία των δεδομένων με τη συμπερίληψη του συνόλου των 
ποιοτικών δεδομένων στην ανάλυση και όχι μόνο αυτών που οδηγούν σε επι-
θυμητές ερμηνείες και συμπεράσματα. 

β) Η επιβεβαιωσιµότητα: Σχετικά με την επιβεβαιωσιμότητα κρατήθηκαν 
ως αρχειακό υλικό: 1) ο οδηγός συνεντεύξεων, κείμενα και αρχείο των συνε-
ντεύξεων καθώς και οι σημειώσεις του ερευνητή 2) οι κατηγορίες και ο κατά-
λογος κωδικοποίησης. 3) η οργάνωση και ιεράρχηση κατηγοριών, η εξήγηση 
εννοιών, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και η εξήγηση της δομής αυτών 
(αρχεία για έλεγχο από άλλους ερευνητές).

Με βάση το γενικό σκοπό, τους επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά ερω-
τήματα διαμορφώθηκαν οι θεματικοί άξονες και οι ερωτήσεις του οδηγού συ-
νέντευξης. Αρχικά, υπήρχε μια ομάδα ερωτήσεων αναφορικά με τα δημογρα-
φικά στοιχεία κάθε ερωτώμενου, τις γραμματικές του γνώσεις, τις εμπειρίες 
του αναφορικά με την ειδική αγωγή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πέρα από 
τα δημογραφικά στοιχεία, οι θεματικοί άξονες στους οποίους βασίστηκαν οι 
ερωτήσεις της συνέντευξης και συντάχθηκε ο οδηγός της συνέντευξης ήταν 
οι ακόλουθοι:

Οδηγός Συνέντευξης 
Φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης και η λειτουργία των νεών θεσμών στο σχο-
λικό πλαίσιο.
1. Ποια η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης και ποιες οι ενταξιακές πρακτι-

κές στο ελληνικό σχολείο;
2. Ποια η ιστορική διαδρομή;
3. Ποιο το κυρίαρχο μοντέλο για την αναπηρία στην Ελλάδα;
4. Ποια η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης στη σχολική καθημερινότητα; 

Πως αποτιμάται η έως τώρα πορεία;

Συντελεστές διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ειδική αγωγή.
1. Ποιοι οι συντελεστές διαμόρφωσης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής 
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πολιτικής για τους μαθητές με αναπηρία; Πως επηρεάζουν την εφαρ-
μογή της στο σχολικό πλαίσιο;

2. Ποιος ο ρόλος του Υπουργείου, των αρμόδιων φορέων και των στελε-
χών εκπαίδευσης;

3. Ποιος ο ρόλος του Διευθυντή/ντριας; 
4. Ποιος ο ρόλος της σχολικής κοινότητας;
5. Ποιος ο ρόλος των εκπαιδευτικών;
6. Ποιος ο ρόλος του ψυχολόγου;
7. Ποιος ο ρόλος των γονέων;

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, έπειτα 
από προκαθορισμένα ραντεβού απογευματινών ωρών, σε χώρους που διασφά-
λιζαν την ιδιωτικότητα και το απόρρητο της διαδικασίας. Όλες οι συνεντεύξεις 
απομαγνητοφωνήθηκαν με τη συναίνεση των συμμετεχόντων. Η μέση διάρ-
κεια κάθε συνέντευξης υπολογίζεται σε 18΄. Κατά την απομαγνητοφώνηση, η 
μεταγραφή του υλικού έγινε αυτολεξεί και σημειώθηκε κάθε στοιχείο που θα 
μπορούσε να αφορά τη συμπεριφορά του ερωτώμενου. 

Μέθοδος ανάλυσης 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου διότι 
διευκολύνει τη συστηματική και ποιοτική προσπέλαση των μηνυμάτων των 
συνεντεύξεων. Η ποιοτική ανάλυση περιεχόμενου ενισχύει την άποψη ότι τα 
κείμενα που αποτελούν το προς ανάλυση υλικό λειτουργούν μέσα σε συγκεκρι-
μένο κοινωνικοπολιτικό, ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο και αποτυπώνουν τις 
εκτιμήσεις συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή τάξεων (Krippendorff, 2018). 

Τη συλλογή των δεδομένων ακολουθεί ο ορισμός των τεχνικών ανάλυσης. 
Ως μονάδα ανάλυσης επιλέχθηκε η μονάδα καταγραφής. Ως μονάδα καταγραφής 
προσδιορίστηκε το θέμα, το οποίο ενδείκνυται για έρευνες που αφορούν την απο-
τύπωση πεποιθήσεων και στάσεων (Stemler, 2001). Επίσης, η χρήση του θέμα-
τος ως μονάδας καταγραφής θεωρείται κατάλληλη για τη διεξοδική διερεύνηση 
και για την ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων πλευρών του υπό εξέταση 
θέματος. Ακολούθως, συγκροτήθηκε το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών. Με τη 
μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των κατηγο-
ριών και στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε επικάλυψη ανάμεσα σε δύο κα-
τηγορίες συγχωνεύτηκαν οι μικρότερες κατηγορίες σε μια μεγαλύτερη. Μέσω 
της δόμησης περιεχομένου τα δεδομένα αποδελτιώθηκαν με βάση τις μονάδες 
ανάλυσης, ταξινομήθηκαν κατά κατηγορία και υποκατηγορία και με την τεχνι-
κή της παράφρασης έγινε ταξινόμηση σε (υπό)κατηγορία (Krippendorff, 2018). 
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Τέλος, για την ενίσχυση της αξιοπιστία του τρόπου κατηγοριοποίησης ακο-
λούθησε η ανάλυση δεδομένων και από άλλον ερευνητή (Ιωσηφίδης, 2003). Έτσι, 
παρουσιάστηκαν τα κριτήρια της κωδικογράφησης και ορίστηκε ακόμα μία κωδι-
κογράφος. Ο ερευνητής και η κωδικογράφος ανέλυσαν ξεχωριστά ο καθένας αλλά 
με τα ίδια κριτήρια κωδικογράφησης. Έγινε κατάταξη του υλικού ανά κατηγορία 
και υπό κατηγορία. Η αξιοπιστία ελέγχθηκε με τη μέθοδο του διπλού ελέγχου (test-
test) και βασίστηκε στη συμφωνία μεταξύ κωδικογράφων. Ο ελάχιστος βαθμός 
συμφωνίας στην ταξινόμηση των δελτίων αν κατηγορία-υποκατηγορία ανάμεσα 
στον ερευνητή και τον κωδικογράφο εκτιμήθηκε στο 0,89. Η συμφωνία υπολο-
γίστηκε με βάση το τύπο V2=2M/Nε+N1, όπου Μ είναι ο αριθμός των δελτίων 
στην ταξινόμηση των οποίων υπάρχει συμφωνία, Νε είναι το σύνολο των δελτίων 
που ταξινόμησε ο ερευνητής ανά κατηγορία-υποκατηγορία και Νι το σύνολο των 
δελτίων που ταξινόμησε ο κωδικογράφος. Ο συνολικός βαθμός συμφωνίας μετα-
ξύ των 2 ήταν 0,92, βαθμός αρκετά ικανοποιητικός (Stemler, 2001). 

Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών με βάση το οποίο επιχειρήθηκε η ανά-
λυση είναι το ακόλουθο:

Επαγωγικό σύστημα κατηγοριών 

1.Σχολική κουλτούρα- Ρόλος διευθυντή/ντριας
1.1.Παραδοσιακή σχολική κουλτούρα
1.2.Ενταξιακή σχολική κουλτούρα

2.Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
2.1.Προσωπικές αξίες
2.2.Εκπαιδευτικό στυλ
2.3.Προηγούμενες εμπειρίες
2.4.Συνεργασία με συναδέλφους
2.5.Συνεργασία με Διευθυντή/ντρια
2.6. Νοηματοδότηση κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής-Βελτίωση 
και αλλαγές

Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ευρήματα της ανάλυσης ανά κατηγορία και υπό 
κατηγορία. Για λόγους δεοντολογίας στις παραθέσεις των αποσπασμάτων των 
συνεντεύξεων χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα.

 
1.Σχολική κουλτούρα-Ρόλος διευθυντή/ντριας
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1.1.Παραδοσιακή σχολική κουλτούρα
Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων αναφέρουν στη μεγάλη πλειοψη-
φία τους πως ο σπουδαιότερος συντελεστής για τη προώθηση ή όχι των εντα-
ξιακών διαδικασιών είναι η σχολική κουλτούρα που επικρατεί σε κάθε σχο-
λική μονάδα. Στις συνεντεύξεις τους, οι ερωτώμενοι αναφέρονται κυρίως σε 
δύο χαρακτηριστικά της: 

Πρώτον, την διακρίνουν σε παραδοσιακή ή ιατροκεντρική και σε ενταξια-
κή. Δεύτερον, συνδέουν αυτόν τον χαρακτηρισμό με την παραδοσιακή/τυπο-
κεντρική και την δημοκρατική συνεργατική σχολική κουλτούρα αντίστοιχα.

«Πότε έχω δει να προχωρά η ένταξη; Όταν είχα σύλλογο δυνατό. Τι πάει 
να πει δυνατός; Όχι να κάνουν ό,τι λέω εγώ, αλλά να καταμερίζουμε από 
κοινού τις αρμοδιότητες, να υπάρχει συνεργασία και άμιλλα, να μη μα-
λώνουν για το ωράριο και τις εφημερίες». 
«Η σχολική κουλτούρα είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την 
ανάπτυξη της ένταξης. Όταν είναι μακριά από το ιατρικό μοντέλο και τον 
ρόλο των ειδικών δίνει φτερά σε όλους μας» (Γιάννα).
«Ναι, η κουλτούρα του σχολείου φτιάχνεται με τα χρόνια, με τα σταθερά 
πρόσωπα…όταν είναι δημοκρατική γίνονται αλλαγές και καινοτομίες, όταν 
είναι συντηρητική αποτελεί τροχοπέδη…συντηρητική σημαίνει ο καθένας 
αυστηρά τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του» (Ανδρέας).

1.2 Ενταξιακή σχολική κουλτούρα
Πολλοί ερωτώμενοι εκτιμούν πως στις περιπτώσεις όπου επικρατεί στη σχολική 
μονάδα η ενταξιακή κουλτούρα, διευκολύνει το έργο τους και «συμπαρασύρει» θε-
τικά και εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν συμμεριζόταν αρχικά την ενταξιακή οπτική. 

«Τώρα η κουλτούρα του σχολείου…πφφ ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας σε 
όσα κάνουμε κουβέντα. Είναι το όλο που συνθέτει τα επιμέρους νομίζω. Όταν 
πριν χρόνια εφαρμόζαμε το πρόγραμμα για τη συνύπαρξη είχαμε τέτοιο κλίμα 
στο σχολείο…πώς να το πω; Ακόμα και ο πιο άσχετος κινητοποιήθηκε, το κλίμα 
μας τράβηξε όλους προς τα πάνω, απάνω από τις δυνατότητές μας» (Παντελής).
«Όλοι μας γινόμαστε αγνώριστοι...όταν υπάρχει (ενν. η ενταξιακή κουλτούρα) 
μπορούμε καλύτερα με τα παιδιά τους γονείς, τους συναδέλφους» (Αλεξάνδρα).

2.Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

2.1.Προσωπικές αξίες
Η πλειονότητα των ερωτώμενων διευθυντών/τριών θεωρούν πως οι ενταξι-
ακές πολιτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής προωθούνται και εφαρμόζονται 
στη πράξη εφόσον το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας διέπεται 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

Οι συντελεστές διαμόρφωσης της ενταξιακής πολιτικής και της σχολικής 
ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών/τριών με αναπηρία

21

από τις ίδιες αρχές και αξίες που προάγουν τις μη ανταγωνιστικές σχέσεις και 
ενισχύουν τη κουλτούρα της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

«Να υπάρχει φιλότιμο, καλή προαίρεση και στοιχειώδης διαθεσιμότητα. 
Αυτά ζητώ. Στο σχολείο μας όποιος δεν λειτουργεί έτσι ζορίζεται. Ναι, 
υπάρχουν κοινές αξίες. Θέλεις να τις πεις ανθρώπινες, συναδελφικές; Όχι 
όμως για να περνάμε καλά. Όχι, όχι. Για να υπηρετούμε το μαθητή και ο 
ένας τον άλλο. Για εμένα αυτό είναι ένταξη» (Αποστόλης).
«Δε θέλει θεωρίες και πολλά πολλά, πίστη και μεθοδικότητα στις αρχές 
της ένταξης όλων των μαθητών» (Πέτρος.)

Όλοι οι διευθυντές/ντριες επισημαίνουν πως στις περιπτώσεις που ο σύλ-
λογος διδασκόντων δεν μοιράζεται κοινές αξίες και παιδαγωγικά ιδανικά οι 
δυσκολίες για τον διευθυντή/ντρια στην εφαρμογή της προβλεπόμενης εντα-
ξιακής πολιτικής για τους μαθητές με αναπηρία είναι πολλές και στη πράξη 
δεν ακολουθείται μια ενιαία προσέγγιση.

«Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, το έχω 
ζήσει σε σχολείο, γίνεται το έλα να δεις, τι ένταξη και τι συνεκπαίδευση…
ο καθένας για τον εαυτό του».(Λευτέρης).

2.2.Εκπαιδευτικό στυλ
Αρκετοί συμμετέχοντες εκτιμούν πως, όταν ο κυρίαρχος προσανατολισμός του 
εκπαιδευτικού στη τάξη δεν είναι μονοδιάστατα γνωσιοκεντρικός, αλλά αντίθε-
τα, εστιάζει και στη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη κάθε μαθητή, τότε 
η ένταξη των μαθητών με αναπηρία ενισχύεται στη σχολική καθημερινότητα.

«Φυσικά και εδώ [εννοείται στο ειδικό σχολείο] προτεραιότητα έχουν η ανά-
πτυξη τους συναισθήματος και η κοινωνικοποίηση των μαθητών. Μ’ αυτό 
τον τρόπο προχωρά η ένταξη» (Παντελής).
«Αν μείνουμε στο γράψε σβήσε μόνο δεν κάνουμε τίποτα. Αναπαράγουμε την 
ανεπάρκεια του συστήματος, τη δική μας και τις δυσκολίες των μαθητών. 
Ένταξη σημαίνει ολιστική διαχείριση του μαθητή, όχι μόνο γνωστική» (Γιώτα).

2.3.Προηγούμενες εμπειρίες
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν την άποψη πως η αποδοτική εφαρ-
μογή προγραμμάτων ένταξης από την πλευρά των εκπαιδευτικών επηρεάζε-
ται σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες θετικές εμπειρίες τους αναφορικά 
με τις διαδικασίες ένταξης. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι εμπειρίες των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών δεν είναι θετικές παρατηρείται έντονη σύγχυ-
ση και απροθυμία στην υλοποίηση ενταξιακών προγραμμάτων που νοηματο-
δοτούνται ως επιπλέον φόρτος εργασίας. 
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«Τις χρονιές που έχω συναδέλφους (ενν. εκπαιδευτικούς) που έχουν βι-
ώσει τι σημάνει ένταξη στην πράξη μπορώ να σχεδιάσω και να εφαρ-
μόσω πολλά. Τα χέρια μου είναι ελεύθερα. Αν πάλι όχι, αν ήταν κάπου 
και νόμιζαν πως έκαναν ένταξη…πφφ, αυτοί είναι οι χειρότεροι, έχουν 
άσχημες εμπειρίες, η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας» (Μίλτος).
«Είναι προϋπόθεση να έχουμε εμπειρίες βοηθητικές από την ένταξη, όχι 
απλά κατάρτιση και θεωρητικό υπόβαθρο» (Γιώτα).

2.4.Συνεργασία με συναδέλφους
Όλοι οι ερωτώμενοι διευθυντές/ντριες θεωρούν πως σημαντική προϋπόθεση 
για την εφαρμογή τις σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής στο χώρο της ειδικής 
αγωγής είναι η ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία των εκπαιδευτικών . 

«Μιλάμε για συνεργασία, όχι επιβαλλόμενη από τα πάνω, αλλά γιατί εμάς 
τους εκπαιδευτικούς μας ανακουφίζει η εφαρμογή της ένταξης» (Λευτέρης).
«Αν στον σύλλογο δεν υπάρχει κλίμα αυθεντικής συνεργασίας, δεν μπο-
ρεί να προχωρήσει τίποτα».(Παντελής).

2.5.Συνεργασία με Διευθυντή/τρια
Κάποιοι ερωτώμενοι θεωρούν πως η επιβολή από μεριάς τους ως διευθυντές, 
αναγκαστικής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών για την προώθηση των 
πολιτικών της ένταξης οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν πως ο διευθυντής/ντρια προσπαθεί να τους εξαναγκάσει σε συμμε-
τέχουν σε διαδικασίες που δεν τους βρίσκουν σύμφωνους, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει ουσιαστική συνεργασία και οι σχέσεις των συναδέλφων να μη 
χαρακτηρίζονται ως βοηθητικές. 

Από την άλλη, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκτιμά πως στις περι-
πτώσεις που δεν λειτουργούν ως διευθυντές γραφειοκρατικά, αλλά δίνουν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, 
η συνεργασία όλων κρίνεται ως περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική 
σχετικά και με την προώθηση των πολιτικών ένταξης. 

«Φταίμε και εμείς πολλές φορές, οι διευθυντές. Προσπαθούμε να επιβλη-
θούμε στους συναδέλφους λες και είναι το σχολείο επιχείρησή μας. Τα 
σχολείο δεν ανήκει σε κανέναν, το υπηρετούμε. Όταν κάνουμε τα αφεντι-
κά δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών» 
(Παντελής).
«Όταν καθένας νιώθει πως ανήκει εδώ στο σχολείο, τότε μπορούμε να 
συνεργαστούμε. Για να γίνει αυτό όμως, προϋπόθεση είναι, εμείς να δί-
νουμε πρωτοβουλίες, αρμοδιότητες και χώρο για έκφραση. Έτσι αλλάζει 
η εκπαιδευτική πολιτική στη πράξη» (Στέλιος).
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2.6. Νοηματοδότηση κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής-Βελτίωση
και αλλαγές

Τα βασικά εμπόδια για την απρόσκοπτη εφαρμογή των πολιτικών της ένταξης, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στην ερευ-
νητική διαδικασία, συνδέονται με την αντίφαση ανάμεσα στις εξαγγελίες του 
Υπουργείου και στις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας. Οι διευθυ-
ντές δηλώνουν πως οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πολλές φορές καλούνται να 
λειτουργήσουν αποκλειστικά με βάση τις προσωπικές τους δυνατότητες και 
φιλοδοξίες, γεγονός που δεν προάγει την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας. 
Για την περαιτέρω ανάπτυξη των δομών υποστήριξης καταλήγουν πως χρειά-
ζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Μερικοί ερωτώμενοι μάλιστα, αναφέρουν πως ενώ το Υπουργείο επαγγέλ-
λεται την εφαρμογή του κοινωνικού μοντέλου, στη πράξη ενισχύει το ατομι-
κό- ιατρικό μοντέλο.

«Να τα λέμε ως έχουν; Υπάρχει απόσταση θεωρίας με πράξη. Η νύχτα με 
τη μέρα. Το υπουργείο μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στην πράξη οι εκπαιδευ-
τικοί είναι μόνοι να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν…τα λέω σκληρά αλλά 
έτσι είναι…ο καθένας λειτουργεί με το φιλότιμο, αν υπάρχει και φυσι-
κά καταλήγουν ο καθένας να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του» (Στέλιος). 
 «Επι της ουσίας όπως ήταν πριν μια δεκαετία, τίποτα δεν έχει αλλάξει 
στη φιλοσοφία…ιατροκεντρισμός και δασκαλοκεντρισμός και για να πιά-
σουν τόπο όλες οι προσπάθειες χρειάζεται συνεργασία, βελτίωση της επα-
φής μας » (Μίλτος).

Συζήτηση
 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συνδέονται με τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα άλλων σχετικών ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση επιβεβαιώνει την σπουδαιότητα της κυρίαρχης σχολικής κουλ-
τούρας ως βασικού συντελεστή για την προώθηση «ενός σχολείου για όλους». 
Τα ερευνητικά ευρήματα επισημαίνουν πως το μοντέλο της ενταξιακής σχο-
λικής κουλτούρας επιχειρεί να καθιστά κάθε μαθητή ενεργό ώστε να ανταπε-
ξέρχεται στην εκπαιδευτική διαδικασία με τους ρυθμούς που του επιτρέπουν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και οι κλίσεις του. Επομένως, αφενός παρέ-
χεται η δυνατότητα σε μαθητές με μέτριες ή χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις 
να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και αφετέρου, οι μαθητές με 
αναπηρία δέχονται εποικοδομητική υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσω-
πικό (Carrington & Elkins, 2002). Με την υιοθέτηση της ενταξιακής σχολικής 
κουλτούρας μπορεί να προωθηθεί η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης, εντός ενός 
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πλαισίου που επικρατεί ο σεβασμός και η αποδοχή μεταξύ όλων των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάζεται 
σε αυτό το άρθρο, στη σχολική μονάδα όπου η ενταξιακή κουλτούρα είναι κυ-
ρίαρχη ως αξία και ως πρακτική σε εκπαιδευτικούς, μαθητές αλλά και σε όλους 
τους εμπλεκόμενους στο σχολικό περιβάλλον, δίδεται η ευκαιρία συνεργασίας, 
επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης αμοιβαίου σεβασμού και αναπτύσσο-
νται βελτιωμένες εκπαιδευτικές προοπτικές. Μια τέτοια προσέγγιση δίνει την 
ευκαιρία στα σχολεία αυτά να κινηθούν πέρα από τα όρια της παραδοσιακής 
οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί 
διαδικασίες αποδόμησης και ανακατασκευής των κατεστημένων σχέσεων, πε-
ποιθήσεων και πρακτικών. Έτσι, το σχολείο θέτει ως βασικό στόχο την προ-
ετοιμασία του κάθε μαθητή για ενεργητική σχολική συμμετοχή, τον καλεί να 
συμμετέχει ισότιμα στη σχολική καθημερινότητα, να επικοινωνεί, να συνδι-
αμορφώνει, να οργανώνει και να θέτει προβληματισμούς και προτάσεις τόσο 
σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Σούλης, 2008).

Η αναφορά των συμμετεχόντων στην αναγκαιότητα υλοποίησης προγραμμά-
των ένταξης με σαφή μεθοδολογία, οργάνωση και διακριτούς ρόλους, ενισχύεται 
και από τη βιβλιογραφική έρευνα (Vlachou, Didaskalou & Kontofryou, 2015). Οι 
διευθυντές/ντριες δηλώνουν ότι κομβικής σημασίας ζήτημα που επηρέασε την 
«ιδεολογική» τους μετατόπιση αναφορικά με τις δυνατότητες ένταξης των μα-
θητών με αναπηρία, ήταν η θετική αλληλεπίδραση και η εξοικείωσή τους με τη 
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Η εξοικείωση με τους μαθητές αυτούς συνέ-
βαλε στην ανάπτυξη σχέσεων με τους παραπάνω μαθητές αλλά και των υπολοί-
πων μαθητών μαζί τους (Arbeiter & Hartley, 2002). Σύμφωνα με τους Waldron, 
Leskey και Pacchiano (1999) οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης 
οι οποίοι εφαρμόζουν προγράμματα ένταξης τα οποία έχουν σχεδιαστεί και αξι-
ολογηθεί βήμα-βήμα, εμφανίζονται να έχουν θετικότερες στάσεις αναφορικά με 
τις διαδικασίες ένταξης για τους μαθητές τους οποίους αυτές αφορούν. Το παρα-
πάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνουν και άλλες συναφείς έρευνες που αναφέρουν 
ότι η επιθυμία των εκπαιδευτικών για εμπλοκή σε προγράμματα ένταξης μαθη-
τών με αναπηρίες μεγιστοποιείται όταν οι ίδιοι έχουν συμμετάσχει σε ποιοτικά, 
αποδοτικά και εξειδικευμένα προγράμματα συνεκπαίδευσης (Stanovich, 1999).

Επιπρόσθετα, σύγχρονες έρευνες (Murawski, 2012) επιβεβαιώνουν τις 
εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη σπουδαιότητα της συνεργασί-
ας μεταξύ των εμπλεκομένων στις ενταξιακές διαδικασίες ως προβλεπτικό πα-
ράγοντα αποδοτικής ένταξης των μαθητών με αναπηρία. Η εγκαθίδρυση της 
ένταξης των μαθητών με αναπηρία συνδέεται άμεσα με τη καλλιέργεια κλί-
ματος συνεργασίας ανάμεσα στο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό 
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που εμπλέκεται στην διαδικασία. Η σημασία του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ 
των εμπλεκομένων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και των νοοτροπιών που 
αναπτύσσονται, έγκειται στο γεγονός πως το πνεύμα της συνεκπαίδευσης για 
την αναπηρία δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα μόνο των απαιτήσεων και των 
πιέσεων του άμεσου περιβάλλοντος αλλά και των νοοτροπιών, πεποιθήσεων, 
αξιών, συνηθειών και τρόπων δράσης που διαμορφώνονται στις κοινότητες 
των εκπαιδευτικών που χρειά στηκε να διαχειριστούν παρόμοιες απαιτήσεις 
και πιέσεις κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς. Ουσιαστικά, η νοοτρο-
πία που αναπτύσσεται μεταφέρει τις ιστορικά διαμορφωμένες και κοινά αποδε-
κτές λύσεις της κοινότητας στα νέα και άπειρα μέλη της, διαμορφώνοντας έτσι 
ένα αποδεκτό πλαίσιο επαγγελματικής μά θησης (Hargreaves & Fullan, 1995).

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευ-
να συνδέουν την ανάπτυξη της ενταξιακής κουλτούρας στο σχολικό πλαίσιο με 
την ανάπτυξη αποδοτικής συνεργασίας ανάμεσα στο διοικητικό προσωπικό και 
τους εκπαιδευτικούς. Η θέση αυτή ενισχύεται και από άλλες ερευνητικές δια-
πιστώσεις: Ιδιαίτερα με αυτές που υποστηρίζουν ότι η ουσιαστική συνεργασία 
εντός του σχολικού πλαισίου αποβλέπει στην αυτονομία και την αυτενέργεια 
των εμπλεκομένων ενώ οι επιβαλλόμενες σχέσεις συνεργασίας συνδέονται με 
τη γραφειοκρατία και επιδιώκουν εξασφαλίσουν την τυποποίηση της συνεργα-
σίας (Υφαντή, 2011). Στα παραδοσιακά οργανωμένα σχολεία οι εκπαιδευτικοί 
έχουν περιορισμένες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης. Αντίθετα. στο πλαίσιο ενός 
ενταξιακού σχολείου αναπτύσσονται αυθεντικές αλληλεπιδράσεις των εκπαι-
δευτικών με τους γονείς και τα παιδιά. (Kugelmass, 2001).

Συμπεράσματα

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων καθώς και η σχετική βιβλιογραφία 
αναδεικνύουν την κοινή πεποίθηση όλων των συμμετεχόντων πως ο βασικό-
τερος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την εφαρμογή ή όχι ενταξιακών 
πρακτικών στις σχολικές μονάδες είναι η κυρίαρχη σχολική κουλτούρα. Η σχο-
λική κουλτούρα χαρακτηρίζεται και ως «εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική» για 
κάθε σχολικό πλαίσιο και φαίνεται να προσδιορίζεται από δυο βασικές, αντιθε-
τικές μεταξύ τους, κατευθύνσεις. Η πρώτη, η παραδοσιακή σχολική κουλτούρα, 
συνδέεται με την ανάπτυξη προσωπικών κινήτρων για τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, με την καλλιέργεια του ατομισμού και των προσωπικών επιλο-
γών προς ενίσχυση του ανταγωνισμού και της σύνδεσης με την αγορά εργασίας. 
Τα πορίσματα της έρευνας συνδέουν τις παραπάνω αρχές με το κυρίαρχο κλίμα 
στο σχολείο που έχει ως χαρακτηριστικό την αποτροπή της εδραίωσης της φι-
λοσοφίας της ένταξης και της ουσιαστικής από κοινού εκπαίδευσης των μαθη-
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τών με αναπηρία με τους υπόλοιπους μαθητές. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της 
έρευνας που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο επιβεβαιώνουν πως στις σχολικές 
μονάδες όπου το κυρίαρχο κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και η άσκηση της 
διοίκησης συνδέονται με τις αρχές της συντροφικότητας, της αλληλοβοήθειας 
και του επιμερισμού των ευθυνών, η διαχείριση των μαθητών και των ζητημά-
των συνύπαρξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και 
μη, διευθετείται με τρόπο ανακουφιστικό και ωφέλιμο για όλους, συμβάλλοντας 
στη χειραφέτηση του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού.

Επιπλέον, οι εκτιμήσεις των διευθυντών/ντριών συνδέουν την ουσιαστική 
εφαρμογή των ενταξιακών πρακτικών στη τάξη από τη μεριά των εκπαιδευτι-
κών, κυρίως με την ποιότητα των προηγούμενων εμπειριών τους αναφορικά 
με τους μαθητές με αναπηρία. Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
πώς η παιδαγωγική τους σχέση με τους μαθητές με αναπηρία χαρακτηρίστη-
κε από συγκεκριμένες και καλά προσδιορισμένες μεθοδολογικές αρχές και τε-
χνικές, από ρεαλιστική στοχοθεσία και αποδοτική συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκομένους, τότε οι στάσεις και οι απόψεις τους για τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα ένταξης είναι θετική και βοηθητική. Από την άλλη, στις περι-
πτώσεις που οι αναφερόμενες εμπειρίες των εκπαιδευτικών δεν είναι θετικές, 
εμφανίζεται ως επακόλουθο να μην είναι «θερμές» ούτε και οι εκτιμήσεις τους 
για την αναδυόμενη ενταξιακή πολιτική. Προκύπτει μάλιστα, πως οι αρνητι-
κές εμπειρίες συνδέονται με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε δράσεις χωρίς 
οργάνωση, συντονισμό και επιστημονική καθοδήγηση που χαρακτηρίζονταν 
από εμπειρισμό και «καλές προθέσεις». 

Τα ευρήματα της μελέτης συζητώνται ως πιθανή πηγή ανατροφοδότησης 
τόσο των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και 
των διευθυντών/ντριών και των εκπαιδευτικών και του ρόλου που αυτοί μπο-
ρούν να αναλάβουν σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο.
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Abstract 

International tendencies and the dominant educational policy that is associated 
with special education is focusing on integration practices and the promotion 
of inclusive education. The purpose of the given investigation was to imprint 
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the thoughts of principals of special education school settings, regarding 
the currently applied educational status of special education in Greece. The 
researchers, through semi-structured interviews, aimed to designate the factors 
that contribute to forming the inclusion politics in general education classrooms 
of students with some form of disability. The content analysis of the data that 
were collected by the investigators, lead them in the conclusion that it is of high 
importance to consider the school culture as a significant factor of the degree 
of which students with disabilities can be included in general education and 
the quality of the cooperation that will be developed through the principles and 
the educational stuff. 

Key-words: Disability and educational policy, Principals of special education 
schools, Inclusion of students with disabilities, School culture.
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Πολυπολιτισμικότητα και μη λεκτική 
συμπεριφορά και επικοινωνία 

Μαρία Χ. Γκορτσά

1. Εισαγωγή

Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές. Ο όρος παγκοσμιοποίηση 
χρησιμοποιείται ευρέως, προκειμένου να περιγράψει την τρέχουσα κατάσταση. 
Υπάρχουν πλέον περισσότερες ευκαιρίες για διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. 
Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να μελετάται η μη λεκτική συμπεριφορά. Οι πιο 
σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μη λεκτική επικοινωνία είναι η βιολογία, 
ο πολιτισμός, το γένος και η προσωπικότητα. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι υπάρχουν 
και διαπολιτισμικές διαφορές στη μη λεκτική επικοινωνία (Patterson, 2014: 172-
175). Προκειμένου η επικοινωνία να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει τα άτομα να 
είναι σε θέση να αποκωδικοποιούν τη μη λεκτική συμπεριφορά του συνομιλητή 
τους. Οι μελετητές κλίνουν προς την άποψη ότι οι ικανότητες αποκωδικοποίησης 
των συναισθημάτων, που εκφράζονται μη λεκτικά, είναι προϊόν μάθησης. Οι 
πρώιμες εμπειρίες των παιδιών είναι πολύ σημαντικές. Τα παιδιά αποκτούν βασικές 
μη λεκτικές ικανότητες από την προσχολική ακόμα περίοδο. Αυτές οι ικανότητες 
είναι δυνατόν να αλλάξουν υπό την επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος. Υπό 
το πρίσμα όλων αυτών εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχουν ή όχι 
πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο ανατροφής και διδασκαλίας. Φαίνεται ότι ισχύει 
το πρώτο (Bowen & Montepare, 2007: 185-187).

2. Πολυπολιτισμικότητα και μορφές μη λεκτικής συμπεριφοράς

Όταν ασχολούμαστε με τη μη λεκτική συμπεριφορά, πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν το πολιτισμικό πλαίσιο (Bowen & Montepare, 2007:185-187). Στην 
παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση θα αναφερθούμε σε έρευνες στις οποίες 
ελήφθη υπ’ όψιν το πολιτισμικό πλαίσιο. 

Αρκετοί ασχολήθηκαν με τη μη λεκτική επικοινωνία και συμπεριφορά των 
ατόμων κατά την αλληλεπίδραση τους με άλλα άτομα, με τις διαπροσωπικές 
σχέσεις και με τη διαπροσωπική αντίληψη. Διαπολιτισμικές έρευνες έδειξαν 
ότι, πέρα από τις ομοιότητες, υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές: στον τρόπο 
με τον οποίο τα άτομα ερμηνεύουν τη μη λεκτική συμπεριφορά άλλων, στην 
αποκωδικοποίηση της σύνθετης μη λεκτικής συμπεριφοράς, στη μη λεκτική 
συμπεριφορά αυτή καθαυτή. Η μη λεκτική συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί 
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να λειτουργήσει ως κριτήριο για την ερμηνεία της μη λεκτικής συμπεριφοράς 
άλλων ατόμων, που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό όμως 
δεν οδηγεί πάντα σε σωστά συμπεράσματα (Bernieri & Gillis, 1995: 126-127).

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διαπολιτισμικών ερευνών, 
που επικεντρώνονται στις μορφές μη λεκτικής συμπεριφοράς. Τα συμπερά-
σματα τέτοιων ερευνών μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη μη λεκτική συμπε-
ριφορά των αλλοδαπών μαθητών, διότι ακόμη και αν έχουν ενταχθεί στο ελ-
ληνικό πολιτισμικό περιβάλλον, ωστόσο η επίδραση του άμεσου οικογενεια-
κού περιβάλλοντός τους είναι καθοριστική και ίσως σε ορισμένες εκδηλώσεις 
τους να είναι εμφανής.

2.1. Το πρόσωπο 

Ο ρόλος του προσώπου είναι κυρίαρχος στη μη λεκτική επικοινωνία. Μέσω 
του προσώπου εξωτερικεύεται ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου. 

Με την έκφραση του προσώπου ασχολήθηκαν αρκετοί. Η αποδοχή της 
πρότασης της καθολικότητας της αναγνώρισης της έκφρασης του προσώπου 
οφείλεται στην προσέγγιση του θέματος από αρκετούς ερευνητές. Παράλληλα 
όμως αναγνωρίζεται ο ρόλος των πολιτισμικών παραγόντων στην τροποποίηση 
της έκφρασης του προσώπου κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρα-
σης. Μελετήθηκε η δυνατότητα που έχουν άτομα προερχόμενα από διαφορε-
τικές εθνικές ομάδες να αναγνωρίζουν εκφράσεις προσώπου και διαπιστώθη-
κε ότι υπήρχαν διαφορές, όσον αφορά στην ακρίβεια αναγνώρισης. Επιπλέον, 
η ικανότητα των υποκειμένων να αναγνωρίζουν τις εκφράσεις ατόμων με δι-
αφορετική καταγωγή εξαρτάται από το περιβάλλον και τα ερεθίσματα. Γενι-
κώς, είναι ευκολότερη η αναγνώριση της έκφρασης του προσώπου ενός ατό-
μου από άλλο άτομο με την ίδια καταγωγή. Επίσης, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του προσώπου επηρεάζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των εκφράσεών του 
(Matsumoto et al., 2009: 235-237). 

Επιπλέον, διαπολιτισμικές έρευνες έδειξαν την καθολικότητα πολλών εκ-
φράσεων, που δηλώνουν συναισθήματα (Matsumoto, 2007). Ωστόσο, από ορι-
σμένα ευρήματα προέκυψε ότι υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές στο επίπεδο 
της αναγνώρισης των συναισθημάτων και της έντασης αυτών. Πιο συγκεκρι-
μένα, άτομα διαφορετικής καταγωγής δεν αναγνωρίζουν το ίδιο εύκολα συγκε-
κριμένα συναισθήματα (Biehl et al., 1997: 16-19). Οι διαφορές από πολιτισμό 
σε πολιτισμό οφείλονται σε κοινωνικο-ψυχολογικές αιτίες. Από διαπολιτισμι-
κές έρευνες προέκυψε πως οι εκφράσεις που δηλώνουν χαρά και έκπληξη εί-
ναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμες σε σχέση με τις εκφράσεις που δηλώνουν φόβο 
(Biehl et al., 1997: 17). 
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Υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο έκφρασης των συναισθημά-
των και στην αναγνώριση των συναισθημάτων, που εκφράζονται μέσω του 
προσώπου (Elfenbein et al., 2007: 143˙ Masuda et al., 2008: 375). Υπάρχει δε 
η τάση τα άτομα να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια συναισθήματα που 
εκδηλώνονται μέσω εκφράσεων ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται από το ίδιο 
πολιτισμικό περιβάλλον με τα ίδια (Elfenbein & Ambady, 2003: 286). Ωστό-
σο, μία διαπολιτισμική έρευνα έδειξε ότι η προαναφερθείσα τάση δεν ισχύει 
στην περίπτωση των αυθορμήτων εκφράσεων, που διαφέρουν από τις μη αυ-
θόρμητες (Matsumoto et al., 2009: 235-237). Μεταγενέστερη διαπολιτισμική 
έρευνα έδειξε ότι άτομα που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περι-
βάλλον δύνανται να αναγνωρίσουν αυθόρμητα συναισθήματα, που εκφράζο-
νται μέσω του προσώπου ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 
από τα ίδια. Η αναγνώριση των συναισθημάτων γίνεται με παρόμοια κριτήρια 
(Matsumoto et al., 2009: 213). 

Τα στερεότυπα, που αφορούν σε ανθρώπους και συναισθήματα σε άλλους 
πολιτισμούς, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο αναγνώρισης των συναισθη-
μάτων και κανόνες που αφορούν στην έκφραση και αποκωδικοποίηση συναι-
σθημάτων (Hess et al., 2000: 621-623). Επίσης, η διαδικασία αποκωδικοποί-
ησης συναισθημάτων – ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο – προ-
καλεί άγχος, το οποίο επηρεάζει την κρίση μας και προέρχεται από την αβε-
βαιότητα που αισθάνεται κάποιος, όταν έχει να κάνει με κάτι το διαφορετικό 
και καινούργιο, σε περιπτώσεις διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Τα άτομα 
– προκειμένου να μειώσουν την αβεβαιότητα – εφαρμόζουν διάφορες στρα-
τηγικές (Mullins & Duke, 2004: 26-30). 

Μία ακόμη διαπολιτισμική έρευνα, στην οποία ελήφθη υπ’ όψιν και το κοι-
νωνικό πλαίσιο, έδειξε ότι υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές στην αναγνώριση 
των συναισθημάτων, που εκφράζονται μέσω του προσώπου. Στις μη ατομι-
κιστικές κοινωνίες, όπως η ελληνική, ακολουθείται μία ολιστική διαδικασία 
και λαμβάνεται υπ’ όψιν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται μία συμπε-
ριφορά, οι σχέσεις μεταξύ των υποκειμένων που επικοινωνούν και οι συνθή-
κες. Αντιθέτως, στις ατομικιστικές κοινωνίες, όπως οι δυτικές, ακολουθείται 
μια αναλυτική διαδικασία. Η προσοχή εστιάζεται σε σημαντικά στοιχεία. Στην 
αναγνώριση συναισθημάτων σημαντικός είναι ο ρόλος του πολιτισμικού υπό-
βαθρου. Για παράδειγμα, στις μη ατομικιστικές κοινωνίες αποθαρρύνεται η 
έκφραση αρνητικών συναισθημάτων, προκειμένου να διατηρείται η διαπρο-
σωπική αρμονία. Τα εν λόγω συναισθήματα ενδεχομένως να μην είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμα από άτομα με αυτό το πολιτισμικό υπόβαθρο (Biehl et al., 1997: 
16-19˙ Hess et al., 2016: 62-63). Ωστόσο, από την έρευνα των Hess, Blaison 
και Kafetsios προέκυψε ότι και τα άτομα που προέρχονται από ατομικιστικές 
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κοινωνίες λαμβάνουν υπ’ όψιν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται μία 
συμπεριφορά. Το πλαίσιο αυτό επηρεάζει τη διαδικασία της αναγνώρισης. 
Εντούτοις, τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο επηρεάζονται με 
διαφορετικό τρόπο από το κοινωνικό πλαίσιο. Βεβαίως, στην αναγνώριση των 
συναισθημάτων σημαντικός είναι και ο ρόλος της προσωπικότητας του ατό-
μου (Hess et al., 2016: 62-63). 

Επιπροσθέτως, η έρευνα έχει εστιάσει και στο χαμόγελο. Σε μία διαπολι-
τισμική έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι Ανατολικοευρωπαίοι χαμογελούν λιγό-
τερο συχνά, σε σχέση με τους Δυτικοευρωπαίους. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 
γενικώς οι γυναίκες χαμογελούν περισσότερο συχνά, σε σχέση με τους άνδρες 
(Szarota, 2010: 253-254). 

Τα άτομα που χαμογελούν θεωρούνται ευγενικά, με καλή διάθεση, ειλικρι-
νή, με αίσθηση του χιούμορ και προδιαθέτουν ευνοϊκά τους άλλους απέναντί 
τους. Ωστόσο, υπάρχουν και πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες οφείλονται και 
στους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κοινωνία, σε κοινωνικοοικονομικούς πα-
ράγοντες, σε αξίες (Szarota, 2010: 249-251). Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν το 
ίδιο συναίσθημα να εκφράζεται μη λεκτικά με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο 
(Elfenbein et al., 2007: 143-144). 

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες της ανατολικής και της δυτικής 
Ευρώπης, όσον αφορά στην υγεία, στην ευεξία, στην ευημερία (Szarota, 2010: 
251). Έρευνες έδειξαν ότι συμπτώματα κατάθλιψης εμφανίζονται σε μεγαλύτερο 
ποσοστό σε Ανατολικοευρωπαίους, παρά σε Δυτικοευρωπαίους (Mikolajczyk et 
al., 2008: 105˙ Wardle et al., 2004: 27). Οι προαναφερθείσες διαφορές οφείλο-
νται στην πολιτική και οικονομική αστάθεια, στις πολιτικές αλλαγές στις αρχές 
της δεκαετίας του ’90. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν και τη μη λεκτική συμπε-
ριφορά των ατόμων από τις αντίστοιχες χώρες (Szarota, 2010: 251).

Υπάρχουν διάφορα είδη χαμόγελου. Το χαμόγελο μπορεί να δηλώνει την 
ψυχική διάθεση, τα συναισθήματα, τις προθέσεις, την κοινωνική θέση ενός 
ατόμου. Το χαμόγελο αποτέλεσε αντικείμενο διαπολιτισμικών ερευνών. Όσον 
αφορά στην εκφραστικότητα του προσώπου, έχει διαπιστωθεί ότι το φύλο παί-
ζει ρόλο. Οι γυναίκες φαίνεται να υπερτερούν σε αυτόν τον τομέα. Τα άτομα 
που χαμογελούν συνήθως θεωρούνται ελκυστικά, χαρούμενα, ευχάριστα, κοι-
νωνικά, ικανά, προσιτά, φιλικά, ειλικρινή. Το χαμόγελο θεωρείται ότι διευκο-
λύνει τη δημιουργία και τη διατήρηση κοινωνικών δεσμών, βελτιώνει τη δια-
προσωπική επικοινωνία. Ωστόσο, οι περισσότερες ψυχολογικές έρευνες, από 
τις οποίες προκύπτει το συμπέρασμα αυτό, διεξάγονται σε δυτικές, πλούσιες 
και δημοκρατικές κοινωνίες, με πολίτες υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Επί-
σης, η επίδραση του πολιτισμού στη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινω-
νία δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Τοιουτοτρόπως, σε ορισμένους πολιτισμούς 
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ένα άτομο που χαμογελά μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο έξυπνο. Επιπλέον, σε 
κοινωνίες με υψηλό δείκτη διαφθοράς η εμπιστοσύνη απέναντι σε άτομα που 
χαμογελούν είναι μειωμένη, δεδομένου ότι ένα χαμόγελο μπορεί να είναι απα-
τηλό. Δηλαδή, σε ορισμένους πολιτισμούς το χαμόγελο ενδεχομένως να προ-
καλεί αρνητικούς συνειρμούς. Συνεπώς, υπάρχουν διαπολιτισμικές διαφορές 
(Krys et al., 2016: 101-103).

Επιπροσθέτως, σε μία διαπολιτισμική έρευνα παρατηρήθηκε ότι άτομα που 
προέρχονται από ατομικιστικές κοινωνίες είναι πιο εκφραστικά – ειδικά σε δη-
μόσιους χώρους – ενώ άτομα που προέρχονται από μη ατομικιστικές κοινωνίες 
είναι πιο εκφραστικά σε ιδιωτικούς χώρους. Επίσης, οι γυναίκες χαμογελούν 
περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες. Αυτή η διαφορά είναι πιο έντονη στις 
ατομικιστικές κοινωνίες (McDuff et al., 2017: 1). 

Επιπλέον, μία διαπολιτισμική έρευνα, με υποκείμενα οκτάχρονα παιδιά, 
έδειξε ότι το πλατύ χαμόγελο εμφανίζεται πιο συχνά στο πρόσωπο παιδιών 
που παίζουν σε ομάδες, παρά μόνα τους. Η εμφάνιση του χαμόγελου εξαρ-
τάται από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες (Mui et al., 2017: 67). 

Η ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων από τη μη λεκτική συμπεριφορά 
του ατόμου μελετήθηκε από την ψυχολογία και είναι πολύ σημαντική για την 
κοινωνική προσαρμογή, την ψυχική υγεία, την εργασιακή επίδοση του ατό-
μου. Δεδομένου του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών, 
είναι σημαντικό τα μέλη των κοινωνιών αυτών να είναι σε θέση να αναγνωρί-
ζουν τα συναισθήματα ατόμων με διαφορετική καταγωγή από τα ίδια. Έρευνες 
έδειξαν την καθολικότητα πολλών εκφράσεων που δηλώνουν συναισθήματα. 
Ωστόσο, υπάρχουν και πολιτισμικές διαφορές στο επίπεδο της έκφρασης και 
της αναγνώρισης των συναισθημάτων (Elfenbein, 2006: 21-23). 

Η έρευνα έχει ασχοληθεί και με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί 
να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του συνομιλητή του από τις εκφράσεις του. 
Ένας αποτελεσματικός τρόπος, προκειμένου να αποκωδικοποιούμε τη μη λε-
κτική συμπεριφορά ατόμων με διαφορετική καταγωγή, είναι η έκθεση σε πο-
λυπολιτισμικά περιβάλλοντα και η εξάσκηση με ανατροφοδότηση (Elfenbein 
& Ambady, 2003: 286-287˙ Elfenbein, 2006: 30). Από μία διαπολιτισμική 
έρευνα με υποκείμενα Αμερικανούς και Κινέζους προέκυψε ότι η εξάσκηση 
με ανατροφοδότηση βοηθά τα άτομα να αποκωδικοποιούν τη μη λεκτική συ-
μπεριφορά άλλων ατόμων με διαφορετική καταγωγή. Επίσης, διαπιστώθηκε 
ότι τα υποκείμενα αναγνώριζαν την έκπληξη ευκολότερα, ενώ δυσκολεύονταν 
να αναγνωρίσουν το φόβο. Ορισμένα συναισθήματα γινόταν ευκολότερα αντι-
ληπτά, όταν εκφραζόταν από Κινέζους, ενώ άλλα, όταν εκφραζόταν από Αμε-
ρικανούς (Elfenbein, 2006: 30-34). Οι οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέ-
χοντες ήταν στην Αγγλική γλώσσα, διότι σημαντικός είναι ο ρόλος της γλώσ-
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σας στην αναγνώριση εκφράσεων που δηλώνουν συναισθήματα (Matsumoto 
& Assar, 1992: 85). 

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού. Οι συντακτικοί και 
οι γραμματικοί κανόνες είναι στενά συνδεδεμένοι με κοινωνικούς και πολιτι-
σμικούς κανόνες. Το άτομο που έχει άριστη γνώση μίας γλώσσας υιοθετεί αυ-
τούς τους κανόνες. Οι διαφορές μεταξύ δύο γλωσσών σχετίζονται με κοινωνι-
κές και πολιτισμικές διαφορές (Matsumoto & Assar, 1992: 85-87). 

Η σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού προκύπτει και από το γεγονός 
ότι δίγλωσσα ή πολύγλωσσα άτομα υποστηρίζουν ότι αισθάνονται, σκέφτο-
νται και ενεργούν διαφορετικά, όταν μιλούν διαφορετική γλώσσα. Αυτές οι 
αλλαγές γίνονται αντιληπτές από τους άλλους (Matsumoto & Assar, 1992: 88). 

Εξαιτίας της στενής σχέσης μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού, ορισμένοι με-
λετητές θεωρούν ότι η συμπεριφορά των δίγλωσσων ατόμων δεν είναι όμοια 
με των υπολοίπων, διότι υπάρχουν διαφορές στο βαθμό αφομοίωσης διαφορε-
τικών πολιτισμικών στοιχείων. Διαπολιτισμική έρευνα, με υποκείμενα Ινδούς 
φοιτητές που μιλούν Αγγλικά και Ινδικά, ασχολήθηκε με την παραπάνω θεω-
ρία. Αυτές οι δύο γλώσσες έχουν σημαντικές διαφορές. Μεγάλες είναι και οι 
διαφορές μεταξύ ινδικού και αγγλικού πολιτισμού. Τα υποκείμενα κλήθηκαν να 
αναγνωρίσουν καθολικές εκφράσεις προσώπου που δηλώνουν συναισθήματα. 
Προέκυψε ότι ο ρόλος της γλώσσας στην αναγνώριση εκφράσεων που δηλώ-
νουν συναισθήματα είναι σημαντικός. Τέλος, όσον αφορά στην αναγνώριση 
συναισθημάτων από άνδρες και γυναίκες, παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ 
των δύο φύλων. Στις αγγλόφωνες χώρες δεν δίνεται έμφαση στις διαφορές με-
ταξύ των δύο φύλων. Στην εν λόγω έρευνα η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 
ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο ινδικός πολιτισμός δίνει έμφαση 
στις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών (Matsumoto & Assar, 1992: 94-98). 

Τέλος, στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία ατόμων που δεν έχουν ως 
μητρική την ίδια γλώσσα έχει διαπιστωθεί ότι η οπτική επαφή είναι πολύ σημα-
ντική και διευκολύνει την επικοινωνία των συνομιλητών (Ijuin et al., 2018: 113). 

Το πρόσωπο είναι ο καθρέπτης της ψυχής. Ωστόσο, η αποκωδικοποίηση 
της μη λεκτικής συμπεριφοράς του συνομιλητή μας δεν είναι πάντοτε εύκολη, 
διότι ορισμένοι έχουν την ικανότητα να κρύβουν καλά τα συναισθήματά τους, 
τις επιθυμίες, τις προθέσεις, τις σκέψεις τους. Δεν αφήνουν να διαφανούν οι 
στάσεις και οι διαθέσεις τους. Τοιουτοτρόπως, δυσχεραίνεται η επικοινωνία. 
Η ικανότητα αποκωδικοποίησης της έκφρασης του ατόμου που έχουμε απέ-
ναντί μας κάνει ουσιαστικότερη την επικοινωνία μαζί του. 
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2.2. Οι κινήσεις των χεριών

Μέσω των κινήσεων των χεριών μεταδίδονται πληροφορίες. Έρευνες 
ασχολήθηκαν με τις κινήσεις των χεριών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες 
με τη λεκτική συμπεριφορά. 

Οι χειρονομίες και η σημασία τους είναι δυνατόν να διαφέρουν από πολι-
τισμό σε πολιτισμό. Ωστόσο, μία συγκεκριμένη στάση του σώματος είναι δυ-
νατόν να παρατηρηθεί σε διάφορους πολιτισμούς με παραλλαγές. Αυτό ισχύει 
και στην περίπτωση της κίνησης των χεριών (Kenner, 1993: 263-265).

Όσον αφορά στην επίδραση του περιβάλλοντος στη μη λεκτική συμπε-
ριφορά του ατόμου, έχει διαπιστωθεί ότι όταν τα υποκείμενα βρίσκονται σε 
χώρους που τους προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα, τότε καταφεύγουν 
σε κινήσεις που μαρτυρούν τη συναισθηματική κατάστασή τους και οι οποί-
ες κινήσεις δεν διαφέρουν πάντοτε αισθητά από πολιτισμό σε πολιτισμό. 
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που τα άτομα ασχολούνται με κάτι που 
τους προκαλεί ανάλογα συναισθήματα. Σε μία διαπολιτισμική έρευνα μελε-
τήθηκαν οι κινήσεις των χεριών παιδιών από την Αυστραλία, το Βέλγιο, την 
Ιταλία και την Αγγλία. Πέρα από ομοιότητες, παρατηρήθηκαν και ορισμέ-
νες διαφορές στη συμπεριφορά των παιδιών. Τα ιταλόφωνα και γαλλόφωνα 
παιδιά ήταν πιο εκδηλωτικά. Επίσης, προέκυψε ότι τα υποκείμενα συνήθιζαν 
να κάνουν τις ίδιες περίπου κινήσεις, ευρισκόμενα υπό παρόμοιες συνθήκες 
(Kenner, 1993: 275-277).

Οι χειρονομίες μπορούν να διακριθούν σε χειρονομίες που συνοδεύουν 
και σε χειρονομίες που δεν συνοδεύουν το λόγο. Οι τελευταίες καλούνται 
συμβολικές χειρονομίες, μεταφέρουν λεκτικά μηνύματα και μας επιτρέπουν 
να επικοινωνούμε από απόσταση ή να επικοινωνούμε μη λεκτικά με άλλα 
άτομα, όταν η επικοινωνία μέσω ομιλίας είναι αδύνατη ή ανεπιθύμητη. Ένα 
παράδειγμα συμβολικής χειρονομίας είναι το σήμα της νίκης (Matsumoto 
& Hwang, 2013: 2). 

Όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν. Εντούτοις, 
το περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι πολιτισμικές δι-
αφορές στις συμβολικές χειρονομίες απασχόλησαν αρκετούς μελετητές. Επί-
σης, υπάρχουν μελετητές που ασχολήθηκαν με τις συμβολικές χειρονομίες συ-
γκεκριμένων πολιτισμών (Kita, 2009˙ Matsumoto & Hwang, 2013:2). Οι δια-
φορές στις συμβολικές χειρονομίες οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο ζωής, 
στη γλώσσα, σε επιρροές από άλλους πολιτισμούς, στην ύπαρξη διαφορετικών 
συμβολικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, το σταύρωμα των δακτύλων ήταν 
αρχικά ένας τρόπος να φανερώσεις στον συνομιλητή σου ότι είσαι Χριστιανός. 
Στη συνέχεια συμβόλιζε το σημάδι του σταυρού, με το οποίο ξορκίζουμε τον 
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Σατανά. Σήμερα σημαίνει «καλή τύχη». Αυτή η συμβολική χειρονομία, όπως 
και άλλες που συνδέονται με τη θρησκεία, δεν εμφανίζεται σε μη Χριστιανι-
κούς πολιτισμούς (Matsumoto & Hwang, 2013: 2). 

Κάθε πολιτισμός έχει το δικό του μη λεκτικό κώδικα επικοινωνίας. Στο 
πλαίσιο μίας διαπολιτισμικής έρευνας έγινε προσπάθεια να καταγραφούν, να 
ταξινομηθούν, να επεξηγηθούν και να συγκριθούν χειρονομίες ατόμων από 
έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Κατεγράφησαν πολιτισμικές διαφο-
ρές στις κινήσεις των χεριών. Παρατηρήθηκε ότι το νόημα ορισμένων λέξεων 
ή φράσεων δεν αποδίδεται με τις ίδιες κινήσεις σε όλους τους πολιτισμούς και 
ότι μία συμβολική χειρονομία μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά από άτομα 
με διαφορετική καταγωγή. Για παράδειγμα, η συμβολική χειρονομία «δακτυ-
λίδι» μπορεί να σημαίνει «εντάξει» ή «χρήματα». Το να φέρουμε και τα δύο 
μας χέρια μπροστά και να υποκλιθούμε μπορεί να σημαίνει σε έναν πολιτισμό 
«ευχαριστώ», ενώ σε άλλους «γεια» ή «αντίο». Το ακούμπημα των χεριών μας 
στους κροτάφους έχοντας προτεταμένους τους δείκτες μπορεί σε κάποιους πο-
λιτισμούς να σημαίνει «διάβολος», ενώ σε άλλους «είμαι θυμωμένος». Επι-
πλέον, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν μοναδικές συμβολικές χειρονομίες, αλλά 
και ότι ορισμένες χειρονομίες δεν διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, ιδί-
ως όταν μεταφέρονται βασικά ή στοιχειώδη νοήματα. Αυτό ενδεχομένως να 
οφείλεται στην επαφή διαφορετικών πολιτισμών, λόγω της μετανάστευσης 
ή της ευκολότερης επικοινωνίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας ή στο γεγο-
νός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια κοινά στοιχεία (Matsumoto & Hwang, 
2013: 10-12). Επίσης, έχουν γίνει και συγκριτικές μελέτες σχετικά με τις πα-
ραστατικές χειρονομίες παιδιών και διαπιστώθηκε ότι υφίστανται ομοιότητες 
(Pettenati et al., 2012: 149). 

Οι κινήσεις των χεριών αποκτούν νόημα, όταν συνδυαστούν με την όλη συ-
μπεριφορά του ανθρώπου και μέσω αυτών συντελείται η εκδήλωση του εσω-
τερικού του κόσμου. Ωστόσο, σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο καλό είναι να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι πολιτισμικές διαφορές. 

2.3. Η στάση του σώματος

Η έρευνα ασχολήθηκε και με τη στάση του σώματος, από την οποία καθίσταται 
δυνατή η άντληση ποικίλων πληροφοριών. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένοι ερευνητές είχαν την υποψία ότι συ-
γκεκριμένες στάσεις ενδεχομένως να είναι πολιτισμικά προσδιορισμένες. Κάποιοι 
ασχολήθηκαν με συστηματικό τρόπο με τη μη λεκτική συμπεριφορά συγκεκρι-
μένων πολιτισμών. Ωστόσο, οι προσπάθειες να συμπεριληφθούν όλα τα στοι-
χεία που προέκυψαν σε ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο πλαίσιο ήταν ελάχιστες. 
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Η στάση του ανθρωπίνου σώματος υπόκειται σε ανατομικούς και φυσιολο-
γικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένες δε στάσεις μπορούν να εμφανίζονται σε 
όλους τους πολιτισμούς. Η όρθια στάση του σώματος με το ένα ή και τα δύο 
χέρια στους γοφούς είναι μια συχνά απαντώμενη στάση, ανεξαρτήτως φύλου 
και πολιτισμού. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις που η στάση του σώματος 
είναι πολιτισμικά προσδιορισμένη. Επιπλέον, υπάρχουν στάσεις που είναι αρ-
χετυπικές και άλλες που πιθανότατα διαδόθηκαν, όπως άλλα στοιχεία πολιτι-
σμού. Η στάση του σώματος εξαρτάται από την ένδυση, το φύλο, την ηλικία, 
την κοινωνική θέση, δραστηριότητες, συνήθειες, τη θρησκεία, το περιβάλλον 
(Βρεττός, 2010: 68-77). 

Η στάση του σώματος ενός υποκειμένου προδίδει τις στάσεις, τις διαθέσεις 
του, την κοινωνική του θέση. Ωστόσο, η ερμηνεία που θα δοθεί είναι δυνατόν 
να διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Η ερμηνεία δεν γίνεται με τα ίδια κρι-
τήρια. Αυτό μπορεί να οφείλεται και σε διαφορές στην κοινωνική δομή μεταξύ 
διαφορετικών πολιτισμών. Υπάρχουν κολεκτιβιστικοί πολιτισμοί που δίνουν 
έμφαση σε συλλογικούς στόχους, στην εξάρτηση από την ομάδα ή υπάρχουν 
ανδροκρατούμενες κοινωνίες, με σαφή διάκριση του ρόλου των δύο φύλων. 
Επίσης, υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές όσον αφορά στον τρόπο έκφρασης 
των στάσεων και των διαθέσεων (Matsumoto & Hwang, 2013: 10-12).

Η στάση του σώματος αποκτά νόημα, όταν συνδυαστεί με την όλη συμπε-
ριφορά του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να λαμβάνεται υπ’ όψιν 
το πολιτισμικό υπόβαθρο. 

2.4. Η φωνή

Οι ερευνητές ασχολήθηκαν και με τη φωνή. Μέσω της φωνής στέλνονται μη 
λεκτικά σήματα, τα οποία συνδέονται με τις λεκτικές διατυπώσεις. 

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε βασικά συναισθήματα από τη φωνή ενός 
ατόμου, ακόμη και αν αυτό το άτομο προέρχεται από διαφορετικό πολιτισμό 
και ανεξαρτήτως της γλωσσικής μας ικανότητας. Σε σχετική έρευνα παρατη-
ρήθηκε ότι ισπανόφωνοι ακροατές μπόρεσαν να αποκωδικοποιήσουν συναι-
σθήματα από τη φωνή ατόμων που μιλούσαν διαφορετική γλώσσα, προσέχο-
ντας τις αλλαγές στον τόνο, στην ένταση, στο ρυθμό. Ωστόσο, διαπιστώθηκε 
ότι οι ισπανόφωνοι ακροατές αναγνώριζαν ευκολότερα τα συναισθήματα που 
εκφράζονταν στη μητρική τους γλώσσα (Pell et al., 2009: 116-118). Προγενέ-
στερη έρευνα έδειξε ότι είναι πιο εύκολη η αναγνώριση συναισθημάτων που 
εκφράζονται στη μητρική γλώσσα των ακροατών ή σε γλώσσες που μοιάζουν 
με αυτή. Επομένως, η γλώσσα και ο πολιτισμός παίζουν ρόλο στην αναγνώρι-
ση συναισθημάτων (Scherer et al., 2001: 76-87). 
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Η έρευνα έδειξε ότι άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο δύνανται 
να αναγνωρίσουν βασικά συναισθήματα (Elfenbein & Ambady, 2002: 203). 
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης συ-
ναισθημάτων υπάρχουν κάποιες καθολικές, έμφυτες αρχές, που ακολουθού-
νται από όλα τα άτομα και ότι, όταν βιώνουμε χαρά, θλίψη, θυμό, φόβο, αη-
δία, εκφράζουμε αυτά τα συναισθήματα με παρόμοιο τρόπο (Pell et al., 2009: 
107). Οι ακροατές προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που βιώ-
νει ο ομιλητής προσέχοντας τις αλλαγές στον τόνο, στην ένταση, στο ρυθμό 
της φωνής του. Προσπαθούν να κατανοήσουν τη συναισθηματική προσωδία 
(Wilson & Wharton, 2006). 

Γενικώς, η φωνητική μη λεκτική συμπεριφορά διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην ανθρώπινη επικοινωνία. 

2.5. Απτική συμπεριφορά και απόσταση στη διαπροσωπική επικοινωνία

Η συμπεριφορά των ατόμων κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης προσδιορίζεται 
από διαφόρους παράγοντες, όπως από τη θέση που θα καταλάβουν τα άτομα 
που συμμετέχουν σε αυτή, από την απόσταση που θα τηρήσουν μεταξύ τους. 
Σημαντικός στην επικοινωνία είναι και ο προσανατολισμός, ενώ η σωματική 
επαφή μεταφέρει και μπορεί να προκαλέσει ποικίλα συναισθήματα. Η απτική 
συμπεριφορά δεν είναι πανομοιότυπη, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες 
και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, καθώς 
με την επαφή μεταφέρονται πληροφορίες. 

Από νωρίς οι μελετητές διαπίστωσαν ότι η σωματική επαφή είναι σημαντι-
κή για την ομαλή ανάπτυξη του ατόμου και έγιναν προσπάθειες να μελετηθεί 
η απτική συμπεριφορά διαπολιτισμικά. Διαπιστώθηκε ότι υφίστανται διαφορές 
από πολιτισμό σε πολιτισμό, οι οποίες παρατηρούνται και στις πολυπολιτισμι-
κές κοινωνίες. Η απτική συμπεριφορά είναι δυνατόν να διαφέρει από κοινωνία 
σε κοινωνία, ακόμη και αν οι εν λόγω κοινωνίες είναι γεωγραφικά γειτνιάζου-
σες (McDaniel & Andersen, 1998: 68-70). Σε ορισμένους πολιτισμούς η επα-
φή είναι αποδεκτή ως μέρος της καθημερινής ζωής, ενώ σε άλλους όχι (Hall, 
1990: 61-62). Οι περισσότεροι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 
Βορειοευρωπαίοι και οι Βορειοαμερικανοί εκδηλώνουν λιγότερο συχνά απτι-
κή επαφή, σε σύγκριση με τους Νοτιοευρωπαίους. Επίσης, οι Ασιάτες είναι 
γνωστοί για την αποφυγή της σωματικής επαφής. Αυτό ενδεχομένως να οφεί-
λεται στην επίδραση της θρησκείας και στις απόψεις περί της θέσεως των γυ-
ναικών στις εν λόγω συντηρητικές κοινωνίες (McDaniel & Andersen, 1998: 
60-61,70). Η γνώση της απτικής συμπεριφοράς σε διάφορους πολιτισμούς εί-
ναι απαραίτητη στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
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Έχουν γίνει παρατηρήσεις που αφορούν στην απτική συμπεριφορά, στην 
απόσταση που τηρείται μεταξύ δύο συνομιλητών και στον προσανατολισμό 
του σώματος και έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές. Στο 
πλαίσιο μίας διαπολιτισμικής έρευνας, με υποκείμενα Ολλανδούς, Γάλλους και 
Άγγλους, εξετάστηκε η επίδραση του πολιτισμού, του φύλου και της ηλικίας 
στην απτική συμπεριφορά των ατόμων. Παρατηρήθηκαν πολιτισμικές διαφο-
ρές, όσον αφορά στην απόσταση που θα κρατήσει κάποιος από τον συνομιλη-
τή του. Η ηλικία και το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζουν την απτική συμπε-
ριφορά των ατόμων. Επιπλέον, προέκυψε ότι η απόσταση που θα κρατήσει 
κάποιος από τον συνομιλητή του δεν επηρεάζεται από το φύλο ή την ηλικία 
(Remland et al., 1991: 215). 

Η εκδήλωση και η αποδοχή της απτικής επικοινωνίας εξαρτάται από το 
πολιτισμικό περιβάλλον. Σε άλλες χώρες η απτική επαφή είναι αναμενόμενη 
και καλοδεχούμενη, ενώ σε άλλες όχι. Οι κάτοικοι της λατινικής Αμερικής, οι 
Άραβες, οι Γάλλοι, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Ανατολικοευρωπαίοι, οι κάτοικοι 
της Ινδονησίας και οι ισπανόφωνοι θεωρείται ότι εκδηλώνουν συχνά απτική 
συμπεριφορά και τηρούν μικρότερη απόσταση από τον συνομιλητή τους, εν 
αντιθέσει προς τους Βορειοαμερικανούς, τους Βορειοευρωπαίους και τους Ιά-
πωνες (Hall, 1990). Αυτή η διαφορά ίσως να οφείλεται στο κλίμα ή στη γλώσ-
σα. Παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που μιλούσαν την ίδια γλώσσα εκδήλωναν 
παρόμοια μη λεκτική συμπεριφορά (Remland et al., 1991: 218). Το γεγονός 
ότι υφίστανται πολιτισμικές διαφορές, όσον αφορά στην απτική συμπεριφορά, 
επιβεβαιώνεται και από εξειδικευμένες διαπολιτισμικές έρευνες, αντικείμενο 
των οποίων υπήρξε η χειραψία (Katsumi et al., 2017: 345-346). 

Τα συμπεράσματα των προαναφερθεισών ερευνών μπορούν να φανούν 
χρήσιμα σε κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει σε μια πολυπολιτισμική σχολική 
τάξη. Λαμβάνοντάς τα υπ’ όψιν θα μπορέσει να καλλιεργήσει κλίμα συνεργα-
σίας στην τάξη και να επικοινωνήσει ουσιαστικά με τους μαθητές του. 

3. Συμπεράσματα

Εξαιτίας του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών, ο 
εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει σε τάξεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 
συνύπαρξη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Τα αποτελέσματα 
ερευνών σχετικά με τη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία ατόμων με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, αναδεικνύουν ενδιαφέροντα στοιχεία, 
που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη σύνταξη των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών και τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων, στην 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα συμπεράσματα τέτοιων 
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ερευνών μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη μη λεκτική συμπεριφορά των 
αλλοδαπών μαθητών.

Η επικοινωνία επαναπροσδιορίζεται εντός σύνθετων πολυπολιτισμικών 
πλαισίων. Η ποιότητα και η έκβαση της επικοινωνιακής διαδικασίας σε πολυ-
πολιτισμικά περιβάλλοντα καθίστανται απρόβλεπτες. Πρόκειται για την περί-
πτωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Η έρευνα έχει ασχοληθεί με τη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία 
και με τα προβλήματα που παρουσιάζονται, όταν επικοινωνούν άτομα με δια-
φορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία είναι δυνατόν να κάνουν την εμφάνισή τους 
και σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μπο-
ρεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά και να είναι σε θέση να αποκωδι-
κοποιεί τη μη λεκτική συμπεριφορά των μαθητών του, προκειμένου να αντα-
ποκρίνεται με επιτυχία στα μη λεκτικά τους σήματα. 

Έτσι, ο εκπαιδευτικός – μεταξύ άλλων – θα πρέπει να μπορεί να αναγνω-
ρίζει το ψεύδος, το οποίο δυσκολεύει την επικοινωνία. Η έρευνα ασχολήθηκε 
και με την αναγνώριση του ψεύδους από τη μη λεκτική συμπεριφορά. Τα απο-
τελέσματα της πρώτης διαπολιτισμικής μελέτης έδειξαν παρόμοιους τρόπους 
αναγνώρισης του ψεύδους σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Η αποφυγή της οπτι-
κής επαφής και οι παύσεις στο μέσον της ομιλίας θεωρούνται χαρακτηριστικά 
ατόμων που ψεύδονται. Δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κάποιος πότε κάποιο 
άτομο ψεύδεται. Οι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν το ψέμα από την αλήθεια 
σε αρκετά καλό ποσοστό, αλλά είναι καλύτεροι στο να ψεύδονται. Υπάρχουν 
άτομα που φαίνονται ειλικρινή, ακόμα και όταν λένε ψέματα και άτομα που 
φαίνονται ανειλικρινή, ακόμα και όταν λένε την αλήθεια. Υφίστανται διαφορές 
από πολιτισμό σε πολιτισμό στη μη λεκτική επικοινωνία, στην αξία που απο-
δίδεται στην ειλικρίνεια, στην αντίδραση στα ψέματα. Μέσω των εκφράσεων 
του προσώπου εκφράζονται διάφορα συναισθήματα, σχετικώς ευκόλως ανα-
γνωρίσιμα. Επιπλέον, οι άνθρωποι μπορούν να προσποιούνται ότι βιώνουν μια 
συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο ή ενώ 
μπορεί να βιώνουν ένα εντελώς διαφορετικό συναίσθημα. Άτομα με διαφορε-
τικό πολιτισμικό υπόβαθρο στηρίζονται σε παρόμοια κριτήρια, προκειμένου να 
κρίνουν πότε κάποιος είναι ειλικρινής και πότε όχι. Πιο συγκεκριμένα, άτομα 
με παιδικά χαρακτηριστικά προσώπου παρουσιάζονταν ως άτομα ειλικρινή, 
ακόμα και αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει (Bond et al., 1990: 189-192, 200-202). 

Στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης ο εκπαιδευτικός είναι 
δυνατόν να έρθει αντιμέτωπος και με το φαινόμενο των φυλετικών προκατα-
λήψεων. Σε σχετική έρευνα επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πολιτισμικών διαφορών 
και παρατηρήθηκε η ύπαρξη φυλετικών προκαταλήψεων, που γίνονται αντιλη-
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πτές μέσω της μη λεκτικής συμπεριφοράς. Προέκυψε ότι οι μαύροι μπορούν 
να εντοπίσουν ευκολότερα τις φυλετικές προκαταλήψεις των λευκών κατά τη 
διάρκεια μιας διαφυλετικής αλληλεπίδρασης. Αυτή η ικανότητα θεωρείται ότι 
οφείλεται σε βιωμένες καταστάσεις (Richeson & Shelton, 2005: 75, 82-83). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός σε μια πολυπολιτισμική 
τάξη. Μεταξύ άλλων, ο ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού γενικώς έχει θετική 
επίδραση στη μάθηση και είναι χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού εκπαι-
δευτικού, που είναι ικανός να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα. Ο ενθουσια-
σμός εκδηλώνεται με όλες τις μορφές μη λεκτικής συμπεριφοράς.

Εν κατακλείδι, η μη λεκτική επικοινωνία στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμι-
κής σχολικής τάξης μπορεί να μην είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, η 
προσπάθεια, το μεράκι, η υπομονή και η επιμονή, οι ικανότητες εμπνευσμένων 
εκπαιδευτικών δημιουργούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ξεπεραστούν 
τυχόν δυσκολίες, να δημιουργηθεί κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας στην 
τάξη και να προωθηθεί η μαθησιακή διαδικασία. Το πρώτο, βεβαίως, που πρέ-
πει να κάνει ο εκπαιδευτικός είναι να εξοικειωθεί με τη μη λεκτική συμπερι-
φορά μαθητών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.  
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Abstract

Multicultural school classes are a common phenomenon in modern societies. 
Communication – verbal and, above all, nonverbal – is redefined within com-
plex multicultural frameworks. Consequently, the conclusions of intercultural 
research on nonverbal behavior and communication of people with different cul-
tural backgrounds help the teacher to understand the nonverbal behavior of his 
foreign students. This article presents the findings of such intercultural research.
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Συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ γονέων 
και εκπαιδευτικών, η σχολική κουλτούρα 

και ο ρόλος του σχολικού διευθυντή

Κωνσταντίνα Θάνου, Αικατερίνη Κ. Γκόλια, Σοφία Αναστασίου

Εισαγωγικά

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εργασιακή παρενόχληση επηρεάζει ψυχολογικά τους 
εργαζόμενους και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εργασιακή τους πορεία, 
εξέλιξη και αποδοτικότητα (Gupta & Bakhsh, 2018· Makarem, et al. 2018).

Το φαινόμενο της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης το οποίο συναντά-
ται σε όλες τις κοινωνίες, έχει ποικίλες προεκτάσεις και δυσχερείς επιπτώσεις 
σε κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο (Brodsky, 1976· Glambek 
et al 2018· Σαλπιστής, 2015). Πρόκειται για μια σειρά ενεργειών, λόγων και 
συμπεριφορών που θίγουν την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα, την επαγγελμα-
τική ικανότητα και την αξιοπιστία του θύματος. Αναπτύσσεται, δηλαδή, σύ-
γκρουση, όπου ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων αποσκοπούν στην παρεμπόδι-
ση επίτευξης των στόχων ενός άλλου ατόμου (Μπουραντάς, 2002). Ο επανα-
λαμβανόμενος χαρακτήρας και η συχνότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά 
που χαρακτηρίζουν το παραπάνω φαινόμενο, ενώ η κρυφή φύση αυτού δεν 
επιτρέπει τον άμεσο και εύκολο εντοπισμό του (Hirigoyen, 2001). Αρκετοί με-
λετητές συμφωνούν πως η έννοια της εργασιακής παρενόχλησης υποδηλώνει 
σύγκρουση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τρόπο διοίκησης του 
οργανισμού (Avervold, 2009· Einarsen, 1999).

Στον χώρο της εκπαίδευσης, πληθώρα ερευνών καταδεικνύουν την ύπαρ-
ξη συγκρούσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών με τη μορφή της ηθικής 
παρενόχλησης σε σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, το o Johnson (2008) σε έρευνά του υποστήριξε ότι τουλά-
χιστον οι μισοί εκπαιδευτικοί έχουν έρθει σε σύγκρουση με γονείς και συνα-
δέλφους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ελλείψεις στην απόδοσή τους, να 
νιώθουν ψυχικά εξουθενωμένοι και να θέλουν να εγκαταλείψουν το επάγγελ-
μά τους (Okçu & Ҫetin, 2017· Χονδροπούλου, 2017). Στην Ελλάδα, η έρευνα 
του Καράμπελα (2016) παρουσιάζει τους γονείς ως τους κυριότερους δράστες 
παρενόχλησης των εκπαιδευτικών, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματι-
σμό. Βασικός παράγοντας που ευνοεί ή αποτρέπει τέτοια φαινόμενα αποτελεί 
η σχολική κουλτούρα (Γαβρηλάκη, 2009· Erdogan, 2016), η οποία καθορίζει 
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και τον βαθμό εργασιακής ικανοποίησης του εκπαιδευτικού, τη διαμόρφωση 
κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης, καθώς και τη διαμόρφωση αποτε-
λεσματικής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας (Avervold, 2009· Hoel et al., 
2009). Η μη αποτελεσματική κουλτούρα παρεμποδίζει την γονική εμπλοκή 
στο σχολείο, με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού 
να είναι ελλιπής και να αναπτύσσονται συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ αυτών 
(Λαουρδέκη, 2017· Moles, 1993· Μπρούζος, 2003).

Στους σχολικούς οργανισμούς ως σχολική κουλτούρα ορίζονται οι μη αντιλη-
πτές συνήθως αξίες και οι πεποιθήσεις των μελών, οι οποίες είναι καθοριστικές 
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού αυτού οργανισμού (Κιούση & Κοντάκος, 
2006). Η σχολική κουλτούρα διαμορφώνεται από τον κοινό προσανατολισμό 
(αξίες, όραμα, παραδόσεις, κανόνες συμπεριφοράς) και την ταυτότητα του 
σχολικού οργανισμού και συμβάλλει στην ενότητα των μελών της σχολικής 
μονάδας (Κυθραιώτη και συν., 2010). Όλοι όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία 
του σχολείου (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
σχολικής κουλτούρας μέσω της αντανάκλασης των αξιών και των πεποιθήσεων 
του καθενός ξεχωριστά (Χατζηπαναγιώτου, 2008· Πασιαρδή, 2008). Η σχο-
λική κουλτούρα έχει συσχετιστεί με τον σεβασμό στην ιεραρχία και τις δομές 
της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2004). 

Πρωταρχικός παράγοντας στη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας αποτελεί 
ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη (Γκαραλέα, 2017· Γκόλια, Τσιώλη, Μπελιάς & 
Κουστέλιος, 2013). Είναι σημαντικό ο διευθυντής να εισάγει στους κόλπους 
του σχολείου τις αξίες και πεποιθήσεις της κοινωνίας, δημιουργώντας στενούς 
δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Η ανάληψη καινοτόμων δράσεων από αυ-
τόν, δίνει ταυτότητα στο σχολείο και προωθεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών, των γονέων και μαθητών (Κονταξή, 2008). Ταυτόχρονα, 
οφείλει να γνωρίζει την υπάρχουσα κουλτούρα της σχολικής μονάδας και να 
ενισχύει νόρμες συμπεριφοράς που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά 
της. Είναι αναγκαίο να χρησιμοποιεί σύμβολα και εθιμοτυπίες που διατηρούν 
τη σταθερότητα της κουλτούρας. Επιπροσθέτως, ο ικανός διευθυντής καλλιερ-
γεί κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, αναθέτει σε αυτά 
ευθύνες και εξουσία, ενώ, συγχρόνως, φροντίζει για την κατάλληλη υλικοτε-
χνική υποδομή του σχολείου (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006).

Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν πως η ύπαρξη σωστής σχολικής κουλτού-
ρας περιορίζει αισθητά το φαινόμενο της σύγκρουσης και παρενόχλησης μέσα 
στον οργανισμό. Σύμφωνα με την Γαβρηλάκη (2009), η αποτελεσματική κουλ-
τούρα και επικοινωνία σε έναν οργανισμό συμβάλλει στην άμεση αντιμετώ-
πιση των συγκρούσεων, με αποτέλεσμα τα μέλη να εργάζονται απαλλαγμένα 
από άγχος και πιέσεις. Ομοίως, οι Okçu & Ҫetin (2017) υποστηρίζουν πως οι 
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εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ένα υγειές περιβάλλον, στο οποίο έχουν παρ-
θεί μέτρα αντιμετώπισης της παρενόχλησης, διακατέχονται από το αίσθημα 
της εργασιακής ικανοποίησης και συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη μάθη-
ση. Όσον αφορά στον ρόλο του διευθυντή, αρκετές έρευνες αποδεικνύουν πως 
ένας αδύναμος ηγέτης αδυνατεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε φαινόμε-
να συγκρούσεων και δεν επιφέρει λύσεις (Celep & Konakli, 2013· Hauge et 
al., 2007· Namie & Namie, 2009), με αποτέλεσμα να προκαλείται αβεβαιότη-
τα και άγχος στους εκπαιδευτικούς (Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland & 
Hetland, 2007). Στην περίπτωση της άκαμπτης και αυταρχικής ηγεσίας, σύμ-
φωνα με μελέτες, οι συγκρούσεις είναι πιο συχνές, ενώ οι εκπαιδευτικοί νιώ-
θουν τρομοκρατημένοι και ανασφαλείς (Coyne, Craig & Smith-Lee Chong, 
2004· Hodson, Roscigno & Lopez, 2006). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η έρευνα της Χονδροπούλου (2017), στην οποία οι γονείς που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι οι περισσότεροι διευθυντές είναι ικα-
νοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά φαινόμενα παρενόχλησης και βίας.

Ο σημαντικός ρόλος του σχολικού διευθυντή στη διαμόρφωση μιας πετυχη-
μένης σχολικής κουλτούρας από την οποία απουσιάζουν στοιχεία συγκρούσεων 
και παρενοχλήσεων από και προς τα μέλη της σχολικής μονάδος, μας οδήγησε 
στην ανάγκη για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του. Η παρούσα έρευνα έχει 
ως σκοπό να καλύψει το κενό που υπάρχει στην παραπάνω βιβλιογραφία, να 
διερευνήσει τα αίτια και τα κίνητρα που οδηγούν τον γονέα σε σύγκρουση με 
τον εκπαιδευτικό καθώς να μελετήσει τον τρόπο που οι συγκρουσιακές σχέσεις 
εκπαιδευτικών και γονέων αντιμετωπίζονται από τους σχολικούς διευθυντές. 

Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας

Η προσέγγιση που επιλέχτηκε για το σκοπό του παρόντος ερευνητικού 
εγχειρήματος είναι η ποιοτική, με βάση τη Φαινομενολογία, καθώς παρείχε 
τη δυνατότητα ανάδειξης των προσωπικών εμπειριών και προοπτικών των 
συνεντευξιαζόμενων (Biggerstaff, 2012). Αναλυτικότερα, για να υπάρξει 
λεπτομερής κατανόηση των συγκρουσιακών σχέσεων και να ανιχνευθεί 
ο τρόπος διαφοροποίησης των σχέσεων αυτών ανάλογα με τη σχολική 
κουλτούρα, καταγράφηκαν οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών για 
διάφορα περιστατικά συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Μέσω 
της ποιοτικής προσέγγισης, γίνεται πιο εφικτή η παρουσίαση μιας περισσότερο 
ολοκληρωμένης και δίκαιης παρουσίασης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 
καθώς ο ερευνητής έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει και να εστιάσει στην 
ερμηνεία που αποδίδουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στις προσωπικές τους 
εμπειρίες και τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν να παρακινήσουν 
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το ενδιαφέρον των ερευνητών για μια περαιτέρω ποσοτική διερεύνηση της 
σχέσης των συγκρουσιακών σχέσεων και της σχολικής κουλτούρας ώστε να 
γενικευτούν σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό με ποικίλα χαρακτηριστικά (Mason, 
2003· Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).

Για τη συλλογή δεδομένων της παρούσης έρευνας επιλέχτηκε ως μέσο η 
προσωπική ημιδομημένη συνέντευξη. Με τη βοήθεια των ανοικτών ερωτήσε-
ων οι συμμετέχοντες εξέφραζαν τις απόψεις τους, δίχως να περιορίζονται από 
προηγούμενα ευρήματα, έχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα πολλών επι-
λογών στην απάντησή τους. Σε κάποιες από τις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν 
βολιδοσκοπήσεις, δηλαδή υποερωτήματα, προκειμένου να συγκεντρωθούν πε-
ρισσότερες πληροφορίες ή να αποσαφηνιστούν οι απαντήσεις των συνεντευ-
ξιαζόμενων (Creswell, 2011).

Η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
της θεματικής ανάλυσης, κατά την οποία εντοπίζονται, αναλύονται και οργα-
νώνονται λεπτομερώς τα δεδομένα. Για την καλύτερη κατανόηση των απαντή-
σεων με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, εντοπίστηκαν τα κοινά σημεία των 
δεδομένων σε κάθε θεματικό άξονα και επιλέχθηκαν κάποια σημεία-κλειδιά 
(Braun & Clarke, 2006).

Κυριότερα ευρήματα της έρευνας

Δείγμα

Επιλέχτηκε δείγμα 16 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 
Αργολίδας που έχουν συγκρουστεί τουλάχιστον μία φορά με γονέα, με τρόπο 
που το βίωσαν ως ηθική και ψυχολογική παρενόχληση και οι οποίοι προέρχονται 
από σχολεία με διαφορετική κουλτούρα και ηγεσία.

Από τους δεκαέξι (16) συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς οι 13 
ήταν γυναίκες (81,25%) και οι τρεις (3) άντρες (18,75%). Οι έντεκα (11) από 
αυτούς είναι μόνιμοι (68,75%), ενώ οι πέντε (5) αναπληρωτές (31,25%). Ο μέ-
σος όρος της προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών είναι 14,5 χρόνια, 
μια εκπαιδευτική εμπειρία ικανή να προσφέρει χρήσιμες και πλούσιες πληρο-
φορίες για το φαινόμενο των συγκρουσιακών σχέσεων με γονείς, που οι ίδιοι 
βίωσαν ως ηθική και ψυχολογική παρενόχληση.

Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε αρχικά πως 5 εκπαιδευτικοί 
(n=5) έχουν βιώσει συνολικά δέκα (10) διαφορετικά περιστατικά σύγκρουσης 
με γονείς (δύο περιστατικά ο κάθε εκπαιδευτικός), ενώ οι υπόλοιποι (n=11) 
μόνο μία φορά. Επισημαίνεται, λοιπόν, πως η παρούσα έρευνα μελετά συνο-
λικά είκοσι ένα (21) περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία (n=14) εκτυ-
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λίχθηκαν τα πρώτα δέκα χρόνια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εκ-
παιδευτικών. Τα υπόλοιπα (n=7) συνέβησαν αργότερα.

Στα είκοσι ένα (21) στο σύνολο περιστατικά που περιγράφτηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς η πλειοψηφία των γονέων (n=15) ήταν γυναίκες, ενώ οι υπό-
λοιποι (n=6) άντρες, ενώ οι πιο συχνές μορφές εκδήλωσης του φαινομένου 
είναι η λεκτική επίθεση, η ψυχολογική και η διάδοση φημών και αρνητικών 
σχολίων, ενώ σε μικρότερο ποσοστό καταγράφηκε σωματική βία ή βία μέσω 
διαδικτύου. Κάθε εκπαιδευτικός αναφέρεται στην παρακάτω ανάλυση με το 
αρχικό γράμμα Ε και τον αντίστοιχο αριθμό σειράς στις συνεντεύξεις.

Ο ρόλος του σχολικού διευθυντή

Αναλύοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, προκύπτει πως επέμβαση του 
διευθυντή στα διαφορετικά περιστατικά κάποιες φορές ήταν καταλυτική ενώ 
κάποιες άλλες δεν απέφερε κάποιο αποτέλεσμα. 

Ε1 Μετά από 2-3 ημέρες την κάλεσε ο διευθυντής. Της είπε ότι γνώρι-
ζε την ποιότητά μου σα δασκάλα και της λέει: «Εμείς δεν έχουμε κανένα 
παράπονο από αυτή τη δασκάλα. Δεν έχετε δικαίωμα να συμπεριφέρεστε 
έτσι, γιατί δεν είναι το θέμα πολύ σοβαρό». Το κατάλαβε και την επόμενη 
ημέρα, ήρθε και με βρήκε μόνη της και μου ζήτησε συγγνώμη.

Δύο εκπαιδευτικοί (n=2) ισχυρίστηκαν πως αναγκάστηκαν να αλλάξουν 
σχολείο ή τμήμα την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς ο διευθυντής δεν έδωσε 
λύση στο πρόβλημα και δεν συμπαραστάθηκε στον εμπλεκόμενο εκπαιδευτι-
κό. Αντίστοιχα σε ένα περιστατικό (n=1) ο δυσαρεστημένος γονέας μετέφερε 
το παιδί του σε άλλο σχολείο.

Ε15 Τίποτα δεν έγινε, συνεχίστηκε ως το τέλος, έφυγα εγώ, άλλαξα τάξη 
τέλος πάντων εγώ και ηρέμησαν τα πράγματα…πήρα ολοήμερο, δεν ήθε-
λα να συνεχίσω το τμήμα αυτό…
Ε14 Ήταν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε έληξε το σχολικό 
έτος κι εγώ άλλαξα σχολείο…. δεν άντεχα τον διευθυντή…
Ε9 Έγιναν κάποιες συζητήσεις, δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε… 
Στο τέλος ο συγκεκριμένος γονέας πήρε το παιδί του και άλλαξε σχολείο.

Οχτώ (n=8) εκπαιδευτικοί θεωρούν πως υπάρχουν δράσεις και κανονισμοί 
που δεν αρέσουν στους γονείς, με αποτέλεσμα να πυροδοτείται η αντίδρασή 
τους. Ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση δύο εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούν 
υπεύθυνο για τη βία που δέχτηκαν την ανεκτικότητα και δεκτικότητα του δι-
ευθυντή στα παράπονα των γονέων.

Ε16 Τι να σας πω; Δεν του άρεσε, όπως και σε πολλούς γονείς πιστεύω, 
που απαγορεύουμε στα παιδιά να τρέχουν; 
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Ε6 Ήταν νομίζω ότι ο διευθυντής δεν πήρε θέση, καθαρή θέση και δεν το 
σταμάτησε αυτό το περιστατικό και αυτό έδωσε πάτημα στη συγκεκριμέ-
νη μητέρα να δημιουργήσει κι άλλο κι άλλο και να επεκταθεί το ζήτημα 
και σε άλλους γονείς.
Ε14 Πιστεύω ότι ο διευθυντής ήταν ιδιαίτερα δοτικός στα παράπονα των 
γονιών. Τους είχε δώσει πολύ αέρα, με λίγα λόγια.

Ξεχωριστές, αλλά άκρως ενδιαφέρουσες, είναι οι δηλώσεις τριών εκπαι-
δευτικών οι οποίοι αμφισβητούν την κουλτούρα του σχολείου και τη θεωρούν 
υπεύθυνη για τη βία που δέχτηκαν. Πιο συγκεκριμένα δύο συμμετέχοντες υπο-
στηρίζουν πως η κουλτούρα του ανοικτού σχολείου επιτρέπει την εμφάνιση 
τέτοιων φαινομένων, ενώ ένας διαφωνεί κάθετα με συγκεκριμένο μέτρο που 
εφαρμόστηκε στη σχολική μονάδα, χαρακτηρίζοντάς το ακραίο και απαρά-
δεκτο.

Ε7 Ναι πιστεύω πως η συγκεκριμένη απόφαση του σχολείου… ήταν απα-
ράδεκτη και ακραία. Και μάλιστα ήταν λογικό να έχουμε τέτοιες αντιδρά-
σεις. Μου κάνει φοβερή εντύπωση πως και άλλοι γονείς δεν είχαν παρό-
μοιες αντιδράσεις.
Ε13 Ήταν φάουλ που δεν είχε (το σχολείο) πιο αυστηρή γραμμή να προ-
σέρχονται οι γονείς συγκεκριμένες μέρες στο σχολείο και όχι όποτε αυ-
τοί ήθελαν.
Ε9 Υπήρχε η φιλοσοφία, η κουλτούρα στο σχολείο να είναι ανοικτό, έμπαι-
ναν οι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες μέσα στην ώρα της προσευχής, είχαμε 
και εκατό γονείς δίπλα μας, και μπορούσαν να μπαίνουν και στις τάξεις 
το πρωί. Ήταν ένα πράγμα που μπορεί να λειτουργούσε γενικά, αλλά έδι-
νε και την ευκαιρία και σε κάποιους κακοπροαίρετους να λειτουργήσουν 
με τον τρόπο που λειτούργησε η μητέρα αυτή… Εγώ δε συμφωνούσα με 
όλο αυτό που γινόταν.

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις (n=15), ο διευθυντής υπερασπίστηκε 
τον εκπαιδευτικό, τον στήριξε ηθικά και ψυχολογικά και προσπάθησε να δώσει 
λύση στη σύγκρουση, στις εννέα (n=9) δεν κατάφερε να επιβληθεί στον γονέα 
και να δράσει αποτελεσματικά, δίνοντας τέλος στη σύγκρουση.

Ε11 Μου είπε να μη στενοχωριέμαι και όταν του ζήτησα να ενημερώσει 
τη Σχολική Σύμβουλο, εκείνος υποτίμησε το γεγονός και μου είπε να πε-
ριμένω.
Ε9 Με υποστήριξε, αλλά όχι δυναμικά, της (γονέας) άφησε πολλά περι-
θώρια. 

Στα έξι περιστατικά (n=6) οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν πως ο διευθυ-
ντής έδρασε καταλυτικά, παίρνοντας δραστικές αποφάσεις, οι οποίες συντέ-
λεσαν στην άμεση λήξη της σύγκρουσης.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

52 Κωνσταντίνα Θάνου, Αικατερίνη Κ. Γκόλια, Σοφία Αναστασίου

Ε2 Με υποστήριξε πάρα πολύ, με παρηγόρησε και στάθηκε στο πλευρό 
μου. Έτσι ακριβώς μου συμπεριφέρθηκαν και οι συνάδελφοι.
Ε8 Ο διευθυντής της φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά, σε σημείο που να της 
πει «αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να φτάσετε όπου θέλετε και να αλλάξε-
τε σχολείο».

Τέλος, έξι εκπαιδευτικοί (n=6) δήλωσαν πως ο διευθυντής δεν πήρε ξεκά-
θαρη θέση και δε συμπαραστάθηκε στον εκπαιδευτικό είτε από φόβο και αδυ-
ναμία να αναλάβει τις ευθύνες του, είτε από καχυποψία προς τον εκπαιδευτικό.

Ε7 Η διευθύντρια δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη, απλά υποτίθεται ότι 
προσπαθούσε να ηρεμήσει τη μητέρα. Ευτυχώς ο Σύμβουλος με υπερα-
σπίστηκε.
Ε15 Μια ουδετερότητα περίεργη, δεν έκανε τίποτα ή μάλλον όχι. Έκανε 
για να καλύψει τη δική της θέση μάλλον. Δε με υπερασπίστηκε καθόλου, 
έκανε κάποιες ενέργειες. Με κάλεσε να έρθω το απόγευμα να μιλήσω 
στους γονείς, αλλά δεν έδειξε ότι καταλάβαινε, δεν ήξερε. Φοβόταν αυτή, 
ήταν ένας φόβος περίεργος, φοβόταν τη σκιά της. Στο σχολείο ήταν και-
νούρια διευθύντρια και υπήρχαν ομάδες δασκάλων μέσα στο σχολείο. Κι 
εγώ επειδή ήμουν νέος στο σχολείο, ήταν ύποπτη απέναντί μου, δηλαδή 
δεν ήξερε σε ποια ομάδα να με κατατάξει…
Ε14 Ο διευθυντής ήταν απέναντί μου λόγω νοοτροπίας γενικότερα. Δε 
μου συμπαραστάθηκε.

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν η σχολική κουλτούρα επη-
ρεάζει φαινόμενα σύγκρουσης και βίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών κα-
ταδεικνύουν μια άμεση και απόλυτη συσχέτιση μεταξύ σχολικής κουλτούρας 
και σύγκρουσης. Ομαδοποιώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφο-
ρικά με τη στάση που κράτησε ο διευθυντής τους καταγράφηκαν οι παρακάτω 
συμπεριφορές από τους σχολικούς διευθυντές.

Έξι εκπαιδευτικοί (n=6) υποστηρίζουν πως ο υποστηρικτικός, δυναμικός και 
δημοκρατικός διευθυντής, που φροντίζει για τη διαμόρφωση σωστού κλίματος, 
μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά και να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα.

Ε3 Όταν ο διευθυντής είναι δυναμικός και δεν αφήνει περιθώρια για πα-
ράβαση είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ένα χαλαρό κλίμα ή από 
έναν διευθυντή που δεν επιβάλλεται.

Συμπεράσματα-Προτάσεις

Η σύγκρουση μεταξύ των μελών μιας σχολικής μονάδος είναι ένα καθημερινό 
φαινόμενο στις σχολικές μονάδες και αρκετές φορές έχει ένταση και διάρκεια 
αρκετή, ώστε να θεωρηθεί ηθική και ψυχολογική παρενόχληση. Αποτελεί ένα 
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καίριο και αναδυόμενο θέμα, το οποίο δεν πρέπει να υποβαθμίζεται από την 
πολιτεία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε 
η διερεύνηση της συμπεριφοράς του σχολικού διευθυντή από διαφορετικά 
σχολεία αναφορικά σε περιπτώσεις που αφορούν συγκρουσιακές σχέσεις 
μεταξύ 16 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γονέων. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της έρευνας, αρκετοί εκπαιδευτικοί κυρίως στα πρώτα χρόνια 
της σταδιοδρομίας τους έρχονται σε σύγκρουση με γονείς, η οποία μπορεί να 
διαρκέσει ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Η μορφή με την οποία εκδηλώνεται 
συνήθως η σύγκρουση είναι λεκτική, ψυχολογική ή μέσω διάδοσης φημών, 
ενώ σπανιότερα συναντάται σωματική βία ή βία μέσω διαδικτύου. 

Ανεξάρτητα από το μορφωτικό-κοινωνικό επίπεδο και τον βαθμό εμπλοκής 
στη σχολική ζωή, οι συνηθέστεροι δράστες σύγκρουσης είναι γυναίκες. Η δια-
πίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και στις έρευνες των Shallcross et al. (2008) και 
Namie & Namie (2009), στις οποίες διαφαίνεται πως οι γυναίκες έχουν μεγα-
λύτερες πιθανότητες να ηγηθούν σε συγκρούσεις. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τα προσωπικά-ψυχολογικά 
και οικογενειακά προβλήματα που φέρουν οι γονείς αποτελούν κίνητρο μιας 
σύγκρουσης, ενώ συχνά και η δυσαρέσκεια του γονέα σχετικά με τη σχολική 
κουλτούρα μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η 
διαπίστωση πως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιλύεται η διαφωνία, με 
αποτέλεσμα να χάνεται η επικοινωνία μεταξύ του γονέα και του εκπαιδευτι-
κού. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να αλλάξουν τμήμα, 
ακόμα και σχολείο, μη μπορώντας να διαχειριστούν το πρόβλημα, ενώ δεν εί-
ναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου οι γονείς καταφεύγουν σε καταγγελίες.

Θα πρέπει να τονιστεί πως η οικονομική κρίση, που βιώνει η Ελλάδα την 
τελευταία δεκαετία, μπορεί να επιφέρει ψυχολογικά και οικογενειακά προβλή-
ματα, των οποίων τελικός αποδέκτης είναι συχνά ο εκπαιδευτικός. Τα σχολεία 
έχουν ανάγκη να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία και να απαλλαχτούν από 
τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα, ώστε να διαμορφωθεί ένα υγιές περιβάλλον, 
με εκπαιδευτικούς που νιώθουν επαγγελματική ικανοποίηση (Menon & Saitis, 
2006). Επιπρόσθετα, προτείνεται η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων 
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση συ-
γκρουσιακών σχέσεων. Στην πρόσφατη έρευνα της Μπάτση (2018) επιβεβαι-
ώνεται πως κύριο ρόλο στην πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης έχει η έγκαι-
ρη επιμόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκη-
σης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η ίδρυση Σχολών Γονέων, οι οποίες μέσω της 
συμβουλευτικής υποστήριξης, παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση στους 
γονείς και συντελούν στη διαμόρφωση συμπεριφορών, ικανών να ανταποκρι-
θούν με θετικό τρόπο στο σχολικό γίγνεσθαι (Γραμματικόπουλος, 2009). Στην 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

54 Κωνσταντίνα Θάνου, Αικατερίνη Κ. Γκόλια, Σοφία Αναστασίου

έρευνα της Μπεχράκη (2002) φαίνεται ότι οι Σχολές Γονέων παρέχουν στους 
γονείς δεξιότητες σωστής διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων, γνωστοποι-
ούν τα όρια στις σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και διαμορφώνουν 
συνθήκες αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου, οι 
οποίες συντελούν στην εξέλιξη του μαθητή.

Σημαντικό εύρημα της εργασίας αφορά στο κλίμα της σχολικής μονάδας 
και στον ρόλο του διευθυντή. Ο αδύναμος διευθυντής και το χαοτικό κλίμα 
στη σχολική μονάδα δεν επιφέρουν καμία λύση στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα 
οι γονείς να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη σχολική μονάδα. Επίσης, ο αυ-
ταρχικός και μη δημοκρατικός ηγέτης επιβαρύνει και διογκώνει τη σύγκρουση, 
αφήνοντας πολλά περιθώρια αυτονομίας στον γονέα. Αντίθετα, ένας δυναμι-
κός και υποστηρικτικός προς τους εκπαιδευτικούς διευθυντής είναι ικανός να 
οριοθετήσει τους γονείς και να επιφέρει θετική έκβαση σε τέτοια περιστατικά. 
Υπάρχουν, μάλιστα, αμφιβολίες από τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στα σχο-
λεία ανοικτής κουλτούρας, για τα οποία παραδέχονται τη σπουδαιότητά τους, 
αλλά θεωρούν ότι παρέχουν αρκετή αυτονομία σε γονείς, οι οποίοι έρχονται 
σε σύγκρουση. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να δοθεί βαρύτητα στη διαρκή επι-
μόρφωση των διευθυντών, προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα εκπαι-
δευτικά εργαλεία, με τα οποία θα είναι ικανοί να διαμορφώσουν μια υγιή και 
ικανή σχολική κουλτούρα, η οποία θα συνάδει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της σύγχρονης εποχής. Η πρόταση αυτή προκύπτει και από άλλες έρευνες, οι 
οποίες έδειξαν ότι ο ρόλος του ηγέτη είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση είτε 
αποτελεσματικής, είτε τοξικής σχολικής κουλτούρας (Γκαραλέα, 2017· Γκόλια 
και συν., 201· Glambek et al. 2018· Orange, 2018). 

Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία η δυναμική και άμεση παρέμβαση του διευ-
θυντή όταν ο γονέας εκδηλώνει παραβατική συμπεριφορά, παρέχοντας ηθική 
και ψυχολογική υποστήριξη στον εκπαιδευτικό. Στην έρευνα της Αξιώτη (2016) 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη ύπαρξης δυναμικής ηγεσίας, ικανής να οριοθετεί τους 
γονείς, διατηρώντας, ταυτόχρονα, σωστή επικοινωνία με αυτούς. Κρίνεται απα-
ραίτητο ο διευθυντής να συζητά με ειλικρίνεια και να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο 
στους εκπαιδευτικούς, ώστε να διασφαλιστεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ 
όλων των μελών της σχολικής μονάδας, το οποίο θα παρέχει ασφάλεια στους 
εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα της Γκόλια (2014) φαίνεται η διαπίστωση πως για 
τη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και διοίκησης, ο ηγέτης οφείλει να δια-
θέτει τον κατάλληλο χρόνο στον εκπαιδευτικό. Ταυτόχρονα, στην έρευνα του 
Ertürk (2016) επιβεβαιώνεται πως μια σχολική κουλτούρα, βασισμένη στις σχέ-
σεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, επιδρά θετικά στο 
σχολικό κλίμα και παρέχει στον εκπαιδευτικό το αίσθημα της ασφάλειας και σι-
γουριάς, με αποτέλεσμα αυτός να γίνεται αποδοτικότερος.
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Ζητούμενο της παρούσης έρευνας είναι να υπάρξει επιπρόσθετη έρευνα 
σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν σε συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων, κυρίως σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, ώστε να με-
λετηθεί κατά πόσο ο τόπος επηρεάζει τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα της 
σύγκρουσης. Για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της παρούσης έρευνας, 
είναι αναγκαίο να ακολουθήσει στο μέλλον και ποσοτική έρευνα σχετικά με 
το υπό διερεύνηση φαινόμενο. Επίσης, πρέπει να μελετηθούν εκτενέστερα η 
σωματική βία και η βία μέσω διαδικτύου, μιας και στην παρούσα έρευνα το 
δείγμα δεν ήταν επαρκές. Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να γνω-
στοποιηθεί το θέμα των συγκρουσιακών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων, αποτελώντας την απαρχή νέων ερευνών, αλλά και εξειδικευμένων 
προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του θέματος.
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Abstract

Conflict relations between parents and primary school teachers are a common 
phenomenon that is disturbing in size and often has intensity and duration to 
be considered moral and psychological harassment.The purpose of this re-
search isto investigate firstly the factors that lead to a conflict between parents 
and teachersand secondly principals’ behavior to above conflict.Through the 
deliberate sampling, 16 Primary Education teachers in the Prefecture of Ar-
golida who have come at least once in conflict with a parent to be considered 
moral and psychological harassment were selected.A qualitative approach us-
ing semi-structured interviews enabled the learning of extensive information. 
The results revealed that teachers usually come in early years of their careers 
in conflict with parents, mainly in verbal and psychological form.The perpetra-
tors are usually women, while school culture and principals’ behavior, greatly 
affect, positive or negative, the phenomenon of conflict.

Key-words: conflict, moral-psychological harassment, school culture, qualita-
tive approach
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Έμφυλες ανισότητες 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 

Οι αναπαραστάσεις των δυο φύλων στα σχολικά 
εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού

Φωτεινή Καμαρέτσου, Αγγελική Κίτσιου
 

Εισαγωγή

Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες όλο και συχνότερα με αυξανόμενο ρυθμό, 
η διαχείριση της ισότητας των δύο φύλων στην εκπαίδευση είναι επιτακτικό 
ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει 
απασχολήσει ιδιαιτέρως την ευρωπαϊκή κοινότητα. Η έννοια της ισότητας αφορά 
στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στους/στις εκπαιδευόμενους/
εκπαιδευόμενες, χωρίς να γίνονται έμφυλες διακρίσεις και είναι κατοχυρωμένη 
μέσω νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ (Eurydice, 2010). Ωστόσο, διαπιστώνεται 
στην Ευρώπη ότι στα σχολικά βιβλία το ανδρικό φύλο συνεχίζει να παρουσιάζεται 
πιο συχνά και σε μεγαλύτερη ποικιλία ενεργών ρόλων από ότι το γυναικείο 
φύλο, το οποίο εκπροσωπείται σε παθητικούς ρόλους και μη απεικονιζόμενο 
στον πολιτικό και διανοητικό χώρο (Eurydice, 2010). 

Στην Ελλάδα, πλήθος ερευνών (Αλεξόπουλος, Βαλμάς & Κατσίβελου, 2015· 
Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007· Π.Ι.Ε., 2008α· Καϊσέρογλου, 2011· Karintzaidis 
et al., 2016· Πλιόγκου, Κανταρτζή & Τριανταφύλλου, 2017) έχουν εντοπίσει 
ότι οι έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις εξακολουθούν να αναπαράγονται στα 
σχολικά εγχειρίδια. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι επίκεντρο των μελετών είναι 
τα βιβλία του Δημοτικού, τα οποία διατελούν κρίσιμο ρόλο στις μικρές αυτές 
ηλικίες (Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007). Πρώτον, ως μέσα διδασκαλίας συνι-
στούν το εργαλείο σε καθημερινή βάση, με το οποίο η σχολική τάξη αποκτά 
πρόσβαση στις γνώσεις (Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007). Δεύτερον, επιτελούν 
μια κοινωνικοποιητική λειτουργία, καθώς μεταδίδουν πεποιθήσεις και στάσεις 
στα αγόρια και κορίτσια της τάξης ως προς τους έμφυλους ρόλους (Πλιόγκου 
κ. συν., 2017). Μάλιστα, τα σχολικά εγχειρίδια έχουν θεωρηθεί κρίσιμα στη 
μικρή αυτή ηλικία, καθώς τα παιδιά υιοθετούν τα μηνύματα που μεταδίδονται 
για τους ρόλους των δυο φύλων πιο εύκολα σε σύγκριση με τα άλλα μέσα. 
Αυτό συμβαίνει διότι τα μηνύματα αυτά τους προβάλλονται με άρρητο και 
λανθάνοντα τρόπο, αποδυναμώνοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και αντί-
σταση (Καϊσέρογλου, 2011).
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Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που το βιβλίο έχει διαμορφωθεί στερεο-
τυπικά, αναπαράγει στα παιδιά μια εικόνα για τους έμφυλους ρόλους, η οποία 
απέχει από την πραγματικότητα, όπου τα δυο φύλα πλέον αναλαμβάνουν ρό-
λους ενεργητικούς και μη παραδοσιακούς, αλλά και τις ανάγκες της σύγχρονης 
κοινωνίας, στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι μαθητές/μαθήτριες του 
σήμερα ως ενεργοί πολίτες του αύριο με βάση την ισοτιμία και τον αλληλοσε-
βασμό (Πλιόγκου κ. συν., 2017). 

Οι Gouvias & Alexopoulos (2016) στην έρευνα τους υπογραμμίζουν την 
αναγκαιότητα της εξέτασης των εν λόγω σχολικών βιβλίων, ώστε να προάγουν 
ουσιαστικά την ισότητα των δύο φύλων, καθώς τα ερευνητικά πορίσματα κατα-
δεικνύουν ότι το ανδρικό φύλο είναι αυτό που συνδέεται με το δημόσιο τομέα 
σε ρόλους που απαιτούν δυναμικό και ηγεμονικό χαρακτήρα (Αλεξόπουλος 
κ. συν., 2015). Αντίθετα, το γυναικείο φύλο περιορίζεται στον οικογενειακό 
και ιδιωτικό τομέα και με τα χαρακτηριστικά της ευαισθησίας και αδυναμί-
ας, (Αλεξόπουλος κ. συν., 2015), ενώ παράλληλα καταλαμβάνει τις πιο λίγες 
αριθμητικά επαγγελματικές θέσεις με υψηλό κύρος, καθώς και τις λιγότερο 
σύγχρονες και ενδιαφέρουσες (Καϊσέρογλου, 2011).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα εργασία εξετάζει τις αναπα-
ραστάσεις των δυο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτι-
κού. Η εργασία διαρθρώνεται ως ακολούθως. Στην ενότητα της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης παρουσιάζονται τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό ως προς τις έμφυλες αναπαραστάσεις στα σχολικά 
εγχειρίδια. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησι-
μοποιήθηκε και εν συνεχεία, παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από την ανάλυση των δεδομένων. Έπειτα, ακολουθεί η συζήτηση των αποτε-
λεσμάτων και των συμπερασμάτων.

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Οι πιο πρόσφατες έρευνες για τα σχολικά εγχειρίδια του σήμερα τόσο στο 
εξωτερικό (Darni, 2017· Dejene, 2017· Eurydice, 2010· Falah, 2013· Gebre-
georgis, 2016· Jabeen & Ilyas, 2012· Lee, 2014b· Sulaimani, 2017· Ullah & 
Skeleton, 2013), όσο και στην Ελλάδα (Αλεξόπουλος κ. συν., 2015· Gouvias & 
Alexopoulos, 2016· Καϊσέρογλου, 2011· Karintzaidis et al., 2016· Πλιόγκου κ. 
συν., 2017) τονίζουν ότι η αντιπροσώπευση των δύο φύλων δεν είναι πάντοτε 
ισότιμη, παρά τις προσπάθειες για την προαγωγή της έμφυλης ισότητας σε αυτά.

Αναλυτικότερα, ως προς τα σχολικά εγχειρίδια για το μάθημα της Γλώσσας, 
του δημοτικού σχολείου επισημαίνεται ότι παρά την πλέον πιο ισότιμη προβολή 
του αγοριού και του κοριτσιού, τα έμφυλα στερεότυπα ενυπάρχουν μέσα στις 
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ιστορίες τους, καθώς εμφανίζονται με λανθάνοντα τρόπο μέσω των περιεχομένων 
των κειμένων (Καϊσέρογλου, 2011) και των εικόνων (Karintzaidis et al., 2016).

Ως προς τα σχολικά βιβλία των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων, όπως 
της θετικής κατεύθυνσης, ενδεικτική είναι και η έρευνα των Πλιόγκου κ. συν. 
(2017), όπου τονίζουν την προσπάθεια για μια πιο δίκαιη προβολή του γυναικείου 
φύλου, μέσω της πιο μεγάλης συμμετοχικότητας των γυναικών στο κοινωνικό-
επαγγελματικό τομέα. Εντούτοις, ο γλωσσικός σεξισμός είναι υπαρκτός, ενώ η 
αναφορά σε διάσημα πρόσωπα του γυναικείου φύλου είναι πολύ περιορισμένη, 
προβάλλοντας τη διασύνδεση του φιλοσοφικού και επιστημονικού, λογοτεχνικού 
και ποιητικού τομέα κατά αποκλειστικότητα με τους άντρες (Πλιόγκου κ. συν., 
2017). Τέλος, υπογραμμίζεται και το χαμηλό ποσοστό της συμμετοχικότητας του 
γυναικείου φύλου στη συγγραφή των συγκεκριμένων σχολικών βιβλίων, υπαγο-
ρεύοντας έτσι την έμφυλα στερεοτυπική αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο 
αρμόδιες για τις Θετικές Επιστήμες (Πλιόγκου κ. συν., 2017).

Επιπρόσθετα, όπως επισημάνθηκε και από τη μελέτη του Παρατηρητηρί-
ου για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Π.Ι.Ε.) (2008α), αναγκαία ήταν η πε-
ραιτέρω έρευνα για τα νέα σχολικά συγγράμματα που εισήχθησαν σταδιακά 
από το 2005 - 2006 στο Δημοτικό, εστιάζοντας όχι μόνο στο γλωσσικό εγχει-
ρίδιο, αλλά και στα υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια, όπως των Θετικών Επιστη-
μών. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι ήταν ενδιαφέρουσα η εξέταση των νέων σχολικών 
συγγραμμάτων του Δημοτικού που εισήχθησαν από το 2006 ως προς τη διαι-
ώνιση της έμφυλης ανισότητας ή μη, εξετάζοντας όχι μόνο το εγχειρίδιο της 
Γλώσσας, αλλά και τα εγχειρίδια των υπόλοιπων μαθημάτων.

Σκοπός, λοιπόν, της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε η εξέταση των έμφυ-
λων αναπαραστάσεων στα σχολικά βιβλία έκδοσης 2006-2007 των τάξεων Α΄ και 
Β΄ Δημοτικού, όπου τα παιδιά στις μικρές αυτές ηλικίες δεν έχουν πλήρως δια-
μορφωμένη την κριτική σκέψη και αντίσταση στα άρρητα-λανθάνοντα μηνύματα 
που μεταδίδονται για τους ρόλους των δυο φύλων (Π.Ι.Ε., 2008α), προκειμένου 
να αποτυπωθούν συνολικά για όλα τα σχολικά εγχειρίδια και γνωστικά αντικείμε-
να των δύο αυτών τάξεων του δημοτικού σχολείου οι έμφυλες αναπαραστάσεις. 

Επιπλέον, μέσω της εξέτασης αυτής επιδιώκεται η αποτύπωση των έμφυ-
λων μηνυμάτων που μεταδίδουν τα σημερινά σχολικά εγχειρίδιά στους/στις 
μαθητές/μαθήτριες, καθώς σύμφωνα και με τη Lee (2014a) και αυτή η διά-
σταση έχει ιδιαίτερη σημασία. Με αυτό τον τρόπο δύναται να καταδειχθεί τι 
μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί, ώστε το σχολικό βιβλίο να προάγει πραγ-
ματικά την ισότητα των δυο φύλων και να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Εξάλλου, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, αυ-
τοί/αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη συντέλεση μιας πιο δίκαιης και ισότιμης 
πορείας των δύο φύλων στη σχολική τάξη μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των 
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παγιωμένων έμφυλων στερεοτύπων (Καλφά, 2015), ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι και 
ίδιες γνωρίζουν και κατανοούν τα έμφυλα στερεότυπα που μεταδίδει το σχο-
λικό εγχειρίδιο (Sumi, 2012).

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν, τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: (1) Ποια 
είναι η κατανομή με βάση το φύλο της συγγραφικής ομάδας των σχολικών εγ-
χειριδίων; (2) Ποια είναι η συχνότητα της εκπροσώπησης του θηλυκού και του 
αρσενικού φύλου; (3) Ποια είναι τα στερεότυπα, παραδοσιακά-συντηρητικά και 
μη, τα οποία προβάλλονται για τα δύο φύλα; (4) Ποιοι είναι οι ρόλοι που αναλαμ-
βάνει το κάθε φύλο; (5) Με ποια χαρακτηριστικά - συμπεριφορές περιγράφεται 
το αρσενικό και το θηλυκό φύλο; (6) Ποια είναι η αναπαράσταση των δύο φύ-
λων ως προς την εικονογράφηση των βιβλίων (λ.χ. χρήση χρώματος); (7) Υπάρ-
χει η χρήση σεξισμού ως προς τη χρήση της γλώσσας εις βάρος κάποιου φύλου; 

Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας 
ήταν η ποσοτικού τύπου ανάλυση περιεχομένου, η οποία έδωσε τη δυνατότητα 
της εξέτασης και των κειμενικών και των εικονικών αναφορών του εξεταζόμενου 
υλικού με ποσοτικό, αντικειμενικό και συστηματικό τρόπο (Μπονίδης, 2004). 
Μέσω της μεθόδου αυτής, όπως επισημαίνει και η Τζάνη (2005), μπόρεσαν 
και μελετήθηκαν τα μεταδιδόμενα στοιχεία τόσο της γλωσσικής, όσο και της 
οπτικής επικοινωνίας των σχολικών βιβλίων ως προς τα άμεσα, καθώς και 
τα έμμεσα έμφυλα μηνύματά τους, αναφορικά με τη διάσταση του φύλου, 
εξυπηρετώντας ιδιαίτερα τον ερευνητικό σκοπό της παρούσας μελέτης. 

Επιπλέον, η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε λόγω (α) της 
διακριτικότητάς της, αφού οι ερευνήτριες μπορούσαν να βρίσκονται στη θέση 
των παρατηρητριών, χωρίς να είναι αντιληπτές, (β) του χαμηλού της κόστους 
ανάλυσης των επιλεγόμενων τεκμηρίων, καθώς και (γ) της σταθερότητας της 
μορφής των δεδομένων, τα οποία καθιστούσαν εφικτή τη δυνατότητα της εκ 
νέου ανάλυσης τους σε περίπτωση είτε ελέγχου της αξιοπιστίας, είτε επανά-
ληψης της έρευνας (Robson, 2010).

Από τα σχολικά εγχειρίδια των τάξεων Α΄ και Β΄ Τάξεων του Δημοτικού, 
συγκεκριμένα εξετάστηκαν και αναλύθηκαν τα σχολικά βιβλία των μαθημά-
των της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Μου-
σικής, των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής. Τα εν λόγω σχολικά βιβλία 
που απαρτίζονται από το Βιβλίο του/της Μαθητή/Μαθήτριας εξετάστηκαν ως 
προς όλα τους τα τεύχη, τα οποία ήταν συνολικά δεκαπέντε (15).

Αναλυτικότερα οι τίτλοι των δεκαπέντε (15) σχολικών βιβλίων που εξετά-
στηκαν είναι οι εξής:
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μαθητή), τάξη Α΄ Δημοτικού, τεύχη 1-2. Αθήνα: ΙΤΥΕ-Διόφαντος. 

Καργιωτάκης, Γ., Μαραγκού, Α., Μπελίτσου, Ν., & Σοφού, Β. (συγγραφείς), Του-
λιάτου, Α. (εικονογράφηση) (2013). Μαθηματικά (βιβλίο μαθητή), τάξη Β΄ Δη-
μοτικού, τεύχη 1-2. Αθήνα: ΙΤΥΕ-Διόφαντος. 

Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Α., Καψάλης, Α., & Πνευματικός, Δ. (συγγραφείς), 
Αρώνης, Κ. (εικονογράφηση) (2013). Μαθηματικά. Μαθηματικά της Φύσης 
και της Ζωής (βιβλίο μαθητή), τάξη Α΄ Δημοτικού, τεύχη 1-2. Αθήνα: ΙΤΥΕ-
Διόφαντος. 

Μπουρνέλλη, Π., Κουτσούκη, Δ., Ζωγράφου, Μ., Μαριδάκη, Μ., Χατζόπουλος, 
Δ., & Αγαλιανού, Ο. (συγγραφείς), Ζέρβα, Λ. (εικονογράφηση) (2012). Φυσική 
Αγωγή (βιβλίο μαθητή), τάξη Α΄ & Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΙΤΥΕ-Διόφαντος. 

Πλακίτση, Α., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου, Ε., Μανώλη, Β., Μπάλλα, Ε., & Στα-
ράκης, Ι. (συγγραφείς), Φούρκα-Ταταράκη, Π. (εικονογράφηση) (2009). Μελέτη 
Περιβάλλοντος (βιβλίο μαθητή), τάξη Α΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΙΤΥΕ-Διόφαντος. 

Αφού προσδιορίστηκε το εξεταζόμενο υλικό καθορίστηκε και η μονάδα κα-
ταγραφής. Λαμβάνοντας υπόψη το έργο του Robson (2010), όσον αφορά στο 
κείμενο, ως μονάδα καταγραφής χρησιμοποιήθηκε το «θέμα» που συνίσταται 
από λέξεις, προτάσεις και ολόκληρες παραγράφους και στις οποίες ενυπάρχει 
είτε θετική, είτε αρνητική αναπαράσταση ως προς τα δύο φύλα. Συμπληρω-
ματικά, ως προς τις εικόνες, ως μονάδα καταγραφής ορίστηκε το «συνολικό 
κείμενο» (whole text, item), καταγράφοντας δηλαδή το βασικό και κύριο μή-
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νυμα μιας εικόνας, κωδικογράφοντας το ύστερα με βάσει το θέμα που αντι-
στοιχεί (Μπονίδης, 2004). 

Συνεχίζοντας, συγκροτήθηκε το σύστημα των κατηγοριών-υποκατηγοριών 
για την ανάλυση. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε τόσο η εννοιολογική οριοθέτη-
ση τους, όσο και ο έλεγχος της λειτουργικότητάς τους σε τμήμα του υπό εξέ-
ταση υλικού. Έτσι, έλαβε χώρα ο έλεγχος της λειτουργικότητάς του συστή-
ματος των κατηγοριών ως προς την εγκυρότητα των μετρήσεων της έρευνας. 
Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της πραγματοποίησης του δοκιμαστικού έλεγχου της 
κωδικοποίησης σε τυχαία τμήματα του εξεταζόμενου υλικού, τα οποία προ-
σπάθησαν να αποτελούν το 10 - 20 % του συνολικού εξεταζόμενου υλικού 
(Neuendorf, 2011).

Ως αποτέλεσμα ήταν να διαπιστωθούν και μετέπειτα να διορθωθούν τα ελ-
λιπή και ασαφή σημεία στην εννοιολογική οριοθέτηση του συστήματος των 
κατηγοριών-υποκατηγοριών της έρευνας, επαυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία 
και τη λειτουργικότητα του συστήματος αυτού. Εξάλλου, με βάση και τον 
Neuendorf (2002), τα προαναφερόμενα τυχόν προβλήματα του εν λόγω συ-
στήματος έπρεπε να επιλυθούν στο πιλοτικό αυτό στάδιο του ελέγχου και όχι 
μετά την εκκίνηση του σταδίου της κωδικογράφησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
κατηγορίες που ανέκυψαν ήταν οι ακόλουθες:

1. Συντακτική Επιτροπή του σχολικού εγχειριδίου 
 (Υποκατηγορία 1.1 Συγγραφέας, 1.2 Κριτής/αξιολογητής, 1.3 Φιλολογική 

Επιμέλεια, 1.4 Υπεύθυνος/η κατά τη συγγραφή, 1.5 Υπεύθυνος/η του υπο-
έργου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1.6 Εικονογράφηση και 1.7 Γλωσ-
σικός σεξισμός για τη Συντακτική Επιτροπή)

2. Πρωταγωνιστικοί Χαρακτήρες 
 (Υποκατηγορία 2.1 Δραστηριότητες, 2.2 Εικονογράφηση και 2.3 Γλωσσι-

κός σεξισμός Πρωταγωνιστικών Χαρακτήρων)
3. Δευτερεύοντες /Επικουρικοί Χαρακτήρες
 (Υποκατηγορία 3.1 Δραστηριότητες, 3.2 Εικονογράφηση και 3.3 Γλωσσι-

κός σεξισμός Επικουρικών Χαρακτήρων)
4. Ρόλοι των δύο φύλων (στερεοτυπικοί και μη)
 (Υποκατηγορία 4.1 Παραδοσιακοί Ρόλοι, 4.2 Μη παραδοσιακοί Ρόλοι, 4.3 

Εικονογράφηση και 4.4 Γλωσσικός σεξισμός για τους Ρόλους)
5. Συμπεριφορές των δύο φύλων (στερεοτυπικές και μη)
 (Υποκατηγορία 5.1 Παραδοσιακές ικανότητες/δεξιότητες, 5.2 Μη παρα-

δοσιακές ικανότητες/δεξιότητες, 5.3 Παραδοσιακά συναισθήματα, 5.4 Μη 
παραδοσιακοί συναισθήματα, 5.5 Εικονογράφηση και 5.6 Γλωσσικός σε-
ξισμός για τις Συμπεριφορές)
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6. Διάσημα πρόσωπα
 (Υποκατηγορία 6.1 Θετικές Επιστήμες, 6.2 Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6.3 Επιστή-

μες του Μηχανικού και της Πληροφορικής, 6.4 Κοινωνικές Επιστήμες, 6.5 Τέχνη, 
6.6 Εικονογράφηση και 6.7 Γλωσσικός σεξισμός για τα Διάσημα Πρόσωπα)

Έτσι, πραγματοποιήθηκε η χρήση δυο διαφορετικών δελτίων αποκωδικο-
ποίησης, με το πρώτο δελτίο να αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση των αναφορών 
των κειμένων και το δεύτερο δελτίο να αντιστοιχεί στις αναφορές των εικό-
νων. Τα συγκεκριμένα δελτία σχεδιάστηκαν βάσει του αντίστοιχου εργαλείου 
συλλογής δεδομένων της έρευνας του Μπονίδη (2004, σελ. 67 - 68), το οποίο 
τροποποιήθηκε και αναδιαμορφώθηκε με βάση το θέμα και τις ανάγκες της 
παρούσας μελέτης, ώστε σύμφωνα με τον Creswell (2011) να καλύπτονται τα 
βασικά κριτήρια για το λειτουργικού ερευνητικού εργαλείου. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων με πο-
σοτικά κριτήρια, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων της (Robson, 2010· Rose et al., 2015). 

Αποτελέσματα

Από την εξέταση τόσο των κειμενικών, όσο και των εικονικών αναφορών 
του συνόλου των ερευνώμενων σχολικών βιβλίων παρουσιάστηκαν τα εξής 
αποτελέσματα:

Αθροιστικά, ως προς την κατανομή με βάση το φύλο, από τα 159 άτομα που 
ενεπλάκησαν στη συντακτική επιτροπή των εξεταζόμενων σχολικών βιβλίων, 
τα 84 μέλη ήταν γυναίκες (53%) και τα 75 ήταν άνδρες (47%). 

Γράφημα 1. Άθροισμα μελών συντακτικής επιτροπής Γυναίκες/Άνδρες – 
Κειμενικές αναφορές



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

67Έμφυλες ανισότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Οι αναπαραστάσεις 
των δυο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού

Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι αυξημένο ήταν το ποσοστό της συμμετοχικό-
τητας των γυναικείων μελών τόσο στη συγγραφή, όσο και στην συντακτική 
επιτροπή των προαναφερόμενων σχολικών εγχειριδίων. Μάλιστα, το εν λόγω 
ενθαρρυντικό αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο, καθώς έχει επισημανθεί το 
χαμηλό ποσοστό της συμμετοχικότητας του γυναικείου φύλου στις συντακτικές 
επιτροπές των σχολικών εγχειριδίων με βάση τις έρευνες των Dejene (2017), 
Falah (2013), Jabeen, & Ilyas (2012) και Πλιόγκου κ. συν. (2017). 

Ωστόσο, όσον αφορά στη συχνότητα της εκπροσώπησης του θηλυκού και 
του αρσενικού φύλου, αποθαρρυντικά παρατηρήθηκε ότι οι άνδρες ήταν αυ-
τοί που αριθμητικά υπερτερούσαν έναντι των γυναικών, όχι μόνο όσον αφορά 
στους πρωταγωνιστικούς, αλλά και στους δευτερεύοντες/επικουρικούς χαρα-
κτήρες, καθώς και στις αντίστοιχες δραστηριότητες τους. Εκτός αυτού, τα εν 
λόγω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των ερευνών των Jabeen & 
Ilyas (2012) και Lee (2014b) ως προς τις κειμενικές αναφορές, ενώ ως προς τις 
εικονικές αναφορές τα ευρήματα των ερευνών των Karintzaidis et al. (2016) 
και Luengo & Blazquez (2004). 

Γράφημα 2. Πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες Γυναίκες/Άνδρες 
– Εικονικές αναφορές
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Γράφημα 3. Δραστηριότητες πρωταγωνιστικών χαρακτήρων 
– Εικονικές αναφορές

Γράφημα 4. Δευτερεύοντες χαρακτήρες Γυναίκες/Άνδρες 
– Κειμενικές αναφορές

Γράφημα 5. Δραστηριότητες δευτερευόντων χαρακτήρων 
– Κειμενικές αναφορές
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Επιπρόσθετα, ως προς τις αναφορές σε διάσημα πρόσωπα, ενθαρρυντικά 
εντοπίστηκε η ισότιμη αντιπροσώπευση και των δύο φύλων με ποσοστό (50 
%) στο χώρο των Θετικών Επιστημών τόσο στις κειμενικές, όσο και στις ει-
κονικές αναφορές. Αρχικά, βέβαια, αναμένονταν η περιορισμένη αναφορά σε 
διάσημα πρόσωπα του γυναικείου φύλου για τις Θετικές Επιστήμες λόγω της 
έμφυλα στερεοτυπικής αντίληψης ότι οι άνδρες είναι περισσότερο αρμόδιοι 
για το χώρο αυτό με βάση την έρευνα των (Πλιόγκου κ. συν., 2017). 

Ωστόσο, στους υπόλοιπους χώρους, το ανδρικό φύλο ήταν αυτό που επι-
κράτησε αριθμητικά. Ενδεικτικά, στις κειμενικές αναφορές, το ανδρικό φύλο 
υπερείχε ποσοτικά του γυναικείου φύλου στο χώρο των Ανθρωπιστικών Επι-
στημών με ποσοστό (61%), στο χώρο των επιστημών του Μηχανικού και της 
Τεχνολογίας με ποσοστό (100%), στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών με 
(100%) και τέλος, στον χώρο των Τεχνών (λ.χ. της ζωγραφικής και της μου-
σικής) με ποσοστό (82%). 

Γράφημα 6. Κατηγορία (6.1 – Θετικές Επιστήμες /6.2 – Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες/ 6.3 – Επιστήμες Μηχανικού/Τεχνολογίας/ 6.4 – Κοινωνικές 

Επιστήμες/ 6.5 – Χώρος Τεχνών/ 6.6 – Γλωσσικός σεξισμός 
για τα διάσημα πρόσωπα) – Κειμενικές αναφορές
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Γράφημα 7. Κατηγορία (6.1 – Θετικές Επιστήμες /6.2 – Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες/ 6.3 – Επιστήμες Μηχανικού/Τεχνολογίας/ 6.4 – Κοινωνικές 

Επιστήμες/ 6.5 – Χώρος Τεχνών/ 6.6 – Διαφοροποιημένη εικονογράφηση/ 6.6 – 
Γλωσσικός σεξισμός για τα διάσημα πρόσωπα) – Εικονικές αναφορές

Όσον αφορά στην εξέταση των στερεοτύπων, συντηρητικών και μη, τα 
οποία προβάλλονταν για τα δύο φύλα, καθώς και των ρόλων που αναλαμβάνει 
το κάθε φύλο, παρατηρήθηκε ότι παρόλα τα υψηλά ποσοστά της παρουσίας 
του γυναικείου φύλου σε μη στερεοτυπικούς ρόλους και τα αντίστοιχα χαμηλά 
στους στερεοτυπικούς ρόλους, για το ανδρικό φύλο ίσχυε η αντίστροφη εικό-
να και στις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτά ήταν σύμφωνα 
και με και με τα ευρήματα των Karintzaidis et al. (2016) και Μπονίδη (2004). 

Χαρακτηριστικά, στις κειμενικές αναφορές, το γυναικείο φύλο εντοπίστηκε 
με χαμηλό ποσοστό (28%) σε στερεοτυπικούς/παραδοσιακούς ρόλους, έναντι 
όμως του ανδρικού φύλου με το υψηλό ποσοστό (72%) στους αντίστοιχους 
στερεοτυπικούς/ παραδοσιακούς ρόλους. Παρομοίως, στις εικονικές αναφορές, 
το γυναικείο φύλο υπερτερούσε με (69%) στους μη στερεοτυπικούς ρόλους 
έναντι του ανδρικού φύλου με το χαμηλό ποσοστό (31%) στους αντίστοιχους 
μη στερεοτυπικούς ρόλους.
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Γράφημα 8. Κατηγορία (4.1 – Στερεοτυπικοί έμφυλοι ρόλοι/ 
4.2 – Μη Στερεοτυπικοί έμφυλοι ρόλοι/ 4.3 – Γλωσσικός σεξισμός 

για έμφυλους ρόλους) – Κειμενικές αναφορές

Γράφημα 9. Κατηγορία (4.1 – Στερεοτυπικοί έμφυλοι ρόλοι/ 
4.2 – Μη Στερεοτυπικοί έμφυλοι ρόλοι/ 4.3 – Διαφοροποιημένη 

εικονογράφηση/ 4.4 – Γλωσσικός σεξισμός για έμφυλους ρόλους) 
– Εικονικές αναφορές

Εν συνεχεία, η ίδια εικόνα που σημειώθηκε προηγουμένως για τους έμφυ-
λους ρόλους, παρατηρήθηκε και για τα χαρακτηριστικά - τις συμπεριφορές των 
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δύο φύλων. Αναλυτικότερα, ως προς τις ικανότητες/δεξιότητες, το ανδρικό φύλο 
εμφανίστηκε σε περισσότερο σύγχρονες ικανότητες/δεξιότητες σε αντίθεση με 
το γυναικείο φύλο που εντοπίστηκε στους ανάλογους στερεοτυπικά ¨ανδρικούς 
τομείς¨, επιβεβαιώνοντας και πάλι τους Karintzaidis et al. (2016) και Μπονίδη 
(2004), οι οποίοι ήδη έχουν επισημάνει τα συγκεκριμένα ζητήματα στο έργο τους.

Τέλος, όσον αφορά στα συναισθήματα των δύο φύλων δεν επιτεύχθηκε και 
πάλι η ισότιμη αντιπροσώπευση και των δύο φύλων, αφού το γυναικείο φύλο 
εντοπίστηκε περισσότερο σε στερεοτυπικά συναισθήματα και πολύ λιγότερο 
σε μη στερεοτυπικά συναισθήματα, όπως αναμενόταν και από τα ευρήματα 
των Αλεξόπουλου κ. συν. (2015) και Πλιόγκου κ. συν. (2017).

Γράφημα 10. Κατηγορία (5.1 – Στερεοτυπικές ικανότητες/δεξιότητες/ 5. 
 – Μη Στερεοτυπικές ικανότητες/δεξιότητες/ 5.3 – Στερεοτυπικά συναισθήματα/ 
5.4 – Μη Στερεοτυπικά συναισθήματα/ 5.5 – Διαφοροποιημένη εικονογράφηση/ 

5.6 –Γλωσσικός σεξισμός για τις συμπεριφορές) – Εικονικές αναφορές

Ακόμη, αναφορικά με την αναπαράσταση των δύο φύλων ως προς την ει-
κονογράφηση των βιβλίων, απογοητευτικά εντοπίστηκε η ύπαρξη της διαφο-
ροποιημένης εικονογράφησης, τόσο στους πρωταγωνιστικούς, όσο και στους 
δευτερεύοντες χαρακτήρες, όπως και στις αντίστοιχες δραστηριότητες τους εις 
βάρος ξανά του γυναικείου φύλου με ποσοστό (99%) και (100%) αντίστοιχα.

Βέβαια, όλα τα παραπάνω στοιχεία αναμένονταν με βάση το θεωρητικό μέρος της 
παρούσας μελέτης, καθώς και η μελέτη της Eurydice (2010) τόνιζε ότι στα σχολικά 
βιβλία το ανδρικό φύλο παρουσιάζονταν πιο συχνά και σε ποικιλία ενεργών ρόλων 
από ότι το γυναικείο φύλο, το οποίο εκπροσωπούνταν σε πιο παθητικούς ρόλους.
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Γράφημα 11. Κατηγορία 2.1 – Δραστηριότητες πρωταγωνιστικών 
χαρακτήρων/ 2.2 – Διαφοροποιημένη εικονογράφηση/ 2.3 – Γλωσσικός 

σεξισμός πρωταγωνιστικών χαρακτήρων) – Εικονικές αναφορές

Γράφημα 12. Κατηγορία (3.1 – Δραστηριότητες δευτερευόντων 
χαρακτήρων/ 3.2 Διαφοροποιημένη εικονογράφηση/ 3.3 – Γλωσσικός 

σεξισμός δευτερευόντων χαρακτήρων) – Εικονικές αναφορές

Ολοκληρώνοντας, σχετικά με την ύπαρξη του σεξισμού ως προς τη χρήση 
της γλώσσας, ο γλωσσικός σεξισμός ήταν υπαρκτός σε όλα τα σχολικά εγχει-
ρίδια και όσον αφορά στις αναφορές είτε κειμενικές, είτε εικονικές που εντο-
πίστηκε, καταγράφηκε σε όλες εις βάρος του γυναικείου φύλου με το συντρι-
πτικό ποσοστό του (100%) έναντι του ανδρικού φύλου με (0%).
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Τα εν λόγω αποτελέσματα συμβαδίζουν με πλήθος θεωρητικών (Γκασούκα 
κ. συν., 2015· Lee & Collins, 2009· Maki, 2015· Π.Ι.Ε., 2008β) και ερευνη-
τικών εργασιών (Αλεξόπουλος κ. συν., 2015· Κανταρτζή & Πλιόγκου, 2007· 
Lee, 2014b· Πλιόγκου κ. συν., 2017) στην Ελλάδα και διεθνώς.

Γράφημα 13. Κατηγορία (2.1 – Δραστηριότητες πρωταγωνιστικών 
χαρακτήρων/ 2.2 – Γλωσσικός σεξισμός πρωταγωνιστικών χαρακτήρων 

 – Κειμενικές αναφορές

Γράφημα 14. Κατηγορία (3.1 – Δραστηριότητες δευτερευόντων χαρακτήρων/ 
3.2 – Γλωσσικός σεξισμός δευτερευόντων χαρακτήρων) – Κειμενικές αναφορές
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Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Πρόγραμμα της «Στρατηγική για την ισότητα 
γυναικών και ανδρών» για το 2010 - 2015 τονίζει την αναγκαιότητα της 
προώθησης της έμφυλης ισότητας στην οικονομική ανάπτυξη και αναφέρει 
την εκπαίδευση ως σημαντικότατο τμήμα της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” 
(Γκασούκα κ. συν., 2015). Η Στρατηγική αυτή θεμελιώνεται πάνω στο Χάρτη 
Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2006-2010, η οποία 
έχει ως έναν από τους κεντρικούς άξονες προτεραιότητας της, την απαλοιφή 
των έμφυλων στερεοτύπων στην κοινωνία (Γκασούκα κ. συν., 2015). Παρόλα 
αυτά, σήμερα η ανισότητα των δυο φύλων υφίσταται ακόμη στην εκπαίδευση. 
Στην ετήσια έκθεση της European Commission (2017) για όλα τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με της 
οποίας τα ευρήματα συμφωνεί ήδη εδώ και μια πενταετία ο Van Bavel (2012), 
διαπιστώνεται ότι, αν και το γυναικείο φύλο πλέον υπερτερεί αριθμητικά στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 43.9 %, ωστόσο αποτελεί τη μειοψηφία 
στις σχολές των θετικών επιστημών με ποσοστό 27.0 %, αλλά και στα τμήματα 
που οδηγούν σε επαγγέλματα με υψηλό κύρος (λ.χ. σχολή Πολυτεχνείου), 
όπου το ανδρικό φύλο είναι εκείνο που υπερέχει αριθμητικά. Αντιθέτως, τα 
τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών (λ.χ. Φιλοσοφικής και Παιδαγωγικών), 
κατακλύζονται ιδίως από τις φοιτήτριες με ποσοστό 67 % έναντι των φοιτητών, 
αφού εξακολουθεί να υφίσταται η συντηρητική αντίληψη ότι το επάγγελμα του/
της εκπαιδευτικού βρίσκεται πιο κοντά στη γυναικεία φύση και στο μητρικό 
καθήκον της για φροντίδα (European Commission, 2017). 

Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο εξακολουθεί να διαδραματίζει ένα κύριο 
ρόλο στη διαδικασία της αναπαραγωγής της ανισότητας των δύο φύλων, 
καθώς δεν εφαρμόζει τις ίδιες διδακτικές πρακτικές και στα δύο φύλα μέσα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, οδηγώντας έτσι στην ενίσχυση των παρα-
δοσιακών στερεοτύπων σε σχέση με τη γυναικεία και ανδρική ταυτότητα 
(Π.Ι.Ε., 2008β). Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με 
τους μαθητές και τις μαθήτριές τους (Βεκρή & Βρυωνίδης, 2010), καθώς και 
το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων μεταδίδουν και διδάσκουν με έμ-
μεσο τρόπο στους μαθητές και στις μαθήτριες τα συντηρητικά έμφυλα στε-
ρεότυπα, τα οποία μετέπειτα υποκινούν την κοινωνική προκατάληψη και 
ανισότητα (Πλιόγκου κ. συν., 2017). Η κοινωνικοποιητική λειτουργία των 
σχολικών εγχειριδίων για τη μετάδοση των έμφυλων μηνυμάτων συντελεί-
ται παράλληλα μέσω δύο διαφορετικών επικοινωνιακών επιπέδων, δηλαδή 
μέσω των περιεχομένων των κειμένων και μέσω της εικονογράφησης τους 
(Karintzaidis et al, 2016).



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

76 Φωτεινή Καμαρέτσου, Αγγελική Κίτσιου

Στη βάση αυτή, ωστόσο, από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας εί-
ναι σημαντικό να αναφερθούν οι θετικές αλλαγές και προσπάθειες που παρα-
τηρήθηκαν από την εξέταση των εν λόγω βιβλίων ως προς την προαγωγή της 
έμφυλης ισότητας. Εν παραδείγματι, σημαντική ήταν η αύξηση των γυναικεί-
ων μελών τόσο στη συγγραφή, όσο και στην συντακτική επιτροπή των προα-
ναφερόμενων σχολικών εγχειριδίων, μην επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των 
ερευνών των Dejene (2017), Falah (2013), Jabeen & Ilyas (2012) και Πλιό-
γκου κ. συν. (2017).

Ακόμη, ελπιδοφόρα διαπίστωση ήταν και η αύξηση του ποσοστού σε (50 
%) της αντιπροσώπευσης και των δύο φύλων στο χώρο των Θετικών Επιστη-
μών, καθώς αναμενόταν η περιορισμένη αναφορά σε διάσημα πρόσωπα του 
γυναικείου φύλου για τις Θετικές Επιστήμες λόγω της έμφυλα στερεοτυπικής 
αντίληψης ότι οι άνδρες είναι περισσότερο αρμόδιοι για το χώρο αυτό (Πλιό-
γκου κ. συν., 2017).

Εντούτοις, από την άλλη πλευρά, όσον αναφορά στα διάσημα πρόσωπα και 
από τους υπόλοιπους χώρους, όπως λ.χ. στο χώρο των Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών, των Τεχνών και των επιστημών του Μηχανικού και της Τεχνολογίας, το 
ανδρικό φύλο ήταν αυτό που επικράτησε αριθμητικά, όπως και σε προηγού-
μενες αντίστοιχες έρευνες (Falah, 2013· Πλιόγκου κ. συν. 2017).

Επιπλέον, αποθαρρυντικά παρατηρήθηκε ότι και η γυναικεία παρουσία δεν 
ήταν ισότιμη με την ανδρική, όχι μόνο όσον αφορά στους πρωταγωνιστικούς, 
αλλά και στους δευτερεύοντες/επικουρικούς χαρακτήρες, καθώς και στις αντί-
στοιχες δραστηριότητες τους, επιβεβαιώνοντας τις έρευνες των Jabeen & Ilyas 
(2012), Karintzaidis et al. (2016), Lee (2014b) και Luengo & Blazquez (2004). 

Επιπροσθέτως, δυστυχώς οι άνδρες συνέχιζαν να είναι δέσμιοι των στερε-
οτυπικών τους ρόλων, καθώς δεν εισέρχονταν στους στερεοτυπικά ¨γυναικεί-
ους χώρους ¨, προωθώντας και ενισχύοντας έτσι την ανισότητα των δύο φύ-
λων (Πλιόγκου κ. συν., 2017).

Εν συνεχεία, ακριβώς η ίδια εικόνα που σημειώθηκε προηγουμένως για τους 
έμφυλους ρόλους, παρατηρήθηκε και για τις συμπεριφορές των δύο φύλων. 
Έτσι, οι άνδρες συνέχιζαν να είναι δέσμιοι των στερεοτυπικών ικανοτήτων/
δεξιοτήτων (Karintzaidis et al., 2016· Μπονίδη, 2004). Ταυτόχρονα, οι γυναί-
κες παρέμειναν δέσμιες των στερεοτυπικών συναισθημάτων (Αλεξόπουλος κ. 
συν., 2015· Πλιόγκου κ. συν., 2017). 

Ακολούθως, παρατηρήθηκε απογοητευτικά η ύπαρξη της διαφοροποιημέ-
νης εικονογράφησης εις βάρος ξανά του γυναικείου φύλου, τόσο στους πρω-
ταγωνιστικούς, όσο και στους δευτερεύοντες χαρακτήρες, όπως και στις αντί-
στοιχες δραστηριότητες τους, επιβεβαιώνοντας και τη μελέτη της Eurydice 
(2010).
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Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι και η χρήση της γλώσσας δεν ήταν ισότι-
μη ως προς τα δύο φύλα, καθώς ο γλωσσικός σεξισμός ήταν υπαρκτός κατά 
πλειοψηφία εις βάρος του γυναικείου φύλου, συμβαδίζοντας και με τα ευρή-
ματα των Αλεξόπουλου κ. συν. (2015), Γκασούκα κ. συν. (2015), Κανταρτζή 
& Πλιόγκου (2007), Lee (2014b), Maki (2015) και Πλιόγκου κ. συν. (2017). 

Καταλήγοντας, λοιπόν, από όλα όσα προηγήθηκαν, είναι φανερό ότι για 
να επιτευχθεί πλήρως η ισότιμη αντιπροσώπευση των δύο φύλων και η αντι-
μετώπιση των έμφυλα στερεοτυπικών μηνυμάτων στα σημερινά και εν λόγω 
εξεταζόμενα σχολικά εγχειρίδια των τάξεων της Α΄ και Β΄ Δημοτικού χρειάζε-
ται να γίνουν ακόμη βήματα και αλλαγές προς τον στόχο αυτό, καθώς τα απο-
θαρρυντικά αποτελέσματα που διαπιστώθηκαν υπερβαίνουν τον αριθμό των 
θετικών αλλαγών και προσπαθειών. Έτσι, η παρούσα μελέτη συνεισφέρει σε 
μια αποτύπωση της αναπαράστασης των δυο φύλων στα σημερινά σχολικά 
βιβλία από όλα τα γνωστικά αντικείμενα των δύο αυτών τάξεων του δημοτι-
κού σχολείου, αναδεικνύοντας τόσο τα θετικά, όσο και τα αρνητικά σημεία 
που χρήζουν αλλαγών.

Παρόλο που η παρούσα μελέτη ενέχει περιορισμούς, καθώς η ποσοτικού 
τύπου ανάλυση περιεχομένου δεν καθιστούσε εφικτή τη δυνατότητα της απο-
τίμησης των αιτιατών σχέσεων (Robson, 2010), εντούτοις, δίνει τη δυνατότη-
τα στο μέλλον και για ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, καθιστώντας τους/
τις ερευνητές/ερευνήτριες ικανού/ικανές να εμβαθύνουν την ανάλυση του πε-
ριεχόμενου των συγκεκριμένων βιβλίων μέσω της ερμηνευτικής διαδικασίας.

Μια μελλοντική έρευνα πεδίου, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση ποσο-
τικών δεδομένων, κρίνεται ότι θα έφερε σημαντικές πληροφορίες για το τι γί-
νεται πραγματικά στην τάξη, δίνοντας έτσι και την οπτική τόσο των εκπαιδευ-
τικών, όσο και των μαθητών και μαθητριών. 
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Abstract

The purpose of this study is to examine the representations of the two sexes in 
the current school textbooks of the 1st and 2nd grade classes introduced in Pri-
mary School since 2006. Αt this age, children have not fully formed a critical 
way of thinking in order to understand the implicit and latent messages regard-
ing the roles of the two sexes. Quantitative content analysis was implied for this 
research, allowing the examination of both textual and pictorial material. The 
results highlight that, despite of the positive changes and efforts in promoting 
gender equality, the female presence is not equal to the male one as far as the 
leading and secondary characters and the famous personalities concerns, as 
well as their respective activities. Furthermore, both the linguistic sexism and 
the illustration continue to be not in favor of the female gender. 
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Πηγές επαγγελματικού άγχους και ποιότητα 
εργασιακού περιβάλλοντος εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον καιρό 
της οικονομικής κρίσης

Χρήστος Μοσχίδης 

Εισαγωγή

Ο όρος «οικονομική κρίση» αντανακλά την επιδείνωση καθοριστικών δεικτών 
μιας εθνικής Οικονομίας, όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της, τη διαθέσιμη 
ρευστότητα στην αγορά και την ικανότητα εξωτερικού δανεισμού της (Mishkin, 
1992). Από το 2010 και εξής, η Ελλάδα αδυνατεί να δανειστεί από τις διεθνείς 
χρηματαγορές και να καλύψει τις τρέχουσες δημοσιονομικές της ανάγκες. Ο 
αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία είναι μεγάλος 
και ιδιαίτερα για τον πληθυσμό της Θράκης, την 20ή φτωχότερη επαρχία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2011). Βασικές κρατικές 
δομές της χώρας, όπως η δημόσια Υγεία και Παιδεία, έχουν υποτιμηθεί δραματικά 
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2013). Ειδικότερα για την Παιδεία, από το 2008 έως το 
2013, οι κρατικές δαπάνες φέρεται να περιεστάλησαν σε ποσοστό 29% (European 
Commission/EACEA/Eurydice, 2013). Ταυτόχρονα, οι περικοπές στις αποδοχές 
των Ελλήνων εκπαιδευτικών ανήλθαν σε ποσοστό 40% των αποδοχών τους πριν 
το 2010 (European Commission/EACEA/Eurydice, 2013). 

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξι-
ολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΚΕΕ, 2011), 
η εκπαιδευτική πραγματικότητα μπορεί να κατατμηθεί σε πέντε θεματικά πεδία, 
εκ των οποίων τα τρία –(α) μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, (β) οργάνωση 
και διοίκηση του σχολείου και (γ) κλίμα και σχέσεις στο σχολείο–, καθώς και οι 
αντίστοιχοι δείκτες στους οποία αναλύονται, αφορούν την ποιότητα του εργα-
σιακού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών, τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 
οι εκπαιδευτικοί αφορμούν για να προσφέρουν το διδακτικό τους έργο.

Υπό συνθήκες μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, το υποβαθμισμένο ερ-
γασιακό περιβάλλον και το κλίμα ανασφάλειας που καλλιεργείται, ενδέχεται 
να προκαλούν επαγγελματικό άγχος στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τους 
Kyriacou και Sutclife (1978), το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών εί-
ναι το σύνολο των αρνητικών τους αντιδράσεων στις απαιτήσεις που εκπο-
ρεύονται από τον επαγγελματικό τους ρόλο. Μία σημαντική πηγή επαγγελ-
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ματικού άγχους προέρχεται από την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος 
των εκπαιδευτικών (Pratt, 1978˙ Trendal, 1989). Όταν το επαγγελματικό άγ-
χος υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνοδεύεται συνήθως από ποικί-
λα ψυχοσωματικά προβλήματα (Cooper & Marshall, 1976). Οι εκπαιδευτικοί 
στερούνται ενεργητικότητας, δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για την εργασία 
τους, φέρονται κυνικά στους μαθητές τους, αισθάνονται παγιδευμένοι σε ένα 
επάγγελμα που δεν τους ικανοποιεί, αντιμετωπίζουν κριτικά και με εκνευρι-
σμό τους συναδέλφους τους (Maslach, 2003). Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε μεγάλα, πολυθέσια σχολεία σε πόλεις φαίνεται να υπόκεινται 
περισσότερο στο επαγγελματικό άγχος και να βιώνουν εντονότερα τις αρνητι-
κές επιπτώσεις του (Kyriacou & Sutclife, 1977). 

Όσον αφορά το επαγγελματικό άγχος των Ελλήνων εκπαιδευτικών, έχουν κατά 
καιρούς μελετηθεί οι πηγές του και η επίδραση του φύλου (Antoniou, Polychroni 
& Vlachakis, 2006), η σχέση του με δημογραφικά χαρακτηριστικά (Παπαδόπου-
λος & Σταμόπουλος, 2011) και η εξέλιξή του σε σύνδρομο επαγγελματικής εξου-
θένωσης (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιάς & Γιαβρίμης, 2002˙ Πατσάλης 
& Παπουτσάκη, 2010). Από την επιστημονική βιβλιογραφία, όμως, λείπουν οι 
ερευνητικές προσπάθειες σύνδεσής του με την ποιότητα του εργασιακού περιβάλ-
λοντος και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επιβλήθηκαν με την κρίση.

Στόχος-ερευνητικά ερωτήματα

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση της 
ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος των μόνιμων δασκάλων του Νομού 
Ξάνθης με τις πηγές του επαγγελματικού άγχους τους, στο πλαίσιο της νέας 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: (α) ποια είναι τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος για τους συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς, (β) ποιες είναι οι πηγές του επαγγελματικού άγχους τους, (γ) ποια 
είναι η σχέση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος 
των εκπαιδευτικών με τις πηγές επαγγελματικού άγχους τους και (δ) ποια είναι η 
ιδιαίτερη συμβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος 
των συμμετεχόντων στη διαμόρφωση των πηγών επαγγελματικού άγχους τους.

Μέθοδος

Συμμετέχοντες και Διαδικασία

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 78 μόνιμοι δάσκαλοι που υπηρετούσαν σε 
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δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 
Ξάνθης και που ανήκαν στον αστικό ιστό της πόλης. Από αυτούς, 19 (24,35%) 
ήταν άνδρες και 59 (75,64%) γυναίκες. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν 
έγγαμοι (Ν = 46, 58,97%) και κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος (Ν = 
51, 65,38%). Ο ερευνητής επέλεξε οι συμμετέχοντες να εργάζονται μόνιμα σε 
μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης. Η τελευταία εντοπίζονταν μόνιμα, πριν την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης, ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες με τη χαμηλότερη ανάπτυξη 
και το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994). 
Η οικονομική κρίση όξυνε ακόμη περισσότερο τη δυσχερή οικονομική 
της κατάσταση (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2015). Ο 
ερευνητής ανέμενε ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα 
του εργασιακού περιβάλλοντος των μόνιμων δασκάλων του Νομού Ξάνθης, 
θα συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση των πηγών του επαγγελματικού 
άγχους τους. Η δειγματοληπτική μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η τυχαία 
δειγματοληψία. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στον χώρο 
εργασίας των εκπαιδευτικών και διήρκησε περίπου 20 λεπτά.

Μέσο συλλογής δεδομένων

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που 
περιλάμβανε τρία μέρη (βλ. Παράρτημα). Στο πρώτο μέρος καταγράφηκαν 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Το δεύτερο μέρος του ερευνητικού 
εργαλείου κατασκευάστηκε από τον ερευνητή με βάση αντίστοιχα, διεθνώς 
αναγνωρισμένα ερωτηματολόγια (Kyriacou & Pratt, 1985˙ Kyriacou & Sutcliffe, 
1977). Το εργαλείο περιλαμβάνει εκτενή λίστα πηγών άγχους μετεγγραμμένων σε 
συνολικά 50 στοιχεία-δηλώσεις. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούν οκτώ παράγοντες 
επαγγελματικού άγχους: (α) οικονομικός παράγοντας (20, 29, 37, 46, 47), (β) 
αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον (2, 8, 9, 10, 13, 17, 21, 27), (γ) ανασφάλεια 
στον χώρο εργασίας (4, 14, 26, 43, 50), (δ) σχέσεις, φόρτος εργασίας και πίεση 
χρόνου (7, 12, 16, 19, 24, 33, 36, 38), (ε) συνθήκες στο σχολείο (1, 5, 6, 18, 23, 31, 
32, 44), (στ) μαθησιακή διαδικασία-συμπεριφορά μαθητών (3, 22, 25, 30, 34, 35, 
39, 45), (ζ) έλλειψη υποστήριξης (11, 15, 48, 49, 42) και (η) μείωση του κύρους 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (28, 40, 41). Οι δύο πρώτοι παράγοντες 
προστέθηκαν από τον ερευνητή, σε μια προσπάθεια πληρέστερης αποτύπωσης 
των δυσμενών επιδράσεων της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα του εργασιακού 
περιβάλλοντος των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Τα 50 στοιχεία-δηλώσεις 
κατανεμήθηκαν τυχαία στο ερωτηματολόγιο. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 
απαντήσουν στις δηλώσεις σε μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert.
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Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου κατασκευάστηκε με βάση το θεωρη-
τικό πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού έργου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΚΕΕ, 2011). Τα τρία θεματικά πεδία 
στα οποία το πρόγραμμα ανέλυε την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος 
των εκπαιδευτικών ήταν: (1) μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, (2) οργάνωση 
και διοίκηση του σχολείου και (3) κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. Τα θεματι-
κά πεδία περιλάμβαναν με τη σειρά τους επιμέρους δείκτες. Για το πρώτο πε-
δίο οι δείκτες ήταν: (α) υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, (β) οικονομικοί 
πόροι και (γ) διδακτικό προσωπικό. Για το δεύτερο πεδίο οι δείκτες ήταν: (α) 
διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, (β) συντονισμός της 
σχολικής ζωής, (γ) αξιοποίηση μέσων και πόρων και (δ) υποστήριξη της επι-
στημονικής-παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών. Για το 
τρίτο πεδίο οι δείκτες ήταν: (α) σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, (β) σχέ-
σεις εκπαιδευτικών-μαθητών και σχέσεις μεταξύ των μαθητών, (γ) σχέσεις 
σχολείου-γονέων και (δ) σχέσεις σχολείου-φορέων. Οι παραπάνω δείκτες με 
τη σειρά τους μετεγγράφηκαν από τον ερευνητή σε αντίστοιχες ερωτήσεις. 
Για παράδειγμα, για το πεδίο μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό και τον δείκτη 
επάρκειας των οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολεί-
ου, οι ερωτήσεις του ερευνητή ήταν: (α) «Συμβάλλουν οι διαθέσιμοι οικονο-
μικοί πόροι του σχολείου σας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο;» και (β) «Θεωρείτε ότι οι διαθέσιμοι οικονομικοί 
πόροι του σχολείου σας επιτρέπουν την ανάπτυξη ενισχυτικών και υποστηρι-
κτικών παρεμβάσεων;». Από την ανάλυση των πεδίων σε δείκτες και αυτών 
με τη σειρά τους σε ερωτήματα, προέκυψαν συνολικά 30 ερωτήσεις, οι οποί-
ες και αποτέλεσαν το περιεχόμενο του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου.

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της έρευνας, ο ερευνητής διένειμε τα προς 
συμπλήρωση ερωτηματολόγια σε τρεις εκπαιδευτικούς, για τον εντοπισμό πιθα-
νών προβλημάτων στην ακρίβεια και σαφήνεια διατύπωσης των ερωτημάτων. 
Παρόμοια, για την εγκυρότητα του περιεχομένου των ερωτηματολογίων, ο ερευ-
νητής τα παρουσίασε και ζήτησε τις παρατηρήσεις ενός εκπαιδευτικού ψυχολό-
γου. Για την ενίσχυση της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, επισυνάφθηκαν 
αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υπήρχε η φυσική παρουσία του ερευνητή.

Ευρήματα

Για τη διερεύνηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, υπολογίστηκαν οι 
μέσοι όροι των ερωτήσεων εκείνων που αντιστοιχούσαν σε καθένα από τα τρία 
θεματικά πεδία ανάλυσης της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος των 
εκπαιδευτικών (Γιαλαμάς, 2007). Για παράδειγμα, ο μέσος όρος του θεματικού 
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πεδίου οργάνωση και διοίκηση του σχολείου προέκυψε από τον υπολογισμό 
του μέσου όρου των ερωτήσεων 1-14. 

Γράφημα 1. Μέσοι όροι θεματικών πεδίων για την ποιότητα 
του εργασιακού περιβάλλοντος

Από το Γράφημα 1 προκύπτει ότι το πεδίο κλίμα και σχέσεις στο σχολείο 
έχει τον υψηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 3,021, Τ.Α. = 0,511), ενώ το πεδίο μέσα, 
πόροι ανθρώπινο δυναμικό έχει τον χαμηλότερο (Μ.Ο. = 2,36, Τ.Α. = 0,954).

Για τη διερεύνηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, υπολογίστηκαν 
αρχικά οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των συμμετε-
χόντων στις δηλώσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, που αφο-
ρούσε τις πηγές επαγγελματικού άγχους (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) 
των δηλώσεων των πηγών του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών 

Δήλωση Μ.Ο. Τ.Α.
Μείωση βασικού μισθού και επιδομάτων 3,859 0,935

Κατάργηση οργανικών θέσεων 3,628 1,129

Διακοπή προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 3,589 0,903
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Μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα 3,512 0,949

Ελλιπή εποπτικά μέσα διδασκαλίας 3,512 1,136

Χαμηλό status του επαγγέλματος του δασκάλου 3,474 0,733

Παραβατικές συμπεριφορές μαθητών μου 3,474 1,041

Αδυναμία βελτίωσης των κακώς κειμένων 3,435 1,064

Αναμενόμενη αύξηση διδακτικού ωραρίου 3,423 0,919

Αδυναμία μισθολογικής εξέλιξης 3,410 1,155

Αδιάφοροι για τη μάθηση μαθητές 3,371 1,094

Φόβος απολύσεων 3,333 1,112

Ανάθεση επιπλέον καθηκόντων αμισθί 3,307 1,292

Συγχωνεύσεις σχολείων 3,294 1,140

Υπερβολικές κρατήσεις εφορίας 3,282 0,938

Η εποπτεία των μαθητών στα διαλείμματα 3,217 1,052

Επιβολή ενιαίου μισθολογίου 3,192 1,151

Μη έγκαιρη τοποθέτηση αποσπασμένων αναπληρωτών κ.λπ. 3,192 1,348

Περικοπές κρατικών δαπανών για την παιδεία 3,179 1,041

Μαθησιακά προβλήματα ορισμένων μαθητών μου 3,166 1,011

Αυστηροποίηση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα 3,166 1,011

Έλλειψη κατάρτισης για διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς 3,166 1,049

Μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου έργου μου 3,166 1,210

Ενδοσχολικές συγκρούσεις με συναδέλφους ή με τον διευθυντή 3,166 0,959

Έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης 3,128 1,132

Παρεμβάσεις στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου μου 3,115 0,897

Μαθητές με μειωμένα κίνητρα μάθησης 3,089 0,928

Έλλειψη υποστήριξης από ειδικούς 3,089 0,928

Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 3,064 0,902

Αυξημένα διοικητικά καθήκοντα 3,000 1,019

Ευκαιρίες επιμόρφωσης λιγότερες από το επιθυμητό 2,974 1,127

Μείωση θέσεων μετάθεσης απόσπασης 2,948 0,895

Επικείμενη αξιολόγηση 2,948 1,043
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Έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μου 2,935 1,188
Καθυστερήσεις στην αποστολή βιβλίων, οδηγιών για τη διδακτέα 
ύλη κ.λπ. 2,935 0,958

Έλλειψη χρόνου για την αποπεράτωση της διδακτέας ύλης 2,935 1,154

Διδασκαλία σε διάφορες τάξεις 2,923 1,090

Μεγάλος φόρτος εργασίας στο σχολείο 2,897 1,051

Προβλήματα σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων 2,871 1,154

Μεγάλο εύρος ύλης προς διδασκαλία 2,820 1,256

Ανομοιογένεια τάξεων ως προς το μαθησιακό επίπεδο 2,794 0,958

Παραμονή στον χώρο εργασίας πέραν του διδακτικού ωραρίου 2,717 0,938

Φόρτος εργασίας στο σπίτι 2,692 1,154

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε συναδέλφους 2,653 1,160

Έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία του μαθήματος 2,653 1,017

Τροποποίηση στις αναθέσεις μαθημάτων σε ειδικότητες 2,576 1,025

Ασάφεια σχετικά με τον ρόλο μου στο σχολείο 2,551 1,076

Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων 2,487 1,101

Επιβολή ποινών στους μαθητές μου 2,448 0,877

Δυσκολίες μετάβασης στο σχολείο 2,205 1,061

Σημείωση. 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = Πάρα πολύ, 5 = Απόλυτα.

Από τον Πίνακα 1 προέκυψε ότι ο υψηλότερος μέσος όρος αφορού-
σε τις απαντήσεις στη δήλωση μείωση βασικού μισθού και επιδομάτων 
(Μ.Ο. = 3,859, Τ.Α. = 0,935). Ο χαμηλότερος μέσος όρος αφορούσε τις 
απαντήσεις στη δήλωση δυσκολίες μετάβασης στο σχολείο (Μ.Ο. = 2,205, 
Τ.Α. = 1,061).

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των δηλώσεων εκείνων 
που αντιστοιχούσαν σε καθένα από τους οκτώ παράγοντες επαγγελματι-
κού άγχους των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος του παρά-
γοντα σχέσεις, φόρτος εργασίας και πίεση χρόνου προέκυψε από τον υπο-
λογισμό του μέσου όρου των δηλώσεων με αριθμό 7, 12, 16, 19, 24, 33, 
36, 38 (βλ. Γράφημα 2). 
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Γράφημα 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων 
επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών 

(1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = Πάρα πολύ, 5 = Απόλυτα).

Από τους μέσους όρους των οκτώ παραγόντων που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2, προκύπτει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επαγγελματικού άγ-
χους των συμμετεχόντων είναι ο οικονομικός (Μ.Ο. = 3,418, Τ.Α. = 0,742), 
ενώ ο λιγότερο σημαντικός είναι ο παράγοντας μείωση κύρους επαγγέλματος 
(Μ.Ο. = 2,654, Τ.Α. = 0,752). 

Για να διερευνηθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, ελέγχθηκε ο δείκτης γραμ-
μικής συσχέτισης Pearson r μεταξύ των οκτώ παραγόντων επαγγελματικού άγ-
χους των εκπαιδευτικών και των πεδίων ποιότητας εκπαιδευτικού εργασιακού 
περιβάλλοντος (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002) (βλ. Πίνακα 2). 
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Πίνακας 2. Συσχετίσεις των οκτώ παραγόντων επαγγελματικού άγχους 
των εκπαιδευτικών με τα πεδία ποιότητας εκπαιδευτικού εργασιακού περιβάλλοντος

Παράγοντες επαγγελματικού άγχους 
εκπαιδευτικών

Πεδία ποιότητας εκπαιδευτικού 
εργασιακού περιβάλλοντος

οργάνωση και 
διοίκηση

κλίμα και 
σχέσεις 

στο 
σχολείο

μέσα 
πόροι, 

ανθρώπινο 
δυναμικό

οικονομικός r -0,331 -0,322 -0,416
p 0,003 0,004 0,000

εργασιακό περιβάλλον r -0,226 0,043 -0,154
p 0,047 0,705 0,179

ανασφάλεια r -0,073 0,031 -0,183
p 0,526 0,788 0,109

σχέσεις r -0,075 -0,155 -0,223
p 0,512 0,176 0,050

συνθήκες r 0,060 0,042 -0,227
p 0,600 0,712 0,046

μαθησιακή διαδικασία r -0,185 -0,288 0,111
p 0,105 0,010 0,333

έλλειψη υποστήριξης r -0,188 -0,195 -0,244
p 0,099 0,087 0,031

μείωση κύρους r -0,408 -0,149 -0,347
p 0,000 0,193 0,002

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι οι περισσότερες συσχετίσεις μεταξύ πα-
ραγόντων και πεδίων δεν είναι στατιστικά σημαντικές (r ˂ |0,5|), p ˃ 0,005). 
Ο οικονομικός παράγοντας παρουσίασε την υψηλότερη αρνητική συσχέτιση 
με το πεδίο μέσα, πόροι ανθρώπινο δυναμικό (r = -0,416, p = 0,000) και κα-
τόπιν ο παράγοντας μείωση κύρους επαγγέλματος με το πεδίο οργάνωση και 
διοίκηση (r = -0,408, p = 0,000). Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν τον οικο-
νομικό ως τον σημαντικότερο παράγοντα επαγγελματικού άγχους, θεωρούσαν 
παράλληλα ανεπαρκή τα μέσα, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό του 
σχολείου τους, ενώ εκείνοι που θεωρούσαν τη μείωση του κύρους τους ως τον 
σημαντικότερο παράγοντα επαγγελματικού άγχους, θεωρούσαν παράλληλα 
ανεπαρκή τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου τους.

Για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα και για να διερευνηθεί η ικανότητα πρό-
βλεψης των πεδίων ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος των εκπαιδευ-
τικών στο μελλοντικό επαγγελματικό άγχος τους, διεξήχθησαν δύο αναλύσεις 
πολλαπλής βηματικής παλινδρόμησης (stepwise multiple regression, Ηowitt 
& Cramer, 2007) (βλ. Πίνακες 3 και 4).
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Πίνακας 3. Πολλαπλή βηματική παλινδρόμηση μεταβλητών πρόβλεψης για 
τον οικονομικό παράγοντα στο σύνολο του δείγματος

Μεταβλητή 
κριτήριο

Μεταβλητή 
πρόβλεψης R R2 Adjusted 

R2

Οικονομικός 
παράγοντας

Μέσα, πόροι, 
ανθρώπινο δυναμικό 0,416 0,173 0,162

Οργάνωση και διοίκηση 0,470 0,221 0,200

Μεταβλητή 
κριτήριο

Μεταβλητή 
πρόβλεψης β

Τυπικό 
σφάλμα 

b
Beta t p

Οικονομικός 
παράγοντας

Μέσα, 
πόροι, 

ανθρώπινο 
δυναμικό

-0,325 0,100 -0,348 -3,263 0,002

Οργάνωση 
και διοίκηση -0,411 0,193 -0,228 -2,134 0,036

Μεταβλητή 
κριτήριο

Μεταβλητή 
πρόβλεψης Tolerance VIF

Οικονομικός 
παράγοντας

Μέσα, πόροι, 
ανθρώπινο 
δυναμικό

0,912 1,097

Οργάνωση και 
διοίκηση 0,912 1,097

Η πρώτη ανάλυση έδειξε ότι το πεδίο οργάνωση και διοίκηση εξηγεί το 
17,3% της διακύμανσης του οικονομικού παράγοντα [F(1, 76) = 15,925, p 
= 0,000] και το πεδίο μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό εξηγεί ένα επιπλέον 
4,7% της διακύμανσης του ίδιου παράγοντα [F(1, 75) = 4,552, p = 0,036]. Ο 
οικονομικός παράγοντας συσχετίζεται με τον μέσο όρο της επίδοσης στα πεδία 
οργάνωση και διοίκηση και μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, φάνη-
κε ότι δεν υπάρχει υψηλός βαθμός γραμμικότητας (collinearity) μεταξύ των 
ανεξάρτητων μεταβλητών πρόβλεψης (Μακράκης, 1997). 
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Πίνακας 4. Πολλαπλή βηματική παλινδρόμηση μεταβλητών πρόβλεψης για 
τον παράγοντα μείωση κύρους επαγγέλματος στο σύνολο του δείγματος

Μεταβλητή 
κριτήριο

Μεταβλητή 
πρόβλεψης R R2 Adjusted 

R2

Παράγοντας
μείωση κύρους

Οργάνωση και διοίκηση 0,408 0,167 0,156

Μέσα, πόροι, 
ανθρώπινο δυναμικό 0,472 0,223 0,201

Μεταβλητή 
κριτήριο

Μεταβλητή 
πρόβλεψης β

Τυπικό 
σφάλμα 

b
Beta t p

Παράγοντας
μείωση κύρους

Οργάνωση 
και διοίκηση -0,613 0,195 -0,335 -3,139 0,002

Μέσα, πόροι, 
ανθρώπινο 
δυναμικό

-0,234 0,101 -0,247 -2,320 0,023

Μεταβλητή 
κριτήριο

Μεταβλητή 
πρόβλεψης Tolerance VIF

Παράγοντας
μείωση κύρους

Οργάνωση και 
διοίκηση 0,912 1,097

Μέσα, πόροι, 
ανθρώπινο 
δυναμικό

0,912 1,097

Η δεύτερη ανάλυση έδειξε ότι το πεδίο οργάνωση και διοίκηση εξηγεί το 
16,7% της διακύμανσης του παράγοντα μείωση κύρους [F(1, 76) = 15,212, p 
= 0,000] και το πεδίο μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό εξηγεί ένα επιπλέον 
5,6% της διακύμανσης του ίδιου παράγοντα [F(1, 75) = 5,380, p = 0,023]. Ο 
παράγοντας μείωση κύρους συσχετίζεται με τον μέσο όρο της επίδοσης στα 
πεδία οργάνωση και διοίκηση και μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, 
φάνηκε ότι δεν υπάρχει υψηλός βαθμός γραμμικότητας (collinearity) μεταξύ 
των ανεξάρτητων μεταβλητών πρόβλεψης.
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Συζήτηση

Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι το 
ποιοτικότερο χαρακτηριστικό του εργασιακού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων 
στην έρευνα εκπαιδευτικών, ήταν το κλίμα και οι σχέσεις. Το εύρημα είναι σύμφωνο 
με αντίστοιχα παλαιότερων εργασιών, που διαπίστωσαν ότι στα δημοτικά σχολεία 
της Ελλάδας επικρατούσε το «ανοικτό» σχολικό κλίμα, με χαρακτηριστικά του τις 
αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τον διευθυντή του σχολείου 
και τους μαθητές (Καβούρη, 1998˙ Τζάνη, Παμουκτσόγλου & Στρατικόπουλος, 
1998). Ο χαμηλότερος μέσος όρος που καταγράφηκε στο πεδίο μέσα, πόροι, 
ανθρώπινο δυναμικό πιθανώς υποδήλωνε την αναγνώριση από τους συμμετέχοντες 
της υποβάθμισης του εργασιακού τους περιβάλλοντος, ωστόσο φαίνεται ότι οι 
κακές οικονομικές συνθήκες της εποχής και η συνεχής μείωση των προσφερόμενων 
οικονομικών πόρων, υλικών μέσων, υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών δεν 
αποτυπώθηκαν στα άλλα δύο πεδία του κλίματος, των διαπροσωπικών σχέσεων 
των εκπαιδευτικών και της οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών μονάδων.

Ένα επιπλέον εύρημα ήταν ότι οι σημαντικότερες πηγές επαγγελματικού άγχους 
των συμμετεχόντων ήταν η μείωση του βασικού μισθού και των επιδομάτων, η κα-
τάργηση των οργανικών θέσεων και η διακοπή των προσλήψεων μόνιμου προσωπι-
κού. Η ιεράρχηση των πηγών από τους συμμετέχοντες διέφερε από τις αντίστοιχες 
άλλων ερευνών που πρόκριναν την άσχημη συμπεριφορά των μαθητών στο μάθη-
μα, την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να διατηρήσει ένα επίπεδο αξιών στο μάθη-
μα και τη χαμηλή κινητοποίηση των μαθητών (Kyriakou & Sutcliffe, 1977) ή τον 
εργασιακό φόρτο, τον αυξημένο αριθμό ευθυνών και τον μεγάλο αριθμό μαθητών 
ανά τάξη (Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1997). Η ιεράρχηση των παραγόντων 
άγχους επίσης διέφερε. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί διέκριναν τον οικονομικό πα-
ράγοντα ως τον σημαντικότερο για την πρόκληση επαγγελματικού άγχους, σε αντί-
θεση με συναδέλφους τους σε άλλες παλαιότερες έρευνες (Antoniou, Polychroni 
& Vlachakis, 2006˙ Pithers & Soden, 1998). Το πρόκριμα των απολαβών είτε ως 
μεμονωμένη πηγή είτε ως παράγοντας επαγγελματικού άγχους στην παρούσα ερ-
γασία αποτυπώνει ίσως την αρνητική επίδραση των οικονομικών μέτρων των τε-
λευταίων ετών στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών.

Εντοπίστηκε επίσης χαμηλή στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στα τρία πεδία ποιό-
τητας του εκπαιδευτικού έργου και σε δύο μόνο παράγοντες επαγγελματικού άγχους, 
τον οικονομικό και τη μείωση κύρους. Το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών 
ίσως να εντοπίζεται λιγότερο στην ποιότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος 
και να αποδίδεται περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία των εκπαιδευτικών, στα ιδιαί-
τερα ψυχικά χαρακτηριστικά και στην εν γένει συγκρότησή τους (Trendall, 1989). 
Ίσως μάλιστα ο προστατευτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, η 
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σταθερότητα του μισθού και η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να προγραμματίζει 
την καθημερινότητά του να αντισταθμίζουν το επαγγελματικό του άγχος. 

Η πολλαπλή βηματική παλινδρόμηση απέδωσε ένα σημαντικό ποσοστό της δια-
κύμανσης του οικονομικού παράγοντα επαγγελματικού άγχους στο πεδίο ποιότητας 
του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα, πόροι και ανθρώπινο δυναμικό (17,3%) και 
ένα επιπλέον ποσοστό (4,7%) στο πεδίο οργάνωση και διοίκηση. Το εύρημα αυτό 
βρίσκεται σε αντιστοιχία με αντίστοιχα ευρήματα ερευνών που υποδεικνύουν τις 
βαριές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στις 
δομές του και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών (Ο.E.C.D., 2013a). Είναι 
ενδεικτικό ότι για τα έτη 2008-2012, οι περικοπές των κρατικών δαπανών για την 
Παιδεία ανήλθαν περίπου στο 20% και οι περικοπές των αποδοχών των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών έφτασαν στο ποσοστό του 40% (E.T.U.C.E., 2013).

Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης του παράγοντα μείωση κύ-
ρους αποδόθηκε στο πεδίο οργάνωση και διοίκηση (16,7%) και ένα επιπλέον πο-
σοστό (5,6%) στο πεδίο μέσα, πόροι, ανθρώπινο δυναμικό. Το εύρημα αυτό συμ-
φωνεί με αντίστοιχα άλλων εργασιών, που δείχνουν ότι η απαξίωση του έργου και 
του κύρους των εκπαιδευτικών μπορεί να αποδίδεται στον περιορισμένο ρόλο και 
στην έλλειψη αυτοδυναμίας των διευθυντών των σχολικών μονάδων να αποκλί-
νουν από τον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό του Υπουργείου, στην ελλιπή και συ-
χνά υποβαθμισμένη ενδοσχολική επιμόρφωση, στην απουσία κινήτρων και στην 
έλλειψη καινοτομίας και δημιουργικότητας (Καβούρη, 1998).

Επίσης, δεν αποδόθηκε κάποιο ποσοστό της διακύμανσης των δύο παραγόντων 
επαγγελματικού άγχους στο πεδίο κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. Φαίνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί, παρά την υποβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντός τους, επενδύ-
ουν περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν 
το επαγγελματικό άγχος τους και να εκτελέσουν τα διδακτικά τους καθήκοντα. Οι 
σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων στη διδακτική διαδικασία πρέ-
πει να διατηρούν μια ιδιαίτερη αξία αναφορικά με τη λειτουργικότητα του σχολείου 
και την επιτυχία των στόχων του, παρά τις οικονομικές δυσκολίες του καιρού μας 
(Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). Επιπρόσθετα, οι συναδελφικές και συνεργατικές 
σχέσεις, καθώς και το αίσθημα ενότητας και κοινών αντιλήψεων μεταξύ των εκ-
παιδευτικών, αποτελούν ίσως το ισχυρότερο στοιχείο της κουλτούρας της σχολι-
κής μονάδας, που ξεπερνά τις ατομικές οικονομικές δυσκολίες (Παπαναούμ, 1995).

Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει την εξέλιξη της σχέσης ανάμεσα 
στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και στους παράγοντες του επαγγελματικού 
άγχους των εκπαιδευτικών. Περιορισμό της παρούσας έρευνας συνιστά το σχετικά 
μικρό και μη αντιπροσωπευτικό μέγεθος του δείγματος, ώστε τα συμπεράσματά 
της να μην μπορούν να γενικευθούν με ασφάλεια. Ο σχεδιασμός μιας παράλληλης 
ποιοτικής έρευνας θα οδηγούσε πιθανώς σε βαθύτερη κατανόηση του θέματος. 
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Συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς που θεωρούν ως σημαντικότερες, διαφορετικές ο 
καθένας πηγές επαγγελματικού άγχους, θα οδηγούσαν ίσως στην εμφάνιση νέων 
ερωτημάτων για τον ερευνητή. Στο μέλλον θα ήταν επίσης σημαντική η διερεύνη-
ση των τρόπων με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται το επαγγελματι-
κό άγχος τους και αμβλύνουν τις αρνητικές του επιπτώσεις, βασισμένοι στις δικές 
τους προσωπικές δυνάμεις ή στη βοήθεια των διαθέσιμων, υπηρεσιακών, υποστη-
ρικτικών δομών.
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Abstract

The present study investigated the relationship between the quality of the work-
ing environment of permanent teachers of Xanthi Prefecture and their sources 
of occupational stress in the context of the new educational reality that has been 
shaped by the economic crisis. The research questions asked were (a) the qual-
itative characteristics of the participants ‘work environment, (b) the sources of 
their professional stress, (c) the relationship of the qualitative characteristics of 
the teachers’ work environment with their sources of professional stress; and (d) 
contributing to the quality of their work environment in shaping their sources of 
occupational stress. The 78 participants completed a questionnaire assessing the 
sources of their occupational stress and assessing three quality indicators of their 
work environment. The results showed a reduction in basic salary and benefits 
as the main source and financial as the most important occupational stress factor. 
Climate and relationships have emerged as the most important quality indicator 
of their work environment. There was a low statistical relationship between eco-
nomic and prestige factors, with quality indicators of organization and admin-
istration and resources, resources, human resources. It was found that teachers 
have an “open” school climate and the impact of the financial deterioration of 
their teaching work does not cause particular occupational stress.

Key-words: occupational stress, primary school teachers, financial crisis
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Παράρτημα
Συνάδελφε,
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μέρος μιας ατομικής-ιδιωτικής προσπάθειας 
διερεύνησης του τρόπου που το επαγγελματικό άγχος των δασκάλων του 
Νομού μας σχετίζεται με την οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί και τον χώρο 
της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. Για τον σκοπό αυτόν, διαμορφώθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο στο οποίο καλείσαι να απαντήσεις εκφράζοντας την προσωπική 
σου άποψη. Οι απαντήσεις σου είναι ανώνυμες, ανυπόγραφες και απόλυτα 
εμπιστευτικές. Δεν υπάρχουν λανθασμένες απαντήσεις. Όλες είναι σωστές.

     Ευχαριστώ για τη συνεργασία σου.

Σημειώστε με √

1
Φύλο

Άνδρας Γυναίκα

2
Οικογενειακή κατάσταση

Έγγαμος Άγαμος Διαζευγμένος Σε χηρεία

3
Ανώτατος τίτλος σπουδών

Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

Σου προκαλούν επαγγελματικό άγχος τα παρακάτω;

Κύκλωσε ανάλογα: 1 = ΚΑΘΟΛΟΥ, 2 = ΛΙΓΟ, 3 = ΑΡΚΕΤΑ, 4 = ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ, 5 = ΑΠΟΛΥΤΑ

1 Προβλήματα σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων 1 2 3 4 5

2 Περικοπές κρατικών δαπανών για την παιδεία 1 2 3 4 5

3 Μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα 1 2 3 4 5

4 Αυστηροποίηση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα 1 2 3 4 5
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5 Καθυστερήσεις στην αποστολή βιβλίων, οδηγιών για 
τη διδακτέα ύλη κ.λπ. 1 2 3 4 5

6 Έλλειψη υποστήριξης από ειδικούς (π.χ. σχολικός 
ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) 1 2 3 4 5

7 Φόρτος εργασίας στο σπίτι 1 2 3 4 5

8 Μείωση θέσεων μετάθεσης-απόσπασης 1 2 3 4 5

9 Κατάργηση οργανικών θέσεων 1 2 3 4 5

10 Διακοπή προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 1 2 3 4 5

11 Χαμηλό status του επαγγέλματος του δασκάλου 1 2 3 4 5

12 Ενδοσχολικές συγκρούσεις με συναδέλφους ή με τον 
διευθυντή 1 2 3 4 5

13 Συγχωνεύσεις σχολείων 1 2 3 4 5

14 Φόβος απολύσεων 1 2 3 4 5

15 Παρεμβάσεις στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου 
μου 1 2 3 4 5

16 Μεγάλος φόρτος εργασίας στο σχολείο 1 2 3 4 5

17 Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε συναδέλφους 1 2 3 4 5

18 Ελλιπή εποπτικά μέσα διδασκαλίας 1 2 3 4 5

19 Αυξημένα διοικητικά καθήκοντα 1 2 3 4 5

20 Ανάθεση επιπλέον καθηκόντων αμισθί (π.χ. 
αναπλήρωση συναδέλφων, σίτιση στο ολοήμερο) 1 2 3 4 5

21 Αναμενόμενη αύξηση διδακτικού ωραρίου 1 2 3 4 5

22 Έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών 
μου 1 2 3 4 5

23 Μη έγκαιρη τοποθέτηση αποσπασμένων, 
αναπληρωτών κ.λπ. 1 2 3 4 5
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24 Έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία του μαθήματος 
και για τη διόρθωση των γραπτών των μαθητών 1 2 3 4 5

25 Επιβολή ποινών στους μαθητές μου 1 2 3 4 5

26 Επικείμενη αξιολόγηση 1 2 3 4 5

27 Τροποποίηση στις αναθέσεις μαθημάτων σε 
ειδικότητες 1 2 3 4 5

28 Δυσκολίες μετάβασης στο σχολείο 1 2 3 4 5

29 Υπερβολικές κρατήσεις, εφορία 1 2 3 4 5

30 Μαθητές με μειωμένα κίνητρα μάθησης 1 2 3 4 5

31 Διδασκαλία σε διάφορες τάξεις 1 2 3 4 5

32 Ευκαιρίες επιμόρφωσης λιγότερες από το επιθυμητό 1 2 3 4 5

33 Μεγάλο εύρος ύλης προς διδασκαλία 1 2 3 4 5

34 Αδιάφοροι για τη μάθηση μαθητές 1 2 3 4 5

35 Παραβατικές συμπεριφορές μαθητών μου 1 2 3 4 5

36 Έλλειψη χρόνου για την αποπεράτωση της διδακτέας 
ύλης 1 2 3 4 5

37 Αδυναμία μισθολογικής εξέλιξης 1 2 3 4 5

38 Ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων 1 2 3 4 5

39 Μαθησιακά προβλήματα ορισμένων μαθητών μου 1 2 3 4 5

40 Έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης 1 2 3 4 5

41 Παραμονή στο χώρο εργασίας πέραν του διδακτικού 
ωραρίου 1 2 3 4 5

42 Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 1 2 3 4 5

43 Η εποπτεία των μαθητών στα διαλείμματα (εφημερίες) 1 2 3 4 5
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44 Ασάφεια σχετικά με τον ρόλο μου στο σχολείο 1 2 3 4 5

45 Ανομοιογένεια τάξεων ως προς το μαθησιακό επίπεδο 1 2 3 4 5

46 Επιβολή ενιαίου μισθολογίου 1 2 3 4 5

47 Μείωση βασικού μισθού και επιδομάτων 1 2 3 4 5

48 Μη αναγνώριση του επιπλέον των διδακτικών 
καθηκόντων μου, προσφερόμενου έργου μου 1 2 3 4 5

49 Έλλειψη κατάρτισης για διαχείριση προβλημάτων 
συμπεριφοράς 1 2 3 4 5

50 Αδυναμία του κλάδου να διεκδικήσει συλλογικά και 
να βελτιώσει τα κακώς κείμενα 1 2 3 4 5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κριτήρια της ‘διαμόρφωσης και εφαρμογής του σχολικού 
προγράμματος’, του ‘συντονισμού της σχολικής ζωής’, της 
‘αξιοποίησης των μέσων και των πόρων’ και της ‘υποστήριξης 
της επιστημονικής παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των 
εκπαιδευτικών’

Παρακαλώ σημειώστε με √ 
μόνο μία επιλογή, αυτήν με την 
οποία συμφωνείτε περισσότερο. 
Αφήστε τις υπόλοιπες επιλογές 
κενές.

Κ
αθ

όλ
ου

Λ
ίγ

ο

Α
ρκ

ετ
ά

Π
άρ

α 
πο

λύ

Α
πό

λυ
τα

1
Εφαρμόζει το σχολείο σας ένα ωρολόγιο πρόγραμμα που 
είναι σύμφωνο με τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές ενώ 
παράλληλα λαμβάνει υπόψιν του τις ανάγκες των εκπαιδευτικών; 

2
Η Διεύθυνση του σχολείου σας υποστηρίζει τις επιστημονικές 
ανάγκες του προσωπικού του για την ομαλή υλοποίηση του 
Προγράμματος Σπουδών; 

3 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας υποστηρίζονται και 
συντονίζονται στη μεταξύ τους συνεργασία;

4 Στο σχολείο σας προγραμματίζονται τακτικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες;

5 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του;

6 Αξιοποιούνται οι επιστημονικές γνώσεις των συναδέλφων σας 
που κατέχουν επιπλέον τίτλους σπουδών;



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

101Πηγές επαγγελματικού άγχους και ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον καιρό της οικονομικής κρίσης

7 Η κατανομή καθηκόντων, ευθυνών και εργασιών στους 
συναδέλφους του σχολείου σας γίνεται ισότιμα;

8
Στο σχολείο σας προγραμματίζονται, υλοποιούνται και 
αξιολογούνται δράσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου του;

9
Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία 
του σχολείου σας;

10
Οι οικονομικοί πόροι του σχολείου σας διανέμονται ορθολογικά 
καιισότιμα για την κάλυψη των αναγκών όλων των τμημάτων 
του;

11
Στο σχολείο σας αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι χώροι και 
ο εξοπλισμός για την αποτελεσματική ανάπτυξη του 
Προγράμματος Σπουδών;

12 Το σχολείο σας συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή;

13 Στο σχολείο σας υποστηρίζονται η επιστημονική και 
παιδαγωγική κατάρτιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών του;

14 Το σχολείο σας διαθέτει δομές στήριξης των εκπαιδευτικών του 
στις επιστημονικές και παιδαγωγικές τους ανάγκες;

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κριτήρια των ‘σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών’, των ‘σχέσεων 
εκπαιδευτικών-μαθητών’, των ‘σχέσεων μεταξύ των μαθητών’, των 
‘σχέσεων σχολείου-γονέων’ και των ‘σχέσεων σχολείου-φορέων’

Παρακαλώ σημειώστε με 
√ μόνο μία επιλογή, αυτήν 
με την οποία συμφωνείτε 
περισσότερο. Αφήστε τις 
υπόλοιπες επιλογές κενές.

Κ
αθ

όλ
ου

Λ
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ο
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ά
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1 Συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας για την ανάταξη 
του προσφερόμενου εκπαιδευτικού τους έργου;

2 Συνέρχονται οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 
σχολείου σας δημοκρατικά και σε κλίμα συναίνεσης;

3 Αντιμετωπίζονται παιδαγωγικά και διδακτικά προβλήματα στο 
πλαίσιο μιας εποικοδομητικής επικοινωνίας;

4

Αντιμετωπίζονται ζητήματα καθημερινής σχολικής ζωής με τη 
δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών–μαθητών (οργάνωση 
εκδηλώσεων, διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής 
κοινότητας);
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5 Οι σχέσεις σας με τους μαθητές σας διέπονται από τις αρχές της 
δικαιοσύνης της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού;

6 Στη διαμόρφωση των κανόνων του σχολείου σας συμμετείχαν οι 
μαθητές;

7 Το σχολείο σας προωθεί τη συλλογική δράση των μαθητών για την 
παραγωγή ομαδικών έργων;

8 Το σχολείο σας διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς τακτικής 
και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών;

9 Συνεργάζεται το σχολείο σας με επιστημονικούς φορείς για να 
παρέχει ποιοτικές πληροφορίες στους γονείς;

10 Η συνεργασία του σχολείου σας με τον Σύλλογο Γονέων είναι 
εποικοδομητική και προς το συμφέρον των μαθητών; 

11

Στοχεύει το σχολείο σας στην εποικοδομητική επικοινωνία και στη 
συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές και τους φορείς, την τοπική 
και την ευρύτερη κοινωνία (συχνότητα, περιεχόμενο και ποιότητα 
της επικοινωνίας);

 

ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κριτήρια της ‘υλικοτεχνικής υποδομής’, των ‘οικονομικών πόρων του 
σχολείου’ και του ‘διδακτικού προσωπικού του σχολείου’

Παρακαλώ σημειώστε με 
√ μόνο μία επιλογή, αυτήν 
με την οποία συμφωνείτε 
περισσότερο. Αφήστε τις 
υπόλοιπες επιλογές κενές.

Κ
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Α
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1 Είναι επαρκείς και ασφαλείς οι σχολικοί χώροι για την εφαρμογή 
του διδακτικού προγράμματος όλων των μαθημάτων;

2 Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και μαθησιακές διαδικασίες; 

3
Συμβάλουν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι του σχολείου σας 
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό ή 
εθνικό επίπεδο; 

4
Θεωρείτε ότι οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι του σχολείου 
σας επιτρέπουν την ανάπτυξη ενισχυτικών και υποστηρικτικών 
παρεμβάσεων;

5
Είναι επαρκές, έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο το 
διδακτικό προσωπικό ώστε να προσφέρει υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικό έργο;
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Νέοι μιντιακοί γραμματισμοί εκπαιδευτικών
ως προγνωστικός παράγοντας για την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στο μάθημα της λογοτεχνίας

Ευαγγελία Μουλά, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Εισαγωγή: Οι μιντιακοί γραμματισμοί των εκπαιδευτικών και η ανάγκη 
διερεύνησής τους

Καθώς οι νέες ψηφιακές συνθήκες διαμορφώνουν νέα περιβάλλοντα μάθησης, 
επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργίας και οι εξελίξεις στο πεδίο της 
αφήγησης σε αυτά τα περιβάλλοντα εμπλουτίζουν το τοπίο της λογοτεχνικής 
έκφρασης (Μουλά, 2019β), αλλά κυρίως καθώς οι η καθημερινότητα της νέας 
γενιάς μεταφέρεται πλέον στο ψηφιακό σύμπαν, είναι βαρύνουσας σημασίας 
για την εκπαίδευση να συμβαδίσει με την υπάρχουσα κατάσταση. Εξ ου και 
οι νέοι μιντιακοί γραμματισμοί αποτελούν όρο εκ των ων ουκ άνευ, για την 
επάρκεια και την ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιούν παιδαγωγικά 
τα νέα μέσα στην διδακτική πράξη.

Σήμερα, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική των μέ-
σων παραμένει ισχνή και αβέβαιη (Earp, 2009· Kovalik, Jensen, Schloman 
& Tipton, 2011). Οι Tiede et al. (2015) εξέτασαν τα προγράμματα σπου-
δών υποψήφιων εκπαιδευτικών σε 316 πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και διαπίστωσαν ότι ο γραμματισμός στα νέα μέσα δεν ενσωματώ-
νεται σταθερά στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών, μολονότι ιδρύματα 
όπως η UNESCO τονίζουν ότι «η αρχική εστίαση στους εκπαιδευτικούς εί-
ναι ένα στρατηγικό κλειδί για την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσμα-
τος ως προς τη μιντιακή-πληροφοριακή παιδεία: από τους δασκάλους στους 
μαθητές και τελικά στην κοινωνία γενικότερα» (Wilson et al., 2013: 17).  
Έρευνες έδειξαν ότι η έκθεση στην τεχνολογία και η ευχέρεια στη χρήση ψη-
φιακών μέσων δεν αποτελεί εγγύηση των πραγματικών γνώσεων των εκπαι-
δευτικών σχετικά με αυτά (Hargittai, 2010). Οι Lindstrom, Schmidt-Crawford 
και Thompson (2016: 3) υποστήριξαν ότι αν και οι δάσκαλοι είναι όλο και πε-
ρισσότερο εξοπλισμένοι με τεχνολογικές δεξιότητες, εξακολουθούν να έχουν 
ελάχιστη εμπειρία και όραμα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ψηφιακών τε-
χνολογιών στην εκπαίδευση, για να μπορούν να αναπτύσσουν τις αναγκαίες 
ψηφιακές δεξιότητες στους μαθητές τους, ώστε να συμμετάσχουν πλήρως και 
ισότιμα στη δημόσια, ιδιωτική και οικονομική σφαίρα στη σύγχρονη κοινω-
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νία». Άλλη έρευνα αποδεικνύει ότι η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα δεν με-
ταφράζεται πάντοτε σε χρήση της κατάλληλης παιδαγωγικής των μέσων στη 
σχολική τάξη (Kinash, Wood & Knight, 2013). Η ικανότητα των δασκάλων 
είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφα-
σή τους να διδάξουν σχετικά με και μέσω των νέων τεχνολογιών (Teo, 2012· 
Valtonen et al., 2015). Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το αν οι δάσκαλοι 
ενσωματώνουν τον μιντιακό γραμματισμό στην διδακτική πράξη είναι η στάση 
τους (δηλαδή, το κατά πόσο τον θεωρούν αναγκαίο) και η γνώμη των άλλων 
(δηλαδή, το κατά πόσο ενθαρρύνονται από την κουλτούρα της εκπαιδευτικής 
κοινότητας) (Lee, Cerreto & Lee, 2010).

Άλλες έρευνες καταλήγουν ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν γενικά 
θετικά στάση ως προς την ενσωμάτωση των μιντιακών γραμματισμών στο 
σχολείο, νιώθουν ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι και ότι τα λοιπά εν-
διαφερόμενα μέρη (πανεπιστήμια, διευθύνσεις σχολείων, γονείς) δεν υποστη-
ρίζουν τέτοιες καινοτομίες (Gretter & Yadav, 2018).

Η παρούσα έρευνα στοχεύει, μέσα από την ερμηνευτική οπτική της θεωρί-
ας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior), να εξε-
τάσει τις στάσεις, τις απόψεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών ως προς 
τους νέους μιντιακούς γραμματισμούς, όπως ορίζονται από τον Henry Jenkins 
(2009), πρωτίστως στο γενικό πλαίσιο και δευτερογενώς ως προς τη λογοτεχνία. 

Η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς χρησιμοποιείται συνήθως 
για την πρόβλεψη της πρόθεσης συμπεριφοράς ενός ατόμου, καταγράφοντας 
άμεσους ή έμμεσους παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων (Ajzen, 
1991). Αυτή η πρόθεση, με τη σειρά της, είναι απόρροια συνέργειας τριών 
ανεξάρτητων παραγόντων: (1) στάσεων, (2) υποκειμενικών κανόνων και (3) 
αντίληψης ελέγχου επί της συμπεριφοράς. 

Με άλλα λόγια, για να προβλέψουμε αν ένα άτομο προτίθεται να εκτελέσει μια 
ενέργεια, πρέπει να γνωρίζουμε (i) αν είναι υπέρ αυτής (ii) πόση κοινωνική πίεση 
ή ενθάρρυνση αισθάνεται ότι δέχεται για να την εκτελέσει και (iii) εάν αισθάνεται 
ότι έχει τον έλεγχο επί της συγκεκριμένης ενέργειας (Francis et al., 2004). Με το 
ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς (επί πτυ-
χίω) εκπαιδευτικούς του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ αλλά και σε φοιτητές των μεταπτυχικα-
κών προγραμμάτων (σύνολο 116 ερωτηματολόγια), στόχος ήταν να καταγραφούν 
όλοι οι παραπάνω παράγοντες, ώστε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Η ανίχνευση της παρούσας κατάστασης μπορεί να αποτελέσει προβλεπτι-
κό παράγοντα για τη μελλοντική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στην τάξη, 
αναφορικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα και δη 
στη λογοτεχνία, ως μέσου ενίσχυσης της θετικής προδιάθεσης των μαθητών 
απέναντι στη λογοτεχνική ανάγνωση για απόλαυση. 
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Η σχέση των νέων μιντιακών γραμματισμών με τη λογοτεχνία και την 
ανάγνωση για απόλαυση

Το ποσοστό των μαθητών που δεν διαβάζουν καθόλου με κίνητρο την απόλαυση 
αυξάνεται συνεχώς, ενώ τα ίδια αυτά παιδιά μπορεί να έχουν μεγάλη εμπειρία 
στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης για σκοπούς πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, 
αντισταθμίζοντας με τον ηλεκτρονικό τους γραμματισμό (electracy) (Ulmer, 
2002) ό,τι τους λείπει από τον ακαδημαϊκό- σχολικό. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των εφήβων δηλώνουν ότι συνδέονται online καθημερινά και ότι συμμετέχουν 
σε διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα - ιδιαίτερα σε κοινωνικά δίκτυα (Boulianne, 
2015· Lenhart, 2015). «Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ο μέσος απόφοιτος 
του σχολείου ανέφερε ότι δαπανούσε περίπου δύο ώρες την ημέρα σε ανταλλαγή 
γραπτών μηνυμάτων, λίγο περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο 
- που περιελάμβανε παιχνίδια - και δύο ώρες την ημέρα στα κοινωνικά δίκτυα» 
(Twenge, 2018). Αυτό είναι συνολικά περίπου έξι ώρες την ημέρα σε τρεις μόνο 
δραστηριότητες ψηφιακών μέσων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. 
Προφανώς, ο χρόνος ενασχόλησής τους με τον ψηφιακό κόσμο υπερκερνά τον 
χρόνο που αφιερώνουν σε πιο παραδοσιακά μέσα, όπως η λογοτεχνία. 

Επίσης, το 78% των teenagers έχουν smartphone και η μέση ηλικία απόκτησής 
του είναι τα 13. Το 52% χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα αποστολής μηνυμάτων 
και χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα κοινωνικό δίκτυο1. Το 1/5 ή αλλιώς το 20% 
των millennials ανοίγουν κάποια εφαρμογή τουλάχιστον 50 φορές την ημέρα. Το 
71% των teenagers παρακολουθούν τουλάχιστον 3 ώρες βίντεο online την ημέρα.

Το ερώτημα που αναδύεται είναι το εξής: είναι η παραπάνω κατάσταση 
υποχρεωτικά επιζήμια για την αναγνωστική ικανότητα των νέων;

Η PISA αναφέρει ότι οι νέοι που ασχολούνται με δραστηριότητες ηλεκτρο-
νικής ανάγνωσης, όπως η ανάγνωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ή η συμμετοχή 
σε συζητήσεις σε απευθείας σύνδεση, η ανάγνωση ειδήσεων, ή η χρήση ηλε-
κτρονικού λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας, είναι γενικά πιο ικανοί αναγνώστες από 
τους νέους που κάνουν λίγη διαδικτυακή ανάγνωση (OECD, 2010). 

Παρόλα αυτά, αν και σήμερα το βιβλίο είναι εύκολα προσβάσιμο μέσα από τις 
ηλεκτρονικές συσκευές, που καθιστούν τη μετάβαση σε βιβλιοπωλεία ή βιβλιο-
θήκες περιττή, παρατηρείται μια δραματική πτώση της λογοτεχνικής ανάγνωσης. 

Άρα, πέρα από τις δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας απαιτείται άλλου εί-
δους προσέγγιση, που να παρέχει κίνητρα στους νέους να διαβάζουν, για να 
αποκτήσουν φιλικότερη προδιάθεση ως προς τη λογοτεχνία. 

1. https://www.thinkwithgoogle.com/interactive-report/gen-z-a-look-inside-its-mobile-first-
mindset/
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Στην εκπαίδευση, ανά τον κόσμο, παρατηρούνται τεράστιες αναντιστοιχί-
ες μεταξύ των καθημερινών πρακτικών των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
πρακτικών (Merchant, 2012: 774· Crook, 2012). Η τεχνολογία και τα μέσα, 
αν και έχουν διεισδύσει και κυριαρχήσει στην καθημερινότητά μας και δη σε 
αυτήν της νέας γενιάς, εξακολουθούν να αμφισβητούνται και να προκαλούν 
αντιπαραθέσεις αναφορικά με τη θέση τους στην εκπαιδευτική πραγματικότη-
τα. Κάποτε μάλιστα αφορίζονται ως η αιτία του «κακού», της απαξίωσης του 
σχολείου από τα παιδιά και της μειωμένης τους απόδοσης. 

Εντούτοις, η Kathleen Blake Yancey (2003: 105) υποστηρίζει ότι «δεν εί-
ναι καν ερώτημα αν θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για να βοηθηθούν οι μα-
θητές να μάθουν. Το ερώτημα είναι τι είδους τεχνολογία θα συμπεριληφθεί 
και πότε». Ο Jay David Bolter δε, (2001: 26) επικροτεί την παραπάνω άποψη, 
υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο δεν είναι νεκρό αλλά έχει «αντικατασταθεί» από 
μια σειρά τεχνολογιών.

Η εκπαίδευση συνεπώς καλείται να κατανοήσει όλες τις παραπάνω παραμέ-
τρους που δείχνουν μια αδιαμφισβήτητη αλλαγή του αναγνωστικού παραδείγ-
ματος και να αποδεχθεί ότι η τεχνολογία είναι ένας ακόμα πόρος που δημιουρ-
γεί και υποστηρίζει συγκεκριμένες πρακτικές μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλ-
λοντα και πλαίσια (Prinsloo, 2005), η οποία αλλάζει δραστικά την κοινωνία, 
την επικοινωνία και αναπόφευκτα και τις διαδικασίες μάθησης και ανάγνωσης.

Η Katherine Hayles (42) ενώ ανησυχεί για την αυξανόμενη αντίσταση των 
νέων στην ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων, προσπαθεί να καταλάβει πού «ζουν» 
οι μαθητές αυτές τις μέρες και να βρει τρόπους μεγιστοποίησης των οφελών 
που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση των μιντιακών τους δυνατο-
τήτων και γραμματισμών. 

Τα οφέλη από τη διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου και δη της λογοτε-
χνίας στα ψηφιακά περιβάλλοντα και οι αλλαγές στην αναγνωστική συμπερι-
φορά έχουν αναλυθεί επαρκώς (Koskimaa, 2010: 124-130· Blair, 2010), ενώ 
πολλές έρευνες αποδεικνύουν την αναγκαιότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στο 
μάθημα της λογοτεχνίας (Καλασαρίδου, 2018). Ήδη κάποιες τολμηρές εκπαι-
δευτικές εφαρμογές υπερβαίνουν τα συμβατικά δεδομένα στην αξιοποίηση των 
νέων μέσων στη λογοτεχνία και προτείνουν ανατρεπτικές εκδοχές προσέγγι-
σής της, όπως ένα παιχνίδι εναλλακτικής πραγματικότητας (Μουλά & Μαλα-
φάντης, 2018· Μουλά, 2019)

Η παιδαγωγικά κατάλληλη αξιοποίηση των μιντιακών γραμματισμών στο 
μάθημα της λογοτεχνίας και γενικότερα στην πρόσληψη του λογοτεχνικού φαι-
νομένου, θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για την επιθυμητή τόνωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών, που σύμφωνα με τις έρευνες φθίνει.
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Νέοι μιντιακοί γραμματισμοί και η ένταξή τους στην έρευνά μας

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερες μελέτες σχετικά με τους νέους μιντιακούς 
γραμματισμούς, υιοθετήσαμε την κατηγοριοποίηση του Jenkins (2009).

Οι νέοι μιντιακοί γραμματισμοί ορίζονται ως εξής:
• Παιχνίδι - η ικανότητα πειραματισμού με το περιβάλλον κάποιου ως 

μορφή επίλυσης προβλημάτων
• Απόδοση/εκτέλεση - η ικανότητα υιοθέτησης εναλλακτικών ταυτοτή-

των με σκοπό τον αυτοσχεδιασμό και την ανακάλυψη
• Προσομοίωση - η ικανότητα ερμηνείας και κατασκευής δυναμικών μο-

ντέλων πραγματικών διαδικασιών 
• οικειοποίηση - η δυνατότητα ουσιαστικής επιλογής-δειγματοληψίας 

και αναδιάταξης περιεχομένου μέσων 
• Πολυεπεξεργασία - η δυνατότητα σάρωσης του περιβάλλοντος και εστί-

ασης σε σημεία ανάλογα με ανάγκες
• Κατανεμημένη γνώση - η ικανότητα αλληλεπίδρασης με εργαλεία που 

διευρύνουν τις πνευματικές ικανότητες 
• Συλλογική νοημοσύνη - η δυνατότητα συγκέντρωσης υλικού και σύγκρι-

σης αποτελεσμάτων με άλλους με σκοπό την επίτευξη κοινού στόχου 
• Κρίση - η ικανότητα αξιολόγησης της αξιοπιστίας των διαφόρων πη-

γών πληροφοριών
• Transmedia Navigation - η δυνατότητα παρακολούθησης της ροής των 

ιστοριών και των πληροφοριών σε πολλαπλά μέσα
• Δικτύωση - η δυνατότητα αναζήτησης, σύνθεσης και διάδοσης πλη-

ροφοριών
• Διαπραγμάτευση - η δυνατότητα να συμμετέχει κανείς σε διαφορετικές 

κοινότητες, να σέβεται τις πολλαπλές οπτικές και να ακολουθεί εναλ-
λακτικές συμπεριφορές

• Οπτικοποίηση - η δυνατότητα δημιουργίας και κατανόησης των οπτι-
κών αναπαραστάσεων των πληροφοριών.

Αξιοποιήσαμε για το πρώτο μέρος της έρευνάς μας σταθμισμένο και εφαρ-
μοσμένο ερωτηματολόγιο (Literat, 2014) πάνω στους νέους μιντιακούς γραμ-
ματισμούς και για το δεύτερο μέρος, προσαρμόσαμε το αρχικό ερωτηματολόγιο 
δημιουργώντας ανάλογες ερωτήσεις διερεύνησης και αξιολόγησης των μιντια-
κών γραμματισμών, ως προς το λογοτεχνικό φαινόμενο. Παράλληλα επιδιώξα-
με μέσω των ερωτήσεων να ανιχνεύσουμε σύμφωνα με το μοντέλο της TPB, τις 
στάσεις των ερωτώμενων απέναντι στα νέα μέσα, τις υποκειμενικές αντιδράσεις 
τους και την αυτοαντίληψή τους περί ικανότητάς τους ελέγχου επί των μέσων. 
Οι στάσεις εξαρτώνται από τις προσδοκίες και τις πεποιθήσεις κάποιου για τις 
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προσωπικές επιπτώσεις της αξιοποίησης των μέσων στην εργασία του και ανι-
χνεύθηκαν με ερωτήσεις οι οποίες ξεκινούσαν με φράσεις του τύπου: «Θεωρείτε 
σημαντικό….», «θα θέλατε….», «θα σας άρεσε…». Οι υποκειμενικοί κανόνες 
αφορούν στις αντιλήψεις περί της κοινωνικής αποδεκτότητας της χρήσης των 
μέσων ή της κοινωνικής πίεσης υπέρ ή κατά τους, στο σχολείο ή γενικότερα και 
ανιχνεύθηκαν με ερωτήσεις του τύπου: «Θεωρείτε ότι είναι αποδεκτό…», «Είναι 
συνηθισμένο να…», «Πιστεύετε ότι επιτρέπεται να…». Οι δε αντιλήψεις τους 
περί ικανότητας ελέγχου επί των μέσων αφορά στη δυσκολία ή την ευκολία με 
την οποία κάποιος τα χειρίζεται και τα αξιοποιεί και ανιχνεύθηκαν με ερωτή-
σεις του τύπου: «Είστε αρκετά καλός στο να…», « Μπορείτε να…», «Νιώθετε 
ικανός να …»; Επίσης προσθέσαμε στα δημογραφικά και ορισμένες ερωτήσεις 
που καταγράφουν καθημερινές συμπεριφορές των ερωτώμενων. 

Η έρευνα

Το δείγμα μας αποτελείται από εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς του 
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ αλλά και των μεταπτυχικακών προγραμμάτων του (σύνολο 
116) που καλύπτουν ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, από 19 έως 60 ετών. Η ανάλυση 
των δημογραφικών έδειξε ότι οι άντρες του δείγματος ήταν 39 και οι γυναίκες 85. 
Οι ηλικίες επανακωδικοποιήθηκαν (μέσω recoding) και χωρίστηκαν σε 3 μεγάλες 
κατηγορίες, από 19-30 (59 άτομα), από 31-45 (39 άτομα) και από 46-60 (18 άτομα).

Στο βασικό σώμα των ερωτήσεων αρχικά εφαρμόστηκε το τεστ κανονικό-
τητας Kolmogorοv-Smirnov και αφού διαπιστώθηκε απουσία κανονικότητας 
(p<0,01) στις ελεγχόμενες παραμέτρους, οδηγηθήκαμε στην εφαρμογή μη 
παραμετρικών ελέγχων ανά περίπτωση. Προηγουμένως διενεργήσαμε έλεγχο 
αξιοπιστίας (Crombach’s Alpha=0,825) και αφού εξασφαλίστηκε, προβήκαμε 
στην ανάλυση των δεδομένων.

Αρχικά κατεγράφησαν οι άμεσες δηλώσεις-τοποθετήσεις των ερωτηθέντων 
σε καίρια ζητήματα, που αφορούν τις προσωπικές τους συνήθειες σε σχέση με 
τη λογοτεχνία. με την εμπλοκή τους με τις ΤΠΕ και τα νέα μέσα και με τους 
νέους μιντιακούς γραμματισμούς.

Αναφορικά με τον χρόνο απασχόλησης με διάφορες δραστηριότητες λάβα-
με τα παρακάτω αποτελέσματα, ενώ εφαρμόζοντας το μη παραμετρικό τεστ 
Wilcoxon στη συνέχεια, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,01) 
μεταξύ των ωρών που απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί στο διαδίκτυο για ψυ-
χαγωγία και στα κοινωνικά δίκτυα με τις ώρες που αφιερώνουν στη λογοτε-
χνική ανάγνωση. Έτσι διαπιστώθηκε ότι 89 στα 116 άτομα ξοδεύουν περισ-
σότερες ώρες στο ίντερνετ για ψυχαγωγία και 74 στα 116 περισσότερες ώρες 
στα κοινωνικά δίκτυα, σε σχέση με τις ώρες που αφιερώνουν στη λογοτεχνία.
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι δραστηριοτήτων σε ώρες
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N
Valid 116 116 116 116

Missing 0 0 0 0

Mean 9.73 7.70 6.29 3.58

Ακολούθως, θέλοντας να ελέγξουμε προκαταρκτικά τις στάσεις και τις συ-
νήθειές τους σε σχέση με την ανάγνωση και τις δυνατότητες της λογοτεχνίας 
στα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα (πίνακας 2), διαπιστώσαμε μια καθαρά αρνη-
τική τοποθέτηση, εφόσον όλα τα ποσοστά στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν 
είναι κάτω του 3 (ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ), λαμβανομένης υπόψη της 
κλίμακας likert με την οποία μετρήσαμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών (1=δι-
αφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ 
και 5= συμφωνώ απόλυτα).

Πίνακας 2. Μέσοι όροι διαδικτυακών δραστηριοτήτων 
με βάση την κλίμακα likert
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Συγκρίνοντας τη μεταβλητή που αναφερόταν στη συνήθεια του downloading 
βιβλίων και στην ανάγνωση στην οθόνη, με αυτήν που αφορούσε στην άποψη σχε-
τικά με το μέσο που εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβύθιση στην ιστορία ενός βιβλίου 
(έντυπο ή ψηφιακό), παρατηρήθηκε ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν στατιστι-
κά σημαντική διαφορά (p<0,01) συνηγορώντας στην άποψη ότι η προτίμηση στο 
έντυπο είναι ευθέως ανάλογη με την σπανιότητα ανάγνωσης στην οθόνη (πίνακας 3).

Πίνακας 3. Σύγκριση μεταβλητών με Wilcoxon

Ranks

N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

 Η εμβύθιση στη 
ροή της ιστορίας 
επιτυγχάνεται 
καλύτερα στην 
έντυπη παρά 
στην ψηφιακή 
λογοτεχνία - Μέσα 
από το ίντερνετ 
κατεβάζετε 
λογοτεχνικά βιβλία 
και διαβάζετε στην 
οθόνη;

N
eg

at
iv

e 
R

an
ks

16a 47.09 753.50 Test Statisticsa

Po
si

tiv
e 

R
an

ks

88 53
.4

47
06

.5

Η εμβύθιση στη 
ροή της ιστορίας 

επιτυγχάνεται 
καλύτερα στην 

έντυπη παρά στην 
ψηφιακή λογοτεχνία 

- Μέσα από το 
ίντερνετ κατεβάζετε 
λογοτεχνικά βιβλία 
και διαβάζετε στην 

οθόνη;

Ties 12c Z -6.473b

Total 116 Asymp. Sig. 
(2-tailed) .000

a. Η εμβύθιση στη ροή της ιστορίας επιτυγχάνεται 
καλύτερα στην έντυπη παρά στην ψηφιακή 
λογοτεχνία < Μέσα από το ίντερνετ κατεβάζετε 
λογοτεχνικά βιβλία και διαβάζετε στην οθόνη;
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b. Η εμβύθιση στη ροή της ιστορίας επιτυγχάνεται 
καλύτερα στην έντυπη παρά στην ψηφιακή 
λογοτεχνία > Μέσα από το ίντερνετ κατεβάζετε 
λογοτεχνικά βιβλία και διαβάζετε στην οθόνη;

c. Η εμβύθιση στη ροή της ιστορίας επιτυγχάνεται 
καλύτερα στην έντυπη παρά στην ψηφιακή 
λογοτεχνία = Μέσα από το ίντερνετ κατεβάζετε 
λογοτεχνικά βιβλία και διαβάζετε στην οθόνη;

Ως βασικότερα πλεονεκτήματα ανάγνωσης στην οθόνη κρίθηκαν η ευκολία 
πρόσβασης (47%), η φορητότητα (21, 6%) και η δυνατότητα άσκησης παράλ-
ληλων δραστηριοτήτων (16,4%) (πίνακας 4)

Πίνακας 4. Συχνότητες και ποσοστά των πλεονεκτημάτων της ανάγνωσης 
στην οθόνη

Frequency Percent

Valid

Κανένα 15 12.8

ευκολία πρόσβασης 55 47.0

φορητότητα 25 21.4
ζουμάρισμα 2 1.7

παράλληλες δραστηριότητες 19 16.2

Total 116 99.1

Missing System 1 .9

Total 117 100.0

Με τον ίδιο τρόπο, υπολογίζοντας δηλαδή τους μέσους όρους, διαπιστώ-
θηκε ότι οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση αν έχουν λάβει ειδική κατάρτιση στις 
σπουδές τους συντάσσονται στο «διαφωνώ» (2,09), στην ερώτηση αν πιστεύ-
ουν ότι πρέπει να ενσωματωθούν οι μιντιακοί γραμματισμοί στα γνωστικά 
αντικείμενα, πλησιάζουν το συμφωνώ (3,84), ενώ στην ερώτηση αν θα πρέπει 
να ενταχθεί ο μιντιακός γραμματισμός ως αυτόνομο μάθημα, η στάση τους εί-
ναι πιο επιφυλακτική και ουδέτερη (3,21). Επίσης δηλώνουν ότι δεν νιώθουν 
επαρκείς να εφαρμόσουν δραστηριότητες σχετικές (2,59) και συμφωνούν ότι 
χρειάζονται περαιτέρω επιμόρφωση (4,22) (πίνακας 5). 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

112 Ευαγγελία Μουλά, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Πίνακας 5. Αντιλήψεις περί μεσικού (μιντιακού) 
γραμματισμού στην κλίμακα likert
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N
Valid 116 116 116 116 116

Missing 0 0 0 0 0
Mean 2.09 3.84 3.21 2.59 4.22

Πίνακας 6. Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών 
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χρειάζεστε 
περαιτέρω 

επιμόρφωση;

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o

Νιώθετε 
επαρκείς στο 
να εφαρμόσετε 
δραστηριότητες 
μεσικού 
γραμματισμού;

Correlation 
Coefficient 1.000 -.223*

Sig. 
(2-tailed)  .016

N 116 116

Πιστεύετε ότι 
χρειάζεστε 
περαιτέρω 
επιμόρφωση;

Correlation 
Coefficient -.223* 1.000

Sig. 
(2-tailed) .016  

N 116 116
 
Στη συνέχεια, επιχειρώντας να διερευνήσουμε το είδος της συσχέτισης με-

ταξύ της αυτό- αντίληψης της επάρκειάς τους και της ανάγκης τους για επιμόρ-
φωση, παρατηρήσαμε μια ήπια αρνητική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο μεταβλητών (p=0,016) (πίνακας 6).

Ακολούθως εφαρμόζοντας το Wilcoxon στις παραπάνω μεταβλητές, δια-
πιστώσαμε ότι 95 άτομα κρίνουν ότι χρειάζονται περαιτέρω επιμόρφωση και 
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νιώθουν λιγότερο επαρκείς, ενώ μόλις 10 δηλώνουν επάρκεια και συνεπώς 
λιγότερη ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης. Οι υπόλοιποι 11 αν και νιώθουν 
επαρκείς, είναι υπέρ της επιπλέον επιμόρφωσης.

Παρόλα αυτά, μέσα από τη διερεύνηση των συχνοτήτων και την εφαρμογή του 
μη παραμετρικού τεστ Krushkal Wallis, δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις τρεις ηλικιακές ομάδες ως προς την επάρκειά τους ( η αυτo-
αντίληψή περί επάρκειάς τους κυμαίνεται ανάμεσα στο «λίγο» και το «ούτε λίγο ούτε 
πολύ» με 2,59 μέσο όρο) ή ως προς την γνώμη τους για την ανάγκη ενσωμάτωσης 
των μιντιακών γραμματισμών στην εκπαίδευση (η γνώμη τους στο 3,84 πλησιάζει το 
«πολύ») (πίνακες 7 και 8). Το φύλο επίσης, ως ελεγχόμενη μεταβλητή δεν απέδωσε 
διαφορές σε κανέναν από τους ελέγχους που επιχειρήθηκαν μέσω Mann Whitney.

Πίνακες 7 και 8. Διερεύνηση των διαφορών των ηλικιακών κατηγοριών 
με Krushkal Wallis με αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης 

(δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές).

Lower 
Bound

Upper 
Bound

1
59 2.66 .940 .122 2.42 2.91 1 4

2
39 2.44 .995 .159 2.11 2.76 1 4

3 18 2.72 1.074 .253 2.19 3.26 1 4

Total 116 2.59 .978 .091 2.41 2.77 1 4

Lower 
Bound

Upper 
Bound

1
59 3.76 .858 .112 3.54 3.99 2 5

2 39 3.85 .933 .149 3.54 4.15 2 5

3 18 4.06 .802 .189 3.66 4.45 3 5
Total 116 3.84 .874 .081 3.68 4.00 2 5

Í éþ èåôå åð áñêåßò óôï  í á åöáñì üóåôå äñáóôçñéüôçôåò ì åóéêï ý ãñáì ì áôéóì ï ý;

N Mean
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 
Interval for Mean

Minimum Maximum

Ðéóôåýåôå üôé ðñÝð åé í á åí óù ì áôù èï ýí  ï é ì åóéêï ß ãñáì ì áôéóì ï ß óôá ãí ù óôéêÜ áí ôéêåßì åí á;

N Mean
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 
Interval for Mean

Minimum Maximum

Περαιτέρω, θελήσαμε να διερευνήσουμε τον παράγοντα ηλικία σε σχέση 
με συγκεκριμένες στάσεις, όπως δηλώθηκαν, εξετάζοντας με Krushkal Wallis 
αν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ευρύτερων 
ηλικιακών ομάδων και στη συνέχεια, με post hoc ανάλυση, να εντοπίσουμε 
μεταξύ ποιων ηλικιακών κατηγοριών εμφανίζεται.

Πιστεύετε οτι πρέπει να ενσωματωθούν οι μεσικοί γραμματισμοί στα γνωστικά αντικείμενα;

Νιώθετε επαρκείς στο να εφαρμόσετε δραστηριότητες μεσικού γραμματισμού;
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Στην ερώτηση «αν είχα λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση, θα μου άρεσε 
να αξιοποιήσω στο μάθημα της λογοτεχνίας ψηφιακά περιβάλλοντα;» και στην 
ερώτηση «θα μου άρεσε να παρέμβω σε ένα λογοτεχνικό κείμενο δημιουργώ-
ντας υπερσυνδέσεις και διακλαδώσεις;» παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ της πρώτης και της τρίτης ηλικιακής ομάδας, μεταξύ δηλαδή 
των 19-35 και των 46-60. (p< 0,046 και p< 0,033 αντιστοίχως).

Πίνακες 9-13. Post hoc ανάλυση στο μη παραμετρικό Krushkall Wallis, 
για εντοπισμό διαφορών μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, 

κατόπιν απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης.

Στην ερώτηση «συμμετέχεις σε διεθνείς ομάδες συζήτησης/ κοινότητες με 
λογοτεχνικά ενδιαφέροντα;» παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης (p< 0,023) και της πρώτης και της 
τρίτης (p<0,01).

  

Στην ερώτηση «πόσες ώρες ξοδεύετε την εβδομάδα στο ίντερνετ για ψυχα-
γωγία;» εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο μεταξύ της πρώτης 
και της τρίτης (p<0,01) όσο και μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης (p<0,045), 
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που σημαίνει ότι οι νεότεροι συγκριτικά, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη 
διαδικτυακή ψυχαγωγία. Ενώ στην ερώτηση: «πόσες ώρες την εβδομάδα ξο-
δεύετε διαβάζοντας λογοτεχνία;» η στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται 
κυρίως μεταξύ της πρώτης και της τρίτης ομάδας (p<0,006).

Συνοψίζοντας τις συχνότητες των απαντήσεων των επιμέρους ερωτήσεων 
που αντιπροσώπευαν καθεμία από τις πτυχές του μιντιακού γραμματισμού, 
αλλά και εκείνων που αφορούσαν στον λογοτεχνικό μιντιακό γραμματισμό 
(την εφαρμογή δηλαδή των μιντιακών δεξιοτήτων στο λογοτεχνικό φαινόμε-
νο), λάβαμε τα παρακάτω δεδομένα. 

Σε γενικές γραμμές δεν υφίσταται σημαντική απόκλιση τάσεων, καθώς οι 
μέσοι όροι δεν διαφέρουν σημαντικά (3,37 έναντι 3,17) (πίνακας 14). Τα γενι-
κά ποσοστά φανερώνουν μια μέτρια κατάκτηση των μιντιακών γραμματισμών 
που συμβαδίζει με τις προηγούμενες δηλώσεις των εκπαιδευτικών. Η περισσό-
τερο ανεπτυγμένη δεξιότητα, με υψηλά ποσοστά και στις δύο κατηγορίες είναι 
η κριτική ικανότητα (3,84 στους γενικούς και 4,07 στους ειδικούς, λογοτεχνι-
κούς) και ακολουθεί η κατανεμημένη γνώση σε συνδυασμό με τη συλλογική 
νοημοσύνη (3,94 και 3,54). Σημαντική απόκλιση παρουσιάζει ο γραμματισμός 
του παιχνιδιού και της οπτικοποίησης από τους γενικούς στους ειδικούς, λο-
γοτεχνικούς γραμματισμούς. Οι εκπαιδευτικοί δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον 
ή δεν θεωρούν αποδεκτό ή συνηθισμένο, ή ακόμα δεν νιώθουν επαρκείς να 
εφαρμόσουν παιγνιώδεις στρατηγικές μέσω των ψηφιακών περιβαλλόντων στα 
λογοτεχνικά κείμενα, ούτε να προβούν σε δραστηριότητες οπτικοποίησής του 
περιεχομένου τους, μέσα από διαθέσιμες εφαρμογές. Εδώ εντοπίζεται η μα-
κρά εδραιωμένη πρωτοκαθεδρία της γλώσσας ως αξιολογικού κριτηρίου της 
λογοτεχνικότητας ενός κειμένου και η συναφής κειμενοκεντρική-γλωσσική 
εστίασης στην ερμηνεία και πρόσληψη της λογοτεχνίας. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται δύο ενδεικτικές συγκρίσεις μεταβλητών από τις 
κατηγορίες: παιχνίδι (πίνακας 15) και οπτικοποίηση (πίνακας 16), εφαρμόζο-
ντας το μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon, μεταξύ των γενικών και των ειδικών, 
λογοτεχνικών μιντιακών γραμματισμών, με στατιστικά σημαντική διαφορά 
(p<0.01), καθώς και δύο επίσης ενδεικτικές θετικές συσχετίσεις (correlations) 
μεταβλητών από τις κατηγορίες: δικτύωση, κριτική ικανότητα, οικειοποίηση 
και κατανεμημένη γνώση/συλλογική νοημοσύνη (πίνακες 17-20).

Πίνακας 14. Σύγκριση μιντιακών με λογοτεχνικούς μιντιακούς 
γραμματισμούς στην κλίμακα Likert

Γενικοί μιντιακοί γραμματισμοί   Λογοτεχνικοί μιντιακοί 
γραμματισμοί  

     

παιχνίδι 4.05  παιχνίδι 2.21

προσομοίωση 2.89  προσομοίωση 2.34

εκτέλεση 2.49  εκτέλεση 2.24

οικειοποίηση 3.18  οικειοποίηση 2.89

πολυδιεργασία 2.60  πολυδιεργασία 2.33

δικτύωση 3.31  δικτύωση 2.85

κριτική ικανότητα 3.84  κριτική ικανότητα 4.07

διαμεσικότητα 2.98  διαμεσικότητα 3.25

κατανεμημένη γνώση 4.19    

  3,94 κατανεμημένη γνώση 3.54

συλλογική νοημοσύνη 3.69   συλλογική νοημοσύνη  

διαπραγμάτευση 3.22  διαπραγμάτευση 3.39

οπτικοποίηση 3.99  οπτικοποίηση 2.76

     

 3,37   3,17
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Πίνακας 15. Σύγκριση μεταβλητών από την κατηγορία «παιχνίδι» 
μεταξύ γενικών και ειδικών μιντιακών γραμματισμών

Ranks

N

M
ea

n 
Ra

nk

Su
m

 o
f 

Ra
nk

s

Θα ήθελα να 
διαβάσω ένα 
sms novel ή ένα 
λογοτεχνικό 
βιβλίο 
επαυξημένης 
πραγματικότητας 
- Όταν παίρνω 
ένα καινούριο 
κινητό, μου 
αρέσει να 
εξερευνώ 
όλες του τις 
δυνατότητες

N
eg

at
iv

e 
Ra

nk
s

92a 48,85 4494,00

Po
sit

iv
e 

Ra
nk

s

3b 22,00 66,00

Ti
es 21c

To
ta

l

116

a. Θα ήθελα να διαβάσω ένα sms novel ή ένα 
λογοτεχνικό βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας 
< Όταν παίρνω ένα καινούριο κινητό, μου αρέσει 
να εξερευνώ όλες του τις δυνατότητες

b. Θα ήθελα να διαβάσω ένα sms novel ή ένα 
λογοτεχνικό βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας 
> Όταν παίρνω ένα καινούριο κινητό, μου αρέσει 
να εξερευνώ όλες του τις δυνατότητες

c. Θα ήθελα να διαβάσω ένα sms novel ή ένα 
λογοτεχνικό βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας 
= Όταν παίρνω ένα καινούριο κινητό, μου αρέσει 
να εξερευνώ όλες του τις δυνατότητες

Test Statisticsa

Θα ήθελα να διαβάσω 
ένα sms novel ή 
ένα λογοτεχνικό 

βιβλίο επαυξημένης 
πραγματικότητας - Όταν 

παίρνω ένα καινούριο 
κινητό, μου αρέσει να 
εξερευνώ όλες του τις 

δυνατότητες

Z -8,378b

Asymp. Sig. 
(2-tailed) ,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.
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Πίνακας 16. Σύγκριση μεταβλητών από την κατηγορία «οπτικοποίηση» με-
ταξύ γενικών και ειδικών μιντιακών γραμματισμών

Ranks

N

M
ea

n 
Ra

nk

Su
m

 o
f 

Ra
nk

s
Θα μου άρεσε 
να δημιουργήσω 
ένα googlelittrip 
(το ταξίδι ενός 
λογοτεχνικού 
ήρωα) στο 
google maps. 
/ Όταν κάνω 
μια εργασία 
μου αρέσει να 
χρησιμοποιώ 
εικόνες, χάρτες, 
διαγράμματα

N
eg

at
iv

e 
Ra

nk
s

101a 53,11 5364,00

Po
sit

iv
e 

Ra
nk

s

3b 32,00 96,00

Ti
es 12c

To
ta

l

116

a. Θα μου άρεσε να δημιουργήσω ένα goog-
lelittrip (το ταξίδι ενός λογοτεχνικού ήρωα) στο 
google maps. ( < κάνω μια εργασία μου αρέσει να 
χρησιμοποιώ εικόνες, χάρτες, διαγράμματα

b. Θα μου άρεσε να δημιουργήσω ένα goog-
lelittrip (το ταξίδι ενός λογοτεχνικού ήρωα) στο 
google maps. ( > κάνω μια εργασία μου αρέσει να 
χρησιμοποιώ εικόνες, χάρτες, διαγράμματα

c. Θα μου άρεσε να δημιουργήσω ένα goog-
lelittrip (το ταξίδι ενός λογοτεχνικού ήρωα) στο 
google maps. ( = κάνω μια εργασία μου αρέσει να 
χρησιμοποιώ εικόνες, χάρτες, διαγράμματα

Test Statisticsa

Θα μου άρεσε να 
δημιουργήσω ένα 

googlelittrip (το ταξίδι 
ενός λογοτεχνικού 
ήρωα) στο google 

maps. – όταν κάνω μια 
εργασία μου αρέσει να 
χρησιμοποιώ εικόνες, 
χάρτες, διαγράμματα

Z -8,809b

Asymp. 
Sig. 
(2-tailed)

,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.
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Πίνακες 17-20. Συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών στα πεδία: 
δικτύωση, κριτική ικανότητα, οικειοποίηση και συλλογική νοημοσύνη

Μου είναι 
σημαντικό 

να μπορώ να 
επικοινωνώ με 

τους φίλους 
μου online 

και όχι μόνο 
ζωντανά.

Πιστεύω ότι η 
επικοινωνία με 
άλλους πάνω σε 
θέματα κοινού 
(λογοτεχνικού) 
ενδιαφέροντος 
διευρύνει τους 

ορίζοντές

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o

Μου είναι σημαντικό να 
μπορώ να επικοινωνώ με 
τους φίλους μου online και 
όχι μόνο ζωντανά.

Correlation 
Coefficient 1.000 .342**

Sig. (2-tailed) . .000

N 116 116

Πιστεύω ότι η επικοινωνία 
με άλλους πάνω σε θέματα 
κοινού (λογοτεχνικού) 
ενδιαφέροντος διευρύνει 
τους ορίζοντές

Correlation 
Coefficient .342** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 116 116

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Όταν θέλω 
να μάθω κάτι 

συλλέγω 
πληροφορίες από 
διάφορα μέσα και 
πηγές (ίντερνετ, 

τηλεόραση, βιβλία

Όταν κάνω 
μια εργασία, 
διασταυρώνω 
και ελέγχω τις 

πληροφορίες που 
εντοπίζω στο 

διαδίκτυο με άλλες 
πηγές

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o

Όταν θέλω να μάθω κάτι 
συλλέγω πληροφορίες από 
διάφορα μέσα και πηγές 
(ίντερνετ, τηλεόραση, 
βιβλία

Correlation 
Coefficient 1.000 .277**

Sig. (2-tailed) . .003

N 116 116

Όταν κάνω μια εργασία, 
διασταυρώνω και ελέγχω 
τις πληροφορίες που 
εντοπίζω στο διαδίκτυο με 
άλλες πηγές

Correlation 
Coefficient .277** 1.000

Sig. (2-tailed) .003 .

N 116 116

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations

Μου αρέσει να 
μοιράζομαι και να 
ανεβάζω κάτι που 

μου αρέσει ή που έχω 
δημιουργήσει ο ίδιος 
στα κοινωνικά δίκτυα

Θα μου άρεσε 
να φτιάξω το 

διαφημιστικό τρέιλερ 
ενός λογοτεχνικού 

βιβλίου.

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o

Μου αρέσει να 
μοιράζομαι και να 
ανεβάζω κάτι που 
μου αρέσει ή που έχω 
δημιουργήσει ο ίδιος 
στα κοινωνικά δίκτυα

Correlation 
Coefficient 1.000 .208*

Sig. (2-tailed) . .025

N 116 116

Θα μου άρεσε 
να φτιάξω το 
διαφημιστικό τρέιλερ 
ενός λογοτεχνικού 
βιβλίου.

Correlation 
Coefficient .208* 1.000

Sig. (2-tailed) .025 .

N 116 116

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Αξιοποιώ εργαλεία 
του διαδικτύου 
όταν γράφω μια 

εργασία πάνω στη 
λογοτεχνία, όπως 

τον αυτόματο 
ορθογράφο, ή τον 

έλεγχο λογοκλοπής

Χρησιμοποιώ 
διάφορα εργαλεία, 
όπως την αυτόματη 
διόρθωση γραφής, 

το εργαλείο 
μετάφρασης ή μια 

εγκυκλοπαίδεια στο 
διαδίκτυο

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o

Αξιοποιώ εργαλεία του 
διαδικτύου όταν γράφω 
μια εργασία πάνω στη 
λογοτεχνία, όπως τον 
αυτόματο ορθογράφο, ή τον 
έλεγχο λογοκλοπής

Correlation 
Coefficient 1.000 .299**

Sig. (2-tailed) . .001

N 116 116

Χρησιμοποιώ διάφορα 
εργαλεία, όπως την 
αυτόματη διόρθωση γραφής, 
το εργαλείο μετάφρασης 
ή μια εγκυκλοπαίδεια στο 
διαδίκτυο

Correlation 
Coefficient .299** 1.000

Sig. (2-tailed) .001 .

N 116 116

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Αλλάζοντας την οπτική της έρευνας, από την ανά κατηγορία μιντιακής δεξιό-
τητας ανάλυση σε αυτήν της σύγκρισης μεταξύ στάσεων, υποκειμενικών απόψε-
ων και ικανοτήτων, ομαδοποιήσαμε τις ερωτήσεις στις τρεις μεγάλες αυτές κα-
τηγορίες, όπως ορίζει η θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς. Οι μέσοι 
όροι των συχνοτήτων των απαντήσεων είχαν ως εξής: στάσεις= 4,1, υποκειμενι-
κές απόψεις =2,8 και ικανότητες= 3,2 (Μ.Ο. 3,3) στους γενικούς γραμματισμούς 
και 3,7/ 2,6 και 3 αντιστοίχως στους λογοτεχνικούς μιντιακούς γραμματισμούς 
(Μ.Ο. 3,1). Ενώ λοιπόν οι στάσεις τους είναι ευνοϊκότερες, η αίσθηση της κοι-
νωνικής πίεσης/ αποδοχής περί υιοθέτησης των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων 
στη διδακτική προσέγγιση της λογοτεχνίας είναι κάτω του μετρίου και η αυτοα-
ντίληψη περί δεξιοτήτων επαρκούς αξιοποίησης των νέων μιντιακών δυνατοτή-
των είναι επίσης ουδέτερη και συνεπώς μέτρια. 

Συνοψίζοντας

Διαπιστώνεται μια μέτρια από πλευράς των ερωτώμενων κατάκτηση των νέων 
μιντιακών γραμματισμών, τόσο ως προς τη γενική όσο και ως προς την ειδική, 
λογοτεχνική τους διάσταση. Αυτό ως δεδομένο είναι δυσανάλογο ως προς τον 
χρόνο ενασχόλησής τους με το διαδίκτυο για ψυχαγωγικούς σκοπούς και με τα 
κοινωνικά δίκτυα. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των 
3 ηλικιακών ομάδων, που δεν αναιρούν όμως το παραπάνω συμπέρασμα. Η 
ανάγνωση στην οθόνη ή συναφείς δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λογοτεχνία 
υπολείπονται αισθητά στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Ανάμεσα στους γενικούς 
μιντιακούς γραμματισμούς και τους ειδικούς λογοτεχνικούς δεν παρατηρείται 
σημαντική διαφορά, πλην αυτών της οπτικοποίησης και του παιχνιδιού, από τους 
γενικούς στους ειδικούς, λογοτεχνικούς γραμματισμούς, πράγμα που προδίδει 
προσκόλληση από πλευράς των εκπαιδευτικών στην παραδοσιακή προσέγγιση του 
μαθήματος της λογοτεχνίας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί 
δηλώνουν την ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση που βαίνει παράλληλα με την 
από μέρους τους αίσθηση ανεπάρκειας ως προς την αξιοποίηση των ψηφιακών 
περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική πράξη (και εδώ εντοπίζονται σχετικές διαφορές 
ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες). Ως προς τη θεωρία της προγραμματισμένης 
συμπεριφοράς, οι στάσεις τους είναι ευνοϊκότερες σε σχέση με την άποψή τους 
περί αποδοχής των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων στη διδακτική προσέγγιση 
της λογοτεχνίας και με την αυτοαντίληψη περί των δεξιοτήτων τους. Επομένως, 
το μέτριο επίπεδο μιντιακών γραμματισμών από τη μία και οι ενδείξεις του 
θεωρητικού μοντέλου από την άλλη, οδηγούν σε ένα ουδέτερο αποτέλεσμα, που 
δεν επιτρέπει αισιόδοξη πρόβλεψη για μελλοντική αξιοποίηση των νέων μέσων 
στην εκπαιδευτική πράξη και δη στο μάθημα της λογοτεχνίας.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

122 Ευαγγελία Μουλά, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Βιβλιογραφία

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. 

Blair, K. L. (2010). Delivering Literary Studies in the Twenty-first Century. The 
relevance of online Pedagogies. In T. Kayalis, & A. Natsina (eds.), Teach-
ing Literature at a Distance: Open, Online and Blended Learning (pp.67-
78). London- New York: Continuum.

Bolter, J. D. (2001). Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remedia-
tion of Print. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Boulianne, S. (2015). Social Media Use and Participation: A Meta-Analysis of 
Current Research. Information, Communication & Society, 18(5), 524- 538.

Chapman, J. W., Tunmer, W. E., & Prochnow, J. E. (2000). Early reading-re-
lated skills and performance, reading self-concept, and the development of 
academic self-concept: A longitudinal study. Journal of educational psy-
chology, 92(4), 703.

Crook, C. (2012). The ‘digital native’ in context: tensions associated with im-
porting Web 2.0 practices into the school setting. Oxford Review of Educa-
tion, 38(1), 63-80.

Earp, V. (2009). Integrating Information Literacy into Teacher Education: A 
Successful Grant Project. Behavioral & Social Sciences Librarian, 28(4), 
166-17. 

Francis, J., Eccles, M. P., Johnston, M., Walker, A. E., Grimshaw, J. M., Foy, 
R., & Bonetti, D. (2004). Constructing questionnaires based on the theory 
of planned behaviour: A manual for health services researchers. Newcastle 
upon Tyne, UK: Centre for Health Services Research, University of New-
castle upon Tyne. 

Gretter, S., & Yadav, A. (2018). What Do Preservice Teachers Think about 
Teaching Media Literacy?: An Exploratory Study Using the Theory of 
Planned Behavior. Journal of Media Literacy Education, 10(1), 104-123. 

Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. 
In M.L. Kamil, P.B. Mosenthal, P. D. Pearson, and R. Barr (Eds.), Hand-
book of Reading Research (3rd Ed.). New York: Longman.

Hargittai, E. (2010). “Digital Na(t)ives? Variation in Internet Skills and Uses 
among Members of the ‘Net Generation.’” Sociological inquiry, 80(1), 92-
113. 

Hayles, K. (2008). Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Notre 
Dame, IN: University of Notre Dame Press.

https://www.thinkwithgoogle.com/interactive-report/gen-z-a-look-inside-its-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

123Νέοι μιντιακοί γραμματισμοί εκπαιδευτικών ως προγνωστικός παράγοντας 
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της λογοτεχνίας

mobile-first-indset/
Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. 

(2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media educa-
tion for the 21st century. Mit Press. Available at: https://www.macfound.
org/media/article_pdfs/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF

Kinash, S., Wood, K., & Knight, D. (2013). Digital immigrant teachers and 
digital native students: What happens to teaching? Learning and Teaching 
papers. Paper 50. Available at: https://pure.bond.edu.au/ws/portalfiles/por-
tal/27949592/Digital_immigrant_teachers_and_digital_native_students_
What_happens_to_teaching.pdf

Koskimaa, R. (2010).Literature in Digital Culture: Pedagogical Possiblities. In 
T. Kayalis, A. Natsina (eds.), Teaching Literature at a Distance: Open, On-
line and Blended Learning (pp.123-136). London- New York: Continuum.

Kovalik, C., Jensen, M. L., Schloman, B., & Tipton, M. (2011). Information 
Literacy, Collaboration, and Teacher Education. Communications in Infor-
mation Literacy, 4(2), 145-169.

Lee, J., Cerreto, F. A., & Lee, J. (2010). Theory of planned behavior and teach-
ers’ decisions regarding use of educational technology. Educational Tech-
nology & Society, 13(1), 152–164.

Lenhart, A. (2015). Teens, Social Media and Technology Overview 2015. Wash-
ington DC: Pew Research Center. Available at: https://www.pewinternet.
org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/

Lindstrom, D., Schmidt-Crawford, D., & Thompson, A. D. (2016). New lit-
eracies, technology, and teacher beliefs: Still more work to do. Journal of 
Digital Learning in Teacher Education, 32(1), 3-4. 

Literat, I. (2014). Measuring New Media Literacies: Towards the Development 
of a Comprehensive Assessment Tool. Journal of Media Literacy Educa-
tion, 6(1), 15-27.

Merchant, G. (2012). Mobile practices in everyday life: Popular digital tech-
nologies and schooling revisited. British Journal of Educational Technol-
ogy, 43(5), 770-782.

OECD (2010). PISA 2009 Results: Executive Summary.
Prinsloo, M. (2005). The new literacies as placed resources. Perspectives in 

Education 23(4), 87–98.
Stanford History Education Group. (2016). Evaluating information: The Cor-

nerstone of Civic Online Reasoning. Available at: https://sheg.stanford.edu/
upload/V3LessonPlans/Executive%20Summary%2011.21.16.pdf

 Teo, T., & Tan, L. (2012). The theory of planned behavior (TPB) and pre-service 
teachers’ technology acceptance: A validation study using structural equation 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

124 Ευαγγελία Μουλά, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

modeling. Journal of Technology and Teacher Education, 20(1), 89-104. 
Tiede, J., Grafe, S., & Hobbs, R. (2015). Pedagogical Media Competencies of 

Preservice Teachers in Germany and the United States: A Comparative Anal-
ysis of Theory and Practice. Peabody Journal of Education, 90(4), 533-545.

Twenge, J. M., Martin, G. N., & Spitzberg, B. H. (2019). Trends in US Ado-
lescents’ media use, 1976–2016: The rise of digital media, the decline of 
TV, and the (near) demise of print. Psychology of Popular Media Cul-
ture, 8(4), 329. 

Twist, L., Schagen, I., & Hodgson, C. (2007). Readers and Reading: the PI-
RLS 2006 National Report for England. Slough: NFER.

Ulmer, G. L. (2002). Internet Invention From Literacy to Electracy. philpa-
pers.org.

Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillon, P. and Soin-
tu, E. (2015). The Impact of Authentic Learning Experiences with ICT on 
Preservice Teachers’ Intention to use ICT for Teaching and Learning. Com-
puters & Education, 81, 49-58. 

Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., & Cheung, C. K. (2013). 
Media and information literacy curriculum for teachers. UNESCO. Re-
trieved from: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/
CI/pdf/media_and_inform ation_literacy_curriculum_for_teachers_en.pdf

Wilson, M., & Gochyyev, P. (2013). Psychometrics. In T. Teo (ed.), Handbook 
of quantitative methods for educational research (pp. 1-53). Rotterdam, the 
Netherlands: Sense.

Yancey, K. B. (2003). The pleasures of digital discussions: lessons, challeng-
es, recommendations, and reflections. In P. Takayoshi, & B. Huot (eds.), 
Teaching Writing with Computers: An Introduction (pp. 105-77). Boston: 
Houghton Mifflin.

Καλασαρίδου, Σ. (2017). Λογοτεχνία και Διαδίκτυο: Εμπειρική έρευνα και παι-
δαγωγική αξιοποίηση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34(64), 29-46.

Μουλά, Ε., & Μαλαφάντης, Κ. (2019) Τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματι-
κότητας ως εκπαιδευτική στρατηγική στην εποχή της σύγκλισης των μέ-
σων. I- teacher. 

Moula, E., & Malafantis, K. (2019). From Literature to Alternate Reality Games: 
Prerequisites, Criteria and Limitations of the Transformational Design in 
Leros’ Code by K. Stoforos. International Journal of Advances in Literary 
Studies, 7(4), October 2019.

Μουλά, Ε. (2019β). Οι χίλιες και μία όψεις της ψηφιακής μυθοπλασίας και το 
μέλλον της ανάγνωσης. I- teacher, 19, 9-29. http://i-teacher.co.uk/files/19o_
teyxos_i_teacher_11_2019.pdf



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

125Νέοι μιντιακοί γραμματισμοί εκπαιδευτικών ως προγνωστικός παράγοντας 
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της λογοτεχνίας

Abstract

The paper aims, through the interpretive perspective of the Theory of Planned 
Behavior, to examine teachers’ attitudes, subjective norms and perceived 
behavioral control with regard to new media literacies, as defined by Henry 
Jenkins, primarily in the general context and secondarily in literature’s field. 

The background behind the research is the proven importance of reading 
for pleasure for both educational and personal development, coupled with the 
fact that the time for literature reading internationally, especially among young 
people, is steadily decreasing. Given that the critical age for the development 
of literary reading habits is the first school years, and as technology has 
penetrated young people’s lives to the point of existing enormous discrepancies 
between the students’ daily practices and the educational ones, we presume 
that exploiting the new media for stimulating literary interest could be crucial. 
The most important factor in this process is the teacher who mediates the 
literature lesson. 

The questionnaire was distributed to active teachers, upon graduation 
and postgraduate students of the Pedagogical School of the National and 
Kapodistrian University of Athens (116 questionnaires in total). Our rationale 
was that, according to the aforementioned theory, the research’s findings could 
be a predictive factor for teachers’ future pedagogical choices and practices, 
with regard to the integration of new media into the teaching of literature, 
as a means of enhancing students’ positive predisposition towards literature 
and reading for pleasure.

Key-words: new media literacies, literature, education, theory of planned 
behavior.
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Προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
μέσω της καθολικής σχεδίασης για μάθηση 
και της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση

Ιωάννα Μπακιρτζή 

Εισαγωγή 

Το παρόν άρθρο εγείρει τον εκπαιδευτικό, πολιτικό και κοινωνικό προβληματισμό 
για την αναζήτηση και υιοθέτηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Οι 
σύγχρονες προκλήσεις, που αναδεικνύονται μέσα από την πολυπολιτισμική 
πραγματικότητα και το μωσαϊκό μαθησιακής διαφορετικότητας, καθιστούν 
αναγκαία την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών που προωθούν την ισότιμη 
εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές (Sleeter, 2018). Ο παραπάνω προβληματισμός 
προβάλλει ακόμη εντονότερος στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 
της Ελλάδας, η οποία διαρκώς μεταβάλλεται και καλείται να ακολουθήσει τις 
κοινωνικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις της παγκόσμιας κοινότητας. 

Η προβληματική, λοιπόν, που τίθεται στο σημείο αυτό είναι με ποιους τρό-
πους θα μπορούσε να εγχυθεί η φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
στα ελληνικά εκπαιδευτικά πλαίσια, ώστε οι μαθητές να απολαμβάνουν ίσες 
ευκαιρίες σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής. Πιθανή απάντηση στο ζη-
τούμενο αυτό έρχεται να δώσει από τη μία πλευρά η καθολική σχεδίαση για 
μάθηση, με στόχο τη σχεδίαση του μαθήματος που θα ανταποκρίνεται σε όλους 
(Nielsen, 2013). Από την άλλη πλευρά, θα αξιοποιηθεί η ολική ποιότητα στην 
εκπαίδευση, που αφορά στην ποιοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
στην παροχή ανώτερων ποιοτικά υπηρεσιών καθώς και στη συνεχή βελτίωση 
των εκπαιδευτικών δομών (Tobin, 2014).

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, έχουν βρεθεί έρευνες που 
συνδέουν ξεχωριστά τη συμπερίληψη με την καθολική σχεδίαση (Salend, 2011) 
και την ολική ποιότητα (Sallis, 2005), όμως όχι αρκετές που να συσχετίζουν 
και τις τρεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, οι αρχές των δύο αυτών φιλοσοφιών, θα 
υποστήριζε κανείς, ότι ομοιάζουν με αυτές τις συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
και ότι θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτής. Έτσι, τα ερωτήμα-
τα που θα μας καθοδηγήσουν στο παρόν άρθρο είναι τα εξής: 

• Πώς επιδρά ο συνδυασμός της καθολικής σχεδίασης για μάθηση και 
της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση στην προώθηση της συμπερι-
ληπτικής εκπαίδευσης; 
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• Ποιες παιδαγωγικές, μαθησιακές και κοινωνικές αλλαγές παρατηρήθη-
καν από τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας στην προσπάθεια 
ανάπτυξης της συμπερίληψης; 

Παρακάτω θα αναλυθούν οι τρεις φιλοσοφίες, η μεθοδολογία που ακολου-
θήθηκε κατά την έρευνα καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. Μέσα από την 
ανάπτυξη του άρθρου θα καταλήξουμε σε τρόπους προώθησης της συμπεριλη-
πτικής εκπαίδευσης μέσω της καθολικής σχεδίασης για μάθηση και της ολικής 
ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά σε όλους τους μαθητές και στοχεύει στη 
μεγιστοποίηση των μαθησιακών τους δυνατοτήτων (Burrello, Sailor & Klein-
hamer-Tramill, 2013). Οι Booth and Ainscow (2011), περιγράφοντας με λίγα 
λόγια, υποδεικνύουν σε τι αναφέρεται η εκπαίδευση για όλους. Στη λίστα τους 
συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της ενεργούς συμμετοχής όλων των μαθητών στη 
σχολική ζωή, η παράλληλη μείωση του αποκλεισμού τους από τα αναλυτικά 
προγράμματα, η αναδιαμόρφωση των πολιτικών, των κουλτούρων και των 
πρακτικών του σχολείου καθώς και η θεώρηση της διαφορετικότητας ως πηγή 
μάθησης και όχι ως ένα εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Η εκπαίδευση που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και θα αποδίδει ίσες 
ευκαιρίες σε όλους δεν αποτελεί στόχο των τελευταίων χρόνων. Ως σημαντικό 
σταθμό δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Σαλαμάνκα (UNESCO, 1994), όπου οι χώρες δεσμεύονται στην αποδοχή όλων 
των μαθητών στα σχολεία της γειτονίας τους. Στην Ελλάδα, γίνονται προσπά-
θειες για προώθηση της συμπερίληψης αλλά φαίνεται να υπάρχει σημαντικός 
χώρος για βελτίωση ακόμη (Vlachou, 2006). Στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να 
καταλήγουν και έρευνες άλλων χωρών, υποστηρίζοντας πως η συμπερίληψη έχει 
μακρύ δρόμο μπροστά της για να ειπωθεί ότι αυτή αναφέρεται και ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες όλου του μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού (Anastasiou, 
Kauffman & Di Nuovo, 2015· Genova, 2015). Με ποιες πρακτικές, όμως, μπο-
ρεί να προωθηθεί η συμπερίληψη; Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς η καθολική 
σχεδίαση για μάθηση και η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση μπορούν να συμ-
βάλουν στην παροχή ίσων ευκαιριών για το σύνολο των μαθητών. 

Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση

Στόχος της καθολικής σχεδίασης για μάθηση είναι η ευελιξία, η εμπλοκή, η 
συμμετοχή και η ανάπτυξη μαθητών διαφορετικών ικανοτήτων, μέσω της 
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παροχής διευκολυντικών διόδων στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα (Horn 
& Banerjee, 2009). Τα μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό διαμορφώνονται 
κατάλληλα, ώστε να παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ πλήθος μαθητών, 
ανεξαρτήτου ικανοτήτων, ομιλούμενης γλώσσας, κουλτούρας ή ενδιαφερόντων 
(Grassi &Barker, 2010). 

Η φιλοσοφία της καθολικής σχεδίασης για μάθηση στηρίζεται σε τρεις αρ-
χές και τρεις κατευθυντήριες γραμμές για την κάθε αρχή (Center for Applied 
Special Technology, 2011). Η πρώτη είναι η παροχή πολλαπλών μέσων ανα-
παράστασης. Η αρχή αυτή διακρίνεται στις επιλογές για αντίληψη, γλώσσα, 
μαθηματική έκφραση, σύμβολα και κατανόηση. Η δεύτερη αρχή αφορά στην 
παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης. Εδώ παρέχονται επιλογές για 
σωματική δράση, έκφραση, επικοινωνία και εκτελεστικές διαδικασίες. Τέλος, 
η τρίτη αρχή έχει να κάνει με την παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής. Σύμφω-
να με την αρχή αυτή, ο εκπαιδευτικός παρέχει επιλογές για προσέλκυση ενδι-
αφέροντος, διατήρηση προσπάθειας και επιμονής καθώς και αυτό-ρύθμισης. 

Όπως γίνεται φανερό, η καθολική σχεδίαση για μάθηση προσφέρει μία ποι-
κιλία μέσων και επιλογών που υποστηρίζουν τους μαθητές στην πρόσβαση και 
τη συμμετοχή στο μάθημα. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει τη διαφορετικότη-
τα των μαθησιακών στυλ των μαθητών και τους δίνει τη δυνατότητα να ανα-
γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν οι ίδιοι τις δικές τους δυνάμεις και ικανότητες.

Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

Με τον όρο ολική ποιότητα στην εκπαίδευση (Total Quality Management in 
Education) αναφερόμαστε σε μία διαρκή προσπάθεια προσέγγισης προς το 
άριστο, μια συνεχή πορεία βελτίωσης της σχολικής μονάδας και μία διαρκή 
προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της εκπαίδευσης, με όσο 
το δυνατόν χαμηλότερο κόστος (Algozzine, Audette, Marr & Algozzine, 2005). 

Tο μοντέλο της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση διέπεται από τρεις βα-
σικές αρχές (Ζαβλανός, 2003). Η πρώτη αρχή αναφέρεται στην επικέντρωση 
και ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών. Οι μαθητές είναι οι κύριοι εσω-
τερικοί πελάτες της εκπαίδευσης και ικανοποιώντας τις ανάγκες και προσδο-
κίες τους, ικανοποιούνται, επίσης, οι ανάγκες του εξωτερικού πελάτη, δηλα-
δή της κοινωνίας. Η δεύτερη αρχή αφορά στη δέσμευση όλων των μελών να 
καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια βελτίωσης. Τα μέλη δεν αρκεί μόνο να υιο-
θετήσουν τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, αλλά να πι-
στέψουν και να προσηλωθούν στους στόχους βελτίωσης που έχουν θέσει. Η 
τελευταία αρχή επικεντρώνεται στη σημασία συμμετοχής όλων των μελών μίας 
σχολικής κοινότητας κατά την εφαρμογή του μοντέλου της ολικής ποιότητας 
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στην εκπαίδευση. Τα μέλη κάθε οργανισμού είναι η σημαντικότερη πηγή για 
την υλοποίηση του μοντέλου. Όμως για να έχει αξία η πηγή αυτή, θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητές της. 

Συμπερασματικά, η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση αποτελεί μια διαφο-
ρετική προσέγγιση και σκέψη, η οποία διαχέεται στο σύνολο των εκφάνσε-
ων της σχολικής ζωής και στο σύνολο των μελών που εμπλέκονται σε αυτή. 
Είναι μια διαδικασία πεπερασμένη στο χρόνο που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο 
ζωής και σκέψης (Tobin, 2014). Έναν τρόπο ο οποίος βασίζεται στην ατέρμο-
νη προσπάθεια για βελτίωση. 

Σύνδεση των τριών φιλοσοφιών 

Όμως κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί τι κρύβεται πίσω από την επιλογή 
των δύο παραπάνω φιλοσοφιών για τη διερεύνηση τρόπων προώθησης της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Αρχικά, όπως είδαμε, η καθολική σχεδίαση για 
μάθηση συμβάλει στη διαμόρφωση επιλογών διδασκαλίας, οι οποίες προάγουν 
τόσο το εκπαιδευτικό έργο όσο και τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών. 
Αντίστοιχα, η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο 
αναμόρφωσης, που στοχεύει στη βελτίωση του σχολείου αλλά ταυτόχρονα και 
της κάθε τάξης ξεχωριστά. Έτσι, θα λέγαμε πως από τη μία πλευρά η καθολική 
σχεδίαση για μάθηση καλύπτει το γνωστικό – μαθησιακό κομμάτι, ενώ η ολική 
ποιότητα στην εκπαίδευση το κομμάτι οργάνωσης – ηγεσίας – σχέσεων που 
διαμορφώνονται στο σύνολο της σχολικής μονάδας.

Από την άλλη, αν φέρουμε στο μυαλό μας το χάσμα που διατυπώθηκε 
σχετικά με τα ζητήματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην παγκόσμια και 
ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, θα διαπιστώσουμε ότι οι αλλαγές που θα 
καλούνται να γίνουν δεν είναι μονόπλευρες. Αντιθέτως, η κλήση για αλλαγή 
στοχεύει από τη μία στα δρώμενα της τάξης και τις εκπαιδευτικές επιλογές 
και πρακτικές και από την άλλη στην βελτίωση και ανανέωση ολόκληρης της 
σχολικής μονάδας προς κάθε κατεύθυνση.

Έχοντας αυτά ως κύρια σκέψη, διεξήχθη η παρούσα έρευνα με την εφαρ-
μογή της καθολικής σχεδίασης για μάθηση και της ολικής ποιότητας στην εκ-
παίδευση με στόχο τη διερεύνηση τρόπων προώθησης της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογία 

Τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια συλλέχθηκαν από ένα 6θέσιο 
δημοτικό σχολείο στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας, μέσα από την ποιοτική 
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ερευνητική προσέγγιση (Denzin & Lincoln, 2003) και την έρευνα – δράσης 
(Reason & Bradbury, 2001). Η έρευνα διήρκησε μία ακαδημαϊκή χρονιά. Στο 
συγκεκριμένο σχολείο δίδασκα στο Ολοήμερο τμήμα και ταυτόχρονα εκπονούσα 
την έρευνα. Στο κομμάτι των συμμετεχόντων, ήθελα να συμπεριλάβω τις 
ομάδες των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Το σύνολο των τριών ομάδων 
ενημερώθηκε σχετικά με τις ερευνητικές μου προθέσεις και τον εθελοντικό 
χαρακτήρα της συμμετοχής τους και τελικά πήρα την ενυπόγραφη συγκατάθεση 
από 10 μαθητές της Α΄ τάξης, 6 γονείς τους και την εκπαιδευτικό. Επίσης, στην 
έρευνα συμμετείχε και η Δ΄ τάξη, με 15 μαθητές, 11 γονείς και τον εκπαιδευτικό 
της τάξης.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συλλέχθηκε πλούσιο υλικό, αξιοποιώντας τη 
μέθοδο του photovoice, τις συνεντεύξεις, την παρατήρηση καθώς και το ανα-
στοχαστικό ημερολόγιο. Το photovoice είναι μία στρατηγική κατά την οποία 
φωτογραφικές κάμερες δίνονται στους συμμετέχοντες ώστε να καταγράψουν, 
συζητήσουν και παραθέσουν τις αντιλήψεις τους. Στην παρούσα έρευνα, οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να βγάλουν φωτογραφίες σχετικές με το σχολείο 
και τα μαθήματα και στη συνέχεια αυτές σχολιάστηκαν μέσω των συνεντεύ-
ξεων. Οι τελευταίες ήταν κατά κύριο λόγο ομαδικές, των τριών με τεσσάρων 
ατόμων, και μόνο σε περιπτώσεις που ήταν δύσκολο λόγω υποχρεώσεων των 
συμμετεχόντων πάρθηκαν ατομικές. Συνολικά για την Α΄ τάξη διενεργήθηκαν 
21 συνεντεύξεις, με διάρκεια από 30΄ έως 60΄. Αντίστοιχα για τη Δ΄ τάξη πραγ-
ματοποιήθηκαν 31 συνεντεύξεις της ίδιας διάρκειας. Τα δεδομένα από τα δύο 
αυτά μέσα συλλογής δεδομένων σε συνδυασμό με τις καθημερινές παρατη-
ρήσεις και τα στοιχεία από το αναστοχαστικό μου ημερολόγιο, με βοήθησαν 
στην ανάπτυξη της αληθοφάνειας των δεδομένων μου μέσω της μεθοδολογι-
κής τριγωνοποίησης και της τριγωνοποίησης πηγών (Denzin & Lincoln, 2003). 

Η έρευνά μου χωρίστηκε σε τρία στάδια, με το κάθε ένα να προκύπτει λόγω 
αναγκαιότητας από το προηγούμενο. Αρχικά έγινε αξιολόγηση των τάξεων, 
οπότε και αναδείχθηκε ο βαθμός ανάπτυξης της συμπερίληψης. Στη συνέχεια 
έλαβε χώρα η παρέμβαση, με την εφαρμογή των αρχών των δύο φιλοσοφι-
ών, με στόχο τη δομημένη και ενσυνείδητη προώθηση της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης. Τρίτη και τελευταία φάση αποτέλεσε η τελική αξιολόγηση της 
παρέμβασης, που έκανε φανερό σε ποιο βαθμό τα παραπάνω συνέβαλαν στην 
προώθηση του στόχου μας.

Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση της συνεχούς συγκριτικής 
μεθόδου (constant comparative method), όπως αυτή εισήχθη από τους Glaser 
& Strauss (1967). Η μέθοδος αυτή αφορά στη συνεχή, επίμονη, επίπονη και 
καθολική σύγκριση όλων των δεδομένων μεταξύ τους. Κατά την ανάλυση 
προέκυπταν μικρές κατηγορίες θεμάτων, οι οποίες μέσα από παλίνδρομη σύ-
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γκριση μου έδιναν άλλες μεγαλύτερες. Έτσι προέκυψαν δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες, για την κάθε μία από τις φάσεις, οι οποίες δεν επιδέχονταν αλλαγές. Οι 
κατηγορίες αυτές ήταν το κλίμα και η μαθησιακή διαδικασία για την πρώτη 
φάση και οι πρακτικές της καθολικής σχεδίασης και της ολικής ποιότητας για 
τη δεύτερη και τρίτη φάση. 

Το σχολείο 

Το σχολείο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα βρίσκεται στη νησιωτική περιοχή της 
Ελλάδας και ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη χρονιά διεξαγωγής 
της έρευνας φοιτούσαν 120 μαθητές και δίδασκαν 14 εκπαιδευτικοί, μεταξύ 
αυτών εγώ, η διευθύντρια και πέντε εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Όσον 
αφορά την κτηριακή υποδομή του σχολείου και τον εξοπλισμό του, αυτό θα 
χαρακτηριζόταν αρκετά ικανοποιητικό, με αίθουσες που λειτουργούσαν ως 
εργαστήρια καθώς και τεχνολογικό υλικό. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με τους συμμετέχοντες εκπαιδευ-
τικούς, μαθητές καθώς και γονείς προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε σημεία στη 
διδασκαλία και στα μαθήματα που τους δυσκόλευαν, να σχεδιάσουμε λύσεις 
και τελικά να δούμε τα αποτελέσματα αυτών. Η προσπάθειά μας αυτή περι-
γράφεται παρακάτω, ξεκινώντας με την αρχική αξιολόγηση των δύο τάξεων, 
συνεχίζοντας με τα προγράμματα παρέμβασης που υλοποιήθηκαν και κλείνο-
ντας με τα δεδομένα της τελικής αξιολόγησης.

Αρχική Αξιολόγηση – Ά΄ Τάξη

Η αξιολόγηση της κατάστασης στην Α΄ τάξη ξεκίνησε με τη διερεύνηση 
του κλίματος που επικρατούσε ανάμεσα στις τρεις ομάδες συμμετεχόντων 
καθώς και της μαθησιακής διαδικασίας. Τα ευρήματα με βοήθησαν να βγάλω 
ένα ασφαλές συμπέρασμα για το βαθμό ανάπτυξης της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης στην τάξη. 

Ο κύριος όγκος των δεδομένων της πρώτης φάσης της έρευνας παρουσίαζε 
μία τάξη στην οποία ο βαθμός ανάπτυξης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
ήταν αρκετά μικρός. Στο κομμάτι του κλίματος, η διάθεση που επικρατούσε 
απείχε αρκετά από την ισότιμη αντιμετώπιση και συμμετοχή όλων. Οι διακρί-
σεις συνέβαιναν προς πολλούς μαθητές, με τη συμμετοχή τους να είναι άμεσα 
εξαρτημένη από τις επιλογές της εκπαιδευτικού. Επιπλέον, όσον αφορά στη 
μαθησιακή διαδικασία, τα εμπόδια, αν και γίνονταν αντιληπτά, δεν γινόταν 
προσπάθεια να προσπελαστούν. Αντίθετα, η στάση και οι επιλογές της εκπαι-
δευτικού συχνά συνέβαλαν στη διόγκωση αυτών και στην περιθωριοποίηση 
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των μαθητών ολοένα και σε περισσότερες πτυχές της καθημερινής σχολικής 
ζωής, κάτι που γινόταν φανερό και μέσα από τους διαλόγους τους: 

«(Εκπαιδευτικός) Προτιμώ να δουλεύουν ατομικά… Θα ρωτήσω τον μα-
θητή που δεν τα ξέρει καλά. Δεν χρειάζεται να ρωτάω κάποιον που τα ξέ-
ρει… (Μαθητής) Θα ήθελα να με σηκώνει περισσότερο η κυρία στο μά-
θημα. Όλο άλλους σηκώνει… Εμένα μου αρέσει να βοηθάω και τα άλλα 
παιδάκια. Η κυρία όμως δεν με αφήνει…». 

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών παρουσίαζαν έλλειψη αποδοχής της δια-
φορετικότητας καθώς και φαινόμενα περιθωριοποίησης προς όσους δεν επε-
δείκνυαν παρόμοια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς ή εξωτερικής εμφάνισης. 
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια μίας μαθήτριας πάνω σε αυτό το κομμάτι:

«Με έχουν κοροϊδέψει πολλές φορές… γιατί δε τα λέω καλά….Και γελά-
νε μαζί μου και όταν τρέχω».

Στον αντίποδα του κύριου όγκου των δεδομένων, βρίσκονταν η εν περι-
στάσει αξιοποίηση υλικού για προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών 
καθώς και τα γενικότερα αισθήματα αγάπης και συμπάθειας που έδειχνε η εκ-
παιδευτικός προς τα παιδιά. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε πως οι 
πρακτικές, που λάμβαναν χώρα κατά την πρώτη φάση της έρευνας στην Α΄ 
τάξη, αντανακλούσαν σε μικρό βαθμό τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαί-
δευσης, καθιστώντας απαραίτητη μία οργανωμένη, στοχευμένη και δομημένη 
παρέμβαση από μέρους μου.

Αρχική Αξιολόγηση – Δ΄ Τάξη

Από τα δεδομένα της αρχικής αξιολόγησης που αφορούσαν στο κλίμα της Δ΄ 
τάξης προέκυψε ότι αυτό σε γενικές γραμμές ήταν ήρεμο και χαρακτηριζόταν 
από την αμοιβαία αγάπη μεταξύ εκπαιδευτικού, μαθητών και γονέων. Ωστόσο, 
τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και στοχοποίησης που λάμβαναν χώρα στην 
τάξη, παρουσίαζαν ότι ανάμεσα στους μαθητές δεν ήταν ανεπτυγμένη η 
αποδοχή της διαφορετικότητας. Ο διάλογος που ακολουθεί αναφέρεται σε 
έναν μαθητή της τάξης που βίωνε τέτοια φαινόμενα:

«(Μαθητής 1) Ναι και εγώ τον αντιπαθώ λίγο, γιατί μας χτυπάει, μας ρί-
χνει κάτω, μας ενοχλεί, κοροϊδεύει. (Μαθητής 2) Δεν προσπαθεί να τα 
πάει καλά με τους άλλους. (Μαθητής 3) Είναι πολύ καλό παιδάκι, αλλά 
νομίζω ότι φταίμε και εμείς, γιατί τον έχουμε παρατήσει πάρα πολύ. Νο-
μίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να τον κάνουμε πιο πολύ παρέα». 
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Επιπρόσθετα, την περιθωριοποίηση επιβάρυνε η απροθυμία του εκπαιδευ-
τικού να καλλιεργηθεί η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Οι τελευταίοι δή-
λωναν ξεκάθαρα την ανάγκη και επιθυμία τους να συνεργάζονται, όμως ο εκ-
παιδευτικός φαινόταν να αδιαφορεί για τις ανάγκες τους, μη ακούγοντάς τες 
και κατ’ επέκταση μη προσπαθώντας να τις καλύψει. 

Εν συνεχεία και όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, η ανάλυση των δε-
δομένων φανέρωσε πως οι μαθητές συναντούσαν σημαντικά εμπόδια και δια-
κρίσεις κατά την προσπάθειά τους να συμμετέχουν στο μάθημα. Ειδικότερα, οι 
μαθητές μίλησαν για εμπόδια που προέρχονταν από τα σχολικά εγχειρίδια, από 
τη μη προσαρμογή των μαθημάτων στις ανάγκες τους και από την αδιαφορία 
του για το άκουσμα των φωνών τους. Ίδια αντίληψη είχαν σχηματίσει και οι 
γονείς. Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας:

«(Μαθητής 4)…δυσκολεύομαι να την μάθω. Κάποια σημεία είναι δύσκο-
λα. Μας βάζει ο κύριος να μάθουμε όλο το μάθημα απ’ έξω… (Μαθη-
τής 5) Εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί πέρυσι ο δάσκαλος μας τα 
εξηγούσε πιο καλά… (Γονιός 1)Η ιστορία που πέρασε τη λάτρευαν. Την 
αγαπούσαν τόσο πολύ. Φέτος τους βλέπεις ότι δεν έχουν την ίδια αγάπη».

Καταλήγοντας, λοιπόν, θα λέγαμε πως ο βαθμός ανάπτυξης της συμπερί-
ληψης στη συγκεκριμένη τάξη ήταν αρκετά μικρός κατά την πρώτη φάση της 
έρευνας. 

Παρέμβαση – Α΄ Τάξη

Ύστερα από συζητήσεις που είχα με την εκπαιδευτικό της τάξης και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες των μαθητών και των γονέων τους, αποφασίσαμε η 
παρέμβαση να γίνει στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος. 

Αρχικά και όσον αφορά στις αρχές της καθολικής σχεδίασης για μάθηση, 
το μάθημα σχεδιαζόταν, ώστε κάθε φορά να χρησιμοποιείται μία ποικιλία μέ-
σων που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών. Συγκεκριμένα, χρησι-
μοποιηθήκαν εκπαιδευτικά λογισμικά στον υπολογιστή, εικόνες, βίντεο, σχε-
διαγράμματα και πολυαισθητηριακές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η 
γευσιγνωσία στο μάθημα των πέντε αισθήσεων. Επιπλέον, επεδίωκα οι μαθητές 
να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις γνώσεις τους με διάφορους τρό-
πους. Τα μέσα που αξιοποιήθηκαν από τους μαθητές ήταν το σχεδιάγραμμα, 
η ομαδική παρουσίαση, η ζωγραφιά, η λίστα, το κείμενο, η ομαδική έρευνα, η 
παρουσίαση απαντήσεων από ερωτηματολόγιο, η επίδειξη και οι κατασκευές. 
Τα μέσα αυτά επιλέγονται από τους μαθητές με βάση τι εξέφραζε τους ίδιους. 
Τέλος, γινόταν προσπάθεια να είναι το μάθημα ενδιαφέρον για όλους και όλοι 
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να συμμετέχουν σε αυτό. Για την επίτευξη του στόχου χώριζα τους μαθητές 
σε ομάδες, όπως είχαν εκφράσει και οι ίδιοι αυτή την ανάγκη. 

Το κάθε μάθημα σχεδιαζόταν ταυτόχρονα με βάση τις αρχές της ολικής 
ποιότητας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, επιλέγονταν δραστηριότητες οι οποί-
ες ενέπιπταν στα άμεσα καθημερινά τους βιώματα, αλλά και σε αυτά που θα 
συναντούσαν στο μέλλον. Επιπρόσθετα, συνεχώς προσάρμοζα τη διδασκαλία 
μου στις νέες συνθήκες και νέες ανάγκες των μαθητών, ενώ προσπαθούσα να 
εντοπίζω τους παρεμποδιστικούς παράγοντες και να τους υπερπηδάω βρίσκο-
ντας την πιο κατάλληλη λύση για την εκάστοτε περίσταση. Αρωγοί στην προ-
σπάθειά μου αυτοί ήταν και οι γονείς τους, με τους οποίους ήμουν σε συχνή 
επικοινωνία. Τέλος, με στόχο την επιδίωξη της συμμετοχής όλων, κατέβαλα 
προσπάθεια αυτή να καλύπτεται μέσα από την ομαδική εργασία και τη χρησι-
μοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που κέντριζε το ενδιαφέρον όλων των μαθη-
τών. Με δραστηριότητες κοντά στα βιώματα των παιδιών και συνεχή παρα-
κίνηση το κάθε μάθημα σχεδιαζόταν ώστε κάθε μαθητής να έχει ευκαιρία να 
συμμετέχει σε αυτό, να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και να απομακρύνεται από 
στιγμές που μπορεί να τον άφηναν στο περιθώριο της διδασκαλίας. 

Παρέμβαση – Δ΄ Τάξη 

Η παρέμβαση της Δ΄ τάξης έλαβε χώρα στο μάθημα της Ιστορίας και σχεδιάστηκε 
με βάση τις δύο επιλεγμένες φιλοσοφίες. 

Αρχικά, όσον αφορά στην καθολική σχεδίαση για μάθηση, χρησιμοποιή-
θηκαν πολλαπλά μέσα παρουσίασης. Η επεξεργασία του μαθήματος γινόταν 
μέσω διαγραμμάτων, με ταυτόχρονη παρουσίαση της πορείας του μαθήματος 
πάνω στον χάρτη και προβολή διάφορων βίντεο ή εικόνων στον υπολογιστή. 
Η επιλογή για δραματοποίηση, για διαμόρφωση εννοιολογικών χαρτών του 
μαθήματος από τους μαθητές και παρουσίασή του μέσω ερωτήσεων έγινε με 
βάση τη δεύτερη αρχή της καθολικής σχεδίασης για μάθηση, την παροχή πολ-
λαπλών μέσων παρουσίασης της νέας γνώσης από τους μαθητές. Τέλος, για την 
αύξηση της συμμετοχής όλων αξιοποιήθηκε η σκυταλοδρομία ερωτήσεων που 
κινούσε το ενδιαφέρον των μαθητών, χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο. 

Όσον αφορά στις αρχές της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, ο σχεδια-
σμός των μαθημάτων διαμορφώθηκε μέσω της οργάνωσης και επιλογής δρα-
στηριοτήτων που είχαν ως γνώμονα τις ανάγκες τόσο των μαθητών και των 
γονέων τους όσο και του εκπαιδευτικού της τάξης. Η ενεργός συμμετοχή, 
προσεγγίστηκε μέσω της εργασίας σε ομάδες, οπότε κάθε μέλος είχε να προε-
τοιμάσει κάτι. Τέλος, η τρίτη αρχή της συγκεκριμένης φιλοσοφίας, η συνεχής 
βελτίωση, έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω της αλλαγής ολόκληρου του 
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μαθήματος. Η μέχρι τότε διδασκαλία βάση του δασκαλοκεντρικού μοντέλου 
άλλαξε σε ομαδοσυνεργατική, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα προσαρμοζόταν δι-
αρκώς αναλόγως των συνθηκών και της διαφοροποίησης στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Τελική αξιολόγηση – Α΄ Τάξη 

Τα δεδομένα, που συλλέχθηκαν κατά την τρίτη φάση της έρευνας και η ανάλυσή 
τους, με βοήθησαν να κατανοήσω σε ποιο βαθμό η εφαρμογή των αρχών των 
δύο υπό μελέτη φιλοσοφιών οδήγησαν στην προώθηση της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης στην Α΄ τάξη. 

Ξεκινώντας με την καθολική σχεδίαση, το παλιό μάθημα μετατράπηκε σε 
ένα ευέλικτο εργαλείο, σύμφωνα με το μαθησιακό στυλ και τις ανάγκες κάθε 
μαθητή. Επιπλέον, μου δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω στους μαθητές ποικί-
λους και διαφορετικούς τρόπους να εκφραστούν οι ίδιοι, που όπως δήλωναν και 
οι ίδιοι άρχισαν να το μαθαίνουν, να το συνηθίζουν και να το απολαμβάνουν. 
Συμπληρωματικά, όπως προέκυψε από τα δεδομένα όλων των συμμετεχόντων, 
η ομαδική εργασία επέτρεψε στους μαθητές να καλλιεργήσουν τη συνεργατι-
κότητα τους, να ελαττώσουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα τους, να αυξήσουν το 
αίσθημα της συλλογικής ευθύνης, αλλά και να εξασκηθούν στο να διατηρούν 
την επιμονή και την προσπάθειά τους, κατά τη διάρκεια ενασχόλησής τους με 
δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν να αυξηθεί τόσο το 
ενδιαφέρον και η συμμετοχή όλων όσο και η κουλτούρα συνεργασίας τους. Η 
μητέρα ενός μαθητή ανέφερε χαρακτηριστικά για τις αλλαγές που παρατήρησε:

«Εγώ αυτό που διαπιστώνω από όλη την τάξη για τα παιδιά που είτε μέ-
νουν λίγο πιο πίσω, είτε μαθησιακά είτε για το οτιδήποτε, βλέπω ότι τα 
παιδιά αγκαλιάζουν όλους τους συμμαθητές τους με τον ίδιο τρόπο. Μα-
θαίνουν να συνεργάζονται σιγά σιγά μέσα από το μάθημά σας».

Προς την ίδια κατεύθυνση λειτούργησαν και οι αρχές της ολικής ποιότητας 
στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των δεδομένων της τελικής 
αξιολόγησης φανέρωσε πως οι ανάγκες των συμμετεχόντων όντως ικανοποι-
ήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τα παράπονά τους εξαλείφθηκαν και τη θέση τους 
πήρε η επιθυμία για συνέχιση της παρέμβασης και σε άλλα μαθήματα. Επιπρό-
σθετα, η συγκεκριμένη φιλοσοφία συνέβαλε ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μου 
για συμπερίληψη όλων των παιδιών. Με προωθούσε να κάνω συνεχώς αξιο-
λόγηση του μαθήματος και να προβαίνω σε αλλαγές, οι οποίες θα έφερναν πιο 
κοντά το μάθημα σε κάθε μαθητή της τάξης. Επίσης, η βελτίωση δεν προερ-
χόταν μόνο από τη δική μου πλευρά, αλλά με τον καιρό και από την πλευρά 
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των μαθητών, καθώς άρχισαν να ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις 
δραστηριότητες και να φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή τους. 

Έγινε, λοιπόν, φανερό ότι οι δύο αυτές φιλοσοφίες δημιούργησαν τις κατάλ-
ληλες συνθήκες μέσα στην τάξη, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ίσες ευκαιρίες 
συμμετοχής καθώς και να βγουν από το περιθώριο οι μαθητές που βρισκόταν 
σε αυτό, να έρθουν στο προσκήνιο ως πρωταγωνιστές της τάξης μαζί με τους 
υπόλοιπους συμμαθητές τους, σε ένα ενδιαφέρον μάθημα όπου κυριαρχούσε 
η αυξημένη συμμετοχή όλων.

 «Η Μελέτη του Περιβάλλοντος είναι γενικά ένα μάθημα που δεν ενδια-
φέρει τους μαθητές και βαριούνται. Τώρα ανυπομονούν για την ώρα της 
Μελέτης και αρέσει σε όλους. Έχεις καταφέρει να κάνεις το μάθημα ελ-
κυστικό και τους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτό».

Ήταν τα λόγια της εκπαιδευτικού από την τελική αξιολόγηση που επιβε-
βαίωναν τα όσα συνέβησαν.

Τελική αξιολόγηση – Δ΄ Τάξη 

Από τα σχόλια των συμμετεχόντων στην τρίτη φάση της έρευνας και από τις 
παρατηρήσεις μου έγιναν διακριτά τα αποτελέσματα της παρέμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα, η καθολική σχεδίαση για μάθηση συνέβαλε ώστε οι 
μαθητές, έχοντας πολλές ευκαιρίες παρακολούθησης και απόδοσης του μαθή-
ματος με διαφορετικούς τρόπους, να το κατανοήσουν καλύτερα και να συμ-
μετέχουν σε αυτό με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θέληση. Οι τρεις αρχές 
οδήγησαν στη μείωση της αποχής των μαθητών, του φαινομένου της περιθω-
ριοποίησης τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς και στην απόδοση 
ισότιμων ευκαιριών συμμετοχής σε πολλαπλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά ανέ-
φερε ένας μαθητής:

«Ήτανε το πιο ωραίο μάθημα, γιατί βοηθούσαμε όλοι μαζί και μετά τα 
θυμόμασταν από το σχεδιάγραμμα και κάναμε και ομάδες. … Οι ερω-
τήσεις ήτανε τέλειες γιατί θυμόσουνα το μάθημα, σου κάναν ερωτήσεις, 
απαντούσες και μετά έκανες εσύ ερωτήσεις και το μάθαινες το μάθημα. 
Μου άρεσε που συμμετείχαμε και όλοι». 

Συνδυαστικά με τις τρεις παραπάνω αρχές λειτούργησαν και οι τρεις αρχές 
της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, η πρώτη αρχή, η ικανοποί-
ηση των αναγκών των μαθητών, λειτούργησε προωθητικά σε μένα, ώστε να 
σχεδιάζω τα μαθήματα με γνώμονα και προτεραιότητα αυτές. Διερευνώντας 
και κατανοώντας τες πλήρως, κατάφερα να ανταπεξέλθω σε αυτές στο μέγιστο 
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δυνατό βαθμό, κάτι που στοιχειοθετήθηκε και από τις τρεις ομάδες συμμετεχό-
ντων. Με βάση τη δεύτερη αρχή της συνεχούς βελτίωσης, ανέτρεχα συνεχώς 
τις σημειώσεις από τις παρατηρήσεις μου και επιζητούσα την ανατροφοδό-
τηση των συμμετεχόντων, για να αντιλαμβάνομαι τυχόν δυσκολίες και να τις 
επιλύω. Έτσι, το μάθημα αν και έχει ως βάση ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, 
δέχτηκε αρκετές αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ανάγκες 
και να προωθεί την ισότιμη συμμετοχή όλων. Τέλος, η τρίτη αρχή, η ενεργός 
συμμετοχή όλων, συνέβαλε και αυτή με τη σειρά της στο σχεδιασμό ενός συ-
μπεριληπτικού μαθήματος. Οι δραστηριότητες σχεδιαζόταν με τρόπο ώστε 
να μπορούν να δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές και η συμμετοχή 
τους να είναι αποτέλεσμα της θέλησής τους και όχι ως εξαναγκασμός από την 
πλευρά μου. Τα θετικά αποτελέσματα είχαν επιπρόσθετα θετικό αντίκτυπο και 
στον εκπαιδευτικό και στους γονείς των μαθητών, οι οποίοι δήλωσαν για τις 
γενικότερες αλλαγές που παρατήρησαν:

«(Εκπαιδευτικός) Μου άρεσε, Ιωάννα, ότι έκανες πολύ ζωντανό το μά-
θημα. Η εικόνα και ο ήχος είναι σαν να το ζεις… Και έτσι έγινε και το 
μάθημα πιο ενδιαφέρον, πιο χαρούμενο, πιο οικείο… (Γονιός 2) Τα σχε-
διαγράμματα βοήθησαν ακόμη και εμένα να καταλάβω πιο γρήγορα και 
εύκολα το μάθημα. Ήταν πιο εύκολο και για μας πλέον».

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι οι 6 αρχές των δύο φιλοσοφιών λειτούργη-
σαν συνδυαστικά και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου μου 
για προώθηση της συμπερίληψης. Ο μικρός βαθμός ανάπτυξής της που είχε 
καταδειχθεί αρχικά, μεταβλήθηκε σε αρκετά μεγάλο. Πλέον, μέσα στην τάξη 
επικρατούσε κλίμα αποδοχής, συνεργατικότητας, αλληλεγγύης, προσπάθειας 
για το καλύτερο καθώς και ενδιαφέρον και διάθεση συμμετοχής όλων. 

Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο σύνδεσης με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση παρατηρήθηκε ότι 
οι αρχές της καθολικής σχεδίασης για μάθηση και της ολικής ποιότητας στην 
εκπαίδευση δρουν συμπληρωματικά. Με την ταυτόχρονη και συνδυαστική 
εφαρμογή τους δύνανται να προσφέρουν σαφείς κατευθύνσεις για τη λήψη, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση αποφάσεων που στόχο έχουν την παροχή ίσων 
ευκαιριών προς όλους τους μαθητές, τη μείωση φαινομένων περιθωριοποίησης, 
την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αύξηση της εμπλοκής όλων, την άρση 
τυχόν παρεμποδιστικών παραγόντων καθώς και τη γενικότερη προαγωγή 
και αναμόρφωση μίας σχολικής μονάδας στα πλαίσια της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε και από τις αλλαγές που 
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παρατήρησαν οι συμμετέχοντες, σε παιδαγωγικό επίπεδο είδαμε να αποκτούν 
ενεργό ρόλο και οι τρεις ομάδες, να καλύπτονται οι ανάγκες, έτσι όπως οι ίδιοι 
τις εξέφρασαν, καθώς και να δημιουργούνται δίκτυα συνεργασίας μεταξύ τους. 
Στο επίπεδο των μαθησιακών αλλαγών, παρατηρήθηκε αύξηση της συμμετοχής 
των μαθητών, απόδοση ίσων ευκαιριών καθώς και άρση των παρεμποδιστικών 
παραγόντων. Τέλος, από κοινωνικής σκοπιάς έγινε φανερή η μείωση της 
περιθωριοποίησης και η βελτίωση των σχέσεων. 

Σύμφωνα με την Ferguson (2008) κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό για την 
προώθηση της συμπερίληψης να σχεδιάζονται τα μαθήματα με τέτοιους τρό-
πους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, να τους εμπλέ-
κουν όλους ενεργά δίνοντας τους ευκαιρίες να συμμετέχουν στη διαμόρφω-
ση των μαθημάτων καθώς και να δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας μετα-
ξύ των μαθητών. Η περιγραφή αυτή ταιριάζει απόλυτα με τις τρεις αρχές της 
καθολικής σχεδίασης για μάθηση και το σχεδιασμό των μαθημάτων που έγινε 
κατά την παρέμβαση. Προχωρώντας στη σύνδεση μεταξύ της συμπεριληπτι-
κής εκπαίδευσης και της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, συναντάμε την 
αντίληψη των McElroy & Ulmer (2012). Οι δύο ερευνητές υποστηρίζουν ότι 
η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση προτείνει η κοινωνία να μη βιώνει το χά-
σιμο από ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας της εκπαίδευσης που τους παρέχεται, 
κάτι που όπως συνεχίζουν οι ίδιοι συνάδει με την έννοια του «Κανένα παιδί 
να μη μένει πίσω» (No child left behind). Έτσι, η ολική ποιότητα στην ουσία 
της προτείνει να εκπαιδεύονται όλοι οι μαθητές υπό ίσων ευκαιριών πλαίσια, 
ώστε μόλις βγουν στην κοινωνία να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις ανά-
γκες της. Όπως γίνεται φανερό, η σύνδεση μεταξύ των δύο φιλοσοφιών είναι 
ξεκάθαρη, από τη στιγμή που βασικός άξονας της συμπεριληπτικής εκπαίδευ-
σης είναι η παροχή ισότιμων ευκαιριών προς όλους.

Κλείνοντας, θα λέγαμε πως τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να φανούν 
βοηθητικά στους κόλπους των εκπαιδευτικών. Προτείνουν ένα δομημένο πλαί-
σιο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αναστοχαστούν επί των δικών 
τους τρόπων εργασίας και να πάρουν εκείνες τις αποφάσεις που θα τους επι-
τρέψουν να έρθουν πιο κοντά στα άλλα μέλη της σχολικής πραγματικότητας 
και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εξίσου σημαντικά, όμως, είναι και για την 
ελληνική πραγματικότητα. Η ενασχόληση με τη συμπερίληψη, που ακόμη 
έχει αρκετό δρόμο στην πορεία άνθισής της, ίσως αποτελέσει κίνητρο για συ-
στηματικότερες προσεγγίσεις και προσπάθειες. Η συμπερίληψη στην Ελλάδα 
βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη και διερεύνηση ακόμη, όμως αυτή ακριβώς η 
συνθήκη της προσφέρει το περιθώριο να αναπτυχθεί δομημένα και ολοκλη-
ρωμένα, αξιοποιώντας δεδομένα όπως αυτά της παρούσας έρευνας. Έτσι, τα 
αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν ένα σημαντικό λιθαράκι στο ελληνικό 
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εκπαιδευτικό οικοδόμημα και παρέχουν ένα σαφές πλαίσιο οργάνωσης, σχε-
διασμού και εκπόνησης προγράμματος που στόχο έχει την προαγωγή της συ-
μπεριληπτικής εκπαίδευσης.
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Abstract

The present study discusses ways through which inclusive education can be 
promoted in primary education in Greece. Particularly, it suggests that Univer-
sal Design for Learning (UDL) and Total Quality in Education (TQE) create 
an environment where inclusion can flourish. The research took place at a pri-
mary school, with the participants being the students of 1st and 4th grade, their 
parents and the teachers. Τhe qualitative research methodology was followed. 
The process of research was divided in three phases. The first one was the pri-
mary evaluation of the conditions of the two classes, regarding the degree of 
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evolvent of inclusive education. The second one was the intervention accord-
ing to the principals of UDL and TQE and the last one was the final evaluation 
of the intervention. Each philosophy separately, but at the same time simul-
taneously and in combination with the other one, they created the conditions 
for the reduction of children’s marginalization, the increase of their everyday 
participation by overtaking the barriers, the provision of equal opportunities 
to all and eventually the promotion of inclusion.

Key-words: inclusive education, universal design for learning, total quality in 
education, primary education, action research. 
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Μια διερευνητική προσέγγιση του άγχους 
σε σχέση με την έννοια του ποσοστού σε μαθητές 

της Α΄ Γυμνασίου

Γεώργιος Η. Μπαραλής

Εισαγωγή

Το άγχος αποτελεί ένα σύνολο δυσάρεστων συναισθημάτων που προκύπτει 
ως αντίδραση του ατόμου απέναντι σε μια άγνωστη κατάσταση, της οποίας η 
διαχείριση δεν είναι βέβαιη και προκαλεί φόβο. Στον εκπαιδευτικό χώρο και, 
ειδικότερα στο σχολείο, το άγχος των μαθητών αφορά στην αδυναμία τους 
να διαχειριστούν αποτελεσματικά διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το 
διδακτικό αντικείμενο και την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.

Ωστόσο το άγχος αποτελεί μία συναισθηματική κατάσταση η οποία σχετίζεται 
άμεσα και με το μάθημα των μαθηματικών και εκδηλώνεται έντονα σε μεγάλο 
αριθμό μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Οι μαθητές που εμ-
φανίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους έχουν χαμηλή απόδοση στις δοκιμασίες που 
πραγματοποιούνται, άρνηση συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και 
αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών στο πλαίσιο των καθηκόντων για το σπίτι.

Οι παράγοντες εμφάνισης του άγχους των μαθηματικών διακρίνονται σε 
τρεις κατηγορίες: ατομικούς, διανοητικούς και περιβαλλοντικούς. Στην πρώ-
τη κατηγορία εντάσσονται η βιολογική προδιάθεση για αγχώδη διαταραχή, το 
φύλο και ατομικά χαρακτηριστικά, όπως χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτί-
μηση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά (Bandalos, Yates & Thorndike–
Christ, 1995· Jackson & Leffingwell, 1999· Barlow, 2002). 

Στη συνέχεια, στους διανοητικούς παράγοντες ανήκουν η μειωμένη ικανό-
τητα νοερών υπολογισμών, ελλείμματα στη μνήμη εργασίας κατά την πραγ-
μάτωση πολύπλοκων διεργασιών και επικοινωνιακές και γλωσσικές δυσκολίες 
στην εκπαίδευση (Jackson & Leffingwell, 1999· Berch & Mazzocco, 2007). 
Τέλος, στους περιβαλλοντικούς παράγοντες εμπεριέχονται πίεση από την οι-
κογένεια και την ομάδα των συνομηλίκων, αναποτελεσματικές μέθοδοι δι-
δασκαλίας, συνεχής επιβάρυνση των παιδιών από διαγωνίσματα και μη ρεα-
λιστικές προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς (Greenwood, 1984· Harper & 
Daane, 1998· Stuart, 2000).

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των στάσεων των 
μαθητών είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που δείχνουν τη 
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συμπάθεια ή την αντιπάθειά τους προς τα Μαθηματικά έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν και τη στάση των μαθητών τους, καθώς λειτουργούν ως πρότυπα.

Ακόμη, η διδασκαλία εστιάζει περισσότερο σε τεχνικές και αλγόριθμους 
που στοχεύουν περισσότερο στην επίλυση προβλημάτων και λιγότερο στην 
εξοικείωση των παιδιών με μαθηματικές έννοιες. Ως εκ τούτου, δεν επιτυγ-
χάνεται η δημιουργία κινήτρων στους μαθητές, η ετοιμότητα για μάθηση και, 
τελικά, η αντιμετώπιση του άγχους για τα μαθηματικά (Trujillo & Hadfield, 
1999· Harper & Daane, 1998· Turner et al., 2002· Perry, 2004).

Το άγχος για τα μαθηματικά θεωρείται μεγάλο εμπόδιο στη μάθηση καθώς 
επηρεάζει την αποτελεσματική κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (Vinson, 
2001). Το άγχος, βέβαια, τόσο για τα μαθηματικά όσο και για τη διδασκαλία αυ-
τών παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα και στους υποψηφίους δασκάλους 
σε σύγκριση με φοιτητικούς πληθυσμούς άλλων τμημάτων με συναφές αντικεί-
μενο, κάτι που σχετίζεται αφενός με το μαθηματικό υπόβαθρο των υποψήφιων 
δασκάλων ως αποτέλεσμα της προβληματικής μαθηματικής εκπαίδευσής τους 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφετέρου με τις άσχημες 
εμπειρίες που βίωσαν κατά την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά ως μαθητές. 
Ως εκ τούτου, προτείνεται η διαμόρφωση μέρους των πανεπιστημιακών προγραμ-
μάτων σπουδών των τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης ως βασικός παράγοντας 
μείωσης και των δυο ειδών άγχους (Vinson, 2001· Bates et al., 2013· Brown et 
al., 2011· Haciomeroglu, 2014· Vinson, 2001· Boyd et al., 2014). 

Τα ποσοστά καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος καθημερινών καταστάσεων και 
αποτελούν σημαντική γνώση για τα παιδιά της ηλικίας αυτής. Η βασική τους 
λειτουργία είναι η δυνατότητα συγκρίσεων ανομοιογενών ποσοτήτων και για 
τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να στηριχθούν πάνω σε αυτή την αναγκαιότη-
τα μέσα από καθημερινά προβλήματα.

Στην εκπαίδευση και, συγκεκριμένα στα αναλυτικά προγράμματα του Δη-
μοτικού και του Γυμνασίου, εισάγεται η έννοια του ποσοστού. Λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους του προγράμματος σπουδών, τα ποσοστά μελετώνται σε 
σχέση με τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς. Στο Γυμνάσιο, αποτε-
λούν ξεχωριστό κεφάλαιο, «Ποσοστά», και οι μαθητές πρέπει να κατανοούν 
την έννοια των ποσοστών και να διαπιστώνουν τη χρησιμότητά τους στις δι-
άφορες εφαρμογές, να γράφουν ένα δεκαδικό κλάσμα ως ποσοστό και αντι-
στρόφως, να λύνουν προβλήματα με ποσοστά και να παριστάνουν ποσοστά με 
διαγράμματα. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. Μαθηματικών: 252, 280). Η σύνδεσή τους 
με τις έννοιες των κλασμάτων και των δεκαδικών είναι τόσο ισχυρή ώστε είναι 
προτιμότερο να γίνεται λόγος για τα ποσοστά όταν τα παιδιά αρχίζουν πλέον 
να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις σχέσεις κλάσματος και δεκαδικού αριθμού. 
(Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου, 79-84· Van de Walle, 2005).
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Αν και κατέχουν μια τόσο σημαντική θέση στα μαθηματικά και στην κα-
θημερινότητά μας, πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι μαθητές αλλά ακόμη 
και οι ενήλικες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τέτοιες κατα-
στάσεις. Σύμφωνα με τον Koay (1998), η εκπαίδευση που παρέχεται, παρε-
μποδίζει τη δημιουργικότητα και την ευελιξία των μαθητών να προσεγγίζουν 
ουσιαστικά την έννοια των ποσοστών. Με άλλα λόγια, οι μαθητές κατά τη δι-
δασκαλία των παραπάνω ασχολούνται με κανόνες και αλγόριθμους και όχι με 
την εννοιολογική τους κατανόηση.

Μια επιπλέον ιδιαίτερη διάσταση αποτελούν τα προβλήματα των ποσοστών. 
Τα προβλήματα αυτά συνδυάζουν ένα μέρος, ενός όλου και το ποσοστό που 
το εκφράζει, το οποίο συνδυάζεται με το μέρος ή το όλο. Ανάλογα με τον τύπο 
του συνδυασμού αυτού κλιμακώνονται και οι δυσκολίες των μαθητών, οι οποί-
ες αφορούν τη λεκτική κατανόηση του προβλήματος, των δεδομένων και των 
ζητούμενων και το είδος του προβλήματος και της αναφοράς του ποσοστού. 

Μεθοδολογία

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας του πο-
σοστού από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, μέσω μιας ομάδας προβλημά-
των που αναφέρονται στα ποσοστά και τίθενται προς επίλυση καθώς και η 
συσχέτιση της κατανόησης της έννοιας του ποσοστού με τα ατομικά στοι-
χεία των μαθητών, όπως και το άγχος που αισθάνονται οι μαθητές απέναντι 
στα Μαθηματικά. 

Δείγμα

Στην έρευνα συμμετείχαν 183 μαθητές από 9 Γυμνάσια. Τα Γυμνάσια επελέ-
γησαν κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των Γυμνασίων της Διεύθυνσης Β/
θμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από μέσο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας που αφορούσε τα ατομικά στοιχεία των μα-
θητών (φύλο και μορφωτικό επίπεδο γονέων) παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ατόμων του δείγματος έχει γονείς πτυχιούχους Δευτεροβάθμιας 
ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα αγόρια και τα κορίτσια συμμετέχουν στο 
δείγμα με περίπου ίσα ποσοστά. Η μέση βαθμολογία στα Μαθηματικά στο 
Δημοτικό είναι άριστα (9,40) και στο 1ο τετράμηνο του Γυμνασίου χαρακτη-
ρίζεται μέτρια (15,26) (Μπαραλής, 2018: 773-774).
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Ερευνητικά Ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε είναι τα ακόλουθα: 
• Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μαθηματικά στο 1ο 

τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, της βαθμολογίας στα Μαθηματικά στην 
ΣΤ΄ Δημοτικού, της συνολικής βαθμολογίας στα προβλήματα και του 
άγχους απέναντι στα Μαθηματικά;

• Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μαθηματικά στο 1ο 

τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου και στην ΣΤ΄ Δημοτικού, της συνολικής 
βαθμολογίας στα προβλήματα και του άγχους απέναντι στα Μαθημα-
τικά και του φύλου των μαθητών;

• Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μαθηματικά στο 1ο 

τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου και στην ΣΤ΄ Δημοτικού, της συνολικής 
βαθμολογίας στα προβλήματα και του άγχους απέναντι στα Μαθημα-
τικά και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων των μαθητών;

• Υπάρχει διαφοροποίηση στη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε καθένα 
από τους πέντε στόχους στους οποίους ομαδοποιούνται τα τεθέντα 
προβλήματα;

Αποτελέσματα

Παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυ-
ση των δεδομένων αναφορικά με τις απαντήσεις των 183 μαθητών οι οποίοι 
συμμετείχαν στην έρευνα.

Αρχικά από τον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
σε επίπεδο 0,01, υψηλή, εφόσον είναι μεγαλύτερη από το 0,5 (Cohen, 1988), 
θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ της βαθμολογίας στα Μαθηματικά στο 1ο 

τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, της βαθμολογίας στην ΣΤ΄ Δημοτικού και της 
συνολικής βαθμολογίας στα προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα:
• Υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μα-

θηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου και της συνολικής βαθ-
μολογίας στα προβλήματα (r=0,600, p<0,01). Αυτό σημαίνει ότι όσο 
μεγαλύτερο βαθμό έχει ένας μαθητής στα Μαθηματικά στο 1ο τετρά-
μηνο της Α΄ Γυμνασίου, τόσο μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία θα 
έχει στα προβλήματα.

• Υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μαθη-
ματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού και της συνολικής βαθμολογίας στα προ-
βλήματα (r=0,505, p<0,01), επομένως, όσο μεγαλύτερο βαθμό έχει ένας 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

146 Γεώργιος Η. Μπαραλής

μαθητής στα Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, τόσο μεγαλύτερη συ-
νολική βαθμολογία θα έχει στα προβλήματα.

• Υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μαθη-
ματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου και της βαθμολογίας στα 
Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού (r=,557, p<0,01). Ως εκ τούτου, όσο 
μεγαλύτερο βαθμό έχει ένας μαθητής στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμη-
νο της Α΄ Γυμνασίου, τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία θα έχει στα Μα-
θηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού.

Επίσης, από τον ίδιο πίνακα 1 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά ση-
μαντική σε επίπεδο 0,01, αρνητική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα 
Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, της βαθμολογίας στα Μα-
θηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, της συνολικής βαθμολογίας στα προβλήματα 
και του άγχους απέναντι στα Μαθηματικά.

Πιο συγκεκριμένα:
• Υπάρχει χαμηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μα-

θηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού και του άγχους απέναντι στα Μαθημα-
τικά(r=-0,298, p<0,01), οπότε όσο μεγαλύτερο βαθμό έχει ένας μαθη-
τής στα Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, τόσο μικρότερο άγχος έχει 
απέναντι στα Μαθηματικά και αντίστροφα.

• Υπάρχει υψηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μα-
θηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου και του άγχους απέναντι 
στα Μαθηματικά (r=-0,513, p<0,01). Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύ-
τερο βαθμό έχει ένας μαθητής στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της 
Α΄ Γυμνασίου, τόσο μικρότερο άγχος έχει απέναντι στα Μαθηματικά 
και αντίστροφα.

• Υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στα Μα-
θηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, της βαθμολογίας στα προβλήματα και 
του άγχους απέναντι στα Μαθηματικά (r=-0,417, p<0,01), άρα όσο 
μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία έχει ένας μαθητής στα προβλήματα 
τόσο μικρότερο άγχος έχει απέναντι στα Μαθηματικά και αντίστροφα.
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Πίνακας 1.
Συσχέτιση μεταξύ βαθμολογίας στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της  

Α  ́Γυμνασίου, βαθμολογίας στα Μαθηματικά στην ΣΤ  ́Δημοτικού, συνολικής 
βαθμολογίας στα προβλήματα και άγχους απέναντι στα Μαθηματικά

Βαθμός Α΄ 
τετραμήνου 

στα 
Μαθηματικά

Βαθμός ΣΤ΄ 
Δημοτικού 

στα 
Μαθηματικά

Total 
bathmos 
problems

F_S Total 
score

Βαθμός Α΄ 
τετραμήνου στα 
Μαθηματικά

1

Βαθμός ΣΤ΄ 
Δημοτικού στα 
Μαθηματικά

,557** 1

Total bathmos 
problems ,600** ,505** 1

F_S Total score -,513** -,298** -,417** 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη βαθ-
μολογία στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, στη βαθμο-
λογία στα Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, στη συνολική βαθμολογία στα 
προβλήματα και στο άγχος απέναντι στα Μαθηματικά που να οφείλονται στο 
φύλο των μαθητών.

Πίνακας 2.
Αριθμός ατόμων (N), μέση τιμή (M), τυπική απόκλιση (SD), τιμές του 

στατιστικού t , βαθμοί ελευθερίας (df), επίπεδο σημαντικότητας (p) 
και 95% διάστημα εμπιστοσύνης που αντιστοιχούν στις κατηγορίες 

του φύλου των μαθητών

Φύλο N M SD t df p

95% Confidence 
Interval of the Dif-
ference

Lower Upper
Βαθμός Α΄ 
τετραμήνου 
στα 
Μαθηματικά

Αγόρι 88 15,08 3,249 -,770 177 ,443
-1,283 ,563

Κορίτσι 91 15,44 3,008
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Βαθμός ΣΤ΄ 
Δημοτικού στα 
Μαθηματικά

Αγόρι 89 9,45 ,723 ,673 179 ,502 -,175 ,357
Κορίτσι 92 9,36 1,054

F_S Total score
Αγόρι 89 31,93 9,888 -,586 181 ,559 -3,871 2,098

Κορίτσι 94 32,82 10,540

Total bathmos 
problems

Αγόρι 89 8,78 5,074 1,128 181 ,261
-,613 2,123

Κορίτσι 94 7,96 4,736

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα 2 δεν υπάρχουν σημαντικές δια-
φορές στη βαθμολογία στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, 
στη βαθμολογία στα Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, στη συνολική βαθμο-
λογία στα προβλήματα και στο άγχος απέναντι στα Μαθηματικά που να οφεί-
λονται στο φύλο των μαθητών, εφόσον όλα τα επίπεδα σημαντικότητας είναι 
μεγαλύτερα από το 0,05.

Ακολούθως, προκειμένου να εξετασθεί εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στη βαθμολογία στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, στη 
βαθμολογία στα Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, στη συνολική βαθμολογία 
στα προβλήματα και στο άγχος απέναντι στα Μαθηματικά που να οφείλονται 
στο μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των μαθητών, εφαρμόσθηκε η Ανάλυση 
Διασποράς Μονής Κατεύθυνσης (One Way Anova).

Πίνακας 3.
Αριθμός ατόμων (N), μέση τιμή (M), τυπική απόκλιση (SD), τιμές του 

στατιστικού F , βαθμοί ελευθερίας (df), επίπεδο σημαντικότητας (p) και 
95% διάστημα εμπιστοσύνης που αντιστοιχούν στις κατηγορίες του 

μορφωτικού επιπέδου του πατέρα των μαθητών

N M SD df F p

Β
αθ

μό
ς Α

΄ τ
ετ

ρα
μή

νο
υ 

στ
α 

Μ
αθ

ημ
ατ

ικ
ά

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 12 13,00 2,730 2 17,423 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 93 14,40 2,949 176

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 74 16,72 2,792

Total 179 15,26 3,125
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Β
αθ

μό
ς Σ

Τ΄
 Δ

ημ
οτ

ικ
ού

 
στ

α 
Μ

αθ
ημ

ατ
ικ

ά
Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 12 8,75 1,288 2 8,624 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 95 9,26 ,981 178

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 74 9,69 ,595

Total 181 9,40 ,905

To
ta

l b
at

hm
os

 p
ro

bl
em

s Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 12 4,92 3,988 2 10,435 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 97 7,43 4,704 180

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 74 10,12 4,722

Total 183 8,36 4,907

F_
S 

To
ta

l s
co

re

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 12 40,25 9,734 2 10,534 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 97 34,14 9,451 180

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 74 28,81 10,046

Total 183 32,39 10,210

Α. Συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα 3, υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στη βαθμολογία στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, στη 
βαθμολογία στα Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, στη συνολική βαθμολογία 
στα προβλήματα και στο άγχος απέναντι στα Μαθηματικά που οφείλονται στο 
μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των μαθητών, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις 
το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,000. Προκειμένου να εντοπιστεί μεταξύ 
ποιων κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα υφίσταται σημαντι-
κή διαφορά, πραγματοποιήθηκαν Post Hoc Tests Multiple Comparisons με την 
προσαρμογή Bonferroni.

Πιο συγκεκριμένα:
• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον βαθμό 1ου τετρα-

μήνου στα Μαθηματικά μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης του 
πατέρα (F (2 , 176)= 17,423, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

150 Γεώργιος Η. Μπαραλής

των Post Hoc Tests οι μαθητές που ο πατέρας τους είναι πτυχιούχος 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=16,72, SD=2,792) εμφανίζουν σημα-
ντικά μεγαλύτερη βαθμολογία στο 1ο τετράμηνο στα Μαθηματικά σε 
σχέση με τους μαθητές των οποίων ο πατέρας τους είναι απόφοιτος 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=13,99, SD=2,730) και από τους μα-
θητές που ο πατέρας τους είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης (Μ=14,40, SD=2,949).

• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον βαθμό στην ΣΤ΄ 
Δημοτικού στα Μαθηματικά μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης 
του πατέρα (F(2,178)= 8,624, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα των Post Hoc Tests οι μαθητές που ο πατέρας τους είναι πτυχιούχος 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=9,69, SD=0,595) εμφανίζουν σημαντι-
κά μεγαλύτερη βαθμολογία στην ΣΤ΄ Δημοτικού στα Μαθηματικά σε 
σχέση με τους μαθητές που ο πατέρας τους είναι απόφοιτος Πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (Μ=8,75, SD=1,288) και από τους μαθητές που ο 
πατέρας τους είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=9,26, 
SD=0,981).

• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη συνολική βαθμο-
λογία στα προβλήματα μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης του 
πατέρα (F(2,180)= 10,435, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
των Post Hoc Tests οι μαθητές που ο πατέρας τους είναι πτυχιούχος 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=10,12, SD=4,722) εμφανίζουν σημα-
ντικά μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στα προβλήματα σε σχέση με 
τους μαθητές που ο πατέρας τους είναι απόφοιτος Πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (Μ=4,92, SD=3,988) και από τους μαθητές που ο πατέρας τους 
είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=7,43, SD=4,704).

• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το άγχος απέναντι 
στα Μαθηματικά μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης του πατέ-
ρα (F(2,180)= 10,534, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
Post Hoc Tests οι μαθητές των οποίων ο πατέρας τους είναι πτυχιούχος 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=28,81, SD=10,046) εμφανίζουν σημα-
ντικά μικρότερες τιμές άγχους απέναντι στα Μαθηματικά σε σχέση με 
τους μαθητές που ο πατέρας τους είναι απόφοιτος Πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (Μ=40,25, SD=9,734) και από εκείνους που ο πατέρας τους 
είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=34,14, SD=9,451).
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Β. Συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας

Πίνακας 4.
Αριθμός ατόμων (N), μέση τιμή (M), τυπική απόκλιση (SD), τιμές 

του στατιστικού F , βαθμοί ελευθερίας (df), επίπεδο σημαντικότητας (p) και 
95% διάστημα εμπιστοσύνης που αντιστοιχούν στις κατηγορίες 

του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας των μαθητών

N M SD df F p

Β
αθ

μό
ς Α

΄ τ
ετ

ρα
μή

νο
υ 

στ
α 

Μ
αθ

ημ
ατ

ικ
ά

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 16 13,25 2,620 2 15,781 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 82 14,38 3,098 176

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 81 16,56 2,725

Total 179 15,26 3,125

Β
αθ

μό
ς Σ

Τ΄
 Δ

ημ
οτ

ικ
ού

 
στ

α 
Μ

αθ
ημ

ατ
ικ

ά

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 17 8,65 1,115 2 12,182 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 83 9,28 ,992 178

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 81 9,69 ,605

Total 181 9,40 ,905

To
ta

l b
at

hm
os

 p
ro

b-
le

m
s

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 17 4,65 3,888 2 8,588 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 84 7,88 4,758 180

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 82 9,61 4,817

Total 183 8,36 4,907

F_
S 

To
ta

l s
co

re

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 17 34,53 11,303 2 3,616 0.000

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 84 34,12 10,202 180

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 82 30,17 9,658

Total 183 32,39 10,210
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα 4, υπάρχουν σημαντικές διαφο-
ρές στη βαθμολογία στα Μαθηματικά στο 1ο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου, στη 
βαθμολογία στα Μαθηματικά στην ΣΤ΄ Δημοτικού, στη συνολική βαθμολογία 
στα προβλήματα και στο άγχος απέναντι στα Μαθηματικά που οφείλονται στο 
μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των μαθητών, εφόσον σε όλες τις περιπτώ-
σεις το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,000. Προκειμένου να εντοπιστεί με-
ταξύ ποιων κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας υφίσταται ση-
μαντική διαφορά, πραγματοποιήθηκαν Post Hoc Tests Multiple Comparisons 
με την προσαρμογή Bonferroni.

Πιο συγκεκριμένα:
• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον βαθμό του 1ου τε-

τραμήνου στα Μαθηματικά μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης της 
μητέρας (F (2 , 176)= 15,781, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
των Post Hoc Tests οι μαθητές που η μητέρα τους είναι πτυχιούχος Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=3,616, SD=2,725) εμφανίζουν σημαντικά 
μεγαλύτερη βαθμολογία στο 1ο τετράμηνο στα Μαθηματικά σε σχέση με 
τους μαθητές που η μητέρα τους είναι απόφοιτος Πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (Μ=13,25, SD=2,620) και από τους μαθητές που η μητέρα τους 
είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=14,38, SD=3,098).

• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον βαθμό στην ΣΤ΄ 
Δημοτικού στα Μαθηματικά μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης 
της μητέρας (F(2,178)= 12,182, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα των Post Hoc Tests οι μαθητές που η μητέρα τους είναι πτυχιούχος 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=9,69, SD=0,605) εμφανίζουν σημαντι-
κά μεγαλύτερη βαθμολογία στα Μαθηματικά της ΣΤ΄ Δημοτικού από 
εκείνους που η μητέρα τους είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης (Μ=9,28, SD=0,992), οι οποίοι εμφανίζουν σημαντικά μεγα-
λύτερη βαθμολογία στα Μαθηματικά της ΣΤ΄ Δημοτικού σε σχέση με 
τους μαθητές που η μητέρα τους είναι απόφοιτος Πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (Μ=8,65, SD=1,115).

• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη συνολική βαθμολο-
γία στα προβλήματα μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης της μη-
τέρας (F(2,180)= 8,588 , p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
Post Hoc Tests οι μαθητές που η μητέρα τους είναι πτυχιούχος Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (Μ=9,61, SD=4,817) καθώς και οι μαθητές που 
η μητέρα τους είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=7,88, 
SD=4,758) εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία 
στα προβλήματα σε σχέση με τους μαθητές που η μητέρα τους είναι 
απόφοιτος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=4,65, SD=3,888) . 
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• Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το άγχος απέναντι 
στα Μαθηματικά μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης της μητέρας 
(F(2,180)= 3,616, p<0.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Post 
Hoc Testς οι μαθητές των οποίων η μητέρα τους είναι πτυχιούχος Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=30,17, SD=9,658) εμφανίζουν σημαντικά 
μικρότερες τιμές άγχους απέναντι στα Μαθηματικά σε σχέση με εκεί-
νους που η μητέρα τους είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Μ=34,12, SD=10,202).

Στη συνέχεια θα εξεταστεί εάν υπάρχει διαφοροποίηση στη βαθμολογία 
που αντιστοιχεί σε καθένα από τους 5 στόχους στους οποίους ομαδοποιούνται 
τα τεθέντα προβλήματα.

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα 5, η καλύτερη επίδοση σημειώ-
θηκε στον τρίτο στόχο (C3) και η χειρότερη στον τέταρτο στόχο (C4). Ακο-
λούθως, θα εξεταστεί εάν οι διαφορές στις επιδόσεις στους στόχους είναι στα-
τιστικά σημαντικές (Μπαραλής, 2018).

Πίνακας 5.
Αριθμός ατόμων (N), μέση τιμή (M), τυπική απόκλιση (SD) που αντιστοιχούν 

στους 5 στόχους (C1 έως C5) οι οποίοι συνδέονται με την κατανόησητης έν-
νοιας του ποσοστού από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.

N M SD
C1 183 2,08 1,353
C2 183 1,69 1,340
C3 183 2,62 1,401
C4 183 ,85 1,138
C5 183 1,12 1,325
Valid N (listwise) 183

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορο-
ποίηση στις επιδόσεις στους στόχους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επαναλαμ-
βανόμενων μετρήσεων ANOVA repeated measures με έναν παράγοντα εντός 
των ατόμων (Factor1) με 5 επίπεδα – μετρήσεις.

Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην 
παραβίαση της υπόθεσης σφαιρικότητας, η οποία προκαλεί υπερβολική χαλα-
ρότητα της εξέτασης (δηλ. οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού σφάλματος τύπου 
Ι, άρα στην πιθανότητα ανίχνευσης στατιστικώς σημαντικού αποτελέσματος, 
όταν δεν υπάρχει.
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Για να ελέγξουμε εάν τα δεδομένα έχουν ικανοποιήσει αυτή την παραδοχή, 
εκτελούμε το τεστ σφαιρικότητας του Mauchly. Το επίπεδο σημαντικότητας 
του τεστ σφαιρικότητας του Mauchly ήταν 0, 995>0, 05, επομένως ισχύει η 
υπόθεση σφαιρικότητας και η ανάλυση ανίχνευσε ότι υπάρχει μια σημαντική 
κύρια επίδραση του factor1 (F (4, 728) = 97,813, p =, 000, η2 = 350) .

Από τον παρακάτω πίνακα 6, προκύπτει ότι όλες οι διαφορές των επιδόσε-
ων σε καθένα από τους πέντε στόχους (Μπαραλής, 2018) είναι ανά δύο στατι-
στικά σημαντικές, με βέλτιστη επίδοση στον στόχο C3, ακολουθεί η επίδοση 
στον στόχο C1 και κατά φθίνουσα σειρά επιδόσεων ακολουθούν οι στόχοι C2 
και C5 και τέλος, με τη χαμηλότερη επίδοση βρίσκεται ο στόχος C4.

Πίνακας 6.
Post – hoc tests πολλαπλών (ανά 2) συγκρίσεων των μέσων τιμών 

των επιδόσεων σε καθένα από τους πέντε στόχους with Adjustment 
Bonferroni for multiple comparisons 

(I) factor1 (J) factor1
Mean 

Difference 
(I-J)

Std. 
Error Sig.a

95% Confidence Inter-
val for Differencea

Lower 
Bound

Upper 
Bound

dimension1

C1 dimension2
C2 ,383* ,100 ,000 ,185 ,580
C3 -,541* ,101 ,000 -,740 -,342
C4 1,230* ,105 ,000 1,023 1,436
C5 ,956* ,102 ,000 ,755 1,157

C2 dimension2
C1 -,383* ,100 ,000 -,580 -,185
C3 -,923* ,101 ,000 -1,124 -,723
C4 ,847* ,101 ,000 ,648 1,046
C5 ,574* ,102 ,000 ,372 ,776

C3 dimension2
C1 ,541* ,101 ,000 ,342 ,740
C2 ,923* ,101 ,000 ,723 1,124
C4 1,770* ,101 ,000 1,570 1,971
C5 1,497* ,106 ,000 1,288 1,707

C4 dimension2
C1 -1,230* ,105 ,000 -1,436 -1,023
C2 -,847* ,101 ,000 -1,046 -,648
C3 -1,770* ,101 ,000 -1,971 -1,570
C5 -,273* ,102 ,008 -,474 -,072

C5 dimension2
C1 -,956* ,102 ,000 -1,157 -,755
C2 -,574* ,102 ,000 -,776 -,372
C3 -1,497* ,106 ,000 -1,707 -1,288
C4 ,273* ,102 ,008 ,072 ,474

Based on estimated marginal means

*. The mean difference is significant at the ,05 level.
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 
adjustments).
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Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα μέσων τιμών των επιδόσεων σε 
καθένα από τους πέντε στόχους.

Σχήμα. Μέσες τιμές των επιδόσεων σε καθένα από τους πέντε στόχους

Από τον παρακάτω πίνακα 7 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημα-
ντική σε επίπεδο 0,01, μέτρια έως υψηλή, θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ 
των πέντε στόχων. Η μεγαλύτερη συσχέτιση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 
στόχων C1 και C3 (r=,508), που είναι οι στόχοι όπου οι μαθητές σημείωσαν 
τις καλύτερες επιδόσεις.

Πίνακας 7.
Συσχέτιση ανά δύο μεταξύ των πέντε στόχων

C1 C2 C3 C4 C5
C1 1
C2 ,492** 1
C3 ,508** ,499** 1
C4 ,365** ,405** ,432** 1
C5 ,470** ,460** ,445** ,380** 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Συμπεράσματα

Το άγχος που βιώνουν οι μαθητές απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών 
αποτελεί ένα σύνολο αρνητικών συναισθημάτων, συμπεριφορών και σωματικών 
αντιδράσεων, με αποτέλεσμα πολλές φορές να σημειώνουν πολύ χαμηλή 
επίδοση στο συγκεκριμένο μάθημα και να αποφεύγουν την εμπλοκή τους με 
αυτό. Τα στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη σημαντικότητα της διερεύνησης του 
άγχους που εκδηλώνουν οι μαθητές καθώς επίσης και των παραγόντων που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του, λόγω της επίδρασης που φαίνεται να έχει 
στην ακαδημαϊκή τους πορεία (Puteh M. & Khalin S. Z., 2016).

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η χρήση νέων διδακτικών μεθόδων και 
η αποτελεσματική ανατροφοδότηση αποτελούν κάποιες από τις βασικές στρα-
τηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του άγχους των μαθητών για τα μαθηματικά.

Προς την κατεύθυνση της μείωσης του άγχους για τη διδασκαλία των μα-
θηματικών, οι έρευνες (Haciomeroglu, 2014· Bates et al., 2013· Vinson, 2001· 
Boyd et al., 2014) δείχνουν ότι θετικό αποτέλεσμα θα έχει η ενίσχυση των 
πρακτικών μαθημάτων της διδασκαλίας των μαθηματικών, ώστε οι φοιτητές, 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, να έρχονται σε επαφή με μαθητές σε πραγματικές 
συνθήκες μάθησης. Επιπροσθέτως, προτείνεται η εξατομικευμένη πρακτική 
υποψηφίου εκπαιδευτικού και μαθητή, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο πρώτος 
στην εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων διδασκαλίας των μαθηματικών 
κατά περίπτωση (Haciomeroglu, 2014), αλλά και η ενισχυτική παρουσία μέ-
ντορα στην περίπτωση που τα επίπεδα άγχους δεν μειώνονται ικανοποιητικά 
(Boyd et al., 2014). Ακόμη, θα πρέπει να πραγματοποιούνται και ειδικά επι-
μορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, τα οποία θα βελτιώνουν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους αναφορικά με τους τρόπους παρότρυνσης 
και ενθάρρυνσης των μαθητών ώστε να συμμετέχουν με πιο ενεργό τρόπο στα 
μαθηματικά. 

Προς την ίδια κατεύθυνση οι έρευνες συμφωνούν στην αναγκαιότητα ανά-
πτυξης από τους πανεπιστημιακούς καθηγητές ενός γνωστικά και συναισθημα-
τικά υποστηρικτικού και θετικού περιβάλλοντος για τα μαθηματικά (Vinson, 
2001· Boyd et al., 2014). Προτείνονται, επίσης, η έμφαση στην εννοιολογική 
κατανόηση των βασικών μαθηματικών γνώσεων που θα κληθούν να διδάξουν 
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (Haciomeroglu, 2014), η συμβατότητα της ύλης 
με το αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν, καθώς και η ανάπτυξη στρατη-
γικών επιτυχίας στα μαθηματικά τεστ (Haciomeroglu, 2014).

Από αυτή την έρευνα, όπως και από πολλές άλλες που αναφέραμε παραπά-
νω, αποδεικνύεται ότι παρόλο που τα ποσοστά χρησιμοποιούνται συχνά στην 
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καθημερινότητά μας και κατέχουν μια σημαντική θέση στα μαθηματικά, εντού-
τοις οι μαθητές δυσκολεύονται να τα αντιμετωπίσουν με επιτυχία. Μέσα από 
την εκπαίδευση, άλλωστε, που παρέχεται οι μαθητές δεν προσεγγίζουν σωστά 
την έννοια των ποσοστών. Ασχολούνται με κανόνες και αλγόριθμους και όχι 
με την εννοιολογική τους κατανόηση. Προκειμένου να αμβλυνθεί αυτή η στά-
ση, χρειάζεται να εκφράζεται συγκεκριμένη αντίληψη και μεθοδολογία για τη 
διδασκαλία των ποσοστών από τους εκπαιδευτικούς.

Η παρούσα ερευνητική εργασία προσπάθησε να διερευνήσει αν οι μαθητές 
που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκδηλώνουν άγχος 
για τα μαθηματικά καθώς επίσης και ποιες είναι οι στάσεις που έχουν διαμορ-
φώσει σε σχέση με αυτά.

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερο βαθμό είχε ένας μα-
θητής τόσο στην Α΄ Γυμνασίου όσο και στην Στ΄ Δημοτικού τόσο μεγαλύτερη 
ήταν και η συνολική βαθμολογία του στα προβλήματα, ενώ δεν υπάρχει σημα-
ντική διαφορά που να οφείλεται στο φύλο των μαθητών/τριών. 

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της 
μητέρας επηρεάζει σημαντικά τη συνολική βαθμολογία των προβλημάτων των 
μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου και Στ΄ Δημοτικού. 

Από τη λύση των προβλημάτων φαίνεται ότι οι μαθητές μπορούν να μετα-
τρέπουν ένα ποσοστό σε κλάσμα και σε δεκαδικό αριθμό, όπως αντίστοιχα και 
ένα κλάσμα σε δεκαδικό και ποσοστό, ενώ δυσκολεύονται να υπολογίσουν το 
κέρδος % ενός προϊόντος γνωρίζοντας την αρχική και την τελική τιμή, καθώς 
και το ποσοστό % της περιεκτικότητας ενός προϊόντος, όταν γνωρίζουν την 
ποσότητα της περιεκτικότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μα-
θητών στις ερωτήσεις που συνιστούν την υποκλίμακα της κλίμακας Fennema 
– Sherman που αναφέρεται στο άγχος για τα μαθηματικά διαπιστώνεται ότι οι 
μαθητές των οποίων οι γονείς είναι υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου έχουν 
σημαντικά λιγότερο άγχος και σημαντικά περισσότερη θετική στάση από τους 
μαθητές των οποίων οι γονείς είναι χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι μαθητές των οποίων ο πατέρας τους 
είναι πτυχιούχος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μικρότε-
ρες τιμές άγχους απέναντι στα Μαθηματικά σε σχέση με τους μαθητές που ο 
πατέρας τους είναι απόφοιτος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και από εκείνους 
που ο πατέρας τους είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Οι μαθητές των οποίων η μητέρα τους είναι πτυχιούχος Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μικρότερες τιμές άγχους απέναντι στα Μα-
θηματικά σε σχέση με εκείνους που η μητέρα τους είναι απόφοιτος Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης .
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Οι ελλείψεις και οι περιορισμοί της παρούσας εμπειρικής έρευνας δημιουρ-
γούν συνθήκες και προσφέρουν κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα κι έτσι 
η μελέτη αυτή δεν συνιστά από μόνη της έναν τελικό σκοπό. Ελπίζουμε να κι-
νήσει το ενδιαφέρον για περισσότερες περιοχές διερεύνησης.
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Abstract

According to the greek formal curriculum for Mathematics in primary edu-
cation, the domain of percentage is introduced in 5th and 6th grade and its 
teaching is concluded during the first year of secondary school. The concept 
of percentage can be constructed through different lessons such as fractions, 
decimals, ratio and analogy. Percentages should be taught via lessons which 
reflect every day situations and problem solving, inasmuch as they allow com-
parisons of disparate situations and are considered as symbolic representations 
of the hundredth in decimals and fractions.

On the other hand, anxiety causes feelings of unease and occurs unconsciously 
so it cannot be addressed immediately. More specifically, mathematics anxiety 
is connected to combinatory unpleasant feelings elicited by children’s low 
performance in problem solving tasks.

The purpose of this study is to investigate how students who attend the first 
grade of secondary school understand the concept of percentage. For this reason, 
problem solving tasks were analysed because a link between understanding 
percentages and specific characteristics of mathematics anxiety has been 
established in recent studies. 

Key-words: fractions, decimals percentages, problem solving tasks, 1st grade 
of secondary school
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Η ατομική έναντι της ομαδικής αξιολόγησης του 
γραπτού λόγου σε μαθητές με υψηλή σχολική 

επίδοση Δ΄– ΣΤ΄ Δημοτικού
 

Στυλιανή Ξάνθη 

Εισαγωγή

Η παραγωγή και επεξεργασία του γραπτού λόγου περιλαμβάνεται στις κύριες 
σχολικές δεξιότητες και αποτελεί στόχο του αναλυτικού προγράμματος 
διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρίντεζη & Πολυχρόνη, 
2016: 1). Είναι μία πολύπλοκη και πολυεπίπεδη διαδικασία κατά την οποία 
κρίνεται αναγκαίος ο συνδυασμός γνωσιακών, μετά γνωσιακών, γλωσσικών, 
μετά γλωσσικών, οπτικοκινητικών, κοινωνικών και πολιτισμικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων (Σπαντιδάκης, 2011). Η ικανότητα για παραγωγή και επεξεργασία 
του γραπτού λόγου αναπτύσσεται σταδιακά και μετά την τετάρτη δημοτικού 
θεωρείται περισσότερο αυτοματοποιημένη. Η σύνταξη και οι σημασιολογικές 
ικανότητες βρίσκονται πλέον σε παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης και τα παιδιά 
σχηματίζουν μεγαλύτερες προτάσεις με επιτηδευμένο λεξιλόγιο και εννοιολογικό 
περιεχόμενο. Γράφουν πιο γρήγορα και αποδοτικά και έχουν ενσωματώσει και 
αυτοματοποιήσει τα συστήματα κανόνων. Οργανώνουν συνειδητά αυτά που 
θέλουν να γράψουν, αρχίζουν να διαβάζουν τα γραπτά τους κείμενα και τα 
αξιολογούν (Νικολόπουλος, 2008). 

Στο προσαρμοσμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκεται οι μαθη-
τές τελειώνοντας το Δημοτικό να είναι σε θέση να γράφουν ορθογραφημένα 
εφαρμόζοντας γραμματικούς κανόνες στη γραφή των λέξεων, να μετασχημα-
τίζουν κείμενα σε διαφορετικό είδος λόγου για διαφορετικό σκοπό και να με-
ταδίδουν αποτελεσματικά πολύπλοκες ιδέες με διευρυμένο λεξιλόγιο. Να δια-
κρίνουν την έννοια της λέξης με βάση την καταγωγή, τη συγγένεια ή την αντί-
θεση, τη μεταφορική τους χρήση, τα συμφραζόμενα και να δίνουν εμπειρικούς 
ορισμούς λέξεων. Να εξοικειωθούν με την πολυσημία και να χρησιμοποιούν τα 
ετυμολογικά στοιχεία των λέξεων για να τις κατηγοριοποιούν σημασιολογικά 
και να εικάζουν τη σημασία τους και με τη βοήθεια των συμφραζομένων. Να 
αναγνωρίζουν τα συστατικά μιας πρότασης και τα γλωσσικά στοιχεία, άλλο-
τε μεμονωμένα και άλλοτε με τον εκάστοτε συντακτικό τους ρόλο μέσα στην 
πρόταση, καθώς και τα συστατικά μιας παραγράφου και να προβαίνουν σε 
αναλύσεις και ανασυνθέσεις (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ., 2003: 27-29). 
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Η αξιολόγηση γλωσσικών δυσκολιών του γραπτού λόγου αποτελεί κεντρι-
κό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφορά τη λειτουργική εκτίμη-
ση των γλωσσικών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων και των δύο όψεων του 
λόγου –προφορικού και γραπτού- καθώς και γνωστικών και μεταγνωστικών 
στοιχείων του περιεχομένου του λόγου (Σακελαρίου, 2007: 77). Τα εργαλεία 
αξιολόγησης μπορεί να είναι άτυπα, αυτοσχέδια, ανεπίσημα ή σταθμισμένα, 
τυπικά, επίσημα. Η άτυπη αξιολόγηση είναι περισσότερο δημοφιλής από τους 
εκπαιδευτικούς, γιατί ικανοποιεί την ανάγκη να αξιολογείται ο μαθητής μέσα 
στο σχολείο και βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα (Σπαντιδάκης, 2005: 7). 
Μπορεί να είναι προσανατολισμένη αφενός προς τα άτομα, αφετέρου προς τις 
ομάδες (Almond, 2009). 

Στην εργασία που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο προτείνεται η αξιολό-
γηση με άτυπα τεστ σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας. Θεω-
ρήθηκε ότι οι άτυπες δοκιμασίες θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη 
γλωσσική ικανότητα των παιδιών, γιατί βασίζονται σε ποιοτικά κριτήρια που 
έχουν στόχο να περιγράψουν τις επιδόσεις και όχι να συγκριθούν με νόρμες. 
Επίσης, μια τέτοια μορφή αξιολόγησης είναι δυνατό να δοθεί τόσο ατομικά 
όσο και ομαδικά. Θεωρείται ότι η ατομική χορήγηση υπερέχει της ομαδικής, 
γιατί επικεντρώνεται καλύτερα στις ατομικές δεξιότητες και δίνει τη δυνατό-
τητα στον εξεταστή να αποκτήσει μια πιο έγκυρη εικόνα της συμπεριφοράς 
του υποκειμένου (Βίκη & Παπάνης, 2007). 

Διαδικασία και εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε 
τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές ατομικά και ως ομάδα, 
σε σχέση με τη βέλτιστη ανάπτυξή τους και τους στόχους του αναλυτικού 
προγράμματος (McAfee, 2010). Η επιτυχία της καθορίζεται σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό από την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και μέσων 
συλλογής πληροφοριών. Ανάλογα με τον αριθμό των υποκειμένων τα οποία 
συμμετέχουν σε μια χορήγηση δοκιμασιών μπορεί να είναι είτε ατομική 
είτε ομαδική. Στόχος της ατομικής αξιολόγησης είναι να προσδιοριστούν οι 
δεξιότητες και αδυναμίες του κάθε μαθητή καθώς και οι δεξιότητες και οι 
αδυναμίες του ως προς το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, ενώ 
στόχος της ομαδικής είναι η αξιολόγηση της προόδου όλης της τάξης σε σχέση 
με το πρόγραμμα σπουδών (Salvia et al., 2012).

Η ομαδική χορήγηση στηρίζεται στην ανεξάρτητη συμπεριφορά ανταπό-
κρισης του υποκειμένου, χωρίς την άμεση παρέμβαση του εξεταστή. Οι οδη-
γίες είναι σχετικά μειωμένες και αντίστοιχα οι διευκρινίσεις που παρέχονται 
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από τον εξεταστή είναι διαφοροποιημένες. Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης 
προσωπικής επαφής εξεταστή και εξεταζόμενου. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να 
αναπτύξουν, με λιγότερη βοήθεια εκ μέρους του εξεταστή, καλή γραπτή και 
προφορική κατανόηση των οδηγιών. Η ατομική χορήγηση επικεντρώνεται 
καλύτερα στις ατομικές δεξιότητες και δίνει τη δυνατότητα στον εξεταστή να 
αποκτήσει μια πιο έγκυρη εικόνα της συμπεριφοράς του υποκειμένου (Βίκη 
& Παπάνης, 2007). 

Τα εργαλεία αξιολόγησης μπορεί να είναι άτυπα, ανεπίσημα ή σταθμισμέ-
να, τυπικά. Τα επίσημα εργαλεία έχουν κατασκευαστεί λεπτομερώς ως προς 
τη διεξαγωγή τους, είναι αντικειμενικότερα και χρησιμοποιούν δοκιμασίες 
κατασκευασμένες βάσει σταθερών ψυχομετρικών αρχών με τον ίδιο τρόπο σε 
όλους τους εξεταζόμενους. Τα άτυπα εργαλεία έχουν ανεπίσημο χαρακτήρα, 
η χορήγησή τους μπορεί να είναι άμεση, ενώ η σύνταξή τους είναι γρήγορη 
λόγω του ότι βασίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επίσης, τα άτυπα εργα-
λεία παρέχουν πιο μεγάλα περιθώρια ευελιξίας συγκριτικά με την αυστηρότη-
τα που έχουν οι σταθμισμένες δοκιμασίες (Τζιβινίκου, 2018: 71). Η χρησιμό-
τητα των άτυπων δοκιμασιών είναι μεγάλη, χωρίς ωστόσο, να υποκαθιστούν 
τα σταθμισμένα εργαλεία. 

Η ανεπάρκεια πολλών σταθμισμένων δοκιμασιών και η απομάκρυνσή τους 
από την καθημερινότητα της σχολικής τάξης, καθώς και η αδυναμία να μορφο-
ποιηθούν τα αποτελέσματα σε πρόγραμμα παρέμβασης φανερώνουν τη βαρύ-
τητα που έχει ο εκπαιδευτικός στη διαδικασία αξιολόγησης ενός μαθητή (Πα-
πουτσάκη και συν., 2016: 1070). Έτσι η αξιολόγηση που βασίζεται στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα έχει αναδειχτεί σε μια βιώσιμη και ψυχομετρικά αποτελε-
σματική προοπτική απέναντι στην αδυναμία των σταθμισμένων δοκιμασιών να 
περιγράψουν αποτελεσματικά τα ελλείμματα και τις δυνατότητες των μαθητών 
σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Δημάκος, 2015: 157). Όμως δεν πρέπει να 
παραβλέπεται ότι κάθε δοκιμασία έχει έναν περιορισμένο βαθμό αξιοπιστίας, 
μικρότερο ή μεγαλύτερο. Ακόμη και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για 
τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του περιεχομένου των δοκιμασιών αξιολόγησης, 
οι πληροφορίες που προκύπτουν δεν θα πρέπει να υπερεκτιμώνται (Μουζάκη, 
2010α: 325). Η αξιολόγηση, ακόμη και αν είναι καλά σχεδιασμένη, εμπεριέ-
χει κάποιους περιορισμούς, όπως είναι η πιθανότητα λάθους. Δεν πρέπει να 
παραβλέπεται ότι η αξιολόγηση προσφέρει δειγματοληπτικά μια εικόνα της 
επίδοσης του παιδιού που μπορεί να διαφέρει από την πραγματική του εικόνα 
(Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007: 6).
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Η αξιολόγηση δοκιμασιών του γραπτού λόγου 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και σε συνάφεια με την ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αξιολόγηση δοκιμασιών του γραπτού 
λόγου μπορεί να είναι σφαιρική αποδίδοντας έναν ενιαίο βαθμό αλλά και 
αναλυτική απομονώνοντας περισσότερα χαρακτηριστικά του γραπτού και 
αξιολογώντας το καθένα χωριστά, με βάση κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που καθορίζεται και με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά –συνήθως τρία ή 
τέσσερα. Η αναλυτική προσέγγιση προέκυψε από την ανάγκη για μεγαλύτερη 
αξιοπιστία και αντικειμενικότητα στα αποτελέσματα των άμεσων δοκιμασιών 
αλλά και για πιο λεπτομερή ανάλυση των ικανοτήτων των εξεταζόμενων, 
με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση αυτών που θα κάνουν χρήση των 
αποτελεσμάτων. Προτείνεται σε περίπτωση ετερογενών αξιολογητών και 
θεωρείται αντικειμενική, καθώς εγγυάται τη μελέτη και αξιολόγηση όλων 
των εξεταζόμενων γλωσσικών υποδεξιοτήτων (Ηλιοπούλου, 2007: 1-5). 

Πολλοί, όμως, ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται 
και με τη μέθοδο της γενικής εντύπωσης και της αναλυτικής διόρθωσης. Να 
τίθενται, δηλαδή, γενικά κριτήρια αξιολόγησης όπως: η πληρότητα του περιε-
χομένου, η καταλληλότητα του κειμένου (σαφής διατύπωση, εγκυρότητα των 
πληροφοριών, οργάνωση) και η αποτελεσματικότητά του (επίτευξη επικοι-
νωνιακού σκοπού). Αλλά να αξιολογούνται και επιμέρους παράμετροι όπως: 
το περιεχόμενο (συνάφεια πληροφοριών με το θέμα, επάρκεια πληροφοριών, 
πρωτοτυπία), η οργάνωση (διάρθρωση του κειμένου, λογική ακολουθία σκέ-
ψεων, συνοχή, παραγραφοποίηση, στίξη), το λεξιλόγιο (ποικιλία, ορθή χρήση 
της σημασίας των λέξεων), το ύφος (προσαρμογή στις επικοινωνιακές περιστά-
σεις), η σύνταξη, η ορθογραφία-μορφολογία και η καθαρότητα-ευαναγνωσία 
του κειμένου. Έτσι από τη μια δεν χάνεται η ολική εικόνα του γραπτού και από 
την άλλη εξασφαλίζεται περισσότερη αξιοπιστία και λειτουργικοποιούνται οι 
παράμετροι αξιολόγησης του γραπτού (Ε.Π.Ε. & ΔΒΜ., 2011). 

Στόχοι της έρευνας 

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν: α) Να αξιολογηθεί ένα εύρος γλωσσικών 
δεξιοτήτων που αφορούν την επεξεργασία και παραγωγή του γραπτού λόγου 
σε μαθητές με υψηλή σχολική επίδοση των τελευταίων τάξεων του δημοτικού. 
β) Να διερευνηθεί εάν το είδος της αξιολόγησης, ατομική έναντι ομαδικής, 
διαφοροποιεί τις επιδόσεις των μαθητών. Θεωρήθηκε ότι μια τέτοια διερεύνηση 
θα επέτρεπε την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τόσο για τη διαδικασία της 
αξιολόγησης όσο και για την ικανότητα των άτυπων εργαλείων να περιγράψουν 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

165Η ατομική έναντι της ομαδικής αξιολόγησης του γραπτού λόγου 
σε μαθητές με υψηλή σχολική επίδοση Δ΄– ΣΤ΄ Δημοτικού

αποτελεσματικά τα ελλείμματα και τις δυνατότητες των μαθητών στην 
παραγωγή γραπτού λόγου. 

Μέθοδος

Συμμετέχοντες 

Για να αποκλειστούν πιθανοί περιορισμοί που πηγάζουν από μεγάλες ατομικές 
διαφορές στις ικανότητες των μαθητών επιλέχθηκαν ως δείγμα 56 μαθητές με 
υψηλή σχολική επίδοση. Τους συγκεκριμένους μαθητές, 29 κορίτσια και 27 
αγόρια, Δ΄ Δημοτικού (Ν=18), Ε΄ Δημοτικού (Ν=14) και Στ΄ Δημοτικού (Ν=24), 
μας υπέδειξαν οι δάσκαλοι των τάξεων στις οποίες φοιτούσαν με κριτήριο την 
υψηλή ανταπόκριση στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος της τάξης 
τους σε όλα τα μαθήματα. 

Διαδικασία 

Η έρευνα διεξήχθη σε 7 σχολεία γειτονικών περιοχών της πόλης των 
Αθηνών Ζωγράφου, Αθήνας (Γουδί) και Καισαριανής. Με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίστηκε το ίδιο γλωσσικά και μορφωτικά υποστηρικτικό επίπεδο των 
μαθητών από τις οικογένειές τους. Η διαδικασία χορήγησης των δοκιμασιών 
πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού ωραρίου, με τη συγκατάθεση τόσο 
του διευθυντή των σχολείων όσο και τη συγκατάθεση των δασκάλων της 
τάξης και των γονέων. Οι συνθήκες χορήγησης διαφοροποιήθηκαν και σε 22 
μαθητές οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν ατομικά σε ήσυχο χώρο εκτός της τάξης 
που φοιτούσαν οι μαθητές, ενώ σε 34 μαθητές οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν 
ομαδικά στην τάξη που φοιτούσαν. Η ομαδική χορήγηση έγινε ως τεστ σε όλη 
την τάξη και για τις ανάγκες της μελέτης επιλέχθηκαν μόνο τα γραπτά των 
μαθητών με υψηλή σχολική επίδοση. 

Οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν βάσει αυστηρού πρωτοκόλλου και σύμφωνα 
με γραπτές οδηγίες προς τους εξεταστές, με καταγραφή των αποκρίσεων σε 
ατομικά φυλλάδια αξιολόγησης. Η χορήγηση πραγματοποιήθηκε σε τρεις φά-
σεις και έγινε σε διαφορετικές μέρες της εβδομάδας. Η πρώτη φάση περιλάμ-
βανε τη χορήγηση των δοκιμασιών στίξης, σύνταξης και λεξιλογίου (διάρκεια 
40 λεπτά). Η δεύτερη φάση περιλάμβανε τη χορήγηση των δοκιμασιών οργά-
νωση και συγγραφή κειμένου κατ’ απαίτηση, πρώτη υποδοκιμασία (διάρκεια 
40 λεπτά). Η τρίτη φάση περιλάμβανε τη χορήγηση της δοκιμασίας βελτίωση 
περιεχομένου και της δεύτερης υποδοκιμασίας συγγραφής κειμένου κατ’ απαί-
τηση (διάρκεια 40 λεπτά). Οι χρόνοι ανταποκρίνονται γενικά στους περισσό-
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τερους μαθητές, αλλά προσαρμόστηκαν στους ρυθμούς του κάθε παιδιού ώστε 
να μην επηρεάσουν την επίδοση. 

Εργαλεία 

Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε για την παρούσα εργασία ήταν μία 
συστοιχία δοκιμασιών στην οποία συνδυάζονται έργα ψυχομετρικών κριτηρίων 
γλωσσικής επάρκειας με άτυπα τεστ επίδοσης στη γλώσσα και έργα ελεύθερης 
γραφής κειμένου. Οι περισσότερες δοκιμασίες συνιστούν δραστηριότητες στα 
σχολικά εγχειρίδια των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ., 
2007). Ως πρότυπα, τόσο θεωρητικά όσο και λειτουργικά, χρησιμοποιήθηκαν 
το Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης δυσκολιών στο γραπτό λόγο των 
Μαθητών Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού (Πόρποδας και συν., 2007) και το Ψυχομετρικό 
Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω (Τζουριάδου και συν., 2008). 

Η γνώση των υπερτεμαχιακών στοιχείων του λόγου και συγκεκριμένα η 
εσωτερίκευση και η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων στίξης, για να 
καθοριστούν τα όρια και τα είδη των προτάσεων, αξιολογήθηκε με τη δοκι-
μασία «Στίξη». Οι μαθητές καλούνταν να συμπληρώσουν 18 σημεία στίξης 
σε έναν διάλογο. Ααχ Τώρα πρέπει να ξεκουραστώ λίγο Μήπως ψάχνεις κάτι 
Ψάχνω για τον κύριο σκηνοθέτη Σε περιμένει Όχι γιατί Γιατί δε νομίζω ότι θα 
χαρεί και πολύ για τη γνωριμία Αλλά αν επιμένεις τρίτο καμαρίνι αριστερά πίσω 
από τη σκηνή Σ’ ευχαριστώ (Γλώσσα-Τετράδιο Εργασιών Δ΄ τάξη, ενότητα 9, 
σ. 8, τεύχος Β΄, άσκηση 3). Απαιτούνταν από τους μαθητές να ελέγξουν τόσο 
το νοηματικό περιεχόμενο της κάθε πρότασης όσο και το νοηματικό περιεχό-
μενο του διαλόγου συνολικά. 

Η γνώση της συντακτικής λειτουργίας των λέξεων και της συντακτικής 
δομής απλών και σύνθετων προτάσεων ενεργητικής και παθητικής σύνταξης 
αξιολογήθηκε με δύο δοκιμασίες: «Σχηματισμός προτάσεων» και «Ένωση 
προτάσεων». Οι μαθητές καλούνταν να φτιάξουν μία πρόταση ενεργητικής 
σύνταξης: «μαθαίνει/του/ο/στους/ποδόσφαιρο/Γιώργος/φίλους» και μία παθη-
τικής: «φαίνομαι/το/πεζοδρόμιο/ολισθηρό/αρκετά» (Γλώσσα-Τετράδιο Εργασι-
ών Στ΄ τάξη, ενότητα 4, σ. 56, τεύχος Α΄ διασκευασμένο) και να ενώσουν δύο 
ζευγάρια προτάσεων: «Το παιδί θα ’πιανε φιλία με τα βιβλία/Ήθελε να μάθει 
από κει αυτά που του ’κρυβαν οι μεγάλοι πίσω από τα παραμύθια», «Το παιδί 
διάβαζε το βιβλίο όλο το χειμώνα/Το ’μαθε νεράκι» (Γλώσσα-Τετράδιο Εργα-
σιών Ε΄ τάξη, ενότητα 9, σ. 64, τεύχος Α΄, άσκηση 1). Υπήρχαν ευκαιρίες για 
συντακτικά λάθη στο υποκείμενο, το ρήμα, το αντικείμενο ή τον προσδιορι-
σμό απλών προτάσεων, αλλά και λάθη σε σύνθετες προτάσεις είτε στην κύρια 
πρόταση είτε τη δευτερεύουσα ή τον σύνδεσμο που τις συνέδεε.
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Η αναγνώριση των διάφορων μορφολογικών τύπων των λέξεων, η ικανό-
τητα να προσδιορίζουν τις διάφορες λειτουργίες τους και την καταλληλότητά 
τους αλλά και τις σχέσεις συνωνυμίας, αντωνυμίας, κλίσης, παραγωγής και 
σύνθεσης που υπάρχουν μεταξύ τους αξιολογήθηκαν με τη συμπλήρωση κε-
νών σε κείμενο. Στη δοκιμασία «Συμπλήρωση λέξεων» οι μαθητές έπρεπε να 
κάνουν αλλαγές σε γραμματικούς τύπους λέξεων ανάλογα με τα συμφραζό-
μενα. Το πρωί του περασμένου Σαββάτου έγινε (γίνομαι) η εκδρομή στο χιονο-
δρομικό κέντρο των Καλαβρύτων, που πολλοί από εμάς περίμεναν (περιμένω) 
με μεγάλη αγωνία. Το μεταφορικό (μεταφορά) μέσο που χρησιμοποιήσαμε ήταν 
το τρένο. Το τοπίο (τοπία) ήταν ολόλευκο και ο ήλιος έλαμπε/λαμπερός (λά-
μπω). Αφού μας έδωσαν κάποιες (κάποιος) γενικές οδηγίες, μας άφησαν (αφή-
νω) να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Όλοι (όλος) κάναμε σαν τρελοί από τη χαρά 
μας! Στη δοκιμασία «Συνώνυμα–αντίθετα–σύνθετα» οι μαθητές έπρεπε να 
συμπληρώσουν παρόμοια λέξη με αυτή της παρένθεσης, αντίθετη ή σύνθετη 
ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Πολλές φορές παρατηρούμε στην οθόνη μικρά 
(μεγάλος) παιδιά να παίζουν σαν μεγάλοι (μικρός). Η καθημερινότητα όμως αυ-
τών των ανηλίκων δεν είναι πάντοτε εύκολη (απλός). Ξημεροβραδιάζονται (ξη-
μερώνουν και βραδιάζουν) στη σκηνή και στο τέλος μιας κουραστικής (κοπια-
στικής) μέρας αναζητούν ένα σφιχταγκάλιασμα (σφιχτή αγκαλιά) από κάποιον 
δικό τους (Γλώσσα-Τετράδιο Εργασιών Στ΄ τάξη, ενότητα 15, σ. 52, τεύχος Β΄, 
διασκευασμένο). Υπήρχαν ευκαιρίες για λάθη σε ρήματα κάνοντας ασυνεπή 
χρήση στους χρόνους, στο πρόσωπο και τον αριθμό, για λάθη στη χρήση του 
κατάλληλου γένους, του κατάλληλου αριθμού και της κατάλληλης πτώσης σε 
ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυμίες, αλλά και για λάθη σε σχέσεις συνωνυ-
μίας ή αντωνυμίας. 

Η αξιοποίηση της γλωσσικής εμπειρίας και η κατανόηση των ειδικών ση-
μασιών, των ιδιωματισμών, των παροιμιών και του μεταφορικού ύφους αξι-
ολογήθηκε με τη δοκιμασία «Ελλιπείς φράσεις». Οι μαθητές καλούνταν να 
συμπληρώσουν το δεύτερο σκέλος δύο παροιμιών («Η πολλή δουλειά τρώει 
τον αφέντη», «Όποιος βιάζεται σκοντάφτει»), δύο παρομοιώσεων («Έγινε κί-
τρινος σα λεμόνι», «Έτρεμε σαν το ψάρι από το φόβο του») και δύο μεταφορών 
(«Αυτός ο άνθρωπος είναι αλεπού», «Φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν»). 
Υπήρχαν ευκαιρίες για λάθη στο σχήμα λόγου και στη σημασία της φράσης, 
κυριολεκτική ή μεταφορική. 

Η γνώση του νοήματος μιας λέξης και η ικανότητα ερμηνείας των πολλα-
πλών σημασιών της αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία «Σχετικές λέξεις». Οι μα-
θητές καλούνταν να βρουν δύο συγγενικές λέξεις των λέξεων: βαδίζει, υγιής, 
χώρος και ύψος. Μπορεί να ήταν: ένα καλό συνώνυμο («περπατάει»), ένα κα-
θοριστικό διακριτό γνώρισμα («πεζός»), μια γενικότερη έννοια («πηγαίνει»), 
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ένας καλός συγγενής γραμματικός τύπος («βάδισμα»), μια σωστή μεταφορι-
κή σημασία της λέξης («κατευθύνεται»). Υπήρχαν ευκαιρίες για λάθη από τη 
χρήση άσχετων λέξεων είτε λέξεων με συνταγματική σχέση ή σχέση αντωνυ-
μίας και κλίσης. 

Η κατανόηση της σημασίας των λέξεων με απλούς και τυπικούς ορισμούς 
αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία «Ορισμός εννοιών». Οι μαθητές έπρεπε να ορί-
σουν την έννοια τεσσάρων λέξεων: καπέλο, ομπρέλα, άλογο, κλέφτης (Γεώργας 
και συν., 1997). Υπήρχε η πιθανότητα οι μαθητές να αστοχήσουν εν μέρει χρη-
σιμοποιώντας ένα αόριστο ή λιγότερο σχετικό συνώνυμο, μια δευτερεύουσα 
σημασία χωρίς άλλη διευκρίνιση, μία πετυχημένη αλλά συγκεκριμένη χρήση 
της λέξης χωρίς άλλη διευκρίνιση. Αλλά υπήρχε και η πιθανότητα να αστοχή-
σουν τελείως λέγοντας μία σαφώς λανθασμένη απάντηση ή μια κοινή φράση 
που περιείχε τη λέξη αλλά δεν έδειχνε πραγματική κατανόηση της σημασίας 
της ακόμη και μετά από διευκρινιστική ερώτηση. 

Η ικανότητα συγγραφής κειμένων, καθώς και η επάρκεια και η ευχέρεια 
στην παραγωγή γραπτού λόγου αξιολογήθηκαν με δύο δοκιμασίες παραγωγής 
κειμένου από τους μαθητές. Στη δοκιμασία «Παραγωγή κειμένου με φράσεις» 
οι μαθητές καλούνταν να συνεχίσουν φράσεις ελεύθερα και να τις οργανώσουν 
κατάλληλα ώστε να προκύψει ένα αφήγημα. Ξαφνικά ένιωσα ένα δυνατό χτύ-
πημα/Ευτυχώς/Μετά είδα κάτι που έμοιαζε με/Δεν πίστευα στα μάτια μου/Είχα 
ανακαλύψει/Έπειτα από ώρα, βρέθηκα/Και τότε είδα/Συνεχίσαμε να προχωράμε 
προς τα κάτω/Ύστερα, το μόνο που πρόλαβα να δω/Τέλος, καθώς ανεβαίναμε…
(Γλώσσα-Τετράδιο Εργασιών Ε΄ τάξη, ενότητα 4, σ. 30, Α΄ τεύχος). Στη δο-
κιμασία «Παραγωγή κειμένου με εικόνες», οι μαθητές έπρεπε να συνεχίσουν, 
με βάση έξι εικόνες, την αρχή της: Είναι ένα χειμωνιάτικο απόγευμα. Τα δυο 
αδέρφια περνούν από το πάρκο της γειτονιάς, καθώς επιστρέφουν στο σπίτι τους 
μετά το μάθημα των αγγλικών. Ξαφνικά… (Γλώσσα-Τετράδιο Εργασιών ΣΤ΄ 
τάξη, ενότητα 1, σ. 14, Α΄ τεύχος). 

Η οργάνωση της σκέψης, η ικανότητα αντίληψης της χρονικής ακολουθίας 
των γεγονότων και η δεξιότητα γραπτής έκφρασης αξιολογήθηκαν με τη δοκι-
μασία «Οργάνωση». Οι μαθητές καλούνταν να εντοπίσουν τα σωστά ζευγάρια 
των προτάσεων και τον σύνδεσμο με τον οποίο συνδέονται. 1. Το σπίτι ήταν 
άνω κάτω/2. Δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι που να τους χωράει/3. Ήταν απα-
ραίτητο να φωνάξουν έναν τεχνίτη (γιατί, επειδή, διότι, αφού, καθώς, μια και, 
μια που) α. τα υδραυλικά της κουζίνας παρουσίαζαν συνέχεια προβλήματα./β. οι 
προηγούμενοι ένοικοι είχαν κάνει πολλές ζημιές./γ. είναι πολυμελής οικογένεια. 
(Γλώσσα-Τετράδιο Εργασιών Στ΄ τάξη, ενότητα 4, σ. 47, τεύχος Α΄, διασκευ-
ασμένο). Κατόπιν έπρεπε να τις βάλουν σε μια χρονική σειρά και να φτιάξουν 
μια παράγραφο προσθέτοντας και δικές τους λέξεις ή προτάσεις.
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Η ικανότητα διόρθωσης και βελτίωσης του περιεχομένου ενός κειμένου αξι-
ολογήθηκε με τη δοκιμασία «Βελτίωση περιεχομένου». Οι μαθητές καλούνταν 
να βελτιώσουν ένα κείμενο, το οποίο ήταν γραμμένο σε τηλεγραφική μορφή, 
προσθέτοντας δικές τους λεπτομέρειες, περιγράφοντας καλύτερα την είδηση 
και αλλάζοντας τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές. Τελευταίες πληροφορίες 
σήμερα πρωί. Στρατεύματα κοντά σε πόλεις. Πτήσεις αεροσκαφών. Απειλή για 
αμάχους. Ήχοι όπλων. Κάτοικοι πανικόβλητοι. Εγκατάλειψη κατοικιών. Ετοι-
μασίες αναχώρησης. Ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Έλλειψη τροφίμων, νε-
ρού. Κίνδυνοι επιδημιών. Νοσοκομεία κατεστραμμένα. Προσπάθειες ΟΗΕ για 
ειρήνευση. (Γλώσσα-Τετράδιο Εργασιών Στ΄ τάξη, ενότητα 17, σ. 65, B΄ τεύ-
χος). Δίνονταν η αρχή ως υπόδειγμα: Σήμερα το πρωί οι τελευταίες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι τα στρατεύματα έχουν πλησιάσει στις πόλεις και… Υπήρχε 
η πιθανότητα οι μαθητές να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στα επιφανειακά 
σημεία του κειμένου χωρίς να αλλάξουν τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές 
και χωρίς να επέμβουν στο νόημα του κειμένου. 

Αξιολόγηση – Επεξεργασία 

Στις δοκιμασίες με τις μονόσημες απαντήσεις καταμετρούνταν ο αριθμός 
των λαθών και η βαθμολογία των μαθητών στις δοκιμασίες προέκυπτε από 
τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Στις δοκιμασίες με πολυμορφία στις 
απαντήσεις κρινόταν οι απαντήσεις των μαθητών και δίνονταν συγκεκριμένες 
μονάδες ανάλογα με το εάν οι απαντήσεις ήταν σωστές ή εν μέρει σωστές βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων που προαναφέρθηκαν. 

Συνδυάζοντας τη μέθοδο της γενικής εντύπωσης και της αναλυτικής διόρ-
θωσης, στις δοκιμασίες ελεύθερης γραφής και βελτίωσης περιεχομένου αξι-
ολογήθηκαν επιμέρους παράμετροι όπως: η πληρότητα του περιεχομένου, η 
καταλληλότητα του κειμένου, η αποτελεσματικότητά του, η οργάνωση, το λε-
ξιλόγιο, το ύφος, η σύνταξη, η ορθογραφία-μορφολογία και η καθαρότητα-ευα-
ναγνωσία του κειμένου. Ο συνολικός βαθμός του κάθε μαθητή, μέγιστη γενική 
επίδοση 100, προέκυψε από το άθροισμα της βαθμολογίας στις κλείδες ελέγχου 
του προϊόντος από τον εκπαιδευτικό άτυπης αξιολόγησης: παραγράφου, περιε-
χομένου και παραγωγικότητας, ορθογραφίας (Κυριαζή & Σπαντιδάκης, 2001). 

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της βαθμολόγησης των κειμένων των 
μαθητών έγινε κωδικοποίηση των γραπτών και το κάθε γραπτό διορθώθηκε 
από δύο βαθμολογητές, την ερευνήτρια που είναι και η συγγραφέας του άρ-
θρου και έναν εκπαιδευτικό που δε γνώριζε τους συμμετέχοντες. Η συμφωνία 
των δύο κριτών αρχικά δεν ήταν αρκετά υψηλή (59%), αλλά μετά την επίλυση 
των διαφωνιών κατόπιν συζητήσεως αποδείχτηκε υψηλή (93%). Οι διαφωνίες 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

170 Στυλιανή Ξάνθη 

αφορούσαν την απόκλιση μεταξύ των δύο βαθμολογήσεων κυρίως στις δοκι-
μασίες: παραγωγή κειμένου, οργάνωση και βελτίωση περιεχομένου. Για την 
επίλυση των διαφωνιών οι δύο βαθμολογητές επανεξέταζαν τα κείμενα και 
συμφωνούσαν σε μία από κοινού νέα βαθμολόγηση. 

Αποτελέσματα 

Στην ατομική χορήγηση οι μαθητές είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε όλες 
τις δοκιμασίες με στατιστικά σημαντική διαφορά (Πίνακας 1). Η ανάλυση 
της διακύμανσης ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση για το είδος 
της αξιολόγησης F(1,55)=10,098, p<0,001, n2=0,74. Μεγαλύτερη επίδραση 
παρατηρήθηκε στις δοκιμασίες: Στίξη, Σχηματισμός και Ένωση προτάσεων, 
Συμπλήρωση λέξεων, Ελλιπείς φράσεις και Ορισμός εννοιών (p<0,001). Η 
επίδραση είναι σημαντική και στις άλλες δοκιμασίες, αν και διαφέρει από 
δοκιμασία σε δοκιμασία και το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο. 

Πίνακας 1. Σύγκριση μέσων όρων των επιδόσεων των δύο ομάδων 
των μαθητών σε κάθε δοκιμασία

Δοκιμασίες Ατομική 
χορήγηση (Ν=22)

Ομαδική 
χορήγηση (Ν=34)

Στατιστική 
σημαντικότητα

Μ SD Μ SD F (1,55) p n2

Στίξη 14,49 1,740 11,64 2,840 17,830 0,0001 0,25
Σχηματισμός 
προτάσεων 4,00 0,000 3,50 0,492 22,540 0,0001 0,29

Ένωση προτάσεων 4,00 0,000 2,55 1,341 25,228 0,0001 0,32
Συμπλήρωση λέξεων 5,09 0,629 2,38 1,348 77,421 0,0001 0,59

Συνώνυμα–αντίθετα-
αντίθετα 7,86 0,467 7,05 1,594 5,281 0,025 0,09

Ελλιπείς φράσεις 5,09 0,811 3,05 1,475 34,754 0,0001 0,40
Σχετικές λέξεις 7,18 1,006 5,61 1,938 12,145 0,001 0,18
Ορισμός εννοιών 8,00 0,000 7,38 0,652 19,613 0,0001 0,27
Οργάνωση 11,52 1,085 9,48 2,843 10,272 0,002 0,16

Παραγωγή κειμένου 
με φράσεις 92,09 17,171 73,35 27,534 8,115 0,006 0,13

Παραγωγή κειμένου 
με εικόνες 83,19 19,220 67,41 27,013 5,643 0,021 0,10

Βελτίωση κειμένου 95,50 12,340 80,85 25,002 6,497 0,014 0,11
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Για να συγκριθούν οι επιδόσεις των δύο ομάδων των μαθητών από δοκι-
μασία σε δοκιμασία στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι επιδόσεις τους σε ποσο-
στά. Αν και υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις, ωστόσο αναδεικνύεται ότι οι 
δυσκολίες στις δύο ομάδες είναι παρόμοιες ανάλογα με το είδος της δοκιμασί-
ας. Η μικρότερη διαφοροποίηση παρατηρείται στην ατομική χορήγηση. Στην 
ομαδική χορήγηση οι μαθητές δυσκολεύτηκαν περισσότερο στη συμπλήρω-
ση συνώνυμων, αντίθετων ή σύνθετων λέξεων σε κείμενο. Μεγάλες δυσκολί-
ες συνάντησαν και στις ελλιπείς φράσεις, στη στίξη, στην ένωση προτάσεων 
και τις σχετικές λέξεις. Στην ατομική χορήγηση οι μαθητές δυσκολεύτηκαν 
περισσότερο στη στίξη και την παραγωγή κειμένου με εικόνες με μικρή δια-
φορά από τη συμπλήρωση συνώνυμων, αντίθετων ή σύνθετων. Επίσης, συνά-
ντησαν αρκετές δυσκολίες στις ελλιπείς φράσεις και στις σχετικές λέξεις. Η 
πιο εύκολη δοκιμασία για όλους τους μαθητές ήταν ο ορισμός εννοιών. Στην 
ατομική χορήγηση οι μαθητές δε δυσκολεύτηκαν και στον σχηματισμό και 
την ένωση προτάσεων. 

Σχήμα 1: Ποσοστά επίδοσης σε όλες τις δοκιμασίες 
για κάθε είδος χορήγησης
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Επιμέρους αναλύσεις σε κριτήρια των κειμένων ελεύθερης γραφής ανέδει-
ξαν ότι στην ατομική χορήγηση οι επιδόσεις των μαθητών ήταν καλύτερες σε 
όλα τα κριτήρια και στις δύο δοκιμασίες, εκτός από τον αριθμό των λέξεων 
ανά πρόταση και στις δύο δοκιμασίες (Πίνακας 2). Από τη σύγκριση των μέ-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

172 Στυλιανή Ξάνθη 

σων όρων επίδοσης διαφαίνεται ότι στην ομαδική χορήγηση τα κείμενα των 
μαθητών ήταν μικρότερα σε μέγεθος με φτωχότερο λεξιλόγιο και παρουσίαζαν 
φτωχότερη προτασιακή συντακτική δομή όσον αφορά το σύνολο των προτά-
σεων στα κείμενά τους, απλές και σύνθετες. Αντίθετα όσον αφορά τον αριθμό 
των λέξεων ανά πρόταση οι επιδόσεις μεταξύ των δύο ομάδων δε διέφεραν 
ιδιαίτερα. Σε ότι αφορά τα ορθογραφικά λάθη, διαπιστώνεται ότι αυξάνονται 
και στις δύο ομάδες ανάλογα με την έκταση των κειμένων και η διαφοροποί-
ηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι μεγαλύτερη στην παραγωγή κειμένου με 
εικόνες. Στην ομαδική χορήγηση οι επιδόσεις των μαθητών ήταν χαμηλότερες 
τόσο στη δόμηση των παραγράφων όσο και στον πλούτο των ιδεών, τον τρόπο 
οργάνωσης και την ακρίβεια της έκφρασής τους. 

Πίνακας 2: Μέσοι όροι επίδοσης των δύο ομάδων των μαθητών σε κρι-
τήρια των κειμένων στις δύο δοκιμασίες παραγωγής γραπτού λόγου (Δ1, Δ2)

Κριτήρια

Ατομική 
χορήγηση

(Ν=22)

Ομαδική 
χορήγηση

(Ν=34)

Στατιστική 
σημαντικότητα

Μ SD Μ SD F(1,55) p n2

Αριθμός Λέξεων (Δ1) 174,86 52,963 115,85 53,261 16,468 0,0001 0,23

Αριθμός Λέξεων (Δ2) 102,90 42,532 70,76 45,089 7,092 0,010 0,12

Αριθμός Προτάσεων ( Δ1) 18,40 6,594 10,58 4,948 25,627 0,0001 0,32

Αριθμός Προτάσεων ( Δ2) 9,90 5,060 5,79 3,400 13,285 0,001 0,20

Αριθμός Λέξεων 
ανά Πρόταση ( Δ1)

9,63 1,292 10,26 3,979 0,511 0,478 0,01

Αριθμός Λέξεων
ανά Πρόταση ( Δ2)

11,13 2,623 11,58 4,948 0,155 0,696 0,00

Αριθμός Λαθών ( Δ1) 9,50 6,815 9,20 10,050 0,014 0,905 0,00

Αριθμός Λαθών ( Δ2) 4,77 3,611 6,05 6,362 0,741 0,393 0,01

Δομή ( Δ1) 88,43 27,026 62,26 30,514 10,720 0,002 0,17

Δομή ( Δ2) 51,92 27,330 34,88 20,754 7,007 0,011 0,12

Γλωσσικό ύφος ( Δ1) 9,09 0,683 8,38 2,774 1,372 0,247 0,03
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Γλωσσικό ύφος ( Δ2) 9,01 0,334 8,35 2,739 1,235 0,271 0,03

Γνησιότητα ( Δ1) 9,77 0,528 8,76 2,995 2,427 0,125 0,04

Γνησιότητα ( Δ2) 9,33 0,776 8,06 2,776 4,352 0,042 0,08

Συνάφεια ( Δ1) 9,81 0,501 8,76 2,995 2,656 0,109 0,05

Συνάφεια ( Δ2) 9,27 0,810 8,06 2,776 3,976 0,051 0,07

Η ανάλυση της διακύμανσης ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντική επίδρα-
ση για το είδος της χορήγησης F(1,55)=2,767, p=0,004, n2=0,67 και διαπιστώ-
θηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας p=0,0001 
μόνο για τον αριθμό των λέξεων και τον αριθμό των προτάσεων στην παρα-
γωγή κειμένου με φράσεις. Σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν και για τον 
αριθμό των λέξεων (p=0,010) και των προτάσεων (p=0,001) στην παραγωγή 
κειμένου με εικόνες, για τη δομή των κειμένων στην παραγωγή κειμένου με 
φράσεις (p=0,002) και στην παραγωγή κειμένου με εικόνες (p=0,011) και για 
τη γνησιότητα στην παραγωγή κειμένου με εικόνες (p=0,042). Στα υπόλοιπα 
κριτήρια δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Συζήτηση – συμπεράσματα 

Τόσο από τη γενική εντύπωση όσο και από την αναλυτική αξιολόγηση των 
επιδόσεων των μαθητών διαφαίνεται ότι οι δοκιμασίες ήταν εύχρηστες και 
μπορούσαν να εκτελεστούν ικανοποιητικά από όλες τις ηλικιακές ομάδες 
που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι 
οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού έχουν αρκετές δυσκολίες 
κυρίως στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των λέξεων και στον μεταφορικό 
λόγο. Όλοι οι μαθητές συνάντησαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην παραγωγή 
σύνθετων λέξεων και τη σωστή χρήση τους σε φράσεις, καθώς και στη 
σύνδεση εννοιών συνωνύμων ή αντιθέτων. Επίσης, είχαν αρκετές δυσκολίες 
στην ολοκλήρωση ελλιπών φράσεων που αφορούν τον μεταφορικό λόγο και 
στην παραγωγή σχετικών λέξεων με βάση τις σημασιολογικές τους σχέσεις. 
Εύρημα που συμφωνεί με αντίστοιχα ευρήματα του Νικολόπουλου (2008) για 
δυσκολίες των μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού στη σύνδεση 
εννοιών συνωνύμων ή αντιθέτων, καθώς και με ευρήματα για δυσκολίες στην 
επεξεργασία μηνυμάτων σε ένα μη κυριολεκτικό επίπεδο (Nippold, 2016: 370). 
Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η ανάπτυξη του νοήματος των λέξεων συνιστά μια 
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πολύπλοκη διαδικασία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη 
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Fenson et al., 1994). 

Σε συμφωνία με άλλες αναφορές διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές των τελευ-
ταίων τάξεων του δημοτικού δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον ορισμό των 
λέξεων και κατανοούν περισσότερες λέξεις από ότι πραγματικά χρησιμοποι-
ούν στις γλωσσικές τους πράξεις (Melka, 1997). Επίσης, δε φαίνεται να αντι-
μετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση της συντακτικής λειτουρ-
γίας των λέξεων και των συντακτικών τους σχέσεων. Αναγνωρίζουν τους διά-
φορους μορφολογικούς τους τύπους και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε 
φράσεις και προτάσεις προσδιορίζοντας τις διάφορες λειτουργίες τους, καθώς 
και την καταλληλότητά τους. Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη χρονική 
ακολουθία των γεγονότων και μπορούν να βελτιώσουν ένα κείμενο επεμβαί-
νοντας στο νόημά του. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης, ατομική έναντι ομαδικής, φαίνεται ότι επη-
ρέασε σε σημαντικό βαθμό τις επιδόσεις των μαθητών. Στην ομαδική αξιολό-
γηση οι επιδόσεις των μαθητών, σε όλα τα έργα, ήταν χαμηλότερες. Τα ευρή-
ματα αυτά συνάδουν με την άποψη ότι η ατομική αξιολόγηση επικεντρώνεται 
καλύτερα στις ατομικές δεξιότητες και δίνει τη δυνατότητα στον εξεταστή να 
αποκτήσει μια πιο έγκυρη εικόνα της συμπεριφοράς του υποκειμένου (Βίκη & 
Παπάνης, 2007). Σημαντικότερη ήταν η επιρροή στην εφαρμογή των κανόνων 
στίξης και στην κατανόηση της συντακτικής λειτουργίας των λέξεων και της 
δομής των προτάσεων. Εξίσου σημαντική ήταν η επιρροή στη συμπλήρωση 
διαφόρων μορφολογικών τύπων των λέξεων, καθώς και στην κατανόηση των 
ειδικών σημασιών των λέξεων και του μεταφορικού ύφους. Προφανώς στις 
συγκεκριμένες δοκιμασίες η άμεση προσωπική επαφή εξεταστή εξεταζόμενου 
κατά την ατομική χορήγηση βοήθησε περισσότερο τους μαθητές να επικεντρω-
θούν στις ατομικές τους δεξιότητες και να επιδείξουν καλύτερες επιδόσεις. Μι-
κρότερη ήταν η επιρροή στην παραγωγή, οργάνωση και βελτίωση κειμένων 
από τους μαθητές, στην αναγνώριση των σχέσεων συνωνυμίας, αντωνυμίας, 
παραγωγής και σύνθεσης και στη γνώση του νοήματος μιας λέξης και ερμη-
νείας των πολλαπλών σημασιών της. Φαίνεται ότι σ’ αυτές τις δοκιμασίες η 
συμπεριφορά ανταπόκρισης των μαθητών είναι περισσότερο ανεξάρτητη και 
χρειάζονται λιγότερο την άμεση παρέμβαση του εξεταστή. 

Σχετικά με την ικανότητα των δοκιμασιών διαφαίνεται ότι ανέδειξαν και 
περιέγραψαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ελλείμματα και τις δυνατότητες των 
μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού στην επεξεργασία και 
παραγωγή του γραπτού λόγου. Όμως δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι κάθε δο-
κιμασία έχει έναν περιορισμένο βαθμό αξιοπιστίας, μικρότερο ή μεγαλύτερο. 
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αξιολόγηση προσφέρει δειγματοληπτι-
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κά μια εικόνα της επίδοσης του παιδιού που μπορεί να διαφέρει από την πραγ-
ματική του εικόνα. Ωστόσο ο διαχωρισμός της διαδικασίας της αξιολόγησης, 
ατομική έναντι ομαδικής, αναδεικνύει ένα ζήτημα που δεν έχει μελετηθεί ιδι-
αίτερα στον ελληνικό χώρο. Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει αφορμή 
για περαιτέρω έρευνα που αφορά τόσο τη βαρύτητα που έχει ο εκπαιδευτικός 
στη διαδικασία αξιολόγησης ενός μαθητή κατασκευάζοντας ο ίδιος άτυπα ερ-
γαλεία που βασίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις και την 
εμπειρία του όσο και την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. 
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Abstract

In the present study, skills and knowledge of the writing were evaluated with 
informal tests based on the curriculum to pupils with high school performance, 
aged 9-12. The aim was to explore what the pupils know and what they can do 
individually and as a group, in relation to their optimal development and the 
curriculum objectives. 22 students were tested individually and 34 students were 
tested in the group level. We thought that such investigation will give us the 
opportunity for useful conclusions for the evaluation process and for the ability 
of informal tests to describe pupils’ deficits and abilities in writing effectively. 

Key-words: individual assessment, group assessment, writing, high school per-
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προσεγγίσεις των φυσικών επιστημών
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Από τη Σχολή της Φραγκφούρτης στις Πολιτισμικές Σπουδές και την 
Κριτική Παιδαγωγική

Σε μια αναδρομική θεώρηση, κάποιος μπορεί να θεωρήσει την εμφάνιση της 
κριτικής θεωρίας της ομάδας που αναφέρεται ως Σχολή της Φραγκφούρτης 
ως συνάρθρωση του σταδίου του μονοπωλιακού καπιταλισμού που κατέστη 
κυρίαρχο τη δεκαετία του 1930 (Kellner, 1989). Σε αυτό το στάδιο του 
καπιταλισμού, το κράτος και οι μεγάλες επιχειρήσεις άσκησαν ασφυκτικό 
έλεγχο όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στο άτομο/υποκείμενο. Αυτή η 
περίοδος αναφέρεται συχνά ως «φορντισμός» για να περιγράψει το σύστημα 
της μαζικής παραγωγής και το καθεστώς ομογενοποίησης του κεφαλαίου που 
στόχευε να παραγάγει μαζικές επιθυμίες, προτιμήσεις και συμπεριφορές. Ήταν 
μια εποχή μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης που χαρακτηριζόταν από την 
προσπάθεια για ομοιομορφία και ομοιογενοποίηση των αναγκών, της σκέψης 
και της συμπεριφοράς που συγκροτούν μια «μαζική κοινωνία», αυτό που η 
Σχολή της Φραγκφούρτης περιέγραψε ως «το τέλος του ατομικού» (“Τhe end 
of the individual”).

Την ίδια περίοδο, η δημόσια εκπαίδευση κατασκεύαζε και χρησιμοποιούσε 
τυποποιημένα προγράμματα σπουδών που χρησίμευαν ως όργανα μαζικοποίη-
σης και κοινωνικού ελέγχου. Για παράδειγμα, το 1964 ο Herbert Marcuse, στο 
έργο του Ο μονοδιάστατος άνθρωπος, επέκρινε τους τρόπους που οι εκπαιδευ-
τικοί θεσμοί, τα ΜΜΕ και οι υπόλοιπες μορφές κοινωνικοποίησης επέβαλλαν 
τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς για να παράγουν τον «μονοδιάστατο άν-
θρωπο» (Marcuse, 1971). 

Η Σχολή της Φραγκφούρτης επηρέασε και βοήθησε να αναδυθούν άλλες 
νέο-μαρξικές προσεγγίσεις της κουλτούρας, της κοινωνίας και της εκπαίδευ-
σης. Οι βρετανικές Πολιτισμικές Σπουδές (British Cultural Studies, BCS) εμ-
φανίζονται στη μετέπειτα εποχή του κεφαλαίου, γνωστή ως «μεταφορντισμό». 

Εντός του πανεπιστημίου, οι βρετανικές Πολιτισμικές Σπουδές ανέπτυξαν 
διεπιστημονικά προγράμματα για τη μελέτη της σχέσης κουλτούρας, κοινω-
νίας και πολιτικής, και διατύπωσαν κριτικές για τον ακαδημαϊκό κατακερμα-
τισμό και τη μονοθεματικότητα. Οι βρετανικές Πολιτισμικές Σπουδές, όπως 
και η Σχολή της Φραγκφούρτης, επιμένουν ότι η κουλτούρα πρέπει να μελε-
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τηθεί μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο που παράγεται και «καταναλώνεται», και 
έτσι η μελέτη της συνδέεται στενά με τη μελέτη της κοινωνίας, της πολιτικής 
και της οικονομίας. Υιοθετώντας τις γκραμσιανές έννοιες της «ηγεμονίας» και 
της «αντιηγεμονίας» (Γκράμσι, 1973) επιδίωξαν να αναλύσουν τα πολιτικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εξουσίας καθώς και την εμφά-
νιση των «αντιηγεμονικών» δυνάμεων αντίστασης (κοινωνικά κινήματα, μορ-
φές αντι-κουλτούρας, πολιτισμικές αντιστάσεις κ.λπ.). 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα, οι Πολιτισμικές Σπου-
δές στη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Αμερική στράφηκαν από τη σοσι-
αλιστική και ενίοτε μαρξιστική προσέγγιση που υιοθέτησαν στην αρχική πε-
ρίοδό τους, στις μεταμοντέρνες θεωρίες της πολιτικής της ταυτότητας και σε 
μια λιγότερο κριτική στάση απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την 
κουλτούρα της κατανάλωσης. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας φάσης μιας πτυχής των Πολιτισμικών 
Σπουδών υπάρχει μια τάση να αγνοηθεί εντελώς η οικονομία, η ιστορία και 
η πολιτική υπέρ της έμφασης στην τοπικότητα, την επιθυμία, την κατανάλω-
ση και την κατασκευή υβριδικών ταυτοτήτων υιοθετώντας την προβληματική 
του μεταμοντέρνου.

Από την άλλη, ένα θεωρητικό ρεύμα εντός των Πολιτισμικών Σπουδών, 
που εξακολουθεί να αναπτύσσεται από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι 
σήμερα, αναλύει θεωρητικά τη μετατόπιση από το στάδιο του μονοπωλιακού 
καπιταλισμού ή φορντισμού στο νέο καθεστώς του κεφαλαίου, γνωστό είτε ως 
«μεταφορντισμό» (Harvey, 1989) είτε ως «μεταμοντέρνο» (Jameson, 1991). 
Αυτό το νέο καθεστώς χαρακτηρίζει ένα διεθνικό και παγκοσμιοποιημένο κε-
φάλαιο το οποίο αξιοποιεί τη διαφορά, την πολλαπλότητα, το λαϊκισμό και 
τον εκτεταμένο καταναλωτισμό σε μια κοινωνία της πληροφορίας και του θε-
άματος. Από αυτή την άποψη, η κουλτούρα των media, η μεταμοντέρνα αρ-
χιτεκτονική, η υπερκατανάλωση και η κουλτούρα του θεάματος υποστήριξαν 
πολιτισμικά τη νέα φάση εξέλιξης του κεφαλαίου, του ύστερου καπιταλισμού 
ή τεχνοκαπιταλισμού (Best & Kellner, 1997 και 2001).

Στο ίδιο ρεύμα των Πολιτισμικών Σπουδών εντάσσονται και μια σειρά ανα-
λύσεων που επιμένουν στις αρχές του μαρξισμού, αξιοποιώντας τις προσεγγί-
σεις της Σχολής της Φραγκφούρτης αλλά και του Προγράμματος του Κέντρου 
Σύγχρονων Πολιτισμικών Σπουδών του πανεπιστημίου του Birmingham στη 
Βρετανία (Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS) ακο-
λουθώντας την προβληματική των ιδρυτών του, Raymond Williams, Richard 
Hoggart, E.P. Thompson κ.ά. 

Δύο έννοιες που σχετίζονται με τον G. Lukacs και τον A. Gramsci, η «πραγ-
μοποίηση» και η «ηγεμονία» είναι ίσως οι έννοιες που άσκησαν τη μεγαλύτε-
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ρη επίδραση στις σύγχρονες αναλύσεις αυτού του ρεύματος των Πολιτισμικών 
Σπουδών για τη σχέση επιστήμης και κοινωνίας.

Ο Μarx ανέλυσε το φετιχισμό των εμπορευμάτων ως την κατάσταση στην 
καπιταλιστική παραγωγή δια μέσου της οποίας οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώ-
πων παίρνουν το χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ πραγμάτων και αποκτούν μια 
πλαστή αντικειμενικότητα. Στο έργο του Lukacs (2006/1923), επισημαίνεται 
ότι με την επικράτηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής σε ολόκλη-
ρη την κοινωνία η εμπορευματική μορφή γίνεται το πρότυπο της κοινωνικής 
σχέσης. Η έννοια της «πραγμοποίησης» περιγράφει τον μετασχηματισμό των 
κοινωνικών και ανθρώπινων σχέσεων σε εμπορεύματα και πράγματα, με άλλα 
λόγια η ανθρώπινη εργασία δεν είναι πλέον δημιουργική αλλά «πραγμοποιεί-
ται», γίνεται εμπόρευμα το οποίο πωλείται.

Η «ηγεμονία», κατά τον Gramsci, είναι η διαδικασία διατήρησης της κυ-
ριαρχίας μέσω των συναινετικών κοινωνικών πρακτικών που αναπαράγονται 
σε κοινωνικά πλαίσια, όπως το σχολείο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το πο-
λιτικό σύστημα, η εκκλησία και η οικογένεια. Τέτοιες διαδικασίες αντιπροσω-
πεύουν τη δυνατότητα του συστήματος να αναπαράγει τον εαυτό του. Η επι-
δίωξη και αποδοχή της δημόσιας συναίνεσης, ως τακτική των κυβερνώντων, 
είναι ένας τρόπος να προωθούν ιδέες και να κατευθύνουν την κοινή γνώμη 
προς τους στόχους τους. 

Στη διαδικασία ηγεμόνευσης, οι ομάδες εξουσίας αποσπούν τη συναίνε-
ση των εξουσιαζομένων, οι οποίοι ακούσια συμμετέχουν στην υποταγή τους 
μέσω της αποδοχής αξιών και κοινωνικών πρακτικών που καθορίζονται από 
τις ομάδες εξουσίας. Οι κυρίαρχες ομάδες επιβάλλουν την κοσμοθεωρία τους 
μέσω συμβόλων, δομημένων γνώσεων, εξειδικευμένων γλωσσών και κοινω-
νικών πρακτικών πίσω από τις οποίες κρύβονται άνισοι συσχετισμοί προνο-
μίων και εξουσίας.

Οι αναλύσεις αυτές επηρέασαν και βοήθησαν να αναδυθούν άλλες νεότερες 
μαρξιστικές προσεγγίσεις για την κουλτούρα, την κοινωνία και την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό προέκυψαν μορφές αντιπολιτευτικής παιδαγωγικής που 
επέκριναν την εκπαίδευση στις κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες απαιτώντας χει-
ραφετητικούς τρόπους εκπαίδευσης.

Ο Paulo Freire, το 1972, με το έργο του Αγωγή του Καταπιεζόμενου (Freire, 
2007), επέκρινε την «τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης» ενώ απαιτούσε 
περισσότερο διαλεκτικές και συμμετοχικές μορφές παιδαγωγικής, αντίστοιχες 
με εκείνες του John Dewey. Ενώ, όμως, ο Dewey υποστήριζε ότι η εκπαίδευ-
ση πρέπει να προετοιμάζει πολίτες για τη δημοκρατία (Dewey, 2016), ο Freire 
επεδίωξε, στο πνεύμα μιας απελευθερωτικής προσέγγισης, να αναπτύξει μια 
παιδαγωγική που θα καλλιεργούσε επαναστατικές συνειδήσεις, με δύναμη να 
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αντισταθούν στην καταπίεση για να δημιουργήσουν μια περισσότερο δημο-
κρατική και δίκαιη κοινωνία. 

Η Κριτική Παιδαγωγική1

Η Κριτική Παιδαγωγική μελετά το ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στη 
διατήρηση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τις δυνατότητες για κοινωνική 
ευαισθητοποίηση μέσω των εκπαιδευτικών θεσμών.

Σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική η μάθηση είναι μια κοινωνικά και 
πολιτιστικά προσδιορισμένη δραστηριότητα. Διαμορφώνεται και καθορίζεται 
από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς και ιστορικούς πα-
ράγοντες, οι οποίοι εκφράζονται μέσω των κοινωνικών πρακτικών και των θε-
σμικών κανόνων που χρησιμοποιούνται από τις κυρίαρχες τάξεις για τη σχη-
ματοποίηση της συνείδησης των μαθητών. Μέσω της μάθησης, οι μαθητές 
εγκαθιστούν στο υποσυνείδητό τους ιδέες και κοσμοθεωρίες που δεν είναι τις 
περισσότερες φορές δικές τους δημιουργίες και υιοθετούν παραδοχές που τις 
θεωρούν αμετάβλητες και φυσικές σαν τα πράγματα να πρέπει να συμβούν 
ακριβώς με τον τρόπο που συμβαίνουν, χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης. 

Σύμφωνα με τον Giroux (1989), δεν μπορεί να αποσυνδεθεί το σχολικό πρό-
γραμμα σπουδών από τα πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσιά του. Δηλαδή, το σχο-
λείο είναι ένας πολιτικός χώρος, που διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην πα-
ραγωγή ιδεών και ταυτοτήτων και επιτρέπει τον έλεγχο της αναπαράστασης, της 
διανομής, και της κατανάλωσής τους. Ο M. Apple (1990), επίσης, υποστηρίζει ότι 
η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη, ο εκπαιδευτικός εμπλέκεται συνειδητά ή μη σε 
μια πολιτική πράξη. Ο Ira Shor (1996) δηλώνει ότι είναι πολιτικά αφελές ή απλώς 
τεχνοκρατικό να θεωρηθεί η σχολική τάξη ως ένας ουδέτερος κόσμος όπου η ανι-
σότητα, η ιδεολογία και η οικονομική πολιτική δεν έχουν επιπτώσεις στη μάθηση.

Ο Freire υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ουδέτερη εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
εκπαίδευση είτε λειτουργεί ως εργαλείο για να διευκολύνει την ενσωμάτωση 
της νεότερης γενιάς μέσα στη λογική του συστήματος ή συνιστά «πρακτική 
ελευθερίας» - πεδίο εξάσκησης της ελευθερίας, επιτρέποντας στους μαθητές 
να ασχοληθούν κριτικά και δημιουργικά με την πραγματικότητα και να ανα-
καλύψουν πώς να συμμετέχουν στην αλλαγή του κόσμου τους.

1. Αυτή η ενότητα της εργασίας μας αποτελεί μια στοχευμένη σύνοψη των ιδεών που 
αντιπαρατέθηκαν στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί 
να θεωρηθεί πλήρης και διεξοδική ανάλυση του πεδίου. Για μια πλήρη προσέγγιση του πεδίου 
της Κριτικής Παιδαγωγικής, ο αναγνώστης θα πρέπει να αναφερθεί στο βιβλίο: Γούναρη, Π., 
& Γρόλλιος, Γ. (επιμ.), Κριτική Παιδαγωγική. Aθήνα: Gutenberg. 
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Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος, ο Giroux (1989) παρουσιάζει δύο όψεις της 
ιδεολογίας της εκπαίδευσης: ως διαστρεβλωτική τάση, αφ’ ενός, και ως δια-
φωτιστική δύναμη αφ’ ετέρου. 

Στην πρώτη της όψη, η ιδεολογία γίνεται ηγεμονική, διαστρεβλώνοντας 
την αληθινή αναπαράσταση της πραγματικότητας και εμποδίζοντας τον διά-
λογο. Στη δεύτερη όψη, η ιδεολογία γίνεται προϋπόθεση για μια διαλογική δι-
αδικασία που αφήνει περιθώρια για τη συνειδητή και κοινωνική χειραφέτηση.

Ο Giroux (1989) σημειώνει ότι λόγω της υποδούλωσής της σε ένα συντη-
ρητικό κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο, που δεν ενδιαφέρεται για τις αντιφάσεις 
και τις αόρατες δυνάμεις και ενδιαφέροντα, η αναστοχαστική δυνατότητα της 
ιδεολογίας είναι πολύ περιορισμένη. 

Στο πλαίσιο μιας Κριτικής Παιδαγωγικής, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
γίνουν «διανοούμενοι του μετασχηματισμού» στα σχολεία και στην κοινω-
νία γενικά. Ως ουσιαστικά εμπλεκόμενοι διανοούμενοι, είναι υποχρεωμένοι 
να αναπτύξουν κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια ενεργό και 
«δημοφιλή» διαφωνία με την ηγεμονική τάξη της κοινωνίας (Giroux 1988).

Η εργασία του Freire βρήκε απήχηση σε παγκόσμια κλίμακα και μέχρι τη 
δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκαν διάφορες εκδοχές της Κριτικής Παιδαγω-
γικής. Θεωρητικοί όπως οι Henry Giroux, Carlos Torres και Peter McLaren 
συνέδεσαν τις αντιλήψεις του Freire με εκείνες της κριτικής θεωρίας της σχο-
λής της Φραγκφούρτης και άλλες νεομαρξιστικές προσεγγίσεις από τη δεκα-
ετία του 1990 μέχρι σήμερα. 

Οι άμεσες και έμμεσες επιρροές της κριτικής θεωρίας στην τρέχουσα φι-
λοσοφία της εκπαίδευσης είναι πολυάριθμες: οι φεμινιστικές παιδαγωγικές, οι 
πολυπολιτισμικές θεωρίες, ο κριτικός γραμματισμός, κ.λπ. Όλες αυτές οι θε-
ωρίες φαίνονται να έχουν επηρεαστεί από τις ιδέες των Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, και των άλλων 
μελών της Σχολής της Φραγκφούρτης (Jay, 2009). Οι επιρροές της κριτικής 
θεωρίας είναι προφανείς και ρητά αναγνωρισμένες από σημαντικούς παιδα-
γωγούς, όπως ο Henry Giroux και ο Peter McLaren.

Το έργο του Henry Giroux συνδέθηκε συχνά με τις προσπάθειες του Mi-
chael Apple για ανάλυση του σχολείου στον καπιταλισμό ως εργαλείου εξουσί-
ας και κυριαρχίας. Συγκεκριμένα, ο Apple (στις αρχικές έρευνές του, πριν την 
πολιτισμική στροφή του) επηρεάστηκε από τον στρουκτουραλιστικό/δομικό 
μαρξισμό του Althusser και την κριτική των Bowles και Gintis (1976) για την 
εκπαίδευση στην καπιταλιστική κοινωνία. Στη συνέχεια, και ο Giroux και ο 
Apple στράφηκαν στις Πολιτισμικές Σπουδές (συχνά στη μεταμοντέρνα εκδοχή 
τους) αναγνωρίζοντας την ανάγκη για θεωρίες αντίστασης, που φέρνουν στο 
προσκήνιο ζητήματα φύλου, φυλής και εθνότητας. Αυτή η πολιτισμική στρο-
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φή οδήγησε τους παραδοσιακούς κριτικούς μαρξιστές να τους εγκαλέσουν ότι 
εγκατέλειψαν το μαρξισμό για έναν «δημοκρατικό λαϊκισμό». 

Οι μαρξιστές κριτικοί παιδαγωγοί σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να συ-
ναρθρώσουν τις προβληματικές φύλου, φυλής και πολυπολιτισμικότητας με 
τις μαρξιστικές έννοιες της κοινωνικής τάξης και της ηγεμονίας, επεκτείνοντας 
και εμπλουτίζοντας τη μαρξιστική προβληματική. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι στρουκτουραλιστικές θεωρίες για το κεφάλαιο και την εκπαίδευση, που 
άρχισαν να διατυπώνονται στη δεκαετία του 1970, έχουν μετεξελιχθεί κατά 
ένα μεγάλο μέρος σε μεταστρουκτουραλιστικές εκδόσεις του μαρξισμού που 
συνεξετάζουν φύλο, φυλή, τάξη και άλλες «ταυτότητες» του υποκειμένου. Οι 
θεωρίες αυτές επιδιώκουν να αποφύγουν να εστιάσουν στην κοινωνική τάξη 
και την οικονομία με το να τονίζουν τη σημασία της ανάπτυξης θεωριών δια-
μεσολάβησης και αντίστασης και της ενσωμάτωσης των διαστάσεων φύλου, 
φυλής και σεξουαλικότητας σε μια διευρυμένη κατεύθυνση πολυπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Σε μια πλειάδα έργων, ο Peter McLaren έχει υποστηρίξει την επιστροφή στον 
κλασικό μαρξισμό ως στρατηγική για να μετασχηματιστούν οι εκπαιδευτικές πρα-
κτικές μέσα σε ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού της κοινωνίας και της κουλτούρας.

Η Επαναστατική Παιδαγωγική του Peter McLaren

Ο McLaren, στο πλαίσιο του κλασικού μαρξισμού, υποστηρίζει ότι η κριτική 
παιδαγωγική είναι μια προσέγγιση που υιοθετείται από τους προοδευτικούς 
εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να εξαλείψουν τις ανισότητες που εμφανίζονται 
στη βάση των κοινωνικών τάξεων. Τα ερωτήματα που απασχολούν αυτούς τους 
εκπαιδευτικούς είναι τα εξής: Ποια γνώση είναι πιο σημαντική; Πώς συμβάλλει 
η δομή του σχολείου στην κοινωνική διαστρωμάτωση της κοινωνίας μας; Ποια 
είναι η σχέση μεταξύ της γνώσης και της εξουσίας; Τι σημαίνει αυτό για τους 
μαθητές; Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης; Πώς μπορούν οι δάσκαλοι να 
κάνουν τους μαθητές κριτικά σκεπτόμενους πολίτες που θα προωθήσουν την 
αληθινή δημοκρατία και την ελευθερία;

Ο McLaren κινήθηκε από την κριτική παιδαγωγική σε αυτό που ονομάζει 
επαναστατική παιδαγωγική (McLaren, 2000), βασισμένη στην έννοια της επα-
ναστατικής κριτικής εκπαίδευσης (revolutionary critical education).

Το πέρασμα από την κριτική παιδαγωγική στην επαναστατική παιδαγωγική 
δεν πρέπει να ερμηνευθεί απλώς ως αλλαγή ονόματος μιας θεωρίας. Είναι μια 
αλλαγή ουσίας, η απάντηση στη συνεχή και, τις περισσότερες φορές, επιτυχή δι-
αδικασία χειραγώγησης της κριτικής παιδαγωγικής. Ο McLaren (2005) υποστη-
ρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν δελεαστικό τρόπο να ενσωματώνουν 
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ό,τι δεν μπορούν να πολεμήσουν και να το μετασχηματίζουν στην πιο «ελαφριά» 
κι ακίνδυνη εκδοχή του. Με βάση αυτό, ο McLaren ισχυρίζεται ότι η κριτική 
παιδαγωγική έχει γίνει μια καρικατούρα της αρχικής ιδέας της προσπάθειας για 
μια δικαιότερη κοινωνία. Παραδείγματος χάριν, η ίδια διαδικασία αποδυνάμω-
σης έχει συμβεί με τις ιδέες του Paulo Freire που έχουν πάρει ηπιότερη μορφή, 
έχουν δηλαδή περιορισθεί στις μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις μάθησης και απο-
φεύγουν την κοινωνική κριτική και την επαναστατική αλλαγή (McLaren, 2000).

Οι McLaren και Farahmandpur (2005) επιμένουν ότι οι επαναστάτες εκπαι-
δευτικοί οφείλουν να υποστηρίξουν τις συλλογικές προσπάθειες για την κοι-
νωνική αλλαγή. Χρησιμοποιώντας ένα μαρξιστικό πλαίσιο, η επαναστατική 
παιδαγωγική θα μπορούσε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να καταλάβουν, 
ή να υπερνικήσουν μερικές φορές, τις μορφές καταπίεσης που σχετίζονται με 
τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. 

Η επιδίωξη και αποδοχή της δημόσιας συναίνεσης, ως τακτική των κυρί-
αρχων, είναι ένας τρόπος να προωθούν ιδέες και να κατευθύνουν την κοινή 
γνώμη προς τους στόχους τους. Για τον McLaren όπως και για τον Gramsci, η 
ηγεμονία είναι η διαδικασία διατήρησης της κυριαρχίας μέσω των συναινετι-
κών κοινωνικών πρακτικών που αναπαράγονται σε κοινωνικό πλαίσιο και αντι-
προσωπεύουν τη δυνατότητα του συστήματος να αναπαραχθεί. Οι κυρίαρχες 
τάξεις κερδίζουν τη συγκατάθεση των καταπιεσμένων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν 
συνήθως ότι αποδέχονται την υποταγή τους μέσω της αποδοχής αξιών και κοι-
νωνικών πρακτικών που καθορίζονται από τις πρώτες. Και η εκπαίδευση είναι 
και αυτή μια τέτοια διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής.

Κριτική Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

Το 2001, στο περιοδικό Research in Science Teaching, δημοσιεύτηκε 
μια συνέντευξη του Peter McLaren στην Angela Calabrese Burton που 
επικεντρώνεται σε μια κριτική των σχέσεων ανάμεσα στον καπιταλισμό, τις 
φυσικές επιστήμες και την εκπαίδευση (Calabrese Barton, 2001).

Η Angela Calabrese Burton θεωρείται η σπουδαιότερη θεωρητικός της εκ-
παίδευσης στις φυσικές επιστήμες που έθεσε το ζήτημα της διδασκαλίας των 
φυσικών επιστημών με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη.

Από την άλλη πλευρά, ο Peter McLaren απηχεί εν πολλοίς τις απόψεις του 
εκλιπόντος φίλου του Joe Kincheloe, ο οποίος, με αφετηρία μια κριτική θε-
ωρία της γνώσης (Kincheloe, 2008a), αυτό που ίδιος ονομάζει Critical Com-
plex Epistemology, προχωρεί στη διατύπωση του αιτήματος για την εισαγωγή 
κριτικών διαστάσεων στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες – “Embracing 
criticality in Science Education” (Bayne, 2009).



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

185Πολιτισμικές και κριτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
των φυσικών επιστημών

Πράγματι, το αφετηριακό σημείο δεν μπορεί να είναι άλλο από το ξεπέρα-
σμα της αναλυτικής θεωρίας της γνώσης και η συγκρότηση μιας κριτικής επι-
στημολογίας βασισμένης στις εξής θέσεις:

α) Μη διαχωρισμός του υποκειμένου από το αντικείμενο της γνώσης στη 
φάση της γνωστικής διαδικασίας 

β) Ανάδειξη της σημασίας της οπτικής του καταπιεσμένου 
γ) Παραδοχή της ύπαρξης πολλαπλών πραγματικοτήτων 
δ) Κατανόηση της θέσης μας στο πολύπλοκο δίκτυο της πραγματικότητας 
ε) Επιστημολογία σκοπιάς-standpoint epistemology 
στ) Σημασία της πρακτικής Γνώσης για Κριτική Κοινωνική Δράση 
ζ) Ξεπέρασμα του αναγωγισμού 
η) Αποδοχή των πολλαπλών ερμηνειών (Κριτική Ερμηνευτική) 
θ) Ανάδειξη νέων ταυτοτήτων μέσα από μια Κριτική Οντολογία.
Ο Joe Kincheloe δεν ήταν μαρξιστής αλλά ένας μεταστρουκτουραλιστής 

στο όριο του μεταμοντέρνου. Η συνεισφορά του, όμως, στην υπέρβαση της 
αναλυτικής επιστημολογίας ως προϋπόθεση για μια κριτική εκπαίδευση στις 
φυσικές επιστήμες υπήρξε κομβική (Kincheloe, 2008b).

Το ζήτημα που τίθεται είναι η συζήτηση για το αν η επιστήμες στο στάδιο 
του ύστερου καπιταλισμού μπορούν να δώσουν μια εικόνα της πραγματικό-
τητας ανεξάρτητη από κοινωνικές και αξιακές δεσμεύσεις. 

Πράγματι, στο στάδιο της τρίτης τεχνολογικής επανάστασης, η επιστημονική 
δραστηριότητα εντάσσεται στη διαδικασία παραγωγής ως παραγωγική δύναμη. 
Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία, όπως αναφέρει ο Marx στα Grundrisse, 
«το κεφάλαιο έχει βάλει όλες τις επιστήμες στην υπηρεσία του» και «η επιστημονική 
ανακάλυψη γίνεται επιχείρηση και η άμεση εφαρμογή της επιστήμης στην ίδια την 
παραγωγή αποβαίνει όψη της που την καθορίζει και την κινητοποιεί» (Marx, 2009).

Έτσι, διαμορφώνεται μια κοινωνική αντινομία ανάμεσα στη γενικότερη ανά-
γκη της κοινωνίας να ιδιοποιηθεί τα επιτεύγματα της επιστήμης προς όφελός 
της και στην εγγενή τάση του κεφαλαίου να υποτάξει την επιστήμη.

Η χειραγώγηση της δυναμικής των επιστημονικών επιτευγμάτων (είτε ως 
απλή ουδετεροποίηση της επιστημονικής ανακάλυψης είτε ως πολιτισμικά 
φορτισμένη ερμηνεία της) καθίσταται δυνατή λόγω της αποξένωσης της επι-
στημονικής πρακτικής από τις μορφές ευρύτερης κοινωνικής συνείδησης.

Στις περιπτώσεις που οι επιστημονικές ιδέες διαχέονται κοινωνικά, ο ηγεμο-
νικός πολιτισμικός σχηματισμός αναπτύσσει μια στρατηγική καταστολής και 
ιδιοποίησής τους. Ο επιστημονικός διάλογος συναρθρώνεται με τις ηγεμονι-
κές πολιτισμικές μορφές, ώστε να καταστεί συμβατός με αυτές και να χρησι-
μοποιηθεί ως η ηθική αιτιολόγηση μιας νέας πολιτικής στρατηγικής του κοι-
νωνικού συνασπισμού εξουσίας.
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Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βασική αντίθεση, η οποία 
είναι παρούσα σε κάθε στιγμή της επιστημονικής πρακτικής, εστιάζεται ανά-
μεσα στην επιστήμη θεωρούμενη ως κοινωνική διαδικασία ιδιοποίησης της 
φυσικής πραγματικότητας και στην ιδιοποίηση (την «κοινωνική χρήση») των 
επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτομιών από τον εκάστοτε ηγεμονικό 
πολιτισμικό σχηματισμό (Skordoulis, 2017).

Σε αυτή την αντίθεση είναι κομβικός ο ρόλος των κοινωνικών κινημάτων. 
Είτε πρόκειται για κοινωνικά κινήματα που αντιτίθενται στις συνέπειες και τα 
αποτελέσματα των εφαρμογών των επιτευγμάτων της επιστήμης (όπως είναι 
το οικολογικό κίνημα, το κίνημα ενάντια στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, 
το κίνημα κατά της χρήσης ζώων για επιστημονικά πειράματα) είτε πρόκειται 
για τα κινήματα των ίδιων των επιστημόνων, αυτών δηλαδή που παράγουν τα 
επιστημονικά επιτεύγματα. Η συγκρότηση του κριτικού λόγου των κινημάτων 
των επιστημόνων έχει ως κομβικό σημείο την έκδοση του Bulletin of the Atomic 
Scientists το 1948 και συνεχίζεται στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 με τις 
κινήσεις Science for the People, Social Responsibility of Science Movement και 
με τη συλλογικότητα Radical Science που εξέδιδε και το ομώνυμο περιοδικό.

Από την άλλη, το φεμινιστικό κίνημα και οι διεκδικήσεις του ανέδειξαν 
το ζήτημα της «έμφυλης επιστήμης». Τις τελευταίες δεκαετίες το ζήτημα του 
φύλου, με την έννοια της ιστορικά μεταβαλλόμενης κοινωνικής κατασκευής, 
εισήχθη ως αναλυτικό εργαλείο στις προσεγγίσεις ακριβώς της ίδιας της δια-
μόρφωσης των επιστημών και των θεσμικών αποτυπώσεών τους. Με αυτά τα 
δεδομένα, αναπτύχθηκαν μια σειρά κριτικών προσεγγίσεων της επιστημονικής 
γνώσης, με έμφαση στους κοινωνικούς παράγοντες που την καθορίζουν και τη 
νομιμοποιούν. Από τη στιγμή που το σημείο εστίασης δεν αποτελεί πια μόνο 
η θέση των γυναικών στις επιστήμες, αλλά η ίδια η συγκρότηση, η δομή και η 
λειτουργία τους, διατυπώθηκαν μια σειρά ερμηνευτικές αρχές που εντάσσο-
νται στο ρεύμα της φεμινιστικής επιστημολογίας.

Βασική εκπρόσωπος του ρεύματος αυτού που καταγράφεται ως φεμινι-
στική επιστημολογική σκοπιά (Feminist epistemological standpoint theory) 
η Sandra Harding, με το βιβλίο της The Science Question in Feminism θέτει 
το ζήτημα της επιστήμης στο φεμινισμό, δηλαδή κατά πόσο μπορεί κανείς να 
αποδέχεται και να χρησιμοποιεί τις επιστήμες νομιμοποιώντας τις, όταν αυτές 
ευθυγραμμίζονται απολύτως με ανδροκεντρικά και αστικά πρότυπα (Harding, 
1986). Κατά τη Harding, είναι απαραίτητη μια συνολική επαναθεώρηση των 
επιστημών με βάση τις κοινωνικές εμπειρίες των γυναικών, κι όχι του ενικού 
υποκειμένου γυναίκα, καθώς αυτό διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά κοι-
νωνικών και ιστορικών συνθηκών και επικαθορισμών (τάξη, φυλή, εποχή). Η 
αναθεώρηση αυτή είναι απαραίτητη για τη συγκρότηση μιας επιστημονικής 
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γνώσης συνολικότερης, σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα μερική, ανδροκεντρική 
και διαστρεβλωμένη (Κατσιαμπούρα, 2008).

Σήμερα, τα κοινωνικά κινήματα στο χώρο της επιστήμης επικεντρώνονται 
στην αντιμετώπιση της ψευδοεπιστήμης και του ανορθολογισμού. Η κυβέρνηση 
Τραμπ στις ΗΠΑ έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια υποβάθμισης και αμφισβή-
τησης των πορισμάτων των επιστημονικών μελετών όσον αφορά την κλιματική 
κρίση αλλά και ταυτόχρονης χρηματοδότησης οργανισμών όπως το Discovery 
Institute, το οποίο προωθεί ψευδοεπιστημονικές θεωρίες όπως ο Δημιουργισμός 
και ο Ευφυής Σχεδιασμός στο χώρο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες με 
στόχο την υπονόμευση της δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης. Το κίνημα Μarch 
for Science αντιτίθεται σε αυτή την πολιτική δημιουργώντας επιτροπές σε όλες 
τις πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστήμια συγκεντρώνοντας στις τάξεις του όχι 
μόνο τους ερευνητές αλλά και εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών.

Κι εδώ υπεισέρχεται και το ζήτημα της προσωπικής θέσης του επιστήμο-
να/εκπαιδευτικού. Σε αντίθεση με το κυρίαρχο μοντέλο του τεχνοκράτη/εξει-
δικευμένου πανεπιστημιακού δασκάλου, σήμερα είναι αναγκαίο να ξαναμπεί 
ως πρόταγμα ο επιστήμονας/εκπαιδευτικός ως διανοούμενος.

Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος που όχι μόνο θα έχει κριτική στάση σπένα-
ντι στη δεδομένη σχέση γνώσης και εξουσίας που λειτουργεί προς όφελος των 
κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων αλλά και θα μπορεί να δει κριτικά και την ίδια 
του τη θέση στην παραγωγή της γνώσης (Aronowitz & Giroux, 2010).

Κυρίαρχη έννοια εδώ είναι η πολιτική φύση της διανοητικής εργασίας, μια 
γκραμσιανή αρχή που είναι καίρια για την ανάλυση του θέματος. Βάσει αυτής, 
αναπλαισιώνεται η λειτουργία του διανοούμενου στην εκπαίδευση, αμφισβη-
τώντας τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί ουδέτερης και αντικειμενικής έρευνας 
και διδασκαλίας. Ο λόγος του πανεπιστημιακού δασκάλου δεν είναι ουδέτερος, 
δεν είναι κενός αξιών, δεν είναι δηλαδή ανεξάρτητος από ταξικές αναφορές, 
κουλτούρα, εξουσία και πολιτική (Aronowitz & Giroux, 2010). 

Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος λοιπόν δεν πρέπει να ενστερνίζεται την κοινά 
αποδεκτή άποψη ότι ρόλος του είναι να κατασκευάζει ειδικούς εμπειρογνώμονες, 
μια ματιά στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων πείθει για την αλήθεια 
αυτού του προσανατολισμού: η εκπαιδευτική πράξη μετατρέπεται σε μάνατζμεντ 
και διαχείριση στρατηγικών εξουσίας. Αντίθετα, ρόλος του δασκάλου-διανοούμε-
νου είναι να εκπαιδεύει σε μια κριτική οπτική της κοινωνίας (Τραβέρσο, 2015). 
Δεν οφείλει να μεταδίδει απλώς τις αρχές ενός πραγμοποιημένου κόσμου, δηλα-
δή, οφείλει αντίθετα να θέτει στο στόχαστρό του τα κοινωνικά δικαιώματα όχι ως 
διορθωτικό μέτρο της υφιστάμενης κατάστασης αλλά ως χειραφετητικό πρόταγ-
μα αντίπαλο της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης. Η εξειδίκευση των γνώσε-
ων, παρ’ όλο που είναι εντέλει αναγκαία στις πολύπλοκες σημερινές κοινωνίες δεν 
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πρέπει να ταυτίζεται με την αντίθεση στον κριτικό στοχασμό. Η εξειδίκευση απο-
τελεί έναν μηχανισμό που χρησιμοποιείται συχνά για να εξαιρεί, με το να κομμα-
τιάζει συγκροτημένους τομείς γνώσης και να αρνείται ταυτόχρονα στους φοιτητές 
τα κριτικά εργαλεία που χρειάζονται για να συνδέσουν αυτούς του τομείς και να 
αποκτήσουν έτσι μια καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας.

Όπως έλεγε ο Σαρτρ, αυτό που έκανε τον Οπενχάιμερ διανοούμενο, πα-
ρόλη την επιστημονική του εξειδίκευση, δεν ήταν η κατασκευή της ατομικής 
βόμβας που στηρίχθηκε στη γνώση του, αλλά το ότι πήρε θέση ενάντια στην 
κούρσα των εξοπλισμών. 

Ίσως λοιπόν αυτό που είναι αναγκαίο είναι μια διαδικασία ριζοσπαστικού 
μετασχηματισμού του ακαδημαϊκού χώρου σχετικά με τους τρόπους με τους 
οποίους παράγεται η γνώση και ορίζεται η παιδαγωγική. Ενώ υπάρχει περιθώριο 
για εξειδίκευση και κλάδους στον ακαδημαϊκό χώρο, πάρα πολύ συχνά αυτοί οι 
κλάδοι επιδεικνύουν συμπεριφορά προάσπισης της επικράτειάς τους και οριο-
θετούνται για να αφήσουν έξω προβλήματα που δεν μπορούν να αναλάβουν. 

Τα όρια μεταξύ κλάδων και επιστημών μπορεί να είναι μερικώς αναγκαία 
σε ό,τι αφορά τα επαγγέλματα, περιορίζουν όμως δομικά την πνευματική ερ-
γασία, καθώς επίσης και το πώς και πού τοποθετούνται οι ακαδημαϊκοί μέσα 
στη δομή γνώσης της ανώτερης εκπαίδευσης (Giroux, 2012). Κρίσιμης σημα-
σίας είναι κι εδώ η διεπιστημονικότητα.

Τα προαναφερθέντα θέτουν μια σειρά χαρακτηριστικά για το ρόλο του πα-
νεπιστημιακού δασκάλου-διανοούμενου. Μεταξύ αυτών, να ξαναβρεί το ρόλο 
αυτού που ασκεί κριτική στην υπάρχουσα κατάσταση και να στέκεται στο 
πλευρό των αδυνάτων. Να είναι δηλαδή στρατευμένος στο όραμα μιας άλλης 
κοινωνίας, διατηρώντας οργανικές συνδέσεις με τις πραγματικότητες που βι-
ώνει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και άρα και των φοιτητών. Στο πλαί-
σιο αυτό, η πρόκληση αφορά τόσο την κριτική θέαση όσο και την αυτοκριτι-
κή όσον αφορά το αντικείμενο και το χώρο εργασίας. Να αναλάβει δηλαδή ο 
δάσκαλος την ακαδημαϊκή και κοινωνική ευθύνη, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο 
και στο δημόσιο χώρο, με ό,τι δυνατότητα υπάρχει, ώστε ο χώρος της δραστη-
ριότητάς του να γίνει χώρος αγώνα ενάντια στην κυρίαρχη και νομιμοποιημέ-
νη κοινωνική ανισότητα (Katsiampoura, 2019).

Η κριτική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες δεν μπορεί να συγκροτηθεί 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα παραπάνω. 

Ένα επίσης σοβαρό ζήτημα είναι ότι οι Φυσικές Επιστήμες δεν συμμετέ-
χουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι ως μια «ουδέτερη» γλώσσα. Γίνονται εκφραστές 
ενός αξιακού συστήματος, επικυρώνοντάς το επιστημονικά. 

Ο Dewey στο βιβλίο του Εκπαίδευση και Δημοκρατία υπερασπίζεται την 
επιστημονική μέθοδο ως αλάνθαστο υποστηρικτή της δημοκρατικής σκέψης. 
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Αυτή η προοπτική δεν του επιτρέπει να διακρίνει το διπλό ρόλο των φυσικών 
επιστημών: Οι φυσικές επιστήμες ως αντικείμενο διδασκαλίας μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν πολύ διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες, και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να διατυπωθούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τρέχουσα πραγμα-
τική κοινωνική οργάνωση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: Δημιουργεί 
η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες κριτικούς αναγνώστες, ή χρησιμεύει ως ένα 
«τυφλό» όργανο παροχής ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε μια μορφή που «προσαρ-
μόζεται» στις εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις και στην τεχνολογική ανάπτυξη;

Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες με στόχο τη δημοκρατία θα μπορού-
σε να σημαίνει: αποκτά κάποιος/α τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να μπο-
ρεί να γίνει κριτικός αναγνώστης θεμάτων που αφορούν κοινωνικά ζητήματα: 
την ανεργία, την περιβαλλοντική ρύπανση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τις συνθήκες διαβίωσης των μειονοτικών ομάδων κ.λπ.;

Σε μια εποχή που πολλές αποφάσεις τεκμηριώνονται με βάση την επιστήμη, 
το αν η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες δημιουργεί κριτικά σκεπτόμενους 
πολίτες δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί «ζήτημα Δημοκρατίας».

Ένας βασικός στόχος μιας κριτικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες εί-
ναι η συνειδητοποίηση της «συμβολικής βίας» (Bourdieu, 1992) που ασκείται 
μέσω της γλώσσας των φυσικών επιστημών υπό τη μορφή «αυθαίρετης» επι-
βολής «σημασιών», δηλαδή αντιλήψεων, ερμηνειών, αρχών και αξιολογήσεων.

Πολλές πολιτικές ή οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται με άλλοθι την επι-
στήμη. Επομένως μια στενή αντίληψη της επιστήμης ως περιγραφικού εργαλείου 
αποκρύπτει την άλλη διάστασή της ως μορφοποιητικού εργαλείου. Τα κοινωνικά, 
πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα μπορούν να επιδιωχθούν με τη βοήθεια της 
ισχυρής γλώσσας της επιστήμης. Η απόκρυψη της μορφοποιητικής διάστασης 
της επιστήμης μπορεί να οδηγήσει σε μια «Απολυταρχία της (σχολικής) τάξης» 
(Classroom absolutism), δηλαδή σε μια δόμηση της επικοινωνίας μεταξύ των 
μαθητών και του δασκάλου με βάση την υπόθεση ότι η σχολική επιστήμη αφο-
ρά μόνο ασκήσεις και προβλήματα που έχουν μία και μόνο μια σωστή απάντη-
ση, και ότι, τελικά, ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα αξιολογήσει το επίπεδο 
της τάξης. Η «απολυταρχία της τάξης» προωθεί μιας μορφή επικοινωνίας που 
εμποδίζει την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας εντός της.

Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες με στόχο τη δημοκρατία δεν μπορεί 
να βασιστεί σε στερεότυπα διδασκαλίας και μάθησης που χαρακτηρίζονται 
από το πρότυπο της αυθεντίας. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια αλληλεπίδρα-
ση στην τάξη που υποστηρίζει το διάλογο και τη διαπραγμάτευση.

Η απολυταρχία της σχολικής τάξης είναι μια «προσαρμοστική» ενέργεια, 
με την έννοια ότι δεν προκαλεί καμία πτυχή της κυρίαρχης κατανομής εξου-
σίας ή κανένα συσχετισμό δυνάμεων. Μια τέτοια δόμηση του εκπαιδευτικού 
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συστήματος διασφαλίζει ότι οι ικανότητες κατανέμονται με τρόπο ώστε να 
συντηρείται η κοινωνική και οικονομική δομή του συστήματος. Παραδείγμα-
τος χάριν, εξασφαλίζεται η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τόσα 
άτομα όσα απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και της αντίστοιχης βιομηχανίας/επιχείρησης.

Συνοψίζοντας – Στόχοι

Μια κριτική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες πρέπει να περιλαμβάνει στους 
στόχους της την κριτική κατανόηση της χρήσης των φυσικών επιστημών 
στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα, από το επίπεδο των 
καθημερινών οικονομικών ανταλλαγών μέχρι την κριτική ερμηνεία θεμάτων 
που προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την αντίληψη των 
φυσικών επιστημών ως κεντρικού στοιχείου της ανθρώπινης κουλτούρας μέσα 
από τη μελέτη και ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης των φυσικών επιστημών και 
της επίδρασης του κοινωνικού πλαισίου σε αυτή την εξέλιξη (Skordoulis, 2018).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κριτική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες 
μπορεί να θέσει ερωτήματα τα οποία η μέχρι τώρα mainstream Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών είτε τα έχει υποβαθμίσει είτε τα έχει θέσει στο περιθώριο. 
Τα ερωτήματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν γόνιμα ερευνητικά προγράμματα 
(με τη λακατοσιανή έννοια του όρου) σε ένα χώρο που οι στόχοι της έρευνας 
τείνουν να υποτάσσονται στην τεχνική της μεθόδου.

Τέτοια ερωτήματα-ερευνητικές κατευθύνσεις μπορεί να είναι:
• Τι είναι η επιστημονική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση και η διδα-

σκαλία των φυσικών επιστημών ως κοινωνικός θεσμός και ποια η σχέ-
ση της με άλλους θεσμούς; Πώς δηλαδή η επιστήμη και η διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών εξαρτώνται από κοινωνικούς και πολιτικούς 
παράγοντες εξωτερικούς προς αυτές και πώς αντιτίθενται ή και προ-
σαρμόζονται σ’ αυτήν την εξάρτηση;

• Πώς οι πρακτικές της επιστημονικής κοινότητας επηρεάζουν το είδος 
των ερευνητικών ερωτήσεων που τίθενται σε συγκεκριμένες ιστορι-
κές περιόδους;

• Τι είδους πρακτικές, πεποιθήσεις και αξίες συνιστούν το πολιτισμικό 
πλαίσιο της επιστήμης και της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών 
σε δεδομένο χώρο και χρόνο και πώς αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο με-
ταβάλλεται ιστορικά;

• Κατά πόσο η εξειδικευμένη γλώσσα της επιστήμης ή/και της διδασκα-
λίας των φυσικών επιστημών, όπως και οι μορφές της γραφής και του 
πλαισίου διαλόγου της είναι παρεμφερείς ή διαφορετικές με αυτές άλ-
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λων κοινοτήτων και ποιες οι γενικότερες επιπτώσεις;
• Πώς η επιστήμη και η διδασκαλία των φυσικών επιστημών ως πολι-

τισμικοί χώροι, συμπεριλαμβανομένων των πεποιθήσεών τους για τις 
μεθόδους τους αλλά και των πεποιθήσεών τους για τα αντικείμενα με-
λέτης τους, έχουν διαμορφωθεί ιστορικά από την υπερεκπροσώπηση 
στις τάξεις τους συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών; Ως προς ποια 
στοιχεία τους γίνονται περισσότερο ή λιγότερο συμβατές με ένα διαρ-
κώς διευρυνόμενο παγκόσμιο φάσμα πολιτισμικών πρακτικών; 

Η προσπάθεια απάντησης ή ερευνητική ενασχόληση με τα προαναφερθέ-
ντα ερωτήματα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η κριτική εκπαίδευση στις 
φυσικές επιστήμες έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τον μαθητή και να τον κα-
ταστήσει όχι μόνο κριτικό «αναγνώστη» θεμάτων που αφορούν κοινωνικά 
προβλήματα: την περιβαλλοντική ρύπανση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια κ.λπ. αλλά και ενεργό πολίτη που θα 
συμβάλλει στη λύση τους. Έχει, λοιπόν, στόχο να διαμορφώσει μια νέα γενιά 
επιστημονικά και πολιτικά εγγράμματων πολιτών που θα συμμετέχουν ενεργά 
στις κοινωνικές διεργασίες (Skordoulis, 2017). 

Η κριτική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες αξιοποιεί τις παραδόσεις της 
θεωρητικής παράδοσης και της εκπαίδευσης STS (Science-Technology-Soci-
ety) αλλά πηγαίνει πέρα από αυτές. Αξιοποιεί τις αναλύσεις της Κριτικής Παι-
δαγωγικής και συντάσσεται με τους θεωρητικούς που προτείνουν την ανατροπή 
των υφισταμένων κοινωνικών δομών ως μέσο για την πορεία του ατόμου προς 
τη χειραφέτηση. Αξιοποιεί τις εμπειρίες και βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με 
τα κοινωνικά κινήματα και τα σωματεία των εκπαιδευτικών και των επιστη-
μόνων. Η εμπειρία των κινημάτων μεταφέρεται στη σχολική τάξη και αποτε-
λεί τη βάση της παιδαγωγικής πρακτικής.

Βιβλιογραφία

Apple, M. (1990). Ideology and Curriculum (2nd ed.). New York: Routledge.
Aronowitz, S., & Giroux, H. (2010). Η διδασκαλία και ο ρόλος του αναμορ-

φωτή διανοούμενου. Στο Π. Γούναρη, Γ. Γρόλλιος (επιμ.), Κριτική Παιδα-
γωγική. Aθήνα: Gutenberg.

Bayne, G. U. (2009). Joe L. Kincheloe: Embracing criticality in Science Edu-
cation. Cultural Studies of Science Education, 4, 559-567.

Bourdieu, P. (1992). Language and Symbolic Power. Cambridge, MA: Har-
vard University Press.

Bowels, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America. ΝΥ: Basic 
Books.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

192 Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Γιάννα Κατσιαμπούρα

Calabrese-Barton, A. (2001). Capitalism, Critical Pedagogy and Urban Science 
Education: An Interview with Peter McLaren. Journal of Research in Sci-
ence Teaching, 38(8), 847-859.

Dewey, J. (2016). Δημοκρατία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Ηριδανός.
Freire, P. (1977). Η Αγωγή του Καταπιεζόμενου. Αθήνα: Ράππας.
Giroux, H. (1988). Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of 

Learning. Granby, Mass.: Bergin and Garvey Publishers.
Giroux, H. (1989). Schooling and the Struggle for Public Life. Routledge Pub-

lishing.
Giroux, H. (2012). Πολιτισμικές σπουδές, διανοούμενοι και νεολαία. Επιστή-

μη και κοινωνία, 29, 19-35.
Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Ithaca and London: 

Cornell University Press.
Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell.
Jameson, F. (1991). Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism. 

Verso: London.
Jay, Μ. (2009). Η διαλεκτική φαντασία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
Katsiampoura, G. (2019). Once again on the social responsibility of intellectu-

als and their role in critical education. Educazione Aperta, 9, 2019, 186-194.
Kellner, D. (1989). Critical Theory, Marxism and Modernity. Baltimore: The 

John Hopkins University Press.
Kellner, D., Best, S. (2001), The Postmodern Adventure: Science, Technology 

and Cultural Studies at the Third Millenium. London: Routledge.
Kincheloe, J. L. (2008a). Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction. 

New York: Springer.
Kincheloe, J. L. (2008b). Critical Pedagogy and the Knowledge Wars of the 

Twenty-First Century. International Journal of Critical Pedagogy, 1(1), 
1-22.

Marcuse, H. (1971). Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος. Αθήνα: Παπαζήση.
McLaren, P. (2000). Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revo-

lution. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
McLaren, P., & Farahmandpur, R. (2005). Teaching Against Global Capitalism 

and the New Imperialism. Rowman and Littlefield.
Shor, Ι. (1996). When Students Have Power: Negotiating Authority in a Criti-

cal Pedagogy. Chicago: University of Chicago Press.
Skordoulis, K. (2017). Considerations on a Marxist Pedagogy of Science. In 

L. Rasinski, D. Hill, K. Skordoulis, Marxism and Education: Internation-
al Perspectives on Theory and Action (pp. 117-132). London: Routledge. 

Skordoulis, K. (2018). How Marxist History of Science can inform a pedago-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 68/2019

193Πολιτισμικές και κριτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
των φυσικών επιστημών

gy of Science for Social Justice. Epistemology & Philosophy of Science, 
55(3), 172-187.

Γκράμσι, A. (1973). Ιστορικός υλισμός – Τετράδια της φυλακής. Αθήνα: Οδυσσέας.
Γούναρη, Π., & Γρόλλιος, Γ. (2010). Κριτική Παιδαγωγική. Aθήνα: Gutenberg.
Κατσιαμπούρα, Γ. (2008). Το φύλο στην ιστορία των επιστημών. Στο Κ. Σκορ-

δούλης (επιστ. επιμ.), Ζητήματα θεωρίας των επιστημών της φύσης (σσ. 151-
164). Αθήνα: Τόπος. 

Λούκατς, Γκ. (2006). Η Πραγμοποίηση και η Συνείδηση του Προλεταριάτου. 
Αθήνα: Εκκρεμές. 

Μαρξ, Κ. (2009). Grudrisse der Kritik der Politischen Oekonomie (Ελληνική 
μτφρ. Γ. Χοτζέας). Αθήνα: Α/Συνέχεια.

Τραβέρσο, Έ. (2015). Τι απέγιναν οι διανοούμενοι. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου.

Abstract

This paper discusses the context for critical science education as the outcome 
of the synthesis of Critical Theory of the Frankfurt School, British Cultural 
Studies and Critical Pedagogy. In our work, we study how critical pedagogues 
Joe Kincheloe and Peter McLaren suggested the introduction of criticality in 
science education by combining the analysis for science and capitalism with 
theorizations about the politics of social movements. Finally, we propose how 
critical science education can constitute itself as a new research program in the 
didactics of science and simultaneously can change the content of the teach-
ing of science. 
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγι-
κής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει 
υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπί-
πτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, 
με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι 
εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανα-
σκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδι-
κό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή 
σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρό-
σκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προ-
σκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.500 
λέξεις, μαζί με τους πίνακες, τα γραφήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία, τα 
παραρτήματα και τις περιλήψεις (σελίδα A4, 1,5 διάστιχο, κανονικά περιθώ-
ρια, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12΄). Στο τέλος του κειμένου 
πρέπει να υπάρχει περίληψη στην ελληνική και σε άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσ-
σα (έως 150 λέξεις εκάστη). Μετά από κάθε περίληψη, πρέπει να αναφέρονται 
έως πέντε λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα. Η έκταση της βιβλιοκριτικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.

Είναι απαραίτητο οι εργασίες να έχουν την εξής δομή: τίτλος, κείμενο, βι-
βλιογραφία, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, στοιχεία του/των συγγραφέα/ων. Τα 
στοιχεία του/των συγγραφέα/ων πρέπει να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και πρέπει να περιέχο-
νται σε ξεχωριστή σελίδα για να διευκολύνεται η ανωνυμία. Οι βιβλιογραφικές 
παραπομπές στο κείμενο και στο τέλος της εργασίας πρέπει να ακολουθούν 
το APA style (6η έκδ., 2010). Οι υποσημειώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Οι 
τίτλοι της εργασίας, των υποενοτήτων, των πινάκων και των διαγραμμάτων 
δίνονται με bold. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση bold χαρακτή-
ρων ή υπογραμμίσεων. Επιτρέπεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για έμφαση. 

Χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές η Συντακτική Επιτροπή του περι-
οδικού δεν δέχεται κείμενα για κρίση και δημοσίευση.

Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο 
αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοι-
νώνονται. Ο συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός τριών 
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μηνών από την υποβολή της εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η 
αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις των κριτών, είναι δημοσιεύσιμη. 
Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης, 
να επιστρέψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του περιο-
δικού, δεν πληροί τις προδιαγραφές του, ή δεν έχει πιθανότητες δημοσίευσης.

Οι εργασίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@pee.gr.
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση δεν δημοσιεύει εργασίες που έχουν ήδη δη-

μοσιευθεί ή που πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκ-
δοση παντός τύπου.

Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή 
της δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των από-
ψεων του συγγραφέα.
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