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Πρόλογος 
 
 
Τα  Πρακτικά  αυτά  περιλαμβάνουν  τα  τελικά  κείμενα  ένδεκα   (11)  συνολικά  εισηγήσεων 

οι  οποίες  παρουσιάστηκαν  στα  πλαίσια  της  επιστημονικής  ημερίδας  παρουσίασης 

επιλεγμένων  πτυχιακών  εργασιών   των  σπουδαστών  ακαδημαϊκού  έτους  2017‐18 

των  Προγραμμάτων  ΕΠΠΑΙΚ  και  ΠΕΣΥΠ  της  ΑΣΠΑΙΤΕ  στο  Άργος,  υπό  την  εποπτεία  και  την 

επιστημονική  ευθύνη  των  επιβλεπόντων  τους,  την Κυριακή 3  Ιουνίου 2018  στο  Άργος  στην 

Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος». 

 

Έρχονται  σε  συνέχεια  τριών  προηγούμενων  επιστημονικών  ημερίδων  που  έγιναν  τα 

ακαδημαϊκά  έτη  2015‐16  &  2016‐17.  Αυτές  οι  ημερίδες  αποτελούν  το  αποτύπωμα  του 

επιστημονικού έργου της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος καθώς και  την παρακαταθήκη προκειμένου να 

αναδειχθεί  ως  σημαντικός  πυλώνας  για  την  αναβάθμιση  των  εκπαιδευτικών  δρώμενων  της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Ταυτόχρονα,  είναι  δηλωτικές  της  μεγάλης  προσπάθειας  που 

έγινε  για  τη  διείσδυση  στην  τοπική  κοινωνία  και  τη  συνεργασία  με  τους  κοινωνικούς  και 

εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής μας. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή και συντέλεσαν 

ώστε  να  ολοκληρωθεί.  Τις  Επιστημονικές  Υπεύθυνες  των  δύο  Προγραμμάτων,  την  κα 

Αικατερίνη  Κασιμάτη  για  το  ΕΠΠΑΙΚ  και  την  κα  Ουρανία  Καλούρη  για  το  ΠΕΣΥΠ, 

τους διδάσκοντες στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ που είχαν την επιστημονική επίβλεψη 

των εργασιών που παρουσιάστηκαν,  τους σπουδαστές οι οποίοι δέχτηκαν να παρουσιάσουν 

τις σύγχρονες τάσεις του επιστημονικού πεδίου τους και το έπραξαν με απόλυτη επιτυχία και 

με τις υψηλού επιστημονικού επιπέδου εισηγήσεις τους έδωσαν κύρος στην ημερίδα μας, την 

οργανωτική  επιτροπή που  είχε  και  την  τελική  επιμέλεια  της  έκδοσης αυτών  των Πρακτικών 

αλλά και όλους όσους από την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς οργανισμούς συμμετείχαν 

και  βοήθησαν  στη  διοργάνωση  της  ημερίδας.  Τελειώνοντας  θα  ήθελα  να  ευχηθώ,  το 

Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος να συνεχίσει να βαδίζει και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη 

λειτουργίας  του,  προς  την  ολοένα  και  μεγαλύτερη  αναβάθμιση  του  επιστημονικού  του 

κύρους.  

 
Ο Συντονιστής του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος, 
Δρ. Παναγιώτης Γ. Μουσταΐρας. 
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Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 

Μουσταΐρας Παναγιώτης,Dr 

Μαυριδάκη Αργυρώ, MSc 

Τσούμπα Ιωάννα, MSc 

 
 
 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Καλούρη Ουρανία, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

Κασιμάτη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής ΤΕΙ 

Γκόφα Παναγιώτα,  Dr 

Καριοφύλλας Χαράλαμπος, Dr 

Κοΐνης Αριστοτέλης, MSc 

Λεζέ Ευαγγελία, Dr 

Τσίρος Χαράλαμπος, Dr 

. 
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ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ ΑΡΓΟΥΣ 
 

Πρόγραμμα ημερίδας  
πτυχιακών εργασιών ακ.έτους 2017-18 

 

16:00-16:15 Έναρξη-χαιρετισμοί 

 
Α’ Μέρος 

 

 

Προεδρείο:        Γκόφα Παναγιώτα 
Λεζέ Ευαγγελία 

Τσίρος Χαράλαμπος 
 
 

16:15-16:30 

Αγγελοπούλου Ελένη 
Επιβλέπων: Τσίρος Χαράλαμπος 

“Το επαγγελματικό προφίλ σύμφωνα με τον Holland 
των καταρτιζομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών” 

 

16:30-16:45 

 

Κουτσούκου Μαρία 
Επιβλέπων: Τσίρος Χαράλαμπος 

“Η σωματική προσέγγιση στη συμβουλευτική. 
 Μελέτη περίπτωσης” 

 

16:45-17:00 

 
Σούμπουρου Δήμητρα & Τσεβοπούλου  Παναγιώτα  

Επιβλέπουσα: Λεζέ Ευαγγελία 
“Μαθησιακές δυσκολίες και στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης” 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)  ΚΑΙ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ).  

6



 

17:00-17:15 

Δανάσκος Χρήστος & Καστανός Γεώργιος 
Επιβλέπουσα: Λεζέ Ευαγγελία 

“Εθισμός στο διαδίκτυο και οι επιπτώσεις του 
στους εφήβους” 

17:15-17:30 

Μπεντεβή Παρασκευή 
Επιβλέπουσα: Λεζέ Ευαγγελία 

“Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών Α΄/θμιας 
Εκπαίδευσης για τον τραυλισμό σε παιδιά 

 σχολικής ηλικίας” 

17:30-17:45 

Δωρή Γεωργία Στυλιανή 
Επιβλέπουσα: Γκόφα Παναγιώτα 

“Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή: Εμπειρίες, 
αντιλήψεις και προτάσεις” 

 

Β’ Μέρος 

 

Προεδρείο:      Γιακουμάτος Στέφανος 
Καριοφύλλας Χαράλαμπος  

Κοΐνης Αριστοτέλης 
 

18:15-18:30 

 
Γιαννακοπούλου Αιμιλία, Γκίνης Αλέξανδρος 

& Χατζηστέρη Αθανασία 
Επιβλέπων: Κοΐνης Αριστοτέλης 

“Η επαγγελματική εξουθένωση, η επαγγελματική 
ικανοποίηση και η αυτοαποτελεσματικότητα 
εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  

στο Ν. Αργολίδας” 
 

18:30-18:45 

 
Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα & Ντέμος Γεώργιος 

Επιβλέπων: Κοΐνης Αριστοτέλης 
“Η συναισθηματική αγωγή του παιδιού. 

 Ο ρόλος των γονέων” 
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18:45-19:00 

 

Ζαμάνη Ολυμπία 
Επιβλέπων: Κοΐνης Αριστοτέλης 

“Το παιδικό ιχνογράφημα και η συμβολή του 
 στον ψυχικό κόσμο του παιδιού” 

 

19:00-19:15 

 

Μαντζιώρη Κανέλλα 
Επιβλέπων: Γιακουμάτος Στέφανος 

“Διαχρονική ανάλυση των ελληνικών δεικτών 
 των επιδόσεων των μαθητών στον Αναγνωστικό 

Εγγραμματισμό του Προγράμματος PISA” 
 

19:15-19:30 

 

Κορφιάτη Νεκταρία 
Επιβλέπων: Καριοφύλλας Χαράλαμπος 

“Η ΔΟΠ στη δημόσια Β΄/θμια Εκπαίδευση. 
Προκλήσεις και προοπτικές στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα” 
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ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ HOLLAND ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

 
Ελένη Αγγελοπούλου (eagg3lopoulou@gmail.com) 

Γυμνάσιο Κουτσοποδίου  
Κουτσοπόδι, Άργος 

 
Χαράλαμπος Τσίρος (charalampostsiros@gmail.com)  

Δρ. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγός, Κοινωνιολόγος, Μηχανικός Μ.Μ. Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων (charalampostsiros@gmail.com) 

Χατζηχρήστου 15-17, Τρίπολη 22100 
 
 

Περίληψη 

Η διεθνής βιβλιογραφία βασισμένη σε πολυάριθμες 
θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας του ατόμου 
καθώς και της κοινωνικής ψυχολογίας βρίθει από έρευνες 
σχετικά με τους μηχανισμούς επιλογής επαγγέλματος και 
την επαγγελματική ανάπτυξη. Η επαγγελματική 
συμβουλευτική λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
μελετά τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή 
λήψη επαγγελματικής απόφασης. Η υπό παρουσίαση 
περίπτωση, διερευνά το επαγγελματικό προφίλ, σύμφωνα 
με την τυπολογική θεωρία κατά Holland.  Η εργασία  
δομείται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το 
θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει θεμελειώδεις 
εννοιολογικές διασαφηνίσεις, πραγματεύεται τα στάδια 
του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρουσιάζει 
θεωρίες-μοντέλα επιλογής επαγγέλματος και εστιάζει 
στην τυπολογική θεωρία του Holland. Στο ερευνητικό 
μέρος μελετήθηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
σπουδαστές του προγράμματος ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
στο παράρτημα Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018 σχετικά με τη λήψη της επαγγελματικής τους 
απόφασης, διερευνήθηκαν, με βάση τους έξι 
χαρακτηριστικούς τύπους του Holland, τα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντά τους,  η αυτοαποτελεσματικότητα, ο βαθμός 
συνέπειας μεταξύ τους και οι επαγγελματικές αξίες τους. 
Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων, που εξάγονται, καθώς και οι περιορισμοί 
της έρευνας. Τελικός σκοπός, η σύνθεση ενός 
εκπαιδευτικού-θεραπευτικού σχεδίου στο πλαίσιο της 
Συμβουλευτικής, όπως την διδαχθήκαμε στο πλαίσιο του 
μαθήματος από τον διδάσκοντα. 
 
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματικό προφίλ, 
επαγγελματικά ενδιαφέροντα, επαγγελματική 
αυτοαποτελεσματικότητα, επαγγελματικές αξίες, 
θεωρία Holland.                                                                                               

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1.1. Ορισμοί/Σκοποί Συμβουλευτικής 
Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει μια 

πληθώρα ορισμών της έννοιας της Συμβουλευτικής. 
Επιπλέον διάφορες θεωρίες προσδίδουν και ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό   στον ορισμό της 
συμβουλευτικής. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε 
ενδεικτικά σε ορισμούς και θεωρίες που διασαφηνίζουν 
αυτήν την έννοια (Τσίρος Χ., 2009).  

Σύμφωνα με την Μαλικιώση – Λοϊζου (1999) η 
Συμβουλευτική είναι «μια διαδικασία παροχής βοήθειας 
στους ανθρώπους, ώστε  να μάθουν πώς να λύνουν 
διαπροσωπικά, συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και 
προβλήματα αποφάσεων». Κατά συνέπεια 
Συμβουλευτική δεν είναι η επίδραση στη συμπεριφορά 
με πειθαναγκασμό, πίεση, απειλή, γιατί συμβουλευτική  
δεν σημαίνει πειθαρχία ούτε πάλι η επιλογή και η 
τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις εργασίας ή σε διάφορες 
δραστηριότητες(Κοσμίδου –Xardy, 1996). 

Επίσης ερευνητές ορίζουν την έννοια της 
Συμβουλευτικής δίνοντας έμφαση στη διαδικασία. Στο 
ίδιο πνεύμα και ο Steflre (1970) ορίζει: «Συμβουλευτική 
είναι μια διαδικασία μάθησης που ο συμβουλευόμενος 
μαθαίνει για να κάνει ουσιαστικές αλλαγές πρέπει να 
γνωρίζει τα γεγονότα της παρούσας κατάστασης,  στην 
οποία βρίσκεται και τις πιθανές  συνέπειες των επιλογών 
του.»( Κοσμίδου-Xardy, 1996 :49). Ο Patterson (1973) 
αναφέρειτονίζει ότι «Συμβουλευτική είναι η διαδικασία 
που περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο είδος σχέσης μεταξύ 
ενός ανθρώπου που ζητάει βοήθεια επειδή αντιμετωπίζει 
ένα πρόβλημα και  ενός άλλου ανθρώπου που έχει 
εκπαιδευτεί να παρέχει τέτοιου είδους βοήθεια».  

Πολλοί συμβουλευτικοί ψυχολόγοι  στον ορισμό 
δίνουν έμφαση στους στόχους της   συμβουλευτικής. 
Μερικοί μιλούν για την «αναδιοργάνωση της 
προσωπικότητας», άλλοι για «προσαρμογή  στο 
περιβάλλον, στην  κοινωνία, στον πολιτισμό». Άλλοι 
στην «ανακάλυψη του νοήματος της ζωής, για την 
αυτοπραγμάτωση»  Maslow ( 1970), ή στην 
ενεργοποίηση και βελτίωση της ζωής του ατόμου μέσα 
από τη συμβουλευτική  σχέση.(Κοσμίδου –Xardy, 1996 
:163). Η λογικο-θεωρητική προσέγγιση του Albert 

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για 
εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση 
ότι τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα 
και την παρούσα σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου 
των πρακτικών για οικονομικό όφελος, χωρίς την έγγραφη 
άδεια του εκδότη. 

 

© 2018  ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΡΓΟΥΣ 
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Ellis»(1962) τονίζει ότι «Συμβουλευτική είναι η 
διαδικασία που θεραπεύει την έλλειψη λογικής στον 
άνθρωπο  με τη χρήση λογικής 

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία (American 
Psychological Association), λαμβάνοντας υπόψη όλες 
αυτές τις παραμέτρους των θεωρητικών κατευθύνσεων 
όρισε τη Συμβουλευτική ως την επιστήμη που βοηθά το 
συμβουλευόμενο να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη 
στενοχώρια, να αναπτύξει ικανότητα επίλυσης  
συναισθηματικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, 
εξελικτικών προβλημάτων και να μάθει να παίρνει 
μόνος του αποφάσεις. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμβουλευτικής, η 
Συμβουλευτική σχέση μεταξύ συμβούλου και 
συμβουλευόμενου πρέπει να στηρίζεται στις Αρχές του 
Αυτοκαθορισμού, της Ελευθερίας, του Σεβασμού της 
Προσωπικότητας, της Αυτοβελτίωσης, της Αποδοχής, 
της Εχεμύθειας, της Κοινωνικοποίησης, και της 
Δημοκρατικής Διαπραγμάτευσης (Δημητρόπουλος Ε. , 
2000 :174). 

Επομένως, η Συμβουλευτική στοχεύει να βοηθήσει το 
άτομο και ιδιαίτερα το νέο να αποκτήσει βαθιά 
αυτογνωσία,θετική αυτοαντίληψη, υψηλή αυτοεκτίμηση, 
να ασκεί κριτική στη πληροφορία που παίρνει, να 
γνωρίσει το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον του και 
να εξασκηθεί στην ορθή λήψη απόφασης(Κοσμίδου–
Xardy, 1996:175). Με αυτήν  το άτομο θα εξασφαλίσει 
τέτοιου βαθμού τέτοιου βαθμού αυτοέλεγχο, ώστε να 
αποφασίζει για τον εαυτό του, να τον αποδέχεται, να 
αντισταθμίζει αποτελεσματικά τυχόν αδυναμίες του με 
σκοπό να οδηγηθεί στη μερική και ολική 
αυτοπραγμάτωσή του(Κοσμίδου Hardy Χ., 
Γαλανουδάκη –Ράπτη  Α., 1996:98)  

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Επαγγελματική συμβουλευτική είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος του επαγγέλματος της 
συμβουλευτικής. Το πρώτο επαγγελματικό σωματείο με 
αντικείμενο τη συμβουλευτική που ιδρύθηκε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες το 1913 ήταν ο Εθνικός Σύνδεσμος 
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής [νυν Εθνικός 
Σύνδεσμος Επαγγελματικής Ανάπτυξης (NCDA)]. Ένας 
παράγοντας που διακρίνει τη συμβουλευτική από άλλα 
επαγγέλματα παροχής στήριξης, όπως η κλινική 
ψυχολογία και η κοινωνική εργασία, είναι ότι η 
κατάρτιση στην επαγγελματική συμβουλευτική αποτελεί 
ουσιώδη προϋπόθεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
συμβούλων ενώ οι κλινικοί ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί συνήθως δεν λαμβάνουν τέτοια κατάρτιση 
(Norman E. Amundson & joann Harris-Bowlsbey Kuder 
& Spencer G., 2009).  

2.1. Ορισμοί/στόχοι επαγγελματικής 
συμβουλευτικής 

Η  επαγγελματική  συμβουλευτική είναι η διαδικασία 
που στοχεύει να βοηθήσει το άτομο στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική 

ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή ή προβλήματα 
προσαρμογής στο επάγγελμα. Συμπεριλαμβάνει όλες τις 
διαστάσεις της συμβουλευτικής διαδικασίας, ενώ 
παράλληλα προσθέτει πληροφορίες εκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής φύσης απαραίτητες για την 
επαγγελματική του ζωή.  

Με τον όρο επαγγελματική ζωή δεν αναφερόμαστε 
μόνο στις φάσεις άσκησης κάποιου επαγγέλματος ή 
προετοιμασίας γι΄ αυτό, αλλά και σε εκείνες κατά τις 
οποίες διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του ατόμου που αργότερα θα 
οδηγήσουν στην προετοιμασία για κάποιο επάγγελμα ή 
θα ακολουθούν την επαγγελματική του δραστηριότητα. 
(Τσίρος, 2016). Συχνά, αντί του όρου Επαγγελματική 
Συμβουλευτική, γίνεται χρήση του όρου  Συμβουλευτική  
Σταδιοδρομίας. Ο όρος σταδιοδρομία καλύπτει τόσο την 
προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή όσο και την 
έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης, της βελτίωσης  
και της προσαρμογής που απαιτεί ο εργασιακός ρόλος 
του ανθρώπου (Isaacson  & Brown, 2000). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι η εξελικτική πορεία 
του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στο 
χώρο της εργασίας, συνιστά πορεία ζωής και αναφέρεται 
στη διαλεκτική σχέση ατόμου και εργασίας που 
αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 
σύγχρονου ανθρώπου (Herr & Cramer, 1996). Σύμφωνα 
με τον Τσίρο (2016) αναφέρεται στην εξέλιξη της όψης 
εκείνης του ατόμου που σχετίζεται με την 
επαγγελματική του συμπεριφορά. Με τον όρο 
επαγγελματική συμπεριφορά αναφερόμαστε στις 
πλευρές της συμπεριφοράς του ατόμου που αφορούν την 
επαγγελματική του ζωή και εξέλιξη.  

Η επαγγελματική καθοδήγηση λοιπόν περιλαμβάνει 
οργανωμένες και συστηματικές ενέργειες, σχεδιασμένες 
να βοηθήσουν το άτομο γνωρίσει τον εαυτό του, τις 
δεξιότητες και τις δυνατότητές του, (Κάντας, 1996) και 
να αποκτήσει τις πληροφορίες εκείνες, που θα το 
βοηθήσουν να ενταχθεί και να εξελιχθεί στην αγορά 
εργασίας με τον καλύτερο τρόπο (Σιδηροπούλου-
Δημακάκου 2006). 

2.2. Ορισμοί/στόχοι συμβούλου επαγγελματικής 
ανάπτυξης 

Όσον αφορά στο πλαίσιο των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη Συμβουλευτική 
αναζήτησης εργασίας, αναφέρουμε ότι ο σύμβουλος 
πρέπει αρχικά να είναι σε θέση να εφαρμόζει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της συμβουλευτικής. 
Επιπλέον, θα πρέπει να έχει ένα σύνολο γνώσεων και 
δεξιοτήτων και εμπειρίας, ώστε να είναι ικανός να 
βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να ενταχθεί στην αγορά 
εργασίας (Σιδηροπούλου –Δημακάκου, 1994).  

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική ως διαδικασία 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1.Τη δόμηση μιας 
στενής σχέσης μεταξύ συμβούλου πελάτη, 2.Την 
αξιολόγηση της φύσης του προβλήματος, 3.Τον 
καθορισμό των στόχων, 4.Την παραγωγή εναλλακτικών 
λύσεων, 5.Την επιλογή και την εφαρμογή ενός σχεδίου 
δράσης,6. Την αξιολόγηση της  συμβουλευτικής 
διαδικασίας και τον τερματισμό της. Συμπερασματικά, η 
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πρακτική εφαρμογή της Επαγγελματική 
Συμβουλευτικής, όπως και κάθε λειτουργίας στήριξης 
και βοήθειας του ανθρώπου, βρίσκεται στη σχέση που 
αναπτύσσεται μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή του 
ειδικού και του βοηθούμενου κάθε φορά ατόμου 
(Δημητρόπουλος 2002: 111).  

Αν ζητηθεί από έναν μέσο άνθρωπο να ορίσει την 
επαγγελματική συμβουλευτική, είναι πολύ πιθανόν να 
περιγράψει μια εμπειρία του, η οποία περιλαμβάνει τη 
διεξαγωγή τεστ που θα του δείξουν τι επάγγελμα πρέπει 
να κάνει. Συχνά, οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι οι 
αξιολογήσεις τούς επισημαίνουν αυτό που ήξεραν ήδη ή, 
ακόμα χειρότερα, ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
έδειξαν πως θα πρέπει να ασχοληθούν με ένα επάγγελμα 
για το οποίο ελάχιστα ενδιαφέρονται(Norman E. 
Amundson & joann Harris-Bowlsbey Kuder & Spencer 
G., 2009) 

Στο χώρο λοιπόν του επαγγελματικού 
προσανατολισμού χρησιμοποιούνται ειδικά τεστ που 
αποσκοπούν στο συνταίριασμα  δεξιοτήτων και 
επαγγέλματος. Η χρήση τέτοιων ψυχομετρικών μέσων 
αποδεικνύεται επιφανειακή εφόσον απουσιάζει η 
εσωτερική κλίση και προδιάθεση του ατόμου.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για να στεφτεί με επιτυχία η 
επαγγελματική επιλογή είναι η αρμονία εσωτερικής 
προδιάθεσης και εξωτερικής.  Ο La Senne τονίζει: «Ό,τι 
ενδιαφέρει τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι το 
εγώ, ως ολότητα, ως ενότητα, ως ισορροπία, όχι η 
οποιαδήποτε κατεχόμενη από αυτό ικανότητα, αλλά η 
σύνθεση, μέσα στην οποία οι έμφυτες ικανότητες 
διαφοροποιούνται στηριζόμενες στον ανταγωνισμό τους. 
Ακριβώς αυτός ο ανταγωνισμός αποτελεί το 
προσδιοριστικό στοιχείο του χαρακτήρα». 

Σημαντικό  βοήθημα για τον σύμβουλο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η γνώση των 
τύπων στους οποίους μπορούν να διακριθούν οι 
άνθρωποι διότι διαφορετικά τα αποτελέσματα των 
ψυχομετρικών μεθόδων μένουν ασύνδετα. Κατά 
συνέπεια, η χρήση της τυπολογίας στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό συμβάλλει στην καλλιέργεια της 
παρατηρητικότητας και στην κατάταξη των 
παρατηρηθέντων.  

Γενικά, κάθε επαγγελματίας σύμβουλος πρέπει να 
είναι σωστά εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος, να 
ενημερώνεται για τα σύγχρονα τεστ, τις μεθόδους και τις 
εξελιξεις σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, οι σύμβουλοι 
είναι αναγκαίο να εξοικειωθούν με τα οφέλη και τους 
περιορισμούς της χρήσης των τέστ και να γνωρίζουν 
πώς να χρησιμοποιούν εποκοδομητικά τα αποτελέσματα. 
Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και την ενσυναίσθηση 
για να βοηθούν τους συμβουλευόμενους με διαφορετικά 
υπόβαθρα να αντιμετωπίσουν τις επαγγελματικές τους 
ανησυχίες. (Norman E. Amundson & joann Harris-
Bowlsbey Kuder & Spencer G., 2009). Σύμφωνα με τα 
δεοντολογικά πρότυπα του Αμερικανικού Συνδέσμου 
Συμβουλευτικής και του NCDA, οι επαγγελματίες που 
ασχολούνται με την ανάπτυξη σταδιοδρομίας πρέπει να 
αναλαμβάνουν-διενεργούν μόνο τις δραστηριότητες για 
τις οποίες «διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση στις 

απαραίτητες δεξιότητες και τα μέσα για να προσφέρουν 
την απαιτούμενη βοήθεια» ( www.ncda.org ). 

3. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Η αναζήτηση της ιδανικής εργασίας απαιτεί μία 
πορεία μέσα από τα στάδια, της Αυτογνωσίας, της 
Πληροφόρησης, της Λήψης Απόφασης και της 
Μετάβασης, τα οποία και συνιστούν τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό. 

3.1. Αυτογνωσία 
Η αυτογνωσία, η επιδίωξη δηλαδή του ατόμου για  

βαθιά γνώση του εαυτού του έχει τις ρίζες της στην 
αρχαία Ελλάδα. Με τον όρο «αυτογνωσία» αποδίδεται 
κάθε τι που συνθέτει τη «γνώση του εαυτού» ενός 
συνόλου επιμέρους όψεων και στοιχείων, βρίσκονται σε 
μια δυναμική αλληλεπίδραση και όλα μαζί συνθέτουν το 
δυναμικό όλο, την προσωπικότητα με άλλα λόγια του 
ατόμου. Συναφής με την έννοια της αυτογνωσίας, είναι η 
αυτοαντίληψη. Η αυτοαντίληψη θα μπορούσε να οριστεί 
ως το σύνολο των αξιολογημένων αντιλήψεων που έχει 
κανείς για τον εαυτό του. Η αυτοαντίληψη χτίζεται πάνω 
στην αυτογνωσία και είναι δυνατή μόνο χάρις σ’ αυτήν. 
Η  ενασχόληση με την αυτοαντίληψή μας είναι το πρώτο 
βήμα για κάθε πορεία αυτογνωσίας (Λούμπας Δ. & 
Βασιλείου Μ. ,2015)   

Στη συνέχεια, αναφορικά με τη συναισθηματική 
πλευρά του εαυτού, συναντάμε τον όρο αυτοεκτίμηση, ο 
οποίος και περιγράφει την ολοκληρωμένη γνώμη 
κάποιου για την ατομική του αξία. Μάλιστα η έννοια  
της αυτογνωσίας προσδιορίζεται ως «το πηλίκο των 
επιτυχιών του ατόμου προς τις επιδιώξεις ή φιλοδοξίες 
του» (Τσίρος, Χ. 2008). Ακολούθως, ο όρος αυτό-
αποτελεσματικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
την άποψη κάποιου για το τί μπορεί να κάνει σε 
διάφορες συνθήκες, στηριζόμενος στις ικανότητές του. 
(Bandura, 1997, σ. 37).  

Μέσα λοιπόν από την κατανόηση του εαυτού, την 
αυτογνωσία ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Ε.Π.) 
στοχεύει να βοηθήσει τους νέους αλλά και κάθε 
άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τις ανάγκες, τις 
φιλοδοξίες και τη νοοτροπία του και να καταλάβει πόσο 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν όλα αυτά στην επιλογή 
επαγγέλματος. Με αυτά τα εφόδια θα μπορεί να  πάρει 
τις πλέον «κατάλληλες» για τον εαυτό του 
επαγγελματικές αλλά και άλλες αποφάσεις ζωής(Τσίρος, 
Χ. 2009).   

3.2. Πληροφόρηση 
Μια έννοια εξίσου σημαντική με την αυτογνωσία 

είναι και η πληροφόρηση του σχετικά με το περιβάλλον. 
Με τον όρο πληροφόρηση  «δεν εννοούμε την απλή 
παροχή πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα άτομα, αλλά μια 
ολόκληρη σειρά διαδικασιών, οι οποίες αναφέρονται στη 
συγκέντρωση, αξιολόγηση, οργάνωση και διάδοση των 
πληροφοριών τόσο στους άμεσα ενδιαφερομένους όσο και 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.»  

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος 
της εποχής μας απαιτεί  συνεχή πληροφόρηση πάνω στις 
εξελίξεις που σημειώνονται. Οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες αλλάζουν και μεταβάλλονται συνεχώς 
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με αποτέλεσμα δραστηριότητες που μέχρι χθες  άνθιζαν, 
σήμερα παρακμάζουν. Η δομή του εκπαιδευτικού 
συστήματος μεταβάλλεται με ρυθμούς που δύσκολα 
μπορούν να παρακολουθηθούν. Επομένως, είναι 
αναγκαίο να βοηθάει το άτομο ώστε εκείνο από μόνο 
του να προσδιορίζει περισσότερες εναλλακτικές 
δυνατότητες και να οδηγείται σε κατάλληλες για εκείνο 
αποφάσεις ζωής.   

3.3. Λήψη απόφασης 
Η  Λήψης Απόφασης είναι το τρίτο στάδιο του Ε.Π. 

και σχετίζεται την ετοιμότητα του ατόμου να λάβει 
σημαντικές για το επαγγελματικό του μέλλον αποφάσεις. 
Πρωταρχικός σκοπός του Ε.Π. είναι να βοηθήσει τους 
νέους να πάρουν σωστές αποφάσεις με ελεύθερη 
επιλογή. Ωστόσο τη λήψη μιας «σωστής» απόφασης 
δυσχεραίνουν μια πληθώρα από ανασταλτικούς 
παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα των κοινωνιών, το 
εύρος των δραστηριοτήτων και το αυξημένο πλήθος 
εναλλακτικών επιλογών 

3.4. Μετάβαση 
Το τέταρτο  στάδιο του Ε.Π., η Μετάβαση είναι 

«εκείνες οι ενέργειες του ατόμου ή εκείνες οι φάσεις 
δραστηριοτήτων κατά τις οποίες  - και μέσω των οποίων  
- συντελείται η μετάβαση του ανθρώπου από ένα 
περιβάλλον σε άλλο, από μια βαθμίδα σε άλλη, από μια 
φάση εξέλιξης σε άλλη κτλ». Ωστόσο σαν τέταρτο κατά 
σειρά στάδιο, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η επιτυχία 
της μετάβασης εξαρτάται από την επιτυχία των 
προηγούμενων τριών σταδίων και κυρίως εκείνων της 
αυτογνωσίας και της πληροφόρησης. 

4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΩΝ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

HOLLAND 

4.1. Θεωρητικό πλαίσιο-Κυριότερα θεωρητικά 
μοντέλα 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει πληθώρα 
θεωριών σχετικών με την επιλογή επαγγέλματος και την 
επαγγελματική ανάπτυξη. Οι θεωρίες αυτές βασίζονται 
κυρίως σε προϋπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις  της 
ψυχολογίας του ατόμου καθώς και της κοινωνικής 
ψυχολογίας. Μια πληθώρα επιστημονικών θεωρητικών 
προσεγγίσεων του κλάδου της ψυχομετρίας και της 
συμβουλευτικής καριέρας, επιχειρούν να συνδέσουν τις 
διαφορετικές προσωπικότητες, κλίσεις, ταλέντα, 
προτιμήσεις και ενδιαφέροντα των ατόμων με τα 
διάφορα επαγγέλματα.  

Τα κυρίαρχα θεωρητικά  μοντέλα   που επικρατούν 
σήμερα οργανώνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, την 
ψυχολογική και την κοινωνιολογική (Δημητρόπουλος, 
1998 :176 ). Οι ψυχολογικές θεωρίες περιλαμβάνουν την 
1.Θεωρία Χαρακτηριστικών  και παραγόντων (κύριος 
εκπρόσωπος ο Parsons 1909), 2.Τυπολογική θεωρία του 
Holland (1959,1966,1973,1985), 3.Ψυχοδυναμικές 
Θεωρίες ( Anne Roe 1956), 4.Ψυχαναλυτικές   (Bordin, 
και Segal 1963 ), 5.Θεωρίες Κοινωνικής Μάθησης 
(Bandura 1971,1977, Krumboltz 1979,1980), 
6.Εξελικτικές (Ginzberg1951, Super 1953,1984) 

7.Θεωρίες Λήψης Απόφασης. (Hilton 1962, Katz 
1966,Vroom 1964).  

Οι κοινωνιολογικές θεωρίες εκπροσωπούνται από την 
Κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση (Μοντέλο Blau 
1956), 2. Η σημασία της κοινωνικοποίησης (Musgrave 
1967),  3. Επίδραση περιστασιακών παραγόντων (Katz 
και Martin1963, Sherlock και Cohen1966), 4.Επίτευξη 
Αξιών (Rosenberg 1957), 5.Δομή ευκαιριών ( Roberts 
1968, 1971, 1975, 1981).  

4.2. Τυπολογική θεωρία Holland 
Η θεωρία του Holland, από τις πιο διαδεδομένες και 

αποδεκτές από τους συμβούλους επαγγελματικής 
ανάπτυξης, ανήκει στις θεωρίες της προσωπικότητας και 
επιχειρεί να συσχετίσει την προσωπικότητα με τα 
διάφορα επαγγέλματα, τις σπουδές και την εργασιακή 
εμπειρία. 

Ο Holland (1959) διέκρινε έξι τύπους (σχήμα1) 
προσωπικότητας: α) Πρακτικός (realistic), ο οποίος 
προτιμά τα τεχνικά επαγγέλματα. β) Ερευνητικός 
(investigative), ο οποίος προτιμά δραστηριότητες που 
ανήκουν στο χώρο των φυσικών, βιολογικών και 
κοινωνικών επιστημών και συνεπάγονται παρατήρηση 
και έρευνα. γ) Καλλιτεχνικός (artistic), που προτιμά 
αφηρημένες, ελεύθερες και μη συστηματικές 
δραστηριότητες. δ) Κοινωνικός (social) που προτιμά τις 
δραστηριότητες που συνεπάγονται σχέσεις με άλλους 
ανθρώπους, όπως είναι η διδασκαλία, η θεραπεία, η 
πληροφόρηση. ε) Επιχειρηματικός (enterprising), που 
διαθέτει ηγετικές και εποπτικές ικανότητες, δυνατότητες 
πειθούς, φιλοδοξία και κοινωνικότητα. στ) Συμβατικός 
(conventional), που προτιμά δραστηριότητες που 
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, τάξη και μεθοδικότητα. 
(Amundson et al., 2009; Δημητρόπουλος, 2003 & 2004; 
Κάντας & Χαντζή 1991). 

 

σχήμα 1 

4.3. Συμπληρωματικές έννοιες στην τυπολογία 
του Holland-Προεκτάσεις της θεωρίας του  

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ανήκουν αμιγώς σε 
κάποιο τύπο αλλά είναι μικτοί. Οι Συμπληρωματικές 
έννοιες που έχει εισάγει στη θεωρία του ο Holland είναι 
η συνέπεια (consistency), δηλαδή ο βαθμός συγγένειας 
μεταξύ τύπων και περιβαλλόντων, η διαφοροποίηση 
(differentiation), δηλαδή ο βαθμός που το άτομο ή το 
περιβάλλον είναι σαφώς καθορισμένα, η ταυτότητα 
(identity), δηλαδή ο βαθμός καθαρότητας και 
σταθερότητας των στόχων και των ενδιαφερόντων ή των 
καθηκόντων και των αμοιβών του περιβάλλοντος και 
του ατόμου, τη σύμπτωση (congruence), αφού κάθε 
τύπος προσωπικότητας βρίσκεται σε σύμπτωση με ένα 
περιβάλλον που του ταιριάζει και του παρέχει ευκαιρίες. 
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Ο Holland εκτός από τις συμπληρωματικές  έννοιες 
που εισηγήθηκε, παράλληλα ανέπτυξε ένα εξαγωνικό 
σχήμα συγγένειας των τύπων προσωπικότητας και 
περιβαλλόντων από το οποίο προκύπτει ότι οι τύποι της 
προσωπικότητας που βρίσκονται σε γειτονικές κορυφές 
έχουν μεγαλύτερη σχέση μεταξύ τους παρά με τύπους 
που βρίσκονται σε διαμετρικά αντίθετα κορυφές. 

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του  Holland 
υπάρχουν δύο βασικοί προσανατολισμοί που 
περιγράφουν τις προσπάθειες των ανθρώπων να βρουν 
ένα επάγγελμα ανάλογο με την προσωπικότητά τους. Ο 
πρώτος αναφέρεται στην επιλογή του επαγγελματικού 
τομέα κατά την οποία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 
τα ενδιαφέροντα και ο δεύτερος αναφέρεται στην 
επιλογή του επαγγελματικού επιπέδου, το οποίο 
καθορίζεται από την ευφυία και την αυτοεκτίμηση.  

Για την κατάταξη των ατόμων σε τύπους ο Holland 
χρησιμοποίησε ποσοτικές μετρήσεις όπως σταθμισμένα 
τεστ αλλά και ποιοτικές μετρήσεις. Ωστόσο, οι Spokane, 
Tanberg, Slane και Ekeberg επιχειρώντας να ελέγξουν 
την εγκυρότητα της τυπολογικής θεωρίας κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι επαγγελματικοί τύποι της 
προσωπικότητας μοιάζει να βασίζονται σε κυρίαρχες 
διαστάσεις της προσωπικότητας. Παράλληλα υπάρχουν 
ελάχιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σύμπτωση 
συνδέεται με την ικανοποίηση και την επιτυχία. Επίσης 
δεν μοιάζει αναγκαία η χρήση τριών τύπων για την να 
οριοθετηθεί η  προσωπικότητα του ατόμου. Ένας ή οι 
δύο τύποι φαίνονται ικανοί να περιγράψουν την 
προσωπικότητα ενός ατόμου. 

5. Η ΕΡΕΥΝΑ 

5.1. Σκοπός-πληθυσμός της έρευνας-Ερευνητικά 
θέματα/ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει 
στο χώρο των 30 σπουδαστών που φοιτούσαν στο 
προγράμματα Π.Ε.Σ.Υ.Π. του παρατήματος 
Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τις έννοιες του προφίλ, των 
στάσεων και αντιλήψεων και πώς αυτές επηρεάζουν τις 
επαγγελματικές επιλογές τους. Από τα ερωτηματολόγια 
που διανεμήθηκαν προς συμπλήρωση μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-class επιστράφηκαν 
συμπληρωμένα τα 26. Διατυπώθηκαν τα παρακάτω 
ερευνητικά  θέματα – ερωτήματα1. Ποια είναι τα βασικά 
εμπόδια/ τομείς για τη λήψη επαγγελματικής απόφασης 
και σε ποιο βαθμό την επηρεάζουν; 2.Οι τομείς που 
επηρεάζουν τη λήψη επαγγελματικής απόφασης 
διαφοροποιούνται με βάση το φύλο; 3.Τα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα διαφοροποιούνται με βάση το φύλο; 
4.Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της 
επαγγελματικής αυτοαποτελεσματικότητας με βάση το 
φύλο; 5.Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα και την επαγγελματική αυτό-
απατελεσματικότητα; 6.Σε ποιο βαθμό υπάρχει  
σημαντική διαφοροποίηση των εργασιακών αξιών με 
βάση το φύλο; 7. Ο βαθμός συνέπειας σύμφωνα με τον 
Holland εξαρτάται από το φύλο;  

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1. Η μελέτη περίπτωσης ως μέθοδος έρευνας 
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αποτελεί μια 

διερευνητική μεμονωμένη μελέτη και λεπτομερή 
αναφορά ενός συνόλου ατόμων. Θεωρούμε ως πιο 
ενδεδειγμένη μέθοδο έρευνας για το συγκεκριμένο θέμα 
που μας απασχολεί τη μελέτη περίπτωσης, διότι 
περιλαμβάνει μια εμπειρική διερεύνηση ενός 
συγκεκριμένου σύγχρονου φαινομένου μέσα στο 
πραγματικό πλαίσιο της ζωής του χρησιμοποιώντας ως 
πηγές απόδειξης"  (Robson, 2007: 212), συνεντεύξεις, 
τεκμήρια κλπ. Επιπλέον η μελέτη περίπτωσης προσφέρει 
μία πλήρη απεικόνιση, παρουσιασμένη με οποιοδήποτε 
συγκείμενο χρειάζεται για την κατανόηση της 
περίπτωσης. Σύμφωνα με τον Patton (2002:46), δεν 
μπορεί κάποιος να κάνει γενικεύσεις από μεμονωμένες 
περιπτώσεις ή πολύ μικρά δείγματα, αλλά μπορεί να 
μάθει από αυτές και συνεπώς να ανοίξει το δρόμο για 
μελλοντικές έρευνες. 

6.2. Ερευνητικό εργαλείο-Ζητήματα 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας 

Στην περίπτωσή μας επιλέξαμε ως ερευνητικό 
εργαλείο  διεξαγωγής της έρευνας τα 
αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, προκειμένου να 
διερευνηθούν οι προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις των 
ερευνητικών υποκειμένων αναφορικά με τα υπό 
διερεύνηση θέματα. Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο 
του έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Κάντας &  Χατζή, 1991). Ως εκ τούτου η παρούσα 
μελέτη είναι αξιόπιστη, διότι θεωρούμε ότι θα δώσει τα 
ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα, εάν επαναληφθεί από 
άλλους ερευνητές. 

Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν 4 ερωτηματολόγια για 
τη διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων με 
ερωτήσεις  κλειστού τύπου  που απαιτούσαν την επιλογή 
μίας εκ των προσφερομένων απαντήσεων η οποία όμως 
αμοιβαία απέκλειε τις υπόλοιπες.  

α) το Ερωτηματολόγιο Λήψης Επαγγελματικής 
Απόφασης. Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 
αυτοαναφοράς, το οποίο αποτελείται από 23 προτάσεις-
δηλώσεις με σκοπό να αξιολογήσουμε τρεις βασικούς 
τομείς/εμπόδια λήψης Επαγγελματικής απόφασης: την 
έλλειψη σαφήνειας ενδιαφερόντων, την ανώριμη 
αντιμετώπιση εργασίας-σταδιοδρομίας και τα εμπόδια 
από οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.  

β)Το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα   
Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το 

οποίο αποτελείται από 60 προτάσεις-δηλώσεις και μια 
κλίμακα τεσσάρων απαντήσεων.  

γ)Το ερωτηματολόγιο Επαγγ/τική Αυτοαποτελ/τητα 
 Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, 

το οποίο αποτελείται από 60 προτάσεις-δηλώσεις και μια 
κλίμακα τεσσάρων απαντήσεων. 

δ) Το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικές Αξίες 
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 81 προτάσεις-

δηλώσεις και μια κλίμακα πέντε απαντήσεων. Οι ομάδες 
επαγγελματικών αξιών διακρίνονται σε πρωτογενείς 
κλίμακες και είναι: 1. Δόξα-Φήμη-Γόητρο  2. Ελεύθερος 
χρόνος  3. Περιβάλλον εργασίας 4. Επαφή με 
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ανθρώπους 5. Οικονομικές απολαβές 6. 
Δημιουργικότητα 7. Ανεξαρτησία 8. Μετακινήσεις – 
ταξίδια 9. Ηγεσία  - Διοίκηση και σε δευτερογενείς 
κλίμακες που είναι: 1. Ανεξαρτησία (Ελεύθερος χρόνος - 
Οικονομικές απολαβές - Ανεξαρτησία) 2. Ηγετικός 
προσανατολισμός (Ηγεσία/Διοίκηση – Δόξα / Φήμη / 
Γόητρο-Μετακινήσεις / ταξίδια) 3. Προσανατολισμός 
στις σχέσεις και τη Δημιουργία (Επαφή με ανθρώπους-
Δημιουργικότητα-Περιβάλλον εργασίας).  

Επιπλέον, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν 
σημαντική διαφορά κατά την λήψη απόφασης, των 
επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της επαγγελματικής 
αυτοαποτελεσματικότητας και τις επαγγελματικές αξίες 
στους άνδρες και τις γυναίκες συμμετέχοντες αλλά και 
μεταξύ των δυο φύλλων, μετά από τη συγκρισή τους, 
θεωρήσαμε ως επαρκής μια διαφοροποίηση του 
ποσοστού 5%. Επιπρόσθετα, μέσα από τα 
ερωτηματολόγια θα διερευνήσουμε το βαθμό συνέπειας 
ξεχωριστά για τον καθένα από τους συμμετέχοντες.  

Τέλος, μέσα από το ερωτηματολόγιο που διερευνά τα 
επαγγελματικά ενδιαφέροντα και το ερωτηματολόγιο 
που διερευνά την επαγγελματική αυτό-
αποτελεσματικότητα θα εξετάσουμε  ξεχωριστά για κάθε 
άτομο του δείγματος αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
αυτών των δυο. Γενικά, η επεξεργασία των στοιχείων 
για την ποσοτική αποτύπωση των απαντήσεων των 
ερωτηματολογίων, την επεξεργασία των στοιχείων και 
την παράσταση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα έγινε 
με τη χρήση του προγράμματος EXCEL. 

7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1. Ταυτότητα πληθυσμού ανά φύλο 
 

Γράφημα  1 : Φύλο 
 

Αποτελέσματα Γραφήματος 1: Οι γυναίκες αποτελούν 
το 88% ενώ οι άνδρες το 12% των συμμετεχόντων. 

7.2. Λήψη επαγγελματικής απόφασης 
 

 

 
Γράφημα 2:Συγκριτική απεικόνηση Λήψης επαγγελματικής 

απόφασης κατά φύλο 
 

Αποτελέσματα Γραφήματος 4:Το γράφημα 4 απεικονίζει 
συγκριτικά ανάμεσα στα δυο φύλα τα εμπόδια για την 
λήψη απόφασης. Και τα δυο φύλα θεωρούν ως 

κυριότερο εμπόδιο την έλλειψη σαφήνειας 
ενδιαφέροντος. Οι άνδρες φαίνεται οριακά να 
δυσκολεύονται σε μεγαλύτερο ποσοστό(42%) σε σχέση 
με τις γυναίκες(38%). Παρατηρούμε επίσης ότι τα 
εμπόδια από το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το 
δεύτερο κατά σειρά εμπόδιο στη λήψη απόφασης και για 
τα δυο φύλα και μάλιστα παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό 
δυσκολίας. Τέλος, το τρίτο κατά σειρά εμπόδιο, η 
ανώριμη αντιμετώπιση εργασίας φαίνεται να δυσκολεύει 
τις γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό(28%) σε σχέση με 
τους άνδρες(22%). 

7.3. Επαγγελματικά ενδιαφέροντα 

 
Γράφημα 3:Συγκριτική απεικόνηση επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων κατά φύλο 
 

Αποτελέσματα Γραφήματος 7: Σημαντικές διαφορές 
παρατηρούνται στον επαγγελματικό τύπο του 
Ρεαλιστικού καθώς οι άνδρες υπερτερούν σημαντικά σε 
σχέση με τις γυναίκες. Επίσης σημαντική 
διαφοροποίηση υπέρ των ανδρών παρατηρούμε και στον 
τύπο του Διερευνητικού. Αντίθετα, στον τύπο του 
Καλλιτεχνικού οι γυναίκες αντοπροσωπεύονται σε 
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους 
άνδρες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι δεν σημειώθηκαν 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα στο 
Κοινωνικό τύπο. Οριακή θα μπορούσε να θεωρηθεί η 
διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στον 
τύπο του Επιχειρηματικού με τα ενδιαφέροντα των 
ανδρών να υπερτερούν σε σχέση με των γυναικών σε 
αυτό τον επαγγελματικό τύπο του Holland. Τέλος δεν 
προέκυψαν διαφορές στα επαγγελματικά ενδιαφέροντα 
που σχετίζονται με τον Συμβατικό τύπο ανάμεσα στα 
δυο φύλα. 

7.4. Επαγγελματική αυτοαποτελεσματικότητα 
 

 
Γράφημα 4:Συγκριτική απεικόνηση Επαγγελματικής 

αυτοαποτελεσματικότητα κατά φύλο 
 
Αποτελέσματα Γραφήματος 4: Οι άνδρες 
εκπροσωπούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με 
τις γυναίκες. στον τύπο του Ρεαλιστικού. Δεν υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα ως προς 
την αυτοαποτελεσματικότητα στον τύπο του 
Διερευνητικού Επιχειρηματικού και Συμβατικού 
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και Καλλιτεχνικού. Αντίθετα στον τύπο του Κοινωνικού 
φαίνεται σημαντική διαφοροποίηση υπέρ των γυναικών.  
 
7.5. Συνέπεια κατά Holland 
 

 
Γράφημα 5: Βαθμός συνέπειας στους άνδρες 

 
Αποτελέσματα Γραφήματος 5: Το μεγαλύτερο 
ποσοστό(67%)των ανδρών  έχει μέτριο βαθμό συνέπειας 
και το 33% έχει υψηλό βαθμό Συνέπειας. Κανένας δε 
είχε χαμηλό βαθμό Συνέπειας. 
 

 
Γράφημα 6: Βαθμός συνέπειας στις γυναίκες 

 
Αποτελέσματα Γραφήματος 6: Το μεγαλύτερο ποσοστό 
(83%) των γυναικών έχει υψηλό βαθμό συνέπειας και το 
17% έχει μέτριο βαθμό Συνέπειας, ενώ δεν έχει χαμηλό 
βαθμό Συνέπειας. 
 

 
Γράφημα  7: Βαθμός συνέπειας κατά φύλο 
 
Αποτελέσματα Γραφήματος 7:Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των συμμετεχόντων έχουν υψηλό βαθμό 
συνέπειας(77%), το 23% έχουν μέτριο βαθμό Συνέπειας.  
Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει χαμηλό 
βαθμό Συνέπειας. 

7.6. Εργασιακές αξίες 
7.6.1. Πρωτογενείς αξίες 
 

 
Γράφημα  8: Συγκριτική απεικόνηση εργασιακών αξιών/ 
Πρωτογενείς κλίμακες κατά φύλο 

Αποτελέσματα Γραφήματος 8:Από το παραπάνω 
γράφημα προκύπτει πως δεν υπάρχουν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις για αξίες όπως ελεύθερος χρόνος, 
επαφή με ανθρώπους, οικονομικές απολαβές, 
δημιουργικότητα, ανεξαρτησία, μετακινήσεις ανάμεσα 
στα δυο φύλα. Οριακή διαφοροποίηση εντοπίζεται στην 
εργασιακή αξία δόξα-φήμη-γόητρο και ηγεσία που 
φαίνεται να επιλέγονται από τους άνδρες συμμετάχοντες 
ως πιο σημαντικές από ό,τι τις θεωρούν οι γυναίκες. 
Τέλος, σημαντική διαφοροποίηση εντοπίζεται στην 
εργασιακή αξία περιβάλλον εργασίας καθώς από τις 
γυναίκες προκρίνεται ως η σημαντικότερη αξία με 
ποσοστό 14% ενώ για τους άνδρες κατατάσσεται στις 
τελευταίες σημαντικές για αυτούς εργασιακές αξίες. 

 

7.6.2. Δευτερογενείς αξίες 

 
Γράφημα 9:Συγκριτική απεικόνηση εργασιακών αξιών/ 
Δευτερογενείς  κλίμακες κατά φύλο 
 
Αποτελέσματα Γραφήματος 9:Οι άνδρες και οι γυναίκες 
συμμετέχοντες θεωρούν στα ίδια σχεδόν  ποσοστά(36% 
& 35% αντίστοιχα) σημαντική την επαγγελματική αξία 
Ανεξαρτησία. Σημαντική διαφοροποίηση υπάρχει 
ανάμεσα στα δυο φύλα στην εργασιακή αξία Ηγετικός 
Προσανατολισμός. Οι άνδρες με ποσοστό 30% την 
θεωρούν πιο σημαντική την αξία αυτή σε σχέση με τις 
γυναίκες που το ποσοστό τους αγγίζει το 25%. Τέλος, 
διαφοροποίηση υπάρχει και ως προς την επαγγελματική 
αξία Προσανατολισμός στις Σχέσεις και την Δημιουργία. 
Οι γυναίκες προτάσσουν την επαγγελματική αξία αυτή 
ως την πιο σημαντική για αυτές με ποσοστό 40% σε 
αντίθεση με τους άνδρες που το ποσοστό τους είναι 
34%. Αξίζει να σημειωθεί ότι και για τα δυο φύλα η 
επαγγελματική αξία Ηγεσία είχε το μικρότερο ποσοστό 
30% & 25% αντίστοιχα) από τις άλλες  δυο αξίες που 
συμπεριλήφθηκαν στις δευτερογενείς κλίμακες. Αν και 
τα δυο φύλλα κατατάσσουν στην τελευταία θέση την 
εργασιακή αξία Ηγετικός προσανατολισμός για τους 
άνδρες η αξία αυτή έπεται με μικρή διαφορά από την 
προηγούμενη ενώ για τις γυναίκες έπεται με σημαντική 
διαφορά. Συμπερασματικά, η Ανεξαρτησία είναι η 
σημαντικότερη εργασιακή αξία των ανδρών στις 
δευτερογενείς κλίμακες ενώ η σημαντικότερη για τις 
γυναίκες είναι ο Προσανατολισμός στις Σχέσεις και την 
Δημιουργικότητα. 

7.7. Συνάφεια ανάμεσα στα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα και την επαγγελματική 
αυτοαποτελεσματικότητα. 
Τέλος, στο ερώτημα αν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στα 
επαγγελματικά ενδιαφέροντα και την επαγγελματική 
αυτοαποτελεσματικότητα μέσα από την διερεύνησης 
των απαντήσεων στα αντίστοιχα  ερωτηματολόγια 
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προέκυψε ότι υπάρχει  συνάφεια στο 100% του 
πληθυσμού. Ενδεικτικά παρατίθεται το παρακάτω;  

 
σχήμα 2 

8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι 
τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα διαφοροποιούνται με 
βάση το φύλο. Οι γυναίκες εμφανίζεται να έχουν 
περισσότερο καλλιτεχνικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα 
και λιγότερο πρακτικά και διερευνητικά. Αντίθετα, οι 
άνδρες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα πρακτικά, 
διερευνητικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα με βάση 
τα ενδιαφέροντά τους. Αξιοσημείωτο είναι η μικρή 
προτίμηση των ανδρών στα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. 

Από τα ευρήματα προκύπτει ότι τα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα που ταιριάζουν περισσότερο στους άνδρες 
ανήκουν στον επαγγελματικό τύπο-ομάδα του 
ρεαλιστικού κυρίως και ακολούθως με διαφορά του 
επιχειρηματικού, συμβατικού, κοινωνικού. Αντίθετα οι 
γυναίκες δείχνουν χαμηλά ποσοστά 
αυτοαποτελεσματικότητας στους παραπάνω 
επαγγελματικούς τύπους/ομάδες. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ότι και τα δυο φύλα με βάση το 
ερωτηματολόγιο της αυτοαποτελεσματικότητας 
τοποθετούνται στο επαγγελματικό περιβάλλον του 
Κοινωνικού τύπου στον ίδιο βαθμό. 

 Ο βαθμός συνέπειας στις γυναίκες είναι στο 
μεγαλύτερο ποσοστό υψηλός ενώ στους άνδρες 
μεσσαίος. Γενικώς, ο βαθμός συνέπειας του δείγματος 
είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό υψηλός. Κανένας από 
τους συμμετέχοντες δεν είχε χαμηλό βαθμό Συνέπειας. 

 Από την μελέτη των δεδομένων προκύπτει ότι 
υπάρχει απόλυτη συσχέτιση των επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων και της επαγγελματικής 
αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων στην 
έρευνα. 

      Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και για τα δυο 
φύλα πρωτεύουσας σημασίας εργασιακές αξίες θεωρούν 
την επαφή με ανθρώπους, τις οικονομικές απολαβές την 
δημιουργικότητα και την ανεξαρτησία τον ελεύθερο 
χρόνο, ενώ το περιβάλλον εργασίας θεωρείται 
σημαντικό για τις γυναίκες και λιγότερο για τους άνδρες. 
Επίσης, δόξα-φήμη–γόητρο και ηγεσία είναι εργασιακές 
αξίες που οι άνδρες θεωρούν πιο σημαντικές σε σχέση 
με αυτό που θεωρούν οι γυναίκες. 

Τέλος, συγκρίνοντας τα ερωτηματολόγια των 
επαγγελματικών ενδιαφερόντων και της επαγγελματικής 
αυτοαποταλεσματικότητας συμπεραίνουμε ότι για όλους 
τους συμμετάχοντες υπάρχει ταύτιση. Αυτό θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό μιας και η αναζήτηση 
της ιδανικής εργασίας πρέπει να γίνεται πάντοτε μέσα 
στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων και της 
αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου.   

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η πιθανότητα ότι μια ερευνητική μελέτη δεν 

υποκρύπτει κανένα σφάλμα είναι πολύ μικρή καθώς μια 
ποικιλία παραγόντων, ενδέχεται να περιορίσουν την 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Cone & Foster, 1997, 
Dahl, 2010). Γενικότερα, η έρευνα περιορίζεται από τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των 
δεδομένων, αν και καταβλήθηκε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επιλογή των βέλτιστων 
διατιθέμενων μέσων για τη συγκεκριμένη μελέτη. Οι 
αυτοαναφορικές καταγραφές για παράδειγμα, 
χαρακτηρίζονται από την υποκειμενική προσέγγιση των 
απόψεων και κρίσεων,και υπάρχει η πιθανότητα το 
ερευνητικό υποκείμενο να μην απάντησε με ειλικρίνεια 
και ακρίβεια. (Baer, Rinaldo & Berry, 2003; Dahl, 2009; 
Kruger & Dunning, 2002).  

Επιπρόσθετα, το δείγμα της της παρούσας έρευνας, 
όπως και της πλειονότητας των ερευνών θα 
χαρακτηριζόταν ως ευκαιριακό και μικρό, καθότι η 
δειγματοληψία έγινε με βάση τις αρχές της 
διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας, γεγονός που 
συνεπάγεται πως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 
γενικευτούν. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν μια μέθοδο συστηματικής 
δειγματοληψίας καθώς και ένα ευρύτερο δείγμα, ώστε 
να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο ανάλογα ευρήματα 
προκύπτουν για το σύνολο του πληθυσμού. 

9. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευχαριστώ το Δρ. Τσίρο Χαράλαμπο και όλους τους 

δισάσκοντες του ΠΕΣΥΠ Άργους για το ωραίο ταξίδι 
στην γνώση.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα  εργασία μελετάται η σωματική ψυχοθεραπεία 
και διερευνάται η αποτελεσματικότητά της στην θεραπεία 
σοβαρών ψυχικών διαταραχών. Γίνεται αναφορά στις 
σύγχρονες έρευνες της νευροεπιστήμης για τον σημαντικό 
ρόλο που έχει το σώμα στις γνωστικές και συγκινησιακές 
διαδικασίες αλλά και στις τεχνικές που επικεντρώνονται στο 
σώμα ως τεκμηριωμένες αποτελεσματικές πρακτικές για 
σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Γίνεται βιβλιογραφική 
ανασκόπηση για την αποτελεσματικότητά της και 
παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης.  Πρόκειται για 23χρονη 
φοιτήτρια με διαγνωσμένη ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική 
διαταραχή. Αντιμετωπίστηκε μόνο με σωματική 
ψυχοθεραπεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Διάρκεια: 40 
συνεδρίες. Αποτελέσματα: Σημαντική μείωση των 
συμπτωμάτων και αύξηση της λειτουργικότητάς της. 
Συμπέρασμα: Οι σύγχρονες έρευνες των νευροεπιστημών, η 
μελέτη περίπτωσης και η ανασκόπηση της διεθνούς  
βιβλιογραφίας  επιβεβαιώνουν τις τεχνικές και τη μεθοδολογία 
της σωματικής ψυχοθεραπείας, η οποία αποτελεί 
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση 
σοβαρών ψυχικών διαταραχών. Πρόταση: Να διερευνηθούν 
ποιοι θεραπευτικοί παράγοντες στη σωματική ψυχοθεραπεία  
κάνουν την θεραπευτική διαδικασία αποτελεσματική 
(αποδοχή, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία του ψυχολόγου κ.τ.λ.), 
αφού έρευνες δείχνουν ότι το 30% της αποτελεσματικότητας 
μιας θεραπείας αποδίδεται σ’ αυτούς τους παράγοντες.  

Λέξεις-κλειδιά: σωματική ψυχοθεραπεία, νευροεπιστήμη 
και σώμα, μελέτη περίπτωσης, αποτελεσματικότητα   

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Γύρω στο 1870 ο κλάδος της ψυχολογίας 
επισημοποιείται ως επιστημονικός κλάδος. Παρ΄ όλα 
αυτά η ψυχολογία είναι διαιρεμένη όχι μόνο σε κλάδους 
με διαφορετικά αντικείμενα μελέτης αλλά κυρίως είναι 
διαιρεμένη και αντικρουόμενη στον καθορισμό των 
κριτηρίων και των αρχών της επιστημονικότητάς της. 
Έτσι, η επιστημολογία στο εσωτερικό της ψυχολογίας, 
ως επιστήμης πια, είναι βαθιά αντινομική. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές σχολές 
ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας που στην κλινική πράξη 
χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες και τεχνικές 
(Marhaba, 1976). Αν και η επιστημολογία του 
θετικισμού κυριαρχεί έως σήμερα παρ’ όλα αυτά έχουν 
αρχίσει τις τελευταίες δεκαετίες να διαφαίνονται σημεία 
μιας καινούργιας επιστημολογίας – πολλοί μιλάνε για 
την πρόκληση της χιλιετίας – που τείνει να εξαλείψει τις 
αντινομίες, να ενσωματώσει διαφορετικές επιστήμες και 
να ενοποιήσει τις θεωρίες (Di Nuovo, 2014). Η νέα 
πρόκληση είναι αυτή της πολυπλοκότητας και της 
σύνθεσης (Rispoli, 2014). Ως αποτέλεσμα αυτής της 
τάσης έχει αρχίσει αποφασιστικά να ξεπερνιέται η 
διχοτομία σώματος – νου  (Mehta, 2011) και να γίνεται 
αντιληπτός ο άνθρωπος στην ολότητά του ως ον βιο-
ψυχο-κοινωνικό. Στην ψυχολογία του 20ου αιώνα 
κυριαρχούσαν εκτός απ’ την ψυχανάλυση, ο 
συμπεριφορισμός και η γνωστική ψυχολογία (Scheper – 
Hughes, Lock, 1987). Σήμερα, το σώμα έχει μπει 
δυναμικά στο προσκήνιο και πλήθος ερευνών κυρίως 
στο χώρο των νευροεπιστημών αποδεικνύουν την εν-
σώματι γνώση, την εν-σώματι συμπεριφορά και την εν-
σώματι διαδικασία βιο-ψυχο-κοινωνικής αλλαγής. 
Πολλές τεχνικές σωματικά επικεντρωμένες 
(Embodiment, Mindfulness, bodily sensations) 
χρησιμοποιούνται πλέον από διαφορετικές σχολές 
ψυχολογίας και πλήθος δημοσιευμένων άρθρων 
μελετούν ως  αποτελεσματικές τεχνικές, τις σωματικές 
τεχνικές  όπως είναι η συνειδητή εστίαση στην αναπνοή, 
ασκήσεις χαλάρωσης, συνειδητή επικέντρωση στις 
σωματικές αισθήσεις, επίγνωση των συναισθημάτων και 
επικέντρωση στη σωματική βίωση του συναισθήματος. 
Όλες αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται από τη 
σωματική ψυχοθεραπεία και έρχονται συνεχώς 
σύγχρονες έρευνες που τις επιβεβαιώνουν.        

2. ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ  
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ο Reich ανέπτυξε μια μεθοδολογία ολιστικής 
προσέγγισης του ανθρώπου (Young, 2006, 2008) 
γεφυρώνοντας το δυτικό χάσμα χιλιάδων ετών μεταξύ 
του νου και του σώματος (Peresson,1991. Miller, 2009). 
Θεώρησε ότι υπάρχει μια λειτουργική ενότητα μεταξύ  
του σώματος (στάσεων, κινήσεων, σπλαχνικών 

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή 
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν 
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα 
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η 
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό 
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. 
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διεργασιών), του νου (αντιλήψεων, σκέψεων, 
γνωστικών παραγώγων) και των συναισθημάτων και ότι 
αυτά είναι λειτουργικές και αλληλεπιδρώσες πλευρές 
του ενιαίου συνόλου της ανθρώπινης ύπαρξης (Barratt, 
2010. Rohricht, Gallagher, Geuter, Hutto, 2014). Σώμα, 
νους, συναισθήματα αλληλοπεριχωρούνται (Τσίρος, 
2017 ).  Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισής του ήταν να 
δημιουργήσει τη θεωρία της ανάλυσης του χαρακτήρα 
και της νευροφυτοθεραπείας την ονομαζόμενη               
χαρακτηρολογική νευροφυτοθεραπεία, ως μεθοδολογία 
για την ολιστική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών 
(Rispoli, 1997. Cornell, 2008, 2009). Σύμφωνα με τη 
θεωρία του, οι επαναλαμβανόμενες τραυματικές 
εμπειρίες του παιδιού στις σχέσεις του με το περιβάλλον, 
στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του, εγγράφονται στο 
σώμα του και έτσι οι σωματικές πτυχές της έκφρασης 
του, δηλαδή οι στάσεις, οι κινήσεις, ο ρυθμός της 
αναπνοής του, τα παραγλωσσικά σήματα: ο τόνος της 
φωνής, η βλεμματική επαφή, αποτελούν τις βασικές 
πτυχές της ενσωματωμένης εμπειρίας του παιδιού και 
οι οποίες ήταν αποφασιστικής σημασίας 
διαμορφωτικές διαδικασίες στην ανάπτυξή του (Ράιχ, 
1981. Rispoli, Andriello, 1988. Torre, 1994. Κόμη, 1995. 

Ravaglia et al., 1995. Boadella, 1997. Shapiro, 2002. 

Totton, 2003. Rohricht, 2014. Liss, 2016. Ferri et al., 
2017). Αυτές οι ενσωματωμένες πρώιμες τραυματικές 
εμπειρίες χαράζουν νευρωνικές διαδρομές που επειδή 
είναι επαναλαμβανόμενες ισχυροποιούνται σαν τις 
«διαβρώσεις που κάνει το νερό στο χώμα»,  ενώ άλλες 
που δεν χρησιμοποιούνται απενεργοποιούνται. Έτσι, το 
παιδί ως ενήλικας προσλαμβάνει και μεταφράζει 
γνωστικά και συναισθηματικά το περιβάλλον του με 
βάση τις εμπειρίες που έχει σωματοποιήσει. Αυτές οι 
πρώιμες εμπειρίες μας περιορίζουν σε ένα σταθερό, 
επαναλαμβανόμενο και συγκεκριμένο τρόπο αντίληψης, 
συμπεριφοράς και δράσης. Αυτός ο συγκεκριμένος 
τρόπος ερμηνείας του περιβάλλοντος, αλλά και η 
πρόσληψη από το περιβάλλον των ίδιων 
επαναλαμβανόμενων εμπειριών πάνω στα πρότυπα των 
πρώιμων εμπειριών που είχε στην παιδική του ηλικία 
(μέσω των νευρώνων καθρεπτών, όπως αποδεικνύεται 
σήμερα) ονομάζεται, ανάλογα με την σχολή ψυχολογίας:  
«χαρακτηρολογική θωράκιση», «σενάριο ζωής» (Χάρις, 
1977. Torre, 2004), «αυτοεκπληρούμενη προφητεία», 
«στάση ζωής», «πεποιθήσεις», «στρατηγική επιβίωσης», 
«εξαναγκασμός στην επανάληψη», «φαύλος κύκλος» 
και ούτω καθεξής. Στην σωματική ψυχοθεραπεία αυτές 
οι προαναφερθείσες επαναλήψεις, που είναι 
επαναλήψεις σε σωματικό, συναισθηματικό, γνωστικό 
και κοινωνικό επίπεδο (Calomonico et al., 1986. 

Abbonda, 1998. Ferri et al., 2015. Hartley, 2004.  

Giommi, 2007), επεξεργάζονται με μια μεθοδολογία η 
οποία είναι αφενός λεκτική, αφού η σωματική 
ψυχοθεραπεία είναι ψυχοδυναμική στην θεώρηση της 
ψυχικής οργάνωσης (Klopstech, 2000c. Levy Berg, 
Sandell, Sandahl, 2009), αλλά αφετέρου ενσωματώνει 
σωματικές τεχνικές και εξωλεκτικά-παραγλωσσικά 
φαινόμενα. Σ’ αυτήν την εργασία δεν θα ασχοληθούμε 
με την ψυχοδυναμική θεώρηση της σωματικής 
ψυχοθεραπείας (μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, λεκτική 

επεξεργασία), αλλά δίνουμε έμφαση στη σωματική   
θεωρητική της σύλληψη ως καινοτόμα σύλληψη στην 
ψυχοθεραπεία για το σώμα για το οποίο χρειάστηκαν 
αιώνες για να αποδειχτεί η εξέχουσα σημασία του 
σύμφωνα με το δυτικό επιστημολογικό παράδειγμα. Με 
τις εξειδικευμένες ασκήσεις που υπάρχουν, ο 
συμβουλευόμενος επικεντρώνεται στο «εδώ και τώρα» 
απτό και χειροπιαστό (το σώμα ως φορέας αισθήσεων, 
αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών), 
ενισχύοντας με πολύ άμεσο τρόπο την επικέντρωση στο 
εσωτερικό του και τη σύνδεσή του με τα συναισθήματα, 
τις σκέψεις και την συμπεριφορά του, ανοίγοντας τον 
δρόμο στην αυτογνωσία του και αλλαγή μέσω της 
νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου (Rohricht, 2015). Ο 
όρος νευροφυτοθεραπεία προέρχεται από τον όρο 
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Περιληπτικά μπορούμε να 
πούμε ότι δεδομένου ότι το Α.Ν.Σ. έχει άμεση σχέση με 
τις συγκινήσεις και με τις σωματικές εκδηλώσεις των 
συγκινήσεων, ο Reich με την νευροφυτοθεραπεία 
στόχευε να επαναφέρει τις συγκινησιακές λειτουργίες 
που είχαν «κρατηθεί» στο σώμα (Boadella, Liss, 1987). 
Έτσι, αναπτύσσει μια μεθοδολογία για το σώμα, 
αναγνωρίζει επτά λειτουργικά επίπεδα για τα οποία 
αναπτύσσουν τεχνικές κυρίως οι συνεχιστές του Ola 
Raknes και Federico Navarro. Τα επτά επίπεδα είναι: 
Οπτικό, Στοματικό, Τραχηλικό, Θωρακικό, 
Διαφραγματικό, Κοιλιακό, Πυελικό (Προκοπάκη, 1990. 

Κούκης, 1994). Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει τα όργανα 
και τις ομάδες μυών που έχουν μια λειτουργική ενότητα 
μεταξύ τους στις εκφραστικές και συγκινησιακές 
κινήσεις. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα 
επτά λειτουργικά επίπεδα αντιπροσωπεύουν τους 
πρώτους υποδοχείς των σχέσεων με το περιβάλλον 
(Ferri, 2012) και διηγούνται την ιστορία του ψυχικού 
βιώματος που έχει αφήσει ίχνη στο σώμα. Δουλεύοντας 
με την Νευροφυτοθεραπεία εκφράζεται το συγκινησιακό 
περιεχόμενο που εμπεριέχεται. Η σωματική 
ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται και σε ομάδες, είτε 
πρόληψης είτε θεραπείας. Η πρόληψη απευθύνεται σε 
άτομα που βρίσκονται σε κρίσιμη φάση της ζωής τους, 
όπως εφηβεία, τρίτη ηλικία, ομάδες εγκύων, ομάδες 
γονέων ή διαχείρισης άγχους μαθητών πριν τις 
εισαγωγικές εξετάσεις κτλ. (Loubrano, Κόμη, 2006. 

Μαζαράκη, 2015).  

2.1. Οι Σύγχρονες Έρευνες των Νευροεπιστημών 
για το Σώμα 

Τις τελευταίες δεκαετίες έρευνες στις νευροεπιστήμες 
έχουν αλλάξει τα δεδομένα για την έννοια «γνώση, νους, 
συγκινήσεις» αποδεικνύοντας ότι ο νους, οι σκέψεις και 
οι συγκινήσεις είναι εν-σωματωμένα στο σώμα μας. Ο 
σημαντικός ρόλος του σώματος αποδείχτηκε σε έρευνες 
διαφορετικών κλάδων και ο όρος «εν-σωμάτωση» 
άρχισε να χρησιμοποιείται στο πεδίο της ψυχολογίας 
(Barsalou, 1999, Glenberg et Robertson, 2000 στο 
Michalak et al., 2012) της φιλοσοφίας (Valera et al., 
1991, Clark, 1997 στο Michalak et al., 2012. Fuchs et 
Schlimme, 2009. Payne et al., 2015) της τεχνητής 
νοημοσύνης (Pfeifer & Bongard, 2006 στο Michalak et 
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al., 2012) και της γλωσσολογίας (linguistics) (Lakoff & 
Johnson, 1999 στο Michalak et al., 2012). Η 
ενσωματωμένη γνώση και η ανθρώπινη 
διυποκειμενικότητα (Gallagher, Payne, 2015) βασίζονται 
στην αξιοσημείωτη σύγκλιση της φαινομενολογίας, της 
γνωστικής επιστήμης και της δυναμικής θεωρίας των 
συστημάτων (Fuchs, Schlimme, 2009) και έρχονται να 
ταράξουν ό,τι πιστεύαμε για το σώμα και το νου. Όλα 
αρχίζουν να παίρνουν μια φαινομενολογική κατεύθυνση 
αποδεικνύοντας ότι στο σώμα είναι «εν-σωματωμένες» 
και οι συγκινήσεις και οι γνώσεις (Michalak et al., 
2012). Αποδεικνύεται ότι οι εμπειρίες μας με το 
περιβάλλον (φυσικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, ιστορικό) 
δομούνται στο σώμα μας (στις στάσεις, στις κινήσεις, 
στις χειρονομίες, στις εκφράσεις μας) και επηρεάζουν 
τις συγκινήσεις και τις γνώσεις μας για εμάς και τον 
κόσμο (Valera et al., 1991. Barsalou, 1999. Glenberg et 
Robertson, 2000 στο Michalak, 2012. Damasio, 2000. 

Fuchs et Schlimme, 2009. Niedenthal, 2007. Payne et al., 
2015. Sinigaglia, 2015). Θα αναφέρω ένα πραγματικό 
περιστατικό που βοηθά στην κατανόηση αυτών των 
ερευνητικών ευρημάτων. Πρόκειται για  κοπέλα 23 ετών 
με βαριά επιλόχειο κατάθλιψη. Ήταν 30 ημερών λεχώνα 
όταν ζήτησε βοήθεια επειδή χτυπούσε στο πρόσωπο και 
στο σώμα το νεογέννητο της μετά την έξοδό τους από 
την κλινική. Η κοπέλα ανάφερε ότι κάθε φορά που 
πλησίαζε το βρέφος στην κούνια του, αυτό τιναζόταν και 
συσφιγγόταν ακόμη και όταν δεν βιαιοπραγούσε πάνω 
του. Οι σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η εν-σώματι 
γνώση δεν αναφέρεται στο ότι οι γνωστικές διεργασίες 
βρίσκονται (τοπικά) στα κυκλώματα του εγκεφάλου, 
αλλά στο ότι η προέλευση αυτών των γνωστικών 
διαδικασιών βρίσκεται στις αισθητηριο-κινητικές 
εμπειρίες του οργανισμού στη σχέση του με το 
περιβάλλον. Ένα βρέφος 30 ημερών βρίσκεται σε 
προγλωσσικό και προεννοιολογικό στάδιο, η γνωστική 
ανάπτυξη του είναι σε υποτυπώδη μορφή και ονομάζεται 
πραξιακή. Το παιδί εν-σωματώνει τις διυποκειμενικές-
περιβαλλοντικές εμπειρίες (Gallagher, Payne, 2015) του 
μέσω των νευρώνων – καθρεπτών (mirror neurons) και 
αυτή η εγκεφαλική απεικόνιση της σωματικής εμπειρίας 
επηρεάζει την γνωστική ερμηνεία και τις συγκινησιακές 
διαδικασίες και στη μετέπειτα ζωή (Gallese et al., 1996. 
Rizzolatti et Sinigaglia, 2007 στο Michalak, Berg, 
Heidenreich, 2012). Η εμπειρία ξυλοδαρμού του 
βρέφους από τη μητέρα του (περιβάλλον) εγγράφεται 
στο σωματικό κινητικό τίναγμα του και ακριβώς αυτή η 
σωματική, αισθητηριο-κινητική εγγραφή θα αποτελέσει 
τη ‘φόρμα’ πάνω στην οποία θα ερμηνεύει γνωστικά το 
παιδί τον κόσμο, ερμηνεύοντας έτσι ως απειλητική, την 
οποιαδήποτε  πρόταση ενός χεριού (ακόμη και φιλικού). 
Νευροεπιστήμονες όπως ο Damasiο (2000), Edelman, 
Panksepp κ.α. έχουν τονίσει την αδιάρρηκτη σχέση 
μεταξύ εγκεφαλικών δομών και σωματικών  λειτουργιών 
(σπλαχνικών, ιδιοδεκτικών, κινητικών, οπτικών, 
ακουστικών κτλ.) με τη λειτουργία της γνώσης, των 
συναισθημάτων και της συνείδησης (Fuchs et Schlimme, 
2009). Η έννοια της ενσωματωμένης γνώσης είναι πλέον 
η νέα θεώρηση της ψυχοπαθολογίας, όπου τονίζεται η 
κυκλική αλληλεπίδραση των δυσλειτουργικών 

σωματικών ιχνών - της αλλοιωμένης υποκειμενικής 
εμπειρίας - και των διαταραγμένων κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων.                       

2.2. Ασκήσεις σωματικής ψυχοθεραπείας  

Αναφέρθηκε ότι στο σώμα, στις στάσεις του σώματός 
μας και στις κινήσεις μας είναι ενσωματωμένες 
κωδικοποιημένες πληροφορίες που επηρεάζουν τον 
τρόπο που αποκωδικοποιούμε το περιβάλλον (και τον 
εαυτό μας) γνωστικά και συγκινησιακά. Αντιστοίχως, το 
να έρθει κάποιος σε εστιασμένη προσοχή με το σώμα 
του σημαίνει να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του 
και τις δυσλειτουργικές συναισθηματικές διεργασίες 
(Geuter, 2016). Έρευνες δείχνουν πως η χρόνια αποφυγή 
των συναισθημάτων οδηγεί σε κλιμάκωση διαφόρων 
ψυχολογικών διαταραχών και πως η αποφυγή λειτουργεί 
και ως διαγνωστικός παράγοντας (Kashdan et al, 2006). 
Η εστίαση στο σώμα λειτουργεί ως αντίδοτο στη 
συναισθηματική αποφυγή (Michalak, Berg, Heidenreich, 
2012). Λόγω αυτών των ευρημάτων έχουν αρχίσει 
αποφασιστικά να χρησιμοποιούνται από πολλές σχολές 
ψυχολογίας τεχνικές επικεντρωμένες στο σώμα και να 
διδάσκονται τέτοιες τεχνικές από πανεπιστημιακά 
ινστιτούτα. Η εστίαση στην αναπνοή, η επικέντρωση 
στις σωματικές εντάσεις, η εστίαση σε όλο το σώμα 
(scaning), η εστίαση στην παρούσα συναισθηματική 
κατάσταση και στην σωματική εκδήλωση των 
συναισθημάτων (π.χ. πως το άγχος καθίσταται εμφανές 
στο στήθος ή στο στομάχι), οι ασκήσεις χαλάρωσης, 
είναι βασικές τεχνικές της σωματικής ψυχοθεραπείας 
(Rispoli, 1990. Cioffi, 1991. Λουμπράνο, 1993. Κούκης, 
1994. Fuchs, 2004. Kaplan, Schwartz, 2005. Hafner, 
2013. Boese, 2014) που νομιμοποιήθηκαν και προτείνο-
νται ύστερα από τα αποτελέσματα των ερευνών της 
σύγχρονης νευροεπιστήμης. Έρευνες δείχνουν ότι η 
εφαρμογή αυτών των τεχνικών σωματικής επικέντρωσης 
(body awareness) είναι στατιστικά αποτελεσματικές σε 
ψυχικές παθήσεις όπως κατάθλιψη, αγχώδεις 
διαταραχές, ψυχοσωματικά συμπτώματα κ.α. (Rohricht 
et al., 2006, 2009, 2013, 2014. Foglia, 1994, 2009, 2014. 
Price, 2005.  Landsman et al., 2006. Levy Berg et al., 
2009. Price et al., 2012. Michalak et al., 2012). 

3. ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

3.1. Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης μελετάται 23χρονη 
φοιτήτρια με ψυχαναγκαστική – καταναγκαστική 
διαταραχή, στην οποία εφαρμόστηκε η σωματική 
ψυχοθεραπεία χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός της 
μελέτης είναι να δείξει την αποτελεσματικότητα της 
σωματικής ψυχοθεραπείας χωρίς τον συνδυασμό 
φαρμακευτικής αγωγής. Η διάρκεια της θεραπείας ήταν 
σαράντα συνεδρίες σε εύρος ενός έτους μαζί με έξι 
συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων. Συμπεράσματα: η 
σωματική ψυχοθεραπεία χωρίς τον συνδυασμό 
φαρμακευτικής αγωγής φαίνεται να αποτελεί κατάλληλη 

19



θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 
ψυχαναγκαστικής – καταναγκαστικής διαταραχής.  
Λέξεις - κλειδιά: Ψυχαναγκαστική – καταναγκαστική 
συμπεριφορά, αυτοέλεγχος,  περιορισμένη λειτουργικό- 
τητα, σωματική ψυχοθεραπεία 

3.2.  Εισαγωγή 

Το άγχος, όταν δεν είναι παραγωγικό, ξεκινάει από 
την απλή δυσφορία και μπορεί να φτάσει ως τον πανικό 
και να περιπλεχθεί και να οργανώσει σοβαρές 
διαταραχές όπως είναι η ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή. Κεντρικό θέμα στο άγχος είναι ένας 
επικείμενος κίνδυνος και η αδυναμία του αγχώδη να τα 
καταφέρει. Συνοδεύεται από οργανικές διαταραχές 
(αύξηση αδρεναλίνης, ταχυκαρδία, εφίδρωση και γενικά 
κυριαρχία της λειτουργίας του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος), νοητικές (σύγχυση, απώλεια μνήμης, 
βομβαρδισμός ιδεών κλπ.) και συναισθηματικές (φόβος, 
λύπη, αγωνία κτλ.).Το άγχος έχει να κάνει με την 
έλλειψη ασφάλειας και σιγουριάς στον κόσμο, με την 
έλλειψη «μητρικών» συναισθημάτων. Όπου υπάρχει 
ένας χώρος κενός από αγάπη και άρα έλλειψη ασφάλειας 
τότε εκεί γεμίζει με απειλή και καταδίωξη. Στο άγχος 
έχουμε ένα σχήμα ευάλωτου. Στο κέντρο αυτού του 
σχήματος υπάρχει η έλλειψη ελέγχου, δηλαδή ένας 
υπερβολικός φόβος ότι κάποια καταστροφή θα συμβεί. 
Στη βάση αυτού του σχήματος υπάρχει ένας γονέας με 
την ίδια τάση. Το παιδί εισπράττει αυτή την 
ανησυχητική αντιμετώπιση του γονέα και μαθαίνει ότι ο 
κόσμος είναι ένας επικίνδυνος τόπος (Ravaglia, Torre, 
1995). Στους αγχώδεις ανθρώπους ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό είναι η τελειομανία σε τομείς όπως στην 
καθαριότητα, στην εργασία, στην καθώς πρέπει 
συμπεριφορά κλπ.. Μπορεί να φτάσει μέχρι την OCD 
(Χαρτοκόλλης, 1991). Η συγκινησιακή ρίζα του 
σχήματος της τελειομανίας είναι η αίσθηση ότι είμαστε 
αποτυχημένοι. Πίσω απ’ αυτήν την αίσθηση, υπάρχει η 
θλίψη ότι πρέπει να κάνουμε πάντα παραπάνω για να 
πετύχουμε την αγάπη και την αποδοχή των γονιών που 
είναι υπερ-κριτικοί και στους οποίους δεν αρκεί ποτέ το 
αποτέλεσμα στο οποίο έχουν φτάσει τα παιδιά. Έτσι 
ενεργοποιείται ο φόβος ότι δεν είμαστε αγαπητοί γι’ 
αυτό που είμαστε, αλλά μόνο για τα αποτελέσματά μας. 
Ιδιαίτερα για τα άτομα με OCD τα οποία υποτάσσονται 
ή νιώθουν την δέσμευση ότι πρέπει να υποταχθούν αλλά 
ταυτόχρονα θέλουν και να εξεγερθούν. Ο αγώνας τους 
να εμποδίσουν αυτήν την εξέγερση γεννά την 
συμπτωματολογία OCD. Η φράση κλειδί είναι: 
«Πρέπει να είμαι τέλειος». Αυτά τα άτομα 
εξαναγκάζονται να εργάζονται ή να προσέχουν πιο πολύ 
από το αναγκαίο για να μειώσουν την πιθανότητα να 
υποστούν κριτική. Αλλά όπως για τους γονείς έτσι και 
για τους ίδιους τα αποτελέσματά τους δεν είναι ποτέ 
ικανοποιητικά. Σπρώχνονται μέχρι που η ύπαρξη τους 
υποφέρει. Σ’ ένα πιο βαθύ επίπεδο υπάρχει η θλίψη για 
το ότι έχει απαρνηθεί ένα κομμάτι της ύπαρξής του εξ΄ 
αιτίας του ότι έχει αφιερωθεί στο καθήκον. Η προσοχή 
του είναι πάντα στραμμένη στα λάθη και η κριτική 
αίσθηση είναι ατελείωτη. Στους αγχώδεις, όπως σ΄ όλες 

τις ψυχοπαθολογίες όταν ακούμε ή βλέπουμε τον ένα 
πόλο, τότε διερευνούμε τον άλλο πόλο του δίπολου που 
έχει απομακρυνθεί από την συνείδηση: Είμαι ανίκανος -
ψάχνω το είμαι ικανός, είμαι ανελεύθερος – ψάχνω το 
ελεύθερο κομμάτι του εαυτού μου. 

3.3. Περιγραφή Περίπτωσης 

Πρόκειται για 23χρονη φοιτήτρια. Είχε αξιολογηθεί 
από ψυχίατρο με καταναγκαστική-ψυχαναγκαστική 
διαταραχή (OCD). Ο λόγος που ξεκίνησε ψυχοθεραπεία 
ήταν γιατί υπέφερε πολύ στην καθημερινότητά της από 
τα συμπτώματα OCD και ήθελε να αποφύγει τη χρήση 
φαρμάκων. Τα συμπτώματα είχαν ξεκινήσει εδώ και ένα 
χρόνο όταν στο σπίτι της έφεραν ένα σκυλί και 
φοβήθηκε ότι θα μολυνθεί. Ξεκίνησε να πλένει τα χέρια 
της πολλές φορές την ημέρα μέχρις ότου κάηκαν από το 
πολύ σαπούνι. Έκανε μπάνιο με άφθονες ποσότητες 
αφρόλουτρων. Τις πετσέτες, αφού σκουπιζόταν δεν τις 
άγγιζε γιατί είχαν μικρόβια. Πολλές φορές δεν 
σκουπιζόταν καν γιατί οι πετσέτες είχαν μικρόβια. 
Καθόταν μόνο σε μια συγκεκριμένη καρέκλα  και έπιανε 
τα πάντα με χαρτομάντιλο για να μην μολυνθεί. Δεν 
έβγαινε συχνά έξω, ούτε έμπαινε σε μέσα μαζικής 
μεταφοράς εκτός από τη διαδρομή στο πανεπιστήμιο και 
όταν επέστρεφε στο σπίτι, ξεντυνόταν, έβαζε τα ρούχα 
στο πλυντήριο, έκανε μπάνιο και καθάριζε με 
αντισηπτικό απ’ όπου είχε περάσει. Φορούσε 
συγκεκριμένα ρούχα και δεν ξανάβγαινε από το σπίτι.  
Είχε συγκεκριμένο μαχαιροπίρουνο και πιάτο που δεν 
έπρεπε να  το πιάνουν άλλοι. Στην πορεία της νόσου, δεν 
ήθελε να έχει σωματική επαφή ούτε με τους γονείς της 
αλλά ούτε με τις φίλες της μήπως και μολυνθεί. Ένοιωθε 
πολύ άγχος, κούραση και ήταν πολύ ευέξαπτη με τους 
οικείους της.  Είπε ότι είχε ανάγκη να πλένει τα χέρια 
της επειδή τα ένοιωθε πολύ βαριά. Είχε συναισθηματική 
μόνωση και δεν εξέφραζε τα συναισθήματά της. 
Φαινόταν πολύ ντροπαλή, συνεσταλμένη και υπάκουη 
με μια έκφραση προσώπου άκαμπτη, «ατσαλάκωτη» σαν 
χωρίς έκφραση. Με τα συμπτώματα δεν ασχολήθηκα 
καθόλου. Στη σωματική ψυχοθεραπεία λαμβάνουμε 
υπόψη ότι ο ασθενής κερδίζει από το σύμπτωμα, γι’ 
αυτό θα βρούμε σθεναρή αντίσταση αν δουλέψουμε μ΄ 
αυτά χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Πρώτα 
δουλεύουμε την πεποίθηση για το σύμπτωμα και μετά 
πιο πίσω, την ανάγκη. Έτσι, ως τεχνική δίνουμε «φωνή» 
στο σύμπτωμα, χώρο και χρόνο να μιλήσει για το τι 
είναι, τι ανάγκες έχει, τι μήνυμα δίνει (Perls et al., 1971. 

Greenberg et al., 1981). Μετά ασχολούμαστε με τις 
ανάγκες που αυτό το άτομο δυσκολεύεται να 
διαχειριστεί. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η 
κοπέλα ανάφερε ότι από την πέμπτη δημοτικού είχε 
αρχίσει να έχει κάποιες καταναγκαστικές συμπεριφορές 
χωρίς όμως να έχουν οργανωθεί σε νόσο OCD. Ήθελε 
να κλείνει τρεις φορές το βιβλίο όταν το άνοιγε αλλά και 
τους διακόπτες για το φως. Από μικρή δεν είχε φιλίες με 
οικειότητα. Ήταν παρούσα μόνο ως φιγούρα. Δεν ήταν 
διεκδικητική, ούτε και γλυκιά, εγκάρδια. Η μητέρα της, 
την έκρινε «δεν την αποδεχόταν όπως ήταν». Έπασχε 
και η ίδια από OCD και ήταν υπό φαρμακευτική 
παρακολούθηση (Παππά, 2017). Η μητέρα της μητέρας 
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της είχε επίσης OCS. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τη 
διερεύνηση των συναισθημάτων της. Ντροπή ήταν το 
κυρίαρχο συναίσθημα που ένιωθε για την αίσθηση ότι 
ήταν ελλιπής, ότι δεν ήταν αρκετή. Θυμό που δεν την 
αποδέχονται τον οποίο συγκρατούσε στο στήθος, λύπη 
γιατί σίγουρα θα την απέρριπταν. Ανέφερε ότι ποτέ δεν 
ήταν ο εαυτός της, ότι πάντοτε ήταν «λίγη» και όχι 
«όπως έπρεπε» για τη μητέρα της. Μετά από αυτό 
άρχισε να αναγνωρίζει ότι πάντοτε ένιωθε θυμό με τον 
εαυτό της που δεν απελευθερώνεται, φόβο μήπως μείνει 
μόνη της, θλίψη που δεν είναι ελεύθερη να κάνει παρέες, 
βόλτες κλπ. και συνειδητοποίησε ότι πάντοτε ένιωθε την 
αίσθηση ότι ήταν σαν «δεμένη» στο σώμα γύρω – γύρω. 
Η  κοπέλα είχε μεγαλώσει σ΄ ένα περιβάλλον με κριτική 
και αυτοέλεγχο. Είχε καταστείλει τον αυθορμητισμό της 
και διακατεχόταν από αμφιθυμία αν πρέπει να έχει μια 
ενεργητική ή παθητική στάση στη ζωή της και 
αμφιθυμία στις σχέσεις της με τους άλλους. Αυτό της 
γεννούσε ισχυρά επιθετικά συναισθήματα που 
στρέφονταν στον εαυτό με την μορφή ψυχαναγκασμών – 
καταναγκασμών. 

3.3.1 Θεραπευτικό σχέδιο 

Στόχοι σε Επίπεδο γνώσεων: Να συνειδητοποιήσει 
τα συναισθήματά της που δεν τα αναγνώριζε και να 
αναγνωρίσει ότι είναι αποδεκτό να είναι αυτό που είναι.  
Σε επίπεδο στάσεων: Να εκφράζει τα συναισθήματά 
της, τις επιθυμίες της, τις αξίες της. Σε επίπεδο 
δεξιοτήτων: Να μπορεί να οριοθετεί τι έχει ανάγκη, τι 
χρειάζεται, τι δεν επιτρέπει, να διεκδικεί, να ρισκάρει να 
παρουσιάζεται στους άλλους με αυτές τις προϋποθέσεις. 
Αξιολογικά κριτήρια (Σωματική – Μορφολογική 
προσέγγιση): 

3.3.2 Μεθοδολογία 

Συναισθηματο-δραστικές κατά frey (Τσίρος, 2009) 
(ατομική συμβουλευτική και συμβουλευτική γονέων με 
σωματική ψυχοθεραπεία, gestalt) Τεχνικές: Άδειας 
καρέκλας (Gestalt), εστίαση στις σωματικές όψεις του 
συναισθήματος, σωματικές τεχνικές με τα μάτια, το 
στόμα, το θώρακα, τα πόδια. Επαφή με το βάρος στο 
στήθος, τεχνική: δίνω οντότητα, στο βάρος στο στήθος 
και το αφήνω να μιλήσει (gestalt). Δίνω οντότητα στο 
«είμαι δεμένη γύρω – γύρω στο σώμα» και αφήνω να 
μιλήσει. Γίνομαι τα μικρόβια και επιτίθεμαι εγώ ως 
μικρόβια. Χαλάρωση και επαφή με σωματικές αισθήσεις 
(Cioffi, 1991). Διαφραγματική και θωρακική αναπνοή. 
Δουλειά με την έκφραση του προσώπου Μέσα: ντιβάνι, 
πολυθρόνα, ο χώρος, ζωγραφική, η σχέση μας (αποδοχή 
συναίσθηση, ενίσχυση – παρακίνηση) 
Χρονοδιάγραμμα: το λιγότερο σαράντα συνεδρίες (ένας 
χρόνος πλην των διακοπών).  

3.4. Πορεία της θεραπείας  

Η μεγαλύτερη δυσκολία σ ΄αυτό το περιστατικό ήταν 
η παθητική επιθετικότητά της η οποία εκφραζόταν με 
τυφλή υπακοή στο να εκτελεί κάθε τεχνική πιστά αλλά 
στο τέλος «δεν συνέβαινε τίποτα». Ένιωθα έντονα την 
τάση της να «τραβάει» στο καταναγκαστικό σύστημά 

της τις ασκήσεις οι οποίες κινδύνευαν να γίνουν άλλο 
ένα τελετουργικό. Ένιωθα επίσης το κέρδος της από 
αυτή την παθητική – επιθετική συμπεριφορά της που 
ήταν του τύπου «ότι και να κάνεις/κάνετε δεν θα με 
νικήσετε» θα υπακούω σε εσάς αλλά δε θα 
υποτάσσομαι. Όταν δουλέψαμε πάνω σ΄ αυτό ήταν μια 
συνεδρία σημαντική. Συνειδητοποίησε ότι όταν η μάνα 
της την κρίνει, της λέει τι να κάνει και δεν την 
αποδέχεται όπως είναι, τότε αυτή της σπάει τα νεύρα με 
το να πλένει τα χέρια της όλο και πιο πολύ. Το ίδιο κάνει 
και με τις φίλες της. Τους σπάει τα νεύρα με την σιωπή 
της, με το να είναι όπως έλεγε «διακοσμητική». Και με 
εμένα; Δεν μου απαντούσε. Συνειδητοποίησε, ότι οι 
τελετουργίες της ήταν μια εκτόνωση από την υπακοή 
της, αλλά και τρόπος να τους εκνευρίζει. Από εκείνη τη 
συνεδρία και ύστερα άνοιξε όλο και περισσότερο και 
έμπαινε όλο και περισσότερο στο βίωμα των ασκήσεων. 
Τώρα πια άρχιζε να νιώθει. Εξακολουθούσε όμως να 
χειρίζεται τις συνεδρίες όλο και σε μικρότερο ωστόσο 
βαθμό. Την αλλαγή την είδαν και οι γονείς οι οποίοι μου 
ανέφεραν ότι μείωσε τα συμπτώματα. Όμως ανέφεραν 
ότι είχε γίνει πιο αυθάδης με την μητέρα. Έγιναν 
συμβουλευτικές συνεδρίες με τους γονείς. Η κοπέλα 
ανέφερε πως για πρώτη φορά στη ζωή της άρχισε να 
κλαίει με ένα κλάμα βαθύ για την αποξένωση που είχε 
με τον εαυτό της και για όλη αυτή την αυτοκαταπίεση, 
την σκλαβιά της, όπως την περιέγραφε. Δεν παρενέβηκα 
καθόλου, ούτε να υποστηρίξω, ούτε να ενισχύσω, ούτε 
τίποτα. Απλώς την άκουγα. Ήταν μια δική της δυναμική 
στιγμή που τη ζούσε και ήταν ορόσημο στη 
συμβουλευτική διαδικασία (Brumarescu, 2017). Σ΄ αυτό 
το σημείο πρέπει να αναφέρω ότι οι ανάγκες του 
ανθρώπου δεν είναι ποτέ παθητικές, αλλά πάντα 
ενεργητικές. Έτσι, όταν λέμε ότι έχω ανάγκη να 
αγαπηθώ, εννοούμε θέλω να αγαπήσω, να εκφράσω την 
αγάπη μου. Όταν το παιδί απλώνει τα χέρια για να 
εκφράσει την αγάπη του και ο γονέας το αποδιώχνει, 
τότε το παιδί θα περιμένει πότε θα αγαπηθεί από την 
μητέρα. Έτσι διαστρεβλώνεται η ανάγκη «θέλω να 
αγαπήσω» σε «θέλω να αγαπηθώ».  Έτσι, στις επόμενες 
συνεδρίες, δουλέψαμε πάνω στις ανάγκες της ως 
ενεργητική κατάσταση, που επιτρέπει (να αφεθεί, να 
χαλαρώσει, να κάνει λάθος), που δηλώνει, που διεκδικεί. 
Συνειδητοποίησε το δίπολο που ζει, ελευθερία – 
καταπίεση και ενδυνάμωσε στο να εκφράζεται όπως 
ήθελε και να αποφασίζει μόνη της. Όπως έλεγε 
«κρατιέμαι να χαρώ με κάτι, να ζητήσω οτιδήποτε, να 
είμαι χαλαρή και να εκφράσω την αγάπη μου». Στις 
τελευταίες συνεδρίες μπορέσαμε να δουλέψουμε αρκετά 
και την αμφιθυμία της και με εμένα. Συνεχίζαμε όμως να 
επεξεργαζόμαστε τα κυρίαρχα θέματά της: ελευθερία – 
καταπίεση, υποταγή – επιβολή – διεκδικητικότητα. Είχε 
αποφασίσει από την προηγούμενη χρονιά ότι θα άλλαζε 
πόλη για να συνεχίσει τις σπουδές της στην πόλη που 
σπούδαζε και ο αδερφός της – για οικονομικούς λόγους. 
Οι γονείς της επέμειναν να συνεχίσουμε τις συνεδρίες τα 
Σαββατοκύριακα. Αυτή, αφού το σκέφτηκε ανακοίνωσε 
σε μια επόμενη κοινή συμβουλευτική συνεδρία με τους 
γονείς της: «Εγώ αποφασίζω πότε θα σταματήσω, πότε 
θα πάω στη σχολή μου, αν βγω έξω κλπ. Κανείς δεν θα 
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μου κάνει κουμάντο! Ούτε τα μικρόβια! Άμα θέλω να τα 
πλένω θα τα πλένω, άμα δεν θέλω όχι! Ούτε στα 
μικρόβια δεν επιτρέπω να μου κάνουν κουμάντο». Εγώ, 
αφενός δεν μπορούσα να την πιέσω να συνεχίσει, 
αφετέρου θεώρησα αυτή την αποφασιστικότητά της 
πολύ σημαντική και αυθεντική (Horvath, Symonds, 
1991. Lambert, Barley, 2001. Ackerman, Hilsenroth, 
2003). Τους καθησύχασα ότι όποτε χρειαστεί βοήθεια 
μπορεί να έρθει σε εμένα ή σε κάποιον άλλον εκεί που 
θα είναι. Αυτή ήταν η τελευταία συνεδρία μας. 

3.5. Συμπέρασμα 

Εφτά μήνες αργότερα οι γονείς της μου ανάφεραν ότι 
είναι καλά, ότι έχει καινούργιες φίλες που πηγαίνουν 
βόλτες και ότι πρόσφατα σ΄ ένα σταθμό του μετρό μόλις 
είδε τον πατέρα, έτρεξε και τον αγκάλιασε! Σύντροφο, 
όπως του είπε η κοπέλα είναι νωρίς ακόμα για να βρει. 
Δεν γνωρίζω αν οι μαρτυρίες του πατέρα είναι αληθινές. 
Σίγουρα όμως, φεύγοντας είχαν μειωθεί κατά πολύ τα 
συμπτώματα, αυξήθηκε η εκφραστικότητα και η 
διαχείριση – οριοθέτηση του εαυτού της. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η σωματική ψυχοθεραπεία έχει ερευνηθεί ως 
αποτελεσματική στη θεραπεία των αρνητικών 
συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας (Rohricht, Priebe, 
2006. Rohricht, Papadopoulos, Suzuki, 2009. Savill, 
Orfanos et al., 2017) των αγχωδών διαταραχών, της 
κατάθλιψης, των ψυχοσωματικών διαταραχών, των  
ψυχαναγκασμών-καταναγκασμών, παρανοϊκών ιδεών, 
επιθετικότητας, διαπροσωπικών προβλημάτων και στην 
αύξηση της ευεξίας και αυτοαποτελεσματικότητας, των 
σωματομορφικών διαταραχών, ανεξήγητων ιατρικών 
συνδρόμων, στη νευρική ανορεξία, PTSD, διαταραχές 
προσωπικότητας, μανία, σεξουαλική κακοποίηση, 
διαταραχή πανικού, SUD (Foglia, 1994, 2009, 2014. 

Price, 2005. Landsman–Dijkstra et al., 2006. Koemeda, 
Kaschke et al., 2006. Berg et al., 2009. Rohricht, 2009, 
2014. Price, Wells, Brooks, 2012. Price, Wells, Donovan, 
Rue, 2012. Langmuir, Kirsh, Classen, 2012.  
Papadopoulos, Rohricht, Priebe, 2013. Papadopoulos, 
Rohricht, 2014). 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε  η σωματική 
ψυχοθεραπεία. Διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα της 
σωματικής ψυχοθεραπείας σε μια μελέτη περίπτωσης 
OCD αλλά και από δημοσιευμένες έρευνες για ψυχικές 
διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, η διαταραχή πανικού, 
γενικευμένου άγχους,  OCD, PTSD, η διαταραχή χρήσης 
ουσιών (SUD), οι ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, στα 
αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας, στη θεραπεία 
μετά από σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και στην 
αύξηση της ευεξίας, της κοινωνικοποίησης και 
αυτοαποτελεσματικότητας. Η Σωματική ψυχοθεραπεία 
εστιάζει στην ενσώματη εμπειρία ως φορέας γνώσεων 

και συγκινήσεων που είναι επαναλαμβανόμενα και 
εγχαραγμένα μοτίβα και στην διυποκειμενική εγγραφή 
αυτών των πρώιμων εμπειριών. Παρουσιάστηκαν οι 
σύγχρονες ανακαλύψεις στον τομέα των 
νευροεπιστημών, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις αρχές και 
τις τεχνικές της σωματικής ψυχοθεραπείας. Τα 
τελευταία χρόνια, οι σωματικές τεχνικές μελετούνται σε 
μεγάλη κλίμακα διεπιστημονικά και όπως φαίνεται από 
την βιβλιογραφία, έχουν αρχίσει αποφασιστικά να 
υιοθετούνται από όλες σχεδόν τις σχολές ψυχολογίας. Σ’ 
αυτή την εργασία, φάνηκε – από την ανασκόπηση - ότι 
μεταβαίνουμε σ’ ένα καινούργιο επιστημολογικό 
παράδειγμα. Αυτό των πολύπλοκων συστημάτων, της 
αλληλεξάρτησης, της φαινομενολογίας και 
διυποκειμενικότητας, όπου κεντρικό ρόλο έχει – εκτός 
από τις τεχνικές (Smith, Glass, 1977) – η ανάλυση της 
διαδικασίας, όπου δύο εν-σώματοι οργανισμοί 
αλληλεπιδρούν στο θεραπευτικό περιβάλλον (Westland, 
2018). Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει σ’ αυτή 
την κατεύθυνση. Προτείνεται, η διερεύνηση αυτών των 
διαδικασιών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία συνίσταται στη συλλογή των 
απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν το θέμα των 
στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα , γίνεται μια 
προσπάθεια διερεύνησης αν και κατά πόσο οι 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά παιδιών με 
δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση, αν γνωρίζουν 
στρατηγικές με τις οποίες μπορούν να τα βοηθήσουν και 
αν τις χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αργολίδας. Η 
συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του 
αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου όπου τα άτομα 
που συμμετείχαν έπρεπε να απαντήσουν σε 11 ερωτήσεις 
κλειστού τύπου.   
 
Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, 
αναγνωστική κατανόηση, στρατηγικές, 
εκπαιδευτικοί. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ικανότητα του ανθρώπου για μάθηση αποτελεί ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής του. Η μάθηση 
επιτρέπει την προσαρμογή κατά τη διάρκεια της ζωής 
και αλλαγές σε τρόπους ζωής. Η ικανότητα αυτή 
εκφράζεται κυρίως μέσα από την λειτουργικότητα του 
ατόμου στο σχολικό περιβάλλον. 

 
 

 Η απόδοση του μαθητή στο σχολείο εξαρτάται από 
τις ικανότητές του στην γλώσσα, στην μνήμη, στην 
αντίληψη του χώρου, τον ψυχισμό. Βασικό ρόλο παίζει 
και η νοημοσύνη όπως καθορίζεται από τους 
ψυχολόγους, που αναφέρεται στην συνολική ικανότητα 
του εγκεφάλου. Σε κάθε παιδί που έρχεται στο σχολείο, 
θα επιδράσει η εκπαίδευση, η αποτελεσματικότητα της 
οποίας εξαρτάται πολύ από τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται, μέσω των οποίων ο δάσκαλος 
προσπαθεί να βοηθήσει την συγκέντρωση, την 
ικανότητα γενικά για μάθηση, το ενδιαφέρον και τις 
γνώσεις τους. Η σχολική επίδοση αποτελεί έναν από 
τους κύριους γνώμονες αξιολόγησης της μαθησιακής 
δυσκολίας. Οι μαθησιακές δυσκολίες εκφράζονται με 
χαμηλή σχολική επίδοση ή σχολική αποτυχία, φαινόμενο 
πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό τόσο στην 
αιτιολόγησή του, όσο και στην αντιμετώπιση. 

 
2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια έχουν 
αποτελέσει επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών 
επιστημονικών  κλάδων. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι 
εμφανείς στη σχολική μαθησιακή διαδικασία.. Οι 
μαθητές αυτοί συχνά απογοητεύονται, 
περιθωριοποιούνται, τα παρατούν. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένα, γεγονός που 
οφείλεται τόσο στη φύση των μαθησιακών δυσκολιών 
όσο και στην αλληλεπίδραση με τη διδασκαλία που 
παρέχεται. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που είναι περισσότερο 
αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα σήμερα, της 
Νational Joint Committee of Learning Difficulties 
(1988) καθορίζεται ως  εξής:  

«Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικευμένος 
όρος που περιγράφει μια μεγάλη ομάδα πολύμορφων 
δυσκολιών οι οποίες εκδηλώνονται με ένα ευρύ φάσμα 
γλωσσικών διεργασιών και αναφέρεται στη λειτουργία 

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή 
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν 
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα 
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η 
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό 
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. 
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και εκμάθηση της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, 
της κατανόησης και των μαθηματικών. Αυτά τα 
προβλήματα είναι εγγενή στο άτομο, θεωρούνται ότι 
υπάρχουν εξαιτίας της δυσλειτουργίας του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και είναι δυνατόν να 
εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Μαζί με 
τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να 
συνυπάρχουν προβλήματα αυτορρύθμισης της 
συμπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης & κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης τα οποία όμως από μόνα τους δεν 
προσδιορίζουν μια μαθησιακή δυσκολία. Επίσης οι 
μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να παρατηρούνται 
ταυτόχρονα με άλλα προβλήματα (π.χ. λειτουργική 
αδυναμία αισθήσεων, νοητική υστέρηση, σοβαρή 
συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωγενείς επιρροές 
(πολιτισμικές διαφορές, υστερημένο γλωσσικό 
περιβάλλον, ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), δεν 
είναι όμως αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή 
επιρροών».  

 
2.1. Κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών 
Οι μαθησιακές  δυσκολίες αποτελούν μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών. Τόσο ο τρόπος με τον 
οποίο εκδηλώνονται όσο κι η πιθανή αιτιολογία των 
μαθησιακών δυσκολιών, εμφανίζονται ιδιαίτερα 
διαφοροποιημένα σε βαθμό που είναι δύσκολο να 
εντοπιστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα  
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. (Τομαράς, 2010) 

Όπως παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι 
και στις μαθησιακές δυσκολίες δεν υπάρχει ομοφωνία 
μεταξύ των ειδικών ως προς την κατηγοριοποίηση τους. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφοροι μελετητές 
ορίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες κατά διαφορετικό 
τρόπο και υιοθετούν διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης, 
όπως γενεσιουργούς παράγοντες, μορφές εκδήλωσής 
τους, σχέση τους με τις σχολικές δραστηριότητες κ.λπ. 
Επιπρόσθετα, οι όροι με τους οποίους υποδηλώνονται οι 
μαθησιακές δυσκολίες και οι κατηγοριοποιήσεις τους 
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, τόσο εξαιτίας της 
προόδου των διαφόρων επιστημών που ασχολούνται μ’ 
αυτές όσο και εξαιτίας της μεταβολής των κοινωνικών 
αντιλήψεων για τα σχετικά θέματα. (Μαριδάκι-
Κασσωτάκη, 2010) 

 

2.1.1. Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία. 
«Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία» είναι η διαταραχή 

των παιδιών που εκδηλώνεται ως μία δυσκολία στην 
απόκτηση της δεξιότητας για διάβασμα, παρά τις 
νοητικές τους ικανότητες, την κατάλληλη σχολική 
εκπαίδευση και τη θετική κοινωνικο-πολιτισμική 
κατάσταση. Η ανωμαλία αυτή οφείλεται σε θεμελιακή 
υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών σύμφυτης, και 
ως ένα βαθμό απροσδιόριστης, αιτιολογίας. Τα παιδιά 
αυτά δυσκολεύονται στην ανάγνωση, στην γραφή και 
στα μαθηματικά.(Πόρποδας, 1997) 

2.1.2. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση.  

Στην ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση η 
επίδοση στην ανάγνωση (ακρίβεια, ταχύτητα, 

κατανόηση) είναι σημαντικά χαμηλότερη από την 
αναμενόμενη για την ηλικία, την εκπαίδευση και το 
νοητικό του επίπεδο (IQ), με αποτέλεσμα να επηρεάζει 
τη σχολική επίδοση ή άλλες δραστηριότητες που 
απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες. Το διάβασμα 
χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις, αντικαταστάσεις ή 
παραλείψεις, μικρή ταχύτητα και λάθη στην κατανόηση. 
Υπάρχει μειονεξία στη διάκριση των λέξεων, δυσκολία 
με τη διαδοχή τους και δυσκολία στην φωνητική 
ακουστικό – οπτική απαρτίωση. (Παντελιάδου, 
Πατσιοδήμου, 2007) 

 

2.1.3. Ειδική μαθησιακή διαταραχή της 
ορθογραφίας.  

Η δυσορθοραφία είναι μια ειδική δυσκολία της 
μάθησης της ορθογραφίας που συναντάται σε παιδιά με 
φυσιολογική νοημοσύνη. Η δυσορθογραφία ορίζεται ως 
ειδική μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται με 
ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην απόκτηση της 
ικανότητας για ορθογραφημένης γραφής. Τα άτομα με 
δυσορθογραφία, δυσκολεύονται κυρίως να κατανοήσουν 
τους γραμματικούς κανόνες, να βάλουν δηλαδή κάθε 
λέξη σε μία λογική κατηγορία σύμφωνα με το μέρος του 
λόγου που ανήκει, το γένος, την πτώση και τον αριθμό 
και να εφαρμόσουν έτσι σωστά τον ορθογραφικό 
κανόνα. Αδυνατώντας λοιπόν να εφαρμόσουν τον 
κανόνα ενώ μπορεί να τον γνωρίζουν δεν μπορούν να 
τον γενικεύσουν και να τον χρησιμοποιήσουν στον 
γραπτό τους λόγο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά κατά τη γραφή και ορθογραφία πολλές φορές 
είναι τόσο σημαντικές ώστε τα γραπτά τους να μη 
γίνονται κατανοητά από τους άλλους. (Κασσέρης, 2002) 

 
2.1.4. Ειδική μαθησιακή δυσκολία της γραφής. 

Η δυσκολία της γραφής τόσο στο επίπεδο της λέξης 
όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης 
γραπτής παραγράφου αποτελεί την δυσγραφία που είναι 
μία από τις δυσκολίες που αποτελούν την ομάδα των 
ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Στην ειδική μαθησιακή 
δυσκολία της γραπτής έκφρασης οι δεξιότητες της 
γραφής είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις 
αναμενόμενες, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τη σχολική 
επίδοση ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν σύνθεση 
γραπτών κειμένων. (Μεσσίνης, 2000) 

 
2.1.5. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά. 

Στην ειδική μαθησιακή δυσκολία των 
μαθηματικών/αριθμητικής (δυσαριθμησία ή 
δυσκαλκουλία) η μαθηματική ικανότητα είναι 
σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζει τη σχολική επίδοση ή άλλες 
δραστηριότητες που απαιτούν μαθηματική ικανότητα. 
Ικανότητες που παραβλάπτονται είναι λεκτικές 
(κατανόηση ή ονομασία μαθηματικών όρων, 
αποκωδικοποίηση γραπτών προβλημάτων σε 
μαθηματικά σύμβολα), αντιληπτικές (αναγνώριση ή 
διάβασμα αριθμητικών συμβόλων και σημείων, 
συγκρότηση αντικειμένων σε ομάδες), προσοχής 
(αντιγραφή αριθμών και συμβόλων, παρατήρηση 
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λειτουργικών σημείων, πρόσθεση των «κρατουμένων») 
και μαθηματικές (ακολουθία μαθηματικών 
αλληλουχιών, μέτρημα αντικειμένων και μάθηση της 
προπαίδειας). (Αγαλιώτης, 2000) 

 
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Η "αναγνωστική κατανόηση" είναι η  ικανότητα του 
παιδιού που διαβάζει. Το παιδί  δεν  αποκωδικοποιεί 
μόνο  αυτό που διαβάζει αλλά και  ανασύρει το 
σημασιολογικό περιεχόμενο του γραπτού λόγου που 
διαβάζει, δηλαδή να το κατανοεί. Η αναγνωστική 
κατανόηση είναι η ουσία της ανάγνωσης. Είναι ένας 
τρόπος ένωσης της γραπτής γλώσσας με τις γνώσεις 
,προθέσεις που ήδη έχει το άτομο και περιλαμβάνει την 
δημιουργία αναπαραστάσεων του κειμένου που 
βασίζονται στο νόημα. Για να δημιουργηθούν αυτές οι 
αναπαραστάσεις είναι σημαντικό να δραστηριοποιηθούν 
οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των πληροφοριών από το 
κείμενο και εξαγωγής συμπερασμάτων με βάση τις 
πληροφορίες που προέρχονται από το κείμενο αλλά και 
την γνώση που ήδη έχει ο αναγνώστης. Η κατανόηση  
είναι μια πολυδιάστατη γνωστική διαδικασία, που 
απαιτεί την ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση πολλών 
επιμέρους και σχετιζόμενων διαδικασιών. (Αϊδίνης, 
2012) 

Η αναγνωστική κατανόηση θεωρείται μια διαδικασία 
που περιέχει  την ενσωμάτωση της ικανότητας 
αποκωδικοποίησης, της γνώσης του λεξιλογίου, της 
προϋπάρχουσας γνώσης του θέματος και σχετικών 
στρατηγικών για την πρόσληψη και κατανόηση του 
κειμένου . Η κατανόηση περιλαμβάνει  γνωστικές και 
μεταγνωστικές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων της 
αποσαφήνισης νοήματος, της περίληψης, της εξαγωγής 
συμπερασμάτων, της πρόβλεψης κλπ.  

Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες /δυσλεξία 
παρουσιάζουν συχνά προβλήματα ανάκλησης και  
ταχείας αναγνώρισης λέξεων. Η έλλειψη κατάλληλων 
γνωστικών στρατηγικών είναι μια κοινή αιτία της 
αποτυχίας κατανόησης στην περίπτωση με μαθησιακές 
δυσκολίες. Οι στρατηγικές κατανόησης είναι 
συγκεκριμένες κατακτημένες διαδικασίες που 
αναπτύσσουν την επαρκή, αυτορρυθμιζόμενη και 
στοχευόμενη ανάγνωση. (Τζιβινίκου, 2015) 

Η εκμάθηση  στρατηγικών κατανόησης είναι 
κατάλληλη για άτομα που συστηματικά αποτυγχάνουν 
να αναπτύξουν αναγνωστική κατανόηση . 

 
4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ. 
Η αναγνωστική κατανόηση απαιτεί την εμπλοκή του 

αναγνώστη. Ένας τρόπος για να εμπλακεί αναγνώστης 
ενεργά στην οικοδόμηση νοήματος είναι χρήση 
στρατηγικών. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της 
αναγνωστικής κατανόησης εκπαιδευτικός μπορεί να 
διδάξει συγκεκριμένες στρατηγικές αναγνωστικής 
κατανόησης. Οι στρατηγικές αυτές είναι ελεγχόμενοι 
μηχανισμοί που ο αναγνώστης θέτει σε λειτουργία 
προκειμένου να οργανώσει, να κατανοήσει και να 
ερμηνεύσει το κείμενο. Βασικός σκοπός της 
διδασκαλίας των στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης είναι οι μαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι 
αναγνώστες οι οποίοι θα παρακολουθούν τη διαδικασία 
της κατανόησης και θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
αυτές - τις αποτελεσματικές στρατηγικές - για να 
βελτιώσουν το επίπεδο της κατανόησης. (Παντελιάδου, 
Αντωνίου,2008) 

Υπάρχουν δύο είδη στρατηγικών αναγνωστικής 
κατανόησης: οι γνωστικές στρατηγικές και οι 
μεταγνωστικές στρατηγικές. Οι γνωστικές στρατηγικές 
αναφέρονται στις στρατηγικές εκείνες που βοηθούν το 
μαθητή να κατανοήσει μόνος του το κείμενο. Πιο 
συγκεκριμένα, εάν ο μαθητής μάθει να διακρίνει τη 
δομή ενός κειμένου, να απαντά σε ερωτήσεις που ο ίδιος 
ή κάποιος άλλος θέτει, να διαμορφώνει περίληψη του 
κειμένου που διαβάζει ή να χρησιμοποιεί γραφικούς 
οργανωτές για να οργανώσει καλύτερα τις πληροφορίες 
του κειμένου, τότε μπορεί πιο εύκολα να κατανοήσει ένα 
κείμενο. Εκτός από τις γνωστικές στρατηγικές, 
υπάρχουν και οι μεταγνωστικές που επιτρέπουν στο 
μαθητή να παρακολουθεί τη διαδικασία της κατανόησης 
και να αναλαμβάνει διορθωτική δράση, όταν 
διαπιστώσει ότι δεν έχει βγάλει νόημα από το κείμενο. 

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της κατανόησης 
διαδραματίζει και το είδος του κειμένου που διαβάζει ο 
αναγνώστης και το οποίο πρέπει να κατανοήσει. Τα 
κείμενα μπορούμε να τα κατατάξουμε σε δύο βασικές 
κατηγορίες: τα αφηγηματικά (narrative) τα οποία 
αφηγούνται μια ιστορία και τα πληροφοριακά 
(expository) τα οποία κάνουν διεξοδική αναφορά σ’ ένα 
πράγμα, ένα φαινόμενο, ένα πρόβλημα, ένα πρόσωπο, 
ένα γεγονός. Τα πληροφοριακά κείμενα μπορούμε να τα 
διακρίνουμε στα περιγραφικά κείμενα (descriptive) όπου 
περιγράφεται με λεπτομέρειες ένα πράγμα, ένα 
πρόσωπο, και στα κείμενα αλληλουχίας (sequential) που 
παρουσιάζουν την εξέλιξη, τη σειρά των γεγονότων που 
λαμβάνουν χώρα για να διαμορφώσουν το ανάλογο 
αποτέλεσμα. (Τσομπανίδου, 2004) 

 
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Η διδασκαλία στρατηγικών είναι απαραίτητη στους 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες προκειμένου να 
αναπτύσσουν σαφή εικόνα για το πως μαθαίνουν. 
Επιπλέον, να μάθουν όσο μπορούν τη διαδικασία της 
ίδιας της μάθησης, να αψηφούν τα σημεία αδυναμίας 
τους, όταν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα 
ακαδημαϊκού ή άλλου τύπου ώστε να γίνουν, όσο είναι 
δυνατόν, μαθησιακά ανεξάρτητοι. 

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει 
τις γνώσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δημόσια 
σχολεία της χώρας μας για τις στρατηγικές διδασκαλίας 
της αναγνωστικής κατανόησης σε παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα με την έρευνα αυτή θα 
γίνει μια προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά 
ερωτήματα. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον όρο 
«μαθησιακές δυσκολίες»; Πως αντιμετωπίζουν οι ίδιοι 
έναν μαθητή με δυσκολίες αναγνωστικής κατανόησης; 
Έχουν εκπαιδευτεί σε στρατηγικές που βελτιώνουν την 
αναγνωστική κατανόηση; Αν  ναι, χρησιμοποιούν αυτές 
τις στρατηγικές μέσα στην τάξη; Διαφοροποιούνται οι 
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εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπειρία από τους 
εκπαιδευτικούς με μικρότερη ως προς το βαθμό 
επιμόρφωσης σε θέματα στρατηγικών διδασκαλίας 
αναγνωστικής κατανόησης; 
 

5.1. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση δημοσίων σχολείων και 
έχουν στο τμήμα τους τουλάχιστον δυο παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα 
συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί δημόσιου Δημοτικού και 
Γυμνασίου, του νομού Αργολίδας. Το 66% των 
ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και το 34% άνδρες. Η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή το 36%, ήταν 
ηλικίας από 35-44 χρονών, το 28% ήταν από 25-34 
χρονών, το 22% από 45-54 χρονών και το 14% από 45-
64 χρονών. Η πλειοψηφία του δείγματος, δηλαδή το 
64%, έχει τελειώσει κάποιο ΑΕΙ, το 24% έχει 
μεταπτυχιακό τίτλο, το 8% έχει κάποιο διδακτορικό, ενώ 
μόλις το 4% του δείγματος έχει αποφοιτήσει από κάποιο 
ΤΕΙ. Το 56% των εκπαιδευτικών του δείγματος έχουν 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση από 1-10 έτη, το 30% 
έχουν προϋπηρεσία από 11-20 έτη, ενώ μόλις το 14% 
κυμαίνονται από 21-30 έτη προϋπηρεσίας. Το 68% των 
εκπαιδευτικών του δείγματος διδάσκουν σε σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το υπόλοιπο 32%, 
δηλαδή 16 άτομα από τα 50 διδάσκουν στην 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Η συλλογή των στοιχείων 
γίνεται με τη μέθοδο του αυτοσυμπληρούμενου 
ερωτηματολογίου από τα άτομα αυτά και τα οποία 
συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 
πραγματοποιείται μια διαδικασία άντλησης δεδομένων 
από εκπαιδευτικούς με σκοπό την διερεύνηση της 
ενημέρωσης που έχουν σχετικά με τις μαθησιακές 
δυσκολίες των μαθητών και τις στρατηγικές 
αναγνωστικής κατανόησης που εφαρμόζονται. Τα 
ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα στοιχεία της έρευνας 
αναλύονται με χρήση του Προγράμματος SPSS, ώστε να 
εξαχθούν σημαντικά ποσοτικά συμπεράσματα.  
 

5.2. Αποτελέσματα έρευνας 
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία 

σειρά από 11 ερωτήσεις από τις οποίες οι πρώτες 8 ήταν 
σχετικά με το πόσο ενημερωμένοι είναι σχετικά με τα 
παιδιά που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες και 
κατά πόσο γνωρίζουν ποιοί μπορούν να βοηθήσουν αυτά 
τα παιδιά. Στην ερώτηση 8 οι εκπαιδευτικοί απάντησαν 
αν χρησιμοποιούν οι ίδιοι κάποιες στρατηγικές 
διδασκαλίας για τα παιδιά με δυσκολίες Αναγνωστικής 
Κατανόησης, το 54% απάντησε πως χρησιμοποιεί, το 
22% χρησιμοποιεί αλλά σπάνια και το υπόλοιπο 24% 
απάντησε πως δεν χρησιμοποιεί. 

 
  

 
Γράφημα 1: Χρησιμοποιείτε στρατηγικές διδασκαλίας για τα 

παιδιά με δυσκολίες Αναγνωστικης Κατανόησης; 
 
Το 76% του δείγματός μας συνέχισε να απαντά στο 

ερωτηματολόγιο μετά από την ερώτηση 8. Είναι αυτοί οι 
οποίοι στην ερώτηση 8 απάντησαν πως χρησιμοποιούν 
κάποια στρατηγική Αναγνωστικής Κατανόησης ακόμη 
και σπάνια. Συνεπώς οι ερωτήσεις 8-11 απαντώνται από 
38 άτομα αντί για 50. 

Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε καλύτερα τα 
αποτελέσματά μας χωρίσαμε το δείγμα μας με βαση την 
ηλικία σε 2 κατηγορίες 25-44 και 45-64 και πήραμε τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα για την ερώτηση 8. 

 
 

Ηλικία 25-44 

Frequenc

y Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Ναι 22 68,75 68,75

Όχι 2 6,25 75

Σπάνια 8 25,0 100,0

Total 32 100,0 

Πίνακας 1: Χρησιμοποιείτε στρατηγικές διδασκαλίας για 
τα παιδιά με δυσκολίες Αναγνωστικης Κατανόησης (24-

44) 

 

Ηλικία 45-64 

Frequenc

y Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Ναι 5 27,78 27,78

Όχι 10 55,55 83,33

Σπάνια 3 16,67 100,0

Total 18 100,0 

Πίνακας 2: Χρησιμοποιείτε στρατηγικές διδασκαλίας για 
τα παιδιά με δυσκολίες Αναγνωστικης Κατανόησης (45-

64) 

 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ηλικίας 25-44 

απάντησαν ότι χρησιμοποιούν στρατηγικές 
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αναγνωστικής κατανόησης στην διδασκαλία τους ενώ 
αντίθετα οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 45-64 δεν 
χρησιμοποιούν τέτοιες στρατηγικές. Συνεπώς οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί που δεν ολοκλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο, δηλαδή 10 από τους 12, ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα 45-64 και δεν χρησιμοποιούν 
στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης στην 
διδασκαλία τους.  
 

5.3 Συμπεράσματα 
Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε 

διαπιστώσαμε ότι η ηλικία που έχει ο εκπαιδευτικός έχει 
να κάνει με το κατά πόσο χρησιμοποιεί στρατηγικές 
αναγνωστικής κατανόησης στην διδασκαλία του. 
Υπάρχει επομένως μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 
ηλικίας των εκπαιδευτικών και την ενημέρωση αλλά και 
χρήσης των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Οι 
μικρότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί είναι πιο ενήμεροι 
για τις συγκεκριμένες τεχνικές και τις χρησιμοποιούν 
στις διδασκαλίες τους. 

Κάτι επίσης που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν περισσότερες από μία 
τεχνικές αναγνωστικής κατανόησης είναι αυτοί που 
απάντησαν ότι έμαθαν για τις συγκεκριμένες τεχνικές 
μέσα από τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Αυτός είναι 
και ο κύριος λόγος που ενδεχομένως καταφέρνουν να 
συνδυάσουν τις τεχνικές έχοντας και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα. Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί που 
εφαρμόζουν κάποια στρατηγική στην διδασκαλία τους 
μαθαίνοντας για αυτή μόνο από το διαδίκτυο. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί 
αναλαμβάνουν να εντάξουν στρατηγικές αναγνωστικής 
κατανόησης στην διδασκαλία τους προκειμένου να 
βοηθήσουν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
αφού πρώτα ενημερωθούν κατάλληλα και οι 
περισσότεροι φροντίζουν να ενημερώσουν τους γονείς 
για τις δυσκολίες και να προτείνουν και κάποιες 
θεραπευτικές συνεδρίες εκτός σχολικού περιβάλλοντος 
ώστε να βοηθηθεί το παιδί περισσότερο. 

Η διδασκαλία στρατηγικών μάθησης θα πρέπει να 
είναι ένα μέρος της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικού, 
που θα διδάξει σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 
σε άλλους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις, καθώς έχουν 
σημαντικά οφέλη για όλους τους μαθητές. Είναι όμως 
τελικά οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα εκπαιδευμένοι για 
να βοηθήσουν τέτοια παιδιά;  

 

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτριά 

μας κ.Λεζέ Ευαγγελία, για την υπόδειξη του θέματος και 
την πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερε καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής μας εργασίας, με 
τις χρήσιμες πληροφορίες της και τη σωστή καθοδήγησή 
της. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της 
έκτασης του φαινομένου του εθισμού από τη χρήση του 
διαδικτύου στους εφήβους. Η μελέτη έγινε πάνω σε 
δείγμα 92 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου 
Τρίπολης. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα 
ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις δημογραφικού 
περιεχομένου, επιδόσεων, μόρφωσης γονέων και χρήσης 
διαδικτύου. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 
τροποποιημένο ερωτηματολόγιο της κλίμακας ΚΕΕΦΥ 
(Σιώμος et al., 2009), προσαρμοσμένη σε εφηβικούς 
πληθυσμούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
υψηλά ποσοστά εθισμού στην ανώτερη κλίμακα και στη 
μέτρια – οριακή, ενώ αναδείχθηκαν διάφοροι παράγοντες 
που σχετίζονται με το φαινόμενο. 

 
Λέξεις κλειδιά: Έφηβοι, Διαδίκτυο, Εθισμός, 

Πρόληψη 
 

1. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις 

1.1. Εφηβική ηλικία και διαδίκτυο - Ορισμοί 
 Για την εφηβεία, έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί κατά 

καιρούς. Συγκεκριμένα ο Drever (Dictionary of 
Psychology,1965) καθώς και ο Jersild (The Psychology 
of Adolescence, 1963) ορίζουν την εφηβική ηλικία ως 
την χρονικό διάστημα μεταξύ της ήβης και την 
ενηλικίωσης, δηλαδή την περίοδο κατά την οποία τα 
παιδιά μεταβάλλονται σε ενήλικες στην ώριμη ηλικία.  

Η λέξη διαδίκτυο, προέρχεται από τις λέξεις 
Διασύνδεση Δικτύων και ορίζεται ως ένα σύνολο 

υπολογιστών και δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους 
σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, ώστε να μπορούν να 
επικοινωνούν και να μοιράζονται πληροφορίες. Στα 
αγγλικά το διαδίκτυο ονομάζεται internet και προέρχεται 
από τις λέξεις International Network που σημαίνει 
Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών. (Διαδραστικά σχολικά 
βιβλία, 2017). 

1.2. Χαρακτηριστικά εφήβων 
Κατά την διάρκεια της εφηβείας, οι άνθρωποι 

προσπαθούν να προσδιορίσουν την προσωπικότητα τους 
φερόμενοι μερικές φορές σαν παιδιά και άλλες ως 
ενήλικοι, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει την επικοινωνία 
τους με την οικογένεια ή τους φίλους τους, ενώ 
παράλληλα διακρίνονται από αυθορμητισμό και δεν 
φοβούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 
(Ηλεκτρονικά σχολικά περιοδικά & εφημερίδες, 2013). 
Έχουν ανάγκη από αναγνώριση, επιβεβαίωση και 
επιβράβευση, είναι ιδεολόγοι, έχουν ισχυρή θέληση και 
πάθος, ενώ είναι κοινωνικά ευαίσθητοι και αντιδρούν 
στην αδικία και την εκμετάλλευση. Από την άλλη μεριά 
όμως χαρακτηρίζονται από ασταθή συμπεριφορά και 
από ευμετάβλητες απόψεις και αντιλήψεις. Είναι 
απρόβλεπτοι και άπειροι, πράγμα που τους κάνει 
ευάλωτους και ευεπηρέαστους. Δεν έχουν ανεπτυγμένη 
κριτική ικανότητα, γεγονός που τους οδηγεί πολλές 
φορές στο να ακολουθήσουν λανθασμένα πρότυπα. 

2. Διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο 
Υπάρχουν πολλές παράμετροι της σχέσης των 

εφήβων με το διαδίκτυο, γεγονός που αφορά τον τρόπο 
προσέγγισης του, είτε απλά καταναλώνοντας 
περιεχόμενο και πληροφορίες με παθητικό τρόπο, είτε 
τοποθετώντας το κριτικά και ενεργητικά στη ζωή τους. 
Το διαδίκτυο είναι αναμφίβολα ένα εργαλείο 
απαραίτητο σε κάθε άνθρωπο και τα οφέλη από τη 
χρήση του είναι προφανή σε όλους, όμως αυξάνεται 
διαρκώς η ανησυχία σχετικά με προβληματικές 
συμπεριφορές που συνδέονται με την χρήση του 
(παιδική πορνογραφία, εγκλήματα ηθών, διαδικτυακές 
απάτες, πειρατεία λογισμικού, διακίνηση ναρκωτικών, 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διαδικτυακός 
εκφοβισμός, κλπ) (Σφακιανάκης et al., 2012). Κάποια 

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για 
εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι 
τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και 
την παρούσα σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου 
των πρακτικών για οικονομικό όφελος, χωρίς την έγγραφη 
άδεια του εκδότη. 
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από τα βασικά θέματα που εγείρονται είναι αυτά του 
εθισμού, της σχέσης των εφήβων με το διαδικτυακό και 
ηλεκτρονικό παιχνίδι και τον εκφοβισμό 

2.1. Ορισμός του εθισμού στο διαδίκτυο 
Ο εθισμός όσο αφορά το διαδίκτυο είναι μια σχετικά 

καινούργια έννοια που έχει μπει έντονα στο διάλογο της 
επιστημονικής κοινότητας μόλις τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ιστορικά, η Διαταραχή Εθισμού στο 
Διαδίκτυο (Internet Addiction Disorder) 
πρωτοαναφέρθηκε ως ορολογία το 1996 από ένα 
ψυχίατρο της Νέας Υόρκης, τον Ivan Goldberg, 
προκειμένου να δείξει την πολυπλοκότητα και την 
έλλειψη ευελιξίας του καταλόγου DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders - διαγνωστικό 
και στατιστικό εγχειρίδιο νοητικών διαταραχών DSM-
IV), αντικαθιστώντας τον όρο εξαρτησιογόνος ουσία και 
περνώντας από τον εθισμό στις ουσίες, σε αυτόν του 
Διαδικτύου (Σφακιανάκης et al., 2012). Μάλιστα την 
ίδια περίοδο λειτούργησε στα Η.Π.Α. η πρώτη μονάδα 
απεξάρτησης.  

Σύμφωνα με τον Kandell, ο εθισμός στο διαδίκτυο 
ορίζεται ως μια ψυχολογική εξάρτηση από το μέσο, 
ανεξάρτητα της δραστηριότητας για την οποία το 
χρησιμοποιεί το εκάστοτε άτομο. Τόνισε επίσης ότι η 
ψυχολογική αυτή εξάρτηση χαρακτηρίζεται από την 
αυξανόμενη επένδυση του ατόμου σε δραστηριότητες 
σχετικές με αυτό, από τα δυσάρεστα συναισθήματα που 
νιώθει όταν δεν είναι σε σύνδεση και από την άρνηση 
της προβληματικής συμπεριφοράς (Kandell, 1998). 
Εναλλακτικά, μπορεί να τεθεί ως η ανικανότητα του 
ατόμου να ελέγξει την χρήση του διαδικτύου, η οποία 
προκαλεί προβλήματα στον ψυχολογικό, κοινωνικό, 
σχολικό και επαγγελματικό τομέα της ζωής του (Young 
1996, Shapira et al 2000, Davis 2001).  

Έκτοτε έγιναν αρκετές προσπάθειες προσδιορισμού 
της νέας πλευράς τους όρου. Σε πρώτο στάδιο 
μελετήθηκε η συμπεριφορά ανθρώπων που έμοιαζαν 
εθισμένοι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. τα 
τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο) και διαπιστώθηκαν μεγάλες 
ομοιότητες σε ψυχολογικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 
επίπεδο (Griffiths, 2000). Η μελέτη των συμπεριφορών 
αυτών οδήγησε στην υιοθέτηση του όρου εθισμός 
συμπεριφοράς ή τεχνολογικός εθισμός. Εν συνεχεία, ο 
όρος διευρύνθηκε και έτσι λοιπόν, παρουσιάστηκε ο 
εθισμός στο διαδίκτυο ως μια καινούργια διαταραχή 
συνδεόμενη όχι με κατάχρηση κάποιας ουσίας, αλλά με 
υπερβολική χρήση του διαδικτύου, ενώ εντάσσεται 
παράλληλα στην κατηγορία των Διαταραχών ελέγχου 
των Παρορμήσεων (Impulse Control Disorders) του 
DSM-IV (Young 2004, Young 1996).  

Τελικά, η διατύπωση ενός ολοκληρωμένου ορισμού 
της έννοιας του εθισμού στο διαδίκτυο παρέμεινε ως μία 
από τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Ένα παράδειγμα αυτής 
της δυσκολίας διαφαίνεται στη βασική ορολογία για τις 
συμπεριφορές σχετικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Οι 
ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε έναν όρο που θα 
περιγράφει το φαινόμενο της υπερβολικής χρήσης ή 
κατάχρησης του διαδικτύου. Συναντώνται διαφορετικοί 
όροι για την έννοια του εθισμού στο διαδίκτυο, όπως 

Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο (IAD: “Internet 
Addiction Disorder”), Παθολογική Χρήση του 
Διαδικτύου (“Pathological Internet Use”), 
Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου (“Problematic 
Internet use”), Υπερβολική Χρήση του Διαδικτύου 
(“Excessive Internet Use”) και Καταναγκαστική Χρήση 
του Διαδικτύου (“Compulsive Internet Use”) (Widyanto 
& Griffiths, 2006).  

Σήμερα, ο όρος «Εθισμός στο Διαδίκτυο» ορίζεται 
και προσδιορίζει σαφώς την προβληματική χρήση του 
διαδικτύου από τα άτομα, η οποία φέρει ψυχολογικές, 
ψυχοσωματικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Παρόλα 
αυτά δεν αποτελεί ξεχωριστή κλινική οντότητα. 
Σύμφωνα με τον Σιώμο et al. (2010), ανάλογα με την 
χρήση του διαδικτύου, ο εθισμός διακρίνεται στις εξής 
κατηγορίες: 

 
 Τυπική χρήση του διαδικτύου: Το άτομο 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στο εργασιακό του 
περιβάλλον, είτε για λόγους αναψυχής  

 Προβληματική χρήση του διαδικτύου: Το 
άτομο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο αλόγιστα σαν 
αυτοσκοπό  

 Κατάχρηση του διαδικτύου: Το άτομο 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο αλόγιστα, 
μειώνοντας έτσι τις λειτουργικές του 
ικανότητες, επί δωδεκαμήνου παρατήρησης, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσάρεστες 
συνέπειες στην κοινωνική, προσωπική και 
επαγγελματική του ζωή  

 Εξάρτηση από το διαδίκτυο: Το άτομο 
χρησιμοποιεί καταναγκαστικά το διαδίκτυο. 
Αυτή η συνιστώσα αποτελεί μια χρόνια 
κατάσταση που σηματοδοτεί ψυχική ασθένεια.  

2.2. Αίτια εθισμού 
O εθισμός στο διαδίκτυο εμφανίζεται εξαιτίας της 

υπερβολικής χρήσης του μέσου και την άμεσης 
εξάρτησης από αυτό. Οι αιτίες έχει παρατηρηθεί να είναι 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως η κοινωνική φοβία 
(Shapira et al. 2000, Morahan - Martin 2001), η 
ικανότητα του διαδικτύου να βοηθά τον χρήστη του 
στην αποσυμπίεση από την πραγματικότητα που 
βιώνουν (Young, 2004).  

Το διαδίκτυο αναδεικνύει χαρακτηριστικά όπως η 
επικοινωνία, η δημιουργία φιλιών, η ελαχιστοποίηση της 
απόστασης κλπ. Ένας χρήστης, ο οποίος αντιμετωπίζει 
προβλήματα στις κοινωνικές του σχέσεις, μπορεί να 
διαμορφώσει μια ταυτότητα που γίνεται αποδεκτή στον 
διαδικτυακό κόσμο και ίσως να του δίνει περισσότερη 
αυτοεκτίμηση, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από την 
ανωνυμία και την ελευθερία που παρέχει το μέσο. 
Επίσης μπορεί ένα άτομο να αναζητήσει συναισθήματα, 
όπως αγάπη, μίσος ή ικανοποίηση, τα οποία μπορεί να 
λάβει μέσω της τεχνητής διαδικτυακής απόστασης, 
χωρίς να χρειάζεται ένα άτομο απέναντί του (Draper et 
al., 1998).  

Ο εθισμός στο διαδίκτυο έχει ιδιαίτερη σύνδεση με 
τους έφηβους, διότι δαπανούν πολλές ώρες και 
αποτελούν πάντα την πιο εύθραυστη ηλικία. Μιας και 
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πρόκειται για την πιο άμεση ενασχόληση (σε επίπεδο 
ευκολίας πρόσβασης), με τεράστιες δυνατότητες πάνω 
σε θέματα πληροφορίας, διασκέδασης, επικοινωνίας, 
ανταλλαγής απόψεων και αλληλεπίδρασης, υπάρχουν 
παιδιά και έφηβοι που η υπερεμπλοκή τους με το 
διαδίκτυο τους οδηγεί να παραμελούν σημαντικά την 
κοινωνική τους ζωή, τις δραστηριότητες και τις 
υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα η χρήση του 
διαδικτύου να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή 
τους (Young, 2004 , Σφακιανάκης et al., 2012).  

Το διαδίκτυο να αποτελεί πλέον αναγκαίο εργαλείο 
ενημέρωσης, κοινωνικής επαφής και ψυχαγωγίας για 
τους εφήβους, όμως η υπερβολική ενασχόληση με το 
μέσο δημιουργεί κινδύνους ανάπτυξης ακραίων 
συμπεριφορών σχετικά με τη χρήση του (Τσίτσικα, 
2012). Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 
οδηγούν στην εξάρτηση αυτή, όπως η ευαλωτότητα της 
προσωπικότητας του εφήβου, υποκείμενες ψυχικές 
δυσκολίες, δυσλειτουργία περιβάλλοντος (οικογένεια, 
σχολείο κ.λπ.), πολιτισμικές επιδράσεις και ασταθές 
αναπτυξιακό περιβάλλον (Pallanti et al., 2006).  

Οι Yen et al. (2007) σε έρευνα που πραγματοποίησαν 
σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον και πως αυτό 
συντελεί στον εθισμό στο διαδίκτυο, αναφέρουν ότι η 
οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και η 
φύση του οικογενειακού περιβάλλοντος γενικότερα, έχει 
άμεση σχέση με τον εθισμό στο διαδίκτυο, όσον αφορά 
τα παιδιά και τους εφήβους. Πιο συγκεκριμένα, η 
ανατροφή των παιδιών και των εφήβων που δεν 
μεγαλώνουν σε άρτιο οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. 
συχνές συγκρούσεις γονέων μεταξύ τους ή με το παιδί, 
εξάρτηση κάποιου γονέα σε αλκοόλ ή ναρκωτικά, 
πνευματική και συναισθηματική αστάθεια γονέων, 
αποστασιοποίηση), οδηγεί σε ανεπαρκή γονικό έλεγχο 
και έλλειψη υποστήριξης από τους γονείς, τα οποία με 
την σειρά τους , ωθούν τα παιδιά στον εθισμό στο 
διαδίκτυο. Στην συνέχεια, αυτός ο εθισμός δημιουργεί 
μια νέα κόντρα με τους γονείς, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένας ατέρμον βρόχος. 

2.3. Χαρακτηριστικά ατόμου με εθισμό στο 
διαδίκτυο και εργαλεία διάγνωσης 

Τα τελευταία πέντε χρόνια και με δεδομένο την 
ταχύτατη παρείσφρηση του διαδικτύου στις ζωές των 
ατόμων παγκοσμίως, έχουν γίνει προσπάθειες 
κατηγοριοποίησης της συμπεριφοράς των χρηστών. 
Υπάρχουν πέντε τύποι συμπεριφοράς, όσον αφορά τον 
εθισμό σε συνάρτηση με το είδος χρήσης του διαδικτύου 
(Safer Internet, 2017):  

• Ο πρώτος αφορά στην υπερβολική χρήση 
ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικους για 
διαδικτυακό σεξ (cyber-sex) και διαδικτυακό 
πορνογραφικό υλικό (cyber-porn).  

• Ο δεύτερος τύπος αφορά στις διαδικτυακές σχέσεις. 
Πρόκειται για την υπερβολική ενασχόληση με 
διαδικτυακές διαπροσωπικές σχέσεις σε σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης.  

• Ο τρίτος τύπος σχετίζεται με την υπερβολική 
ενασχόληση με τον τζόγο και τις διαδικτυακές αγορές.  

• Στον τέταρτο τύπο περιλαμβάνεται η υπερβολική 
περιήγηση, δηλαδή συνεχόμενο και διαρκές 
«σερφάρισμα» στο Διαδίκτυο και αναζητήσεις σε βάσεις 
δεδομένων.  

• Τέλος, ο πέμπτος τύπος αφορά στην υπερβολική 
ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εμμονή, δηλαδή, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που όπως 
φαίνεται στη χώρα μας μαζί με τις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης αποτελούν τους πρωταρχικούς παράγοντες 
που οδηγούν σε διαδικτυακές συμπεριφορές εξάρτησης 
(Καραπέτσας et al., 2015).  

Αρκετά συμπτώματα μπορούν να παρατηρηθούν κατά 
την εμφάνιση, αλλά και παρατεταμένη εμπλοκή του 
εφήβου στο φαινόμενο του διαδικτυακού εθισμού 
(Griffiths 2000, Young 2004).Αυτά περιλαμβάνουν 
σημαντικές παραμέτρους και συμπεριφορές όπως: 
εμμονή με το διαδίκτυο, συνεχώς αυξανόμενο χρόνο 
χρήσης, αποτυχημένες προσπάθειες περιορισμού ή 
ελέγχου της χρήσης του (περιορισμένες ικανότητες 
αυτοελέγχου), δυσάρεστα συναισθήματα κατά τις 
περιόδους περιορισμού, διακινδύνευση προσωπικών 
σχέσεων, εργασίας ή εκπαίδευσης και χρήση του ως 
μέσου διαφυγής από τα προβλήματα. Επίσης, 
διαφαίνονται θέματα απομόνωσης, μεταβολή της 
συμπεριφοράς (π.χ. βίαιη συμπεριφορά μέσα στο σπίτι), 
αδιαφορία για πράγματα που πριν ευχαριστούσαν, 
συμπτώματα τα οποία σε συνδυασμούς συχνά συνθέτουν 
τη συνολική εικόνα (Τσίτσικα, 2012). Υπάρχουν βέβαια 
και τα σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος, 
ξηρότητα οφθαλμών, διατροφικές παρεκτροπές και 
παραμέληση της σωματικής υγιεινής και φροντίδας 
εαυτού.  

Έχουν αναπτυχθεί όμως διάφορα εργαλεία διάγνωσης 
πάνω στα ζητήματα και τις παθογένειες του εθισμού στο 
διαδίκτυο. Σύμφωνα με τους Kaplan και Sadock (Sadock 
et al., 2004) θα πρέπει να ισχύουν, πέντε από τα έξι 
παρακάτω κριτήρια, προκειμένου να τεθεί η διάγνωση:  

 
a. παραμονή «online» για όλο και περισσότερο χρόνο  
b. αποτυχία διαχείρισης του επερχόμενου αισθήματος 

διέγερσης ή και κατάθλιψης  
c. παραμονή «online» για περισσότερο από το 

προτιθέμενο χρονικό διάστημα  
d. κίνδυνος απώλειας σχέσης ή ευκαιρίας εξαιτίας της 

χρήσης  
e. ψεύδη προκειμένου να καλυφθεί η αληθής έκταση 

της χρήσης  
f. χρήση προκειμένου να ελεγχθούν τα αρνητικά 

συναισθήματα.  
 

Επιπρόσθετα, διαχρονικές κλινικές έρευνες 
εμφάνισαν ότι εκτός από την υπερβολική χρήση του 
διαδικτύου, ενδείξεις ήταν:  

 η απομόνωση του εφήβου (30.2% του δείγματος)  
 η βίαιη συμπεριφορά προς τους γονείς (14%)  
 η απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης (37.2%)  
 η αποδιοργάνωση σε επίπεδο καθημερινότητας 

(18.6 %) (Σφακιανάκης et al.,2012).  
Ακόμη, έχουν δημιουργηθεί ειδικά ερωτηματολόγια 

σχετικά με τη διάγνωση του εθισμού. Το Διαγνωστικό 
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Ερωτηματολόγιό της Young (YDQ – Young Diagnostic 
Questionnaire ή IADQ – Internet Addiction Diagnostic 
Questionnaire) που βασίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια 
που περιλαμβάνει ο DSM και το διαγνωστικό εργαλείο 
γνωστό ως IAT (Internet Addiction Test), που 
αποτελείται από 20 ερωτήσεις (Young, 2004), αλλά και 
διάφορα άλλα όπως το IRABI (Internet- Related 
Addictive Behavior Inventory) το οποίο βασίζεται στα 
κριτήρια για εξάρτηση από ουσίες του DSM-IVκαι η 
κλίμακα Pathological Use Scale (PUS), που αποτελείται 
από 13 ερωτήσεις τύπου ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σφακιανάκης et al., 
2012). Σε ελληνικό επίπεδο, έχει αναπτυχθεί η κλίμακα 
ΚΕΕΦΥ (Κλίμακα Εθισμού των Εφήβων στους 
ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) που αποτελεί παραλλαγή 
του IAT της Young, κατάλληλα προσαρμοσμένη για την 
Ελληνική γλώσσα και για εφηβικούς πληθυσμούς, 
προκειμένου να διερευνηθεί με ενιαίο τρόπο ο εθισμός 
στους υπολογιστές και το διαδίκτυο. Μάλιστα έχουν 
διεξαχθεί διαγνωστικές έρευνες σε τοπικό επίπεδο και 
στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τη κλίμακα του ΚΕΕΦΥ 
(Σιώμος et al., 2009).  

2.4. Συνέπειες εθισμού στο διαδίκτυο 
Ο εθισμός στο διαδίκτυο έχει τόσο ψυχολογικές και 

κοινωνικές, όσο και σωματικές επιπτώσεις (Καραπέτσας 
et al.,2015). Για παράδειγμα μπορεί να παρατηρηθεί 
αδυναμία του ατόμου να σταματήσει τη δραστηριότητα 
και κάνει ανεπιτυχείς προσπάθειες να μειώσει ή να 
ελέγξει τον χρόνο ενασχόλησής του με το διαδίκτυο. 
Ενδεχομένως, διαπιστώνεται χρήση του διαδικτύου για 
αυξανόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να 
ικανοποιηθεί ή ακόμα και να παραμελήσει την 
οικογένεια ή τους φίλους του. Αυτά έχουν ως 
αποτέλεσμα το άτομο να διακινδυνέψει να χάσει 
σημαντικές σχέσεις, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να 
μειώσει τις σχολικές του επιδόσεις. Μια ακόμα συνέπεια 
της κατάχρησης του διαδικτύου υπάρχει κατά την 
περίοδο που το άτομο προσπαθεί να περιορίσει την 
ενασχόλησή του με αυτό, καθώς νιώθει ένα μεγάλο 
συναισθηματικό κενό, ανία, ανησυχία, άσχημη διάθεση 
ή ακόμα και επιθετικότητα. Ως επί το πλείστον το άτομο 
που είναι εθισμένο στο διαδίκτυο εμφανίζει αμυντική 
στάση σχετικά με την χρήση του και νιώθει αισθήματα 
ενοχής που μπορούν να εκδηλωθούν με ψέματα προς 
τους οικείους του, ώστε να αποκρύψει το χρόνο 
παραμονής στο Διαδίκτυο (Young, 2004). 

Έχουν εμφανιστεί αρκετές έρευνες τα προηγούμενα 
χρόνια οι οποίες διαπιστώνουν προβλήματα που 
σχετίζονται με καθημερινές ασχολίες, δραστηριότητες, 
αλληλεπιδράσεις και ενέργειες στη ζωή του εφήβου. 
Εγείρονται ζητήματα στις σχολικές εργασίες, πλημμελής 
παρακολούθηση υποχρεώσεων λόγω έλλειψης ύπνου, τις 
σχέσεις με το έτερο φύλο ή ακόμη και αδυναμίας 
διαχείρισης του χρόνου ή κοινωνικής απομόνωσης 
(Chou et al., 2005), ενώ αναδύονται συναισθήματα όπως 
κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μοναξιά, άγχος και 
αίσθημα ενοχής (Morahan-Martin, 2001). Επίσης, 
μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η γνωστική λειτουργία, 
να οδηγήσει σε παρατεταμένη κακή ακαδημαϊκή 
επίδοση (Young 1998, Chou, et al. 2005), να φτάσει 

ακόμη και στην εμπλοκή σε επικίνδυνες δραστηριότητες 
(Stavropoulos, et al. 2013, Καραπέτσας et al. 2015). Όλα 
τα παραπάνω πολλές φορές συνδυάζονται με κάποια 
συχνά φαινόμενα όπως αποτυχία στις εξετάσεις 
(Τσίτσικα, 2012), χαμηλή ποιότητα των διαπροσωπικών 
σχέσεων (Milani et al., 2009) καθώς και φτωχή 
ψυχοκοινωνική προσαρμογή (Kuss et al., 2013).  

Εκτός όμως από τα κοινωνικό-ψυχολογικά, υπάρχουν 
και σωματικά συμπτώματα όπως (Τσίτσικα, 2012): το 
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ημικρανίες και σοβαροί 
πονοκέφαλοι, προβλήματα και πόνοι στην μέση, 
διατροφικές ατασθαλίες, παραμέληση της προσωπικής 
υγιεινής, διαταραχές ύπνου, κ.α. 

2.5. Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 
εθισμού στο διαδίκτυο 

Σύμφωνα με τα ευρήματα πολλών ετών, ο εθισμός 
στο διαδίκτυο είναι ένα σοβαρό αντικείμενο που χρήζει 
αντιμετώπισης και θεραπείας με τη βοήθεια της 
διάγνωσης (Σοφός et al., 2011). Σε τέτοια περιστατικά 
εφήβων προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που 
περιλαμβάνουν: ψυχοεκπαίδευση, συμπεριφορικού 
τύπου παρέμβαση, θεραπεία συνοδών ψυχικών 
δυσκολιών, οικογενειακή συμβουλευτική στήριξη και 
διεπιστημονική συνεργασία ειδικών ανάλογα με τα 
θέματα που προκύπτουν (Τσίτσικα, 2012). Επιπλέον, 
παρέχεται η δυνατότητα για ειδικό εξατομικευμένο 
πρόγραμμα περιορισμού της υπερβολικής χρήσης, 
εκμάθησης ορθολογικότερου τρόπου χρήσης των νέων 
τεχνολογιών ή σε πιο ακραίες περιπτώσεις 
φαρμακοθεραπεία και δυνατότητα ενδονοσοκομειακής 
νοσηλείας σε παιδοψυχιατρική κλινική (Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο, 2011). Υπάρχουν μάλιστα ειδικά 
διαμορφωμένες μονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό (Ιπποκράτειο 
νοσοκομείο), αλλά και διαδικτυακές πλατφόρμες 
βοήθειας όπως το Netaddiction.com.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόληψη 
του εθισμού μπορεί να ξεκινήσει από την οικογένεια και 
στην συνέχεια να επεκταθεί στο σχολείο και στην 
πολιτεία (Καραπέτσας et al., 2015).   

3. Η παρούσα μελέτη 

3.1. Μέθοδος 
Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της έκτασης 

του εθισμού στο διαδίκτυο των εφήβων, οι παράγοντες 
που την επηρεάζουν και κατά πόσο αυτή 
διαφοροποιείται σε σχέση με τα επιμέρους στοιχεία 
τους, όπως το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές των γονέων, 
αλλά και οι κύριες δραστηριότητές τους με το μέσο.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας. 
Επιλέχθηκε με μέθοδο τυχαιοποίησης μια σχολική 
μονάδα Γυμνασίου και μία Γενικού Λυκείου από το 
σύνολο των διαθέσιμων σχολείων του Δήμου 
Τριπόλεως. Εν συνεχεία, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια 
σε μαθητές διαφορετικών τάξεων των συγκεκριμένων 
σχολείων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε το 
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στατιστικό κριτήριο του τυχαίου δείγματος, ώστε να 
γίνει επαρκής μελέτη των δεδομένων.  

Τα ερωτηματολόγια που επεστράφησαν ήταν 
ενενήντα τέσσερα (94), εκ των οποίων τα ενενήντα δύο 
(92) ήταν ορθά συμπληρωμένα και είναι αυτά που 
καταγράφηκαν για την περαιτέρω στατιστική 
επεξεργασία τους. Εδώ σημειώνεται ότι τα δύο (2) που 
δεν λήφθηκαν υπόψη ήταν μερικώς συμπληρωμένα. Τα 
αγόρια είναι 39, δηλαδή το 42,4% και τα κορίτσια 53, 
δηλαδή το 57,6% του δείγματος, ηλικίας από 12 έως και 
18 ετών. 
 Φύλο 

Τάξη Αγόρι Κορίτσι Συνολικά 
Α΄ Γυμνασίου 4 7 11 
Β΄ Γυμνασίου 1 6 7 
Γ΄ Γυμνασίου 3 4 7 
Α΄ Λυκείου 4 3 7 
Β΄ Λυκείου 12 12 24 
Γ΄ Λυκείου 15 21 36 

Συνολικά 39 53 92 

Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος (Ν=92) ως 
προς την τάξη και το φύλο 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δύο 
μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από συνολικά 11 
ερωτήσεις. Οι τρείς πρώτες είναι δημογραφικού 
περιεχομένου ( Α1 έως και Α3 - Φύλο, Ηλικία, Τάξη), οι 
επόμενες τέσσερεις αφορούν τη σχολική επίδοση (Α4 
και Α5) και τη μόρφωση των γονέων (Α6 και Α7), ενώ 
τελευταίες έξι αφορούν κάποιες βασικές πληροφορίες 
για τη χρήση διαδικτύου (ύπαρξη σύνδεσης διαδικτύου, 
συσκευές και δραστηριότητες). Οι ερωτήσεις του 
πρώτου μέρους αποσκοπούν στο να δώσουν κάποιες 
βασικές πληροφορίες στους ερευνητές για τα 
υποκείμενα της έρευνας, καθώς και στο να εισαγάγουν 
ομαλά τους συμμετέχοντες στη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της έρευνας.  

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από μια παραλλαγή 
της κλίμακας ΚΕΕΦΥ (Ελληνική Κλίμακα μέτρησης του 
εθισμού των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές), 
η οποία είναι εργαλείο διάγνωσης του εθισμού των 
Ελλήνων εφήβων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 
(Σιώμος et al., 2009). Η κλίμακα ΚΕΕΦΥ προέκυψε από 
το τεστ των 20 ερωτήσεων (ΙΑΤ: Internet Addiction 
Test) της Young (1998) και το CRABI του Yang (2001), 
το οποίο οι Σιώμος et al. (2009) τροποποίησαν.  

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στη παρούσα έρευνα 
διατηρεί τη γενική προσαρμογή των Σιώμος et al. (2009) 
στον ελληνικό εφηβικό πληθυσμό και υιοθετεί την 
κατάληξη των ερωτήσεων «διαδίκτυο», όπως και το ΙΑΤ 
της Young (1998). Η διαφορά έγκειται όχι στο 
περιεχόμενο, αλλά στο τρόπο διατύπωσης των 
ερωτήσεων, δηλαδή είναι γλωσσολογικής χροιάς. Η 
ανάγκη τροποποίησης προέκυψε εξαιτίας της δυσκολίας 
που διαπιστώθηκε στη κατανόηση των ερωτήσεων από 
τους εφήβους μέσω πιλοτικής του διάθεσης. Η 
μετάφραση των ερωτήσεων από το αρχικό 
ερωτηματολόγιο της Δρ Young (1998) που 
χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν (Σιώμος et al., 2009), 

θεωρήθηκε δύσκολη στη κατανόηση και παρωχημένη 
όσο αφορά την ορολογία του διαδικτύου εν έτη 2018. Η 
τροποποίηση αυτή της κλίμακας ΚΕΕΦΥ συνάδει και 
νομιμοποιείται με το συμπέρασμα πολλών μελετών 
σύμφωνα με το οποίο για τους σημερινούς εφήβους ο 
Υπολογιστής είναι το Διαδίκτυο (Σιδηροπούλου & 
Ντάβου, 2013).  

Οι 20 δηλώσεις στις προτάσεις της κλίμακας 
απαντώνται με βάση μία 5βαθμη κλίμακα Likert. Το 
σύνολο της δυνατής βαθμολογίας κυμαίνεται από 20 έως 
100. Οι Σιώμος et al. (2009) υιοθετούν τον τρόπο που ο 
Yang (2001) προτείνει για την κατανομή των χρηστών 
του διαδικτύου σε ομάδες χρήσης του. Συγκεκριμένα:  

 όσοι συγκεντρώνουν συνολικά βαθμολογία    
20-39 κάνουν ήπια χρήση και είναι οι χρήστες 
που έχουν απόλυτο έλεγχο πάνω στη χρήση του 
Διαδικτύου,  

 όσοι συγκεντρώνουν βαθμολογία 40-59 
ανήκουν στην ομάδα της μέτριας-οριακής 
χρήσης και εμφανίζουν ήπιο εθισμό και συχνά 
προβλήματα στην καθημερινότητά τους  

 όσοι συγκεντρώνουν 60-100 κάνουν 
υπερβολική-εθιστική χρήση και εμφανίζουν 
σημαντικά προβλήματα που προκαλούνται από 
τη σύνδεση με το διαδίκτυο  

 
Το ερωτηματολόγιο για τον εθισμό των εφήβων 

ελέγχθηκε για την εσωτερική συνέπεια, αξιοπιστία και 
συνοχή του με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας. Πιο 
συγκεκριμένα, ο δείκτης alphaτου Cronbach για το 
σύνολο των 20 ερωτήσεων της τροποποιημένης 
κλίμακας ΚΕΕΦΥ του ερωτηματολογίου προέκυψε να 
είναι 0,8320, το οποίο επιβεβαιώνει την υψηλή 
εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία των ερωτήσεων σε 
σχέση με τα αποτελέσματα. 

Πριν έναρξη της διαδικασίας δόθηκαν εξηγήσεις 
στους μαθητές για το αντικείμενο της μελέτης, τον 
τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και λύθηκαν 
τυχόν απορίες. Τονίστηκε η ότι η συμμετοχή τους δεν 
ήταν υποχρεωτική, όπως επίσης ότι η ανωνυμία ήταν 
εξασφαλισμένη εκ μέρους των ερευνητών. Η 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια της λειτουργίας των σχολείων, οπότε και 
δόθηκε κατάλληλο χρονικό διάστημα, ενώ η επιστροφή 
των ερωτηματολογίων έγινε από τους μαθητές προς τους 
ερευνητές εφόσον το επιθυμούσαν. Τέλος, 
εμφανίστηκαν δυσκολίες κατά την εκπόνηση της 
έρευνας κυρίως εξαιτίας των χρονικών περιορισμών και 
του συντονισμού ενεργειών, οι οποίες όμως δεν 
εμπόδισαν την συλλογή δεδομένων από όσους μαθητές 
το επιθυμούσαν. 

3.2. Αποτελέσματα 
Για να κατηγοριοποιηθούν οι έφηβοι στις ομάδες 

εθισμού αθροίστηκαν οι απαντήσεις από το 1 (καθόλου) 
έως και το 5 (πάντα) στις ερωτήσεις κλίμακας Likert. Αν 
η συνολική τους βαθμολογία ήταν από 20-39 ο έφηβος 
κατατάσσονταν στην «ήπια», αν είχαν 40-59 στην 
«μέτρια - οριακή» και τέλος αν είχαν 60-100 στην 
«υπερβολική - εθιστική» χρήση (Σιώμος et al., 
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2009).Ανάλογα με τον τρόπο ανάλυσης που χρειάστηκε 
να ακολουθηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα 
αποτελέσματα της κλίμακας εθισμού είτε θεωρούνται 
μεταβλητή ονομαστικής κλιμάκωσης (nominal–
categorical variable, δηλαδή αναλύονται με βάση της 
κατηγορίες «Ήπια», «Μέτρια –Οριακή» και 
«Υπερβολική –Εθιστική»), είτε ως συνεχής μεταβλητή 
(θεωρώντας ως τιμές μεταβλητής τα αθροίσματα των 
αποτελεσμάτων κάθε ερωτηματολογίου). 

 
3.2.1. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής 

Στο σύνολο των 92 εφήβων διαπιστώθηκε ότι οι 
γονείς τους έχουν σχεδόν εφάμιλλο επίπεδο σπουδών. 
Το επίπεδο σπουδών πατέρα παρουσιάζει Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) = 3,587 με Τυπική Απόκλιση (Τ.Α. - StDev) = 
1,071, ενώ το επίπεδο σπουδών μητέρας έχει Μέση Τιμή 
(Μ.Τ. – mean) = 3,859 με Τυπική Απόκλιση (Τ.Α. - 
StDev) = 1,115.Υποδηλώνεται με αυτό τον τρόπο η 
ομοιομορφία του δείγματος ως προς το υπόβαθρο των 
γονέων, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια 
κοινωνικοοικονομική τάξη και είναι ενταγμένοι στο 
περιβάλλον της περιοχής. Μάλιστα εμφανίζεται 
παρεμφερής μεταβλητότητα στις δύο παραμέτρους. Τα 
Mann-Whitney Test και Two-Sample T-Test για το 
επίπεδο σπουδών γονέων υποστηρίζουν τα παραπάνω, 
αφού έδειξαν ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 δεν 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις ότι η 
διάμεσος και η μέση τιμή των πληθυσμών αντίστοιχα 
διαφέρουν και επομένως δεν απορρίπτεται η υπόθεση 
της ισότητας. 

Η σχολική επίδοση των μαθητών διαφαίνεται ότι 
κατά πλειοψηφία είναι σε υψηλά επίπεδα. Το 79,35% 
(73 μαθητές) του δείγματος έχει επιδόσεις από 17 και 
άνω στη βαθμολογία πρώτου τριμήνου ή τετραμήνου 
(ανάλογα τη τάξη), ενώ συγκριτικά με τη περυσινή 
χρονιά το 48.91% (45 μαθητές) δήλωσε ότι η επίδοσή 
του καλυτέρευσε.  

Όσο αφορά τα στοιχεία του δείγματος για την 
διάδοση και διείσδυση του διαδικτύου στη ζωή των 
εφήβων, τα ευρήματα είναι συντριπτικά. Η πλειονότητα 
των εφήβων, δηλαδή το 89,13%, διαθέτει ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και παράλληλα το 96,74% διατηρεί σύνδεση 
στο διαδίκτυο στο σπίτι τους. Αυτά τα δεδομένα 
επιβεβαιώνουν τη ευρεία διάδοση του Διαδικτύου στα 
ελληνικά νοικοκυριά ειδικά τη τελευταία δεκαετία. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το 97,82% των 
εφήβων που δηλώνει ότι έχει κινητό τηλέφωνο 
(smartphone) ή tablet με δυνατότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο, ώστε να καταδειχθεί η καθημερινή 
δυνατότητα τους να βρίσκουν εύκολη πρόσβαση στο 
ιντερνέτ. Πλέον, μέσω ασύρματων δικτύων ή hotspot και 
υπηρεσιών διαδικτύου κινητής τηλεφωνίας καθίσταται 
πιο πρακτική η εύρεση τρόπου σύνδεσης από τους 
εφήβους. Οι ατομικές φορητές συσκευές παρουσιάζουν 
ευκολία στο τρόπο λειτουργίας, ταχύτητα, ευελιξία, 
είναι πιο οικονομικές από ότι ένας υπολογιστής. 

 

 

Εικόνα 1: Κατανομή δείγματος ως προς τις 
απαντήσεις των ερωτήσεων Α8, Α9 και Α10 

Επιπλέον, στα συγκεντρωτικά δεδομένα του 
δείγματος οι έφηβοι που χρησιμοποιούν «Ήπια» το 
διαδίκτυο είναι το 30,43% (28 μαθητές) του δείγματος, 
ενώ το 56,52% (52 μαθητές) κάνει «Μέτρια- Οριακή 
χρήση κατά την οποία αρχίζουν να εμφανίζονται 
προβλήματα στην καθημερινότητά τους και τέλος το 
13,04% (12 μαθητές) κάνει «Υπερβολική –εθιστική» 
χρήση του διαδικτύου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήμα (Εικόνα 4): 

 

 

Εικόνα 2: Κατανομή των εφήβων του δείγματος στη 
κλίμακα του ΚΕΕΦΥ 

Αναλυτικά, παρατηρείται διαφοροποίηση στους 
εφήβους με βάση τη τάξη φοίτησης. Στο σχήμα που 
ακολουθεί (Εικόνα 5) διαφαίνεται ότι οι μαθητές της Α 
Γυμνασίου εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά «Μέτριας 
– οριακής» (36,36%) και «Υπερβολικής – Εθιστικής» 
(9,09%) χρήσης ανάμεσα στους συμμαθητές τους. Τα 
ποσοστά αυτά αυξάνονται με τη πάροδο του χρόνου, 
ενώ αποκτούν τις μέγιστες τιμές τους στη Γ γυμνασίου. 
Εκεί η «Μέτρια – οριακή» χρήση αγγίζει το 71,42% και 
η «Υπερβολική – Εθιστική» το 28,57% των μαθητών 
(ανάμεσα στο συνολικό αριθμό των συμμαθητών τους). 
Η «Μέτρια – οριακή» χρήση παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου (71,42% στην Α, 
50% στην Β και 61,11% στη Γ Λυκείου), ενώ η 
«Υπερβολική – Εθιστική» εμφανίζει σημαντικά ποσοστά 
στη Α Λυκείου (14,28%) και στη Β Λυκείου (25%). 
Στην Γ Λυκείου παρατηρείται πτώση του ποσοστού της 
«Υπερβολικής – Εθιστικής» χρήσης (2,77%), αλλά 
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ταυτόχρονα αύξηση της «Μέτριας – οριακής» σε σχέση 
με τη προηγούμενη τάξη. 

 

 

Εικόνα 3: Κατανομή τάξης σε κάθε ομάδα χρήσης 
του Διαδικτύου για τον εθισμό 

Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση στη 
χρήση του διαδικτύου και σε σχέση με το φύλο των 
εφήβων (Εικόνα 6). Τα αγόρια είναι αυτά που 
υπερισχύουν στην ομάδα της «Υπερβολικής – 
Εθιστικής» χρήσης σε αντίθεση με τα κορίτσια που 
υπερισχύουν στις άλλες δυο ομάδες χρήσης. 
Σημειώνεται ότι τα ποσοστά είναι προσαρμοσμένα ανά 
100% φύλου. 

 

 

Εικόνα 4: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος ανά 
φύλο και ομάδα χρήσης διαδικτύου 

Τέλος, ενδιαφέρον έχει η κατανομή των 
δραστηριοτήτων των εφήβων στο διαδίκτυο (Εικόνα 7). 
Τα υψηλά ποσοστά «Μέτριας – οριακής» και 
«Υπερβολικής – Εθιστικής» χρήσης σχετίζονται με τις 
προτιμήσεις των εφήβων στο διαδίκτυο, αφού αυτές 
είναι ο λόγος ενασχόλησής τους. Μάλιστα από τις δέκα 
διαθέσιμες επιλογές του ερωτηματολογίου, τρείς 
δραστηριότητες ξεχώρισαν έντονα, με τη πλειοψηφία 
των εφήβων να τις προτιμά. Οι σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης - όπως το Facebook - αποτελούν μια συνήθη 
επιλογή σε ποσοστό 71,74%, ενώ εξίσου σημαντικές 
είναι η αποστολή άμεσων μηνυμάτων μέσω δημοφιλών 
εφαρμογών(77,17%),όπως το Messenger, αλλά και η 
θέαση βίντεο, τηλεόρασης, ταινιών και σειρών σε 
ποσοστό 81,52%. Ακόμη, σημειώνεται ότι υπήρξε 
σχεδόν μηδαμινό ενδιαφέρον προς τα forums ή 
chatrooms (1,09%). 

 

 

Εικόνα 5: Κατανομή προτιμήσεων δείγματος με 
βάση τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο 

 
3.2.2. Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής 

Αρχικά ελέγχθηκε η συσχέτιση μεταξύ φύλου και 
ομάδων χρήσης διαδικτύου χρησιμοποιώντας το χ2 (chi-
square) έλεγχο για ανεξαρτησία (ή συσχέτιση) μεταξύ 
μεταβλητών. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
σχέση μεταξύ φύλου και κατανομής στις αντίστοιχες 
ομάδες χρήσης με βάση τον εθισμό σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05. 

Εξετάστηκε επίσης η σχέση μεταξύ δύο ακόμα 
μεταβλητών, της ηλικίας και της τάξης που φοιτούν οι 
έφηβοι σε συνάρτηση με τη χρήση του διαδικτύου. Για 
το λόγο αυτό θεωρήθηκε κατάλληλη η ομαδοποίηση του 
δείγματος στις ηλικιακές κατηγορίες (12-13-14), (15-16) 
και (17-18) με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της 
διακύμανσης της χρήσης στην αρχή της εφηβείας, στη 
μέση και στο άνω όριο. Ομοίως για τις τάξεις, η 
κατηγοριοποίηση ήταν (Α – Β Γυμνασίου), (Γ 
Γυμνασίου – Α Λυκείου) και (Β – Γ Λυκείου). Δεν 
βρέθηκε σε καμία από τις δύο περιπτώσεις στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας ή τάξης με την 
χρήση του διαδικτύου κατά τον εθισμό για επίπεδο 
σημαντικότητας α=0,05(Pearson Chi-Square = 7,032 με 
P-Value = 0,134 και Likelihood Ratio Chi-Square = 
6,452 με P-Value = 0,168). Παρόλα αυτά, σε 
μεγαλύτερο επίπεδο σημαντικότητας (α>0,2), θα 
μπορούσαμε να δεχθούμε συσχέτιση (Εικόνα 8 και 
Εικόνα 9).  

 

 

Εικόνα 6: Κατανομή των ομάδων χρήσης 
διαδικτύου ανά ηλικία 
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Εικόνα 7: Κατανομή των ομάδων χρήσης 
διαδικτύου ανά τάξη 

Για τον υπολογισμό της συσχέτισης μεταξύ της 
σχολικής επίδοσης, αλλά και της αυτό-αξιολόγησης της 
σταθερότητας της, σε σχέση με τις ομάδες χρήσης του 
διαδικτύου για τον εθισμό χρησιμοποιήθηκε ο χ2 (chi-
square) έλεγχος για ανεξαρτησία. Από τη στατιστική 
ανάλυση προέκυψε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική σχέση μεταξύ της σχολικής επίδοσης και του 
εθισμού, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για στατιστικά 
σημαντική σχέση μεταξύ αυτό-αξιολόγησης της 
σχολικής επίδοσης με τις ομάδες χρήσης διαδικτύου σε 
επίπεδο σημαντικότητας α=0,15(Εικόνα 10). 

 

 

Εικόνα 8: Κατανομή ομάδων χρήσης διαδικτύου 
ανά επιλογή αυτό-αξιολόγησης σχολικής επίδοσης 

Για την ανάλυση των δραστηριοτήτων σε σχέση με τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για τον εθισμό, 
ακολουθήθηκε διαφορετική προσέγγιση. Κάθε 
ερωτηματολόγιο αθροίστηκε και διαιρέθηκε με το 
συνολικό αριθμό των ερωτήσεων (20). Έτσι 
δημιουργήθηκε η μέση τιμή κάθε ερωτηματολογίου και 
θεωρήθηκε ωε συνεχής μεταβλητή. Επομένως, δόθηκε η 
δυνατότητα χρήσης ANOVA με ανεξάρτητες 
μεταβλητές τις δραστηριότητες που έχουν δύο επίπεδα 
για κάθε μία (θεραπείες: ΝΑΙ – 1, ΟΧΙ – 2) και η μέση 
τιμή κάθε ερωτηματολογίου αποτέλεσε την εξαρτημένη 
μεταβλητή. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι η κύρια 
επίδραση της ενασχόλησης με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι στατιστικά σημαντική για α=0,05 στα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου (F-Value = 4,51 με 
P-Value = 0,038) και άρα υπάρχει διαφορά στα επίπεδα 
εθισμού ανάλογα με το αν ασχολούνται οι έφηβοι ή όχι. 
Επιπλέον υπήρξαν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις για 
αλληλεπιδράσεις παραγόντων. 

 Πιο συγκεκριμένα: α) ο συνδυασμός μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης με αποστολή άμεσων μηνυμάτων 
σε άλλους, β) ο συνδυασμός διαδικτυακών παιχνιδιών με 
θέαση τηλεόρασης, ταινιών, σειράν και βίντεο, γ) ο 

συνδυασμός αποστολής άμεσων μηνυμάτων σε άλλους 
μέσω εφαρμογών με τη παρακολούθηση τηλεόρασης, 
ταινιών, σειράν και βίντεο, αποτελούν στατιστικά 
σημαντικές αλληλεπιδράσεις για την διαφοροποίηση των 
αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύθηκαν με τη 
χρήση χ2 (chi-square) έλεγχου για ανεξαρτησία, πάνω 
στις ομάδες χρήσης διαδικτύου. Σε αυτούς τους 
ελέγχους βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Pearson Chi-Square = 
11,284 με P-Value = 0,004), του απλού σερφαρίσματος, 
χωρίς στόχο (Pearson Chi-Square = 6,789 με P-Value = 
0,034), της αποστολής μηνυμάτων σε άλλους 
(PearsonChi-Square = 8,819 με P-Value = 0,012) και της 
θέασης τηλεόρασης, ταινιών, σειρών και βίντεο 
(PearsonChi-Square = 6,159 με P-Value = 0,046) με τη 
κατανομή των εφήβων στις ομάδες χρήσης του 
διαδικτύου με βάση τον εθισμό.  

Επίσης, παρατίθενται τα αποτελέσματα της «Ήπιας» - 
1, «Μέτριας – Οριακής» - 2 και «Υπερβολικής – 
Εθιστικής» - 3 χρήσης για αυτές τις κατηγορίες 
δραστηριοτήτων (Εικόνα 11, 12, 13, 14 και 15): 

 

 

Εικόνα 9: Κατανομή ομάδες χρήσης με βάση την 
ερώτηση Α11.1 

. 

 

Εικόνα 10: Κατανομή ομάδες χρήσης με βάση την 
ερώτηση Α11.3 
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Εικόνα 11: Κατανομή ομάδες χρήσης με βάση την 
ερώτηση Α11.4 

 

Εικόνα 12: Κατανομή ομάδες χρήσης με βάση την 
ερώτηση Α11.8 

 

Εικόνα 13: Κατανομή ομάδες χρήσης με βάση την 
ερώτηση Α11.10 

 
Στο σημείο αυτό εφαρμόστηκε παραγοντική ανάλυση 

με σκοπό την ανάδειξη των παραγόντων που 
διαμορφώνουν την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Η 
εξαγωγή των παραγόντων προέκυψε από ανάλυση των 
κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis). 
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος περιστροφής των 
παραγόντων Varimax και η κανονικοποίηση κατά 
Kaiser. Ως κριτήρια στο γράφημα των χαρακτηριστικών 
ριζών, θεωρήθηκε αμελητέα η ιδιοτιμή (eigenvalue) 
όταν είναι μικρότερη από 1. Έτσι, προκύπτουν έξη 
παράγοντες που ερμηνεύουν το 58,3% περίπου της 

μεταβλητότητας στο σύνολο των ερωτηματολογίων του 
δείγματος. Με φθίνουσα σειρά είναι οι παρακάτω: 

 Ο πρώτος παράγοντας (26% διασποράς) 
αποτελείται από 4 λήμματα και καθορίζει 
την έλλειψη αυτοελέγχου στη χρήση 
διαδικτύου. 

 Ο δεύτερος παράγοντας (8% διασποράς) 
αποτελείται από 3 ερωτήσεις και καθορίζει 
την υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο.  

 Ο τρίτος παράγοντας (6,9% διασποράς) 
αποτελείται από 4 ερωτήσεις και καθορίζει 
την παραμέληση των υπολοίπων 
υποχρεώσεων. 

 Ο τέταρτος παράγοντας (5,9% διασποράς) 
αποτελείται από 4 ερωτήσεις και καθορίζει 
την αντίληψη του εφήβου για τις επιδράσεις 
στο περιβάλλον του.  

 Ο πέμπτος παράγοντας (5,8% διασποράς) 
αποτελείται από 3 ερωτήσεις και καθορίζει 
το βαθμό χρησιμοποίησης του διαδικτύου 
από τον έφηβο για τη αποφυγή της 
πραγματικότητας.  

 Ο έκτος παράγοντας αποτελείται (5,7% 
διασποράς) από 2 ερωτήσεις και καθορίζει 
το βαθμό αμέλειας προσωπικών αναγκών:  

Συνολικά, οι έξι ομαδοποιήσεις των ερωτήσεων 
αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο επιδρά ο εθισμός 
στη ζωή των εφήβων του δείγματος. 

4. Συμπεράσματα 
Η συγκεκριμένη έρευνα στόχευε στη διερεύνηση του 

φαινομένου του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο, 
καθώς και στις προεκτάσεις αυτής της πραγματικότητας. 
Οι επιμέρους στόχοι ήταν: Α) Ποια είναι η έκταση του 
φαινομένου στο νομό Αρκαδίας και πιο συγκεκριμένα 
ποια είναι η έκταση της ήπιας, μέτριας-οριακής και 
υπερβολικής-εθιστικής χρήσης του διαδικτύου από τους 
εφήβους του Δήμου Τρίπολης; Β) Ποιοι παράγοντες 
διαμορφώνονται και συντελούν στην δημιουργία του 
φαινομένου του εθισμού στο διαδίκτυο Γ) Υπάρχει 
διαφοροποίηση ως προς το φύλο (Άρρεν – Θήλυ), την 
ηλικία (μαθητές Γυμνασίου – μαθητές Λυκείου), τη 
σχολική επίδοση, τις σπουδές των γονέων, καθώς και τις 
δραστηριότητές τους στο μέσο για την κατανομή των 
εφήβων στις ομάδες χρήσης του διαδικτύου; Από τη 
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
ερωτηματολογίων προέκυψαν αρκετά ευρήματα.  

Καταρχάς, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των εφήβων 
του δείγματος βρέθηκε να κάνει υπερβολική χρήση του 
διαδικτύου. Επί του συνόλου, το 13,04% κάνει 
«Υπερβολική – εθιστική» χρήση, τοποθετώντας τους 
πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Το εύρημα αυτό 
φαίνεται να μην συμφωνεί με τα ευρήματα παλαιότερων 
ερευνών πάνω στην ελληνική πραγματικότητα (Σιώμος 
et al., 2009; Tsitsika et al., 2009; Kormas et al. 2011, 
Kalaitzaki & Birtchnell 2013) που παρουσιάζουν 
μονοψήφια ποσοστά στην υψηλότερη κλίμακα εθισμού. 
Εκ πρώτης, αυτό είναι ενδεχομένως το αποτέλεσμα της 
ακόμα μεγαλύτερης διάδοσης του διαδικτύου τα 
τελευταία χρόνια, συνδυαζόμενο με την εξάπλωση των 
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φορητών συσκευών (smartphone, tabletκτλ), όπως 
φαίνεται με το συντριπτικό ποσοστό κατοχής τους από 
τους εφήβους (97,82% των εφήβων δηλώνει ότι έχει 
κινητό τηλέφωνο ή tablet με δυνατότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο). Ωστόσο είναι γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες μεγάλης κλίμακας 
στον ελλαδικό χώρο για να διαπιστωθεί εάν ο εθισμός 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, τα 
ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με την 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Εθισμού στο Διαδίκτυο 
σε μετρήσεις της ελληνικής επαρχίας, όπως έγιναν στο 
νησί της Κω που κυμαινόταν από 11% έως και 16.3% 
(Fisoun et al., 2012) ή στη Χίο στο 15% (Κυπαρίσση, 
2011).  

Το παραπάνω πλαισιώνεται από τα αξιοσημείωτα 
ποσοστά της μεσαίας κατηγορίας. Επί του συνόλου, το 
56,52% κάνει «Μέτρια – Οριακή» χρήση. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητικό διότι υποβόσκει η επικινδυνότητα 
να τροφοδοτηθεί η υπερβολική χρήση. Μάλιστα, είναι 
υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού της έρευνας 
της Κυππαρίση (2011) που ανέρχεται στο 25%, 
τριπλάσιο από αυτό των Tsitsika et al.(2009) και πιθανόν 
δείχνει ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός που ξεκίνησε στην 
Ελλάδα μέσα από εμπειρική κυρίως ενασχόληση παρά 
από συντονισμένη μαθησιακή διαδικασία, ωθεί τους 
εφήβους στην άκριτη και αλόγιστη προσκόλληση τους 
στο Διαδίκτυο. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 
αλματωδώς ανερχόμενη ευρυζωνική επέκταση στον 
Ελληνικό χώρο και η συνεχής αύξηση των χρηστών του 
Διαδικτύου από έτος σε έτος, πράγμα που συντελεί 
επιδημιολογικά στα μεγέθη εθισμού (Siomos et al., 
2014).  

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης με το διαδίκτυο. Το εύρημα αυτό για τη 
μεσαία κλίμακα, έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες 
έρευνες στην Ελλάδα, όπου εμφανίζουν μικρότερα 
ποσοστά στα κορίτσια (Κατερέλος & Παπαδόπουλος 
2009, Σιώμος et al. 2009, Tsitsika et al. 2009, Fisoun et 
al., 2012), αλλά συμφωνούν στην μεγαλύτερη υπέρβαση 
των αγοριών στην Υπερβολική – εθιστική χρήση. 
Αντίθετα, τα αποτελέσματα εδώ δεν ενισχύουν μελέτες 
που προωθούν την ισοκατανομή του εθισμού στα δύο 
φύλα (Κυππαρίση 2011, Καραπέτσας et al. 2012). Η 
προοδευτική εγκλιμάτιση των κοριτσιών στο διαδίκτυο, 
με βάση τις παραπάνω έρευνες και τη παρούσα, φαίνεται 
να διαμορφώνει μια πιο αργή πορεία ως προς τη 
ολοκληρωτική χρησιμοποίηση του μέσου απ’ ότι τα 
αγόρια και επομένως βρίσκονται στο προ-στάδιο του 
εθισμού. 

Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον έχει η στατιστικά 
σημαντική σχέση του εθισμού με την αυτό-αξιολόγηση 
της σχολικής επίδοσης. Σε επίπεδο α=0,15, βρέθηκε 
διαφοροποίηση, ενώ περιγραφικά γίνεται σαφές ότι στην 
ομάδα ήπιων χρηστών συγκεντρώνεται μεγαλύτερο 
ποσοστό μαθητών που καλυτερεύει την επίδοσή τους. 
Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει 
ευρήματα άλλων μελετών στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό (Tsitsika et al. 2009, Κυπαρίσση 2011, 
Σιδηροπούλου-Ντάβου 2011, Stavropoulos, et al. 2013, 

Siomos et al 2014), αλλά δεν συμφωνεί με το 
αποτέλεσμα στην ίδια τη σχολική επίδοση που δεν 
βρέθηκε στατιστικά σημαντικό. Το τελευταίο 
ενδεχομένως είναι απόρροια του μικρότερου δείγματος 
της παρούσας έρευνας. Πάραυτα, διαφαίνεται ότι το 
διαδίκτυο είναι ένα πολιτιστικό υπερκείμενο που 
συμπυκνώνει πληθώρα επιλογών αντικαθιστώντας το 
διάβασμα και τη σχολική επίδοση.  

Επίσης, οι ερωτήσεις για τη διάδοση και διείσδυση 
του διαδικτύου στη ζωή των εφήβων έβγαλαν 
αξιοσημείωτες παρατηρήσεις. Για το σκοπό αυτό 
μάλιστα προστέθηκε από τους ερευνητές και η ερώτηση 
για κινητά τηλέφωνα ή tablet που ειδικά τα τελευταία 
χρόνια έχουν μεγάλη κάλυψη χρήσης από τους εφήβους. 
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τους αρχικούς 
προβληματισμούς. Δείχνουν ότι κατά τη συντριπτική 
πλειοψηφία (97,82%) οι έφηβοι διαθέτουν κυρίως 
φορητές συσκευές. Έτσι λοιπόν, φαίνεται η καθημερινή 
δυνατότητα τους να βρίσκουν εύκολη πρόσβαση στο 
ιντερνέτ και μάλιστα εμφανίζονται πλέον περιπτώσεις 
όπου διαθέτουν smartphone ή  tablet και όχι Η/Υ 
(89,13% διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή - 96,74% 
διατηρεί σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους). Αυτό 
ενισχύεται και από την διαφορά κόστους μεταξύ των δύο 
ειδών συσκευών.  

Σχετικά με τις δραστηριότητες των εφήβων στο 
διαδίκτυο, αντλήθηκαν σοβαρές διαπιστώσεις. Βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική σχέση (με τη χρήση ANOVA και 
chi-square έλεγχου) ανάμεσα στην ενασχόληση με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ομάδες εθισμού. 
Αυτό αποτελεί ένδειξη της σημασίας που έχουν στην 
κατάληψη των δραστηριοτήτων και του ελεύθερου 
χρόνου των εφήβων τα ιδιότυπα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπως είναι το Facebook, το Twitter, κτλ, που 
γνωρίζουν μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια 
(Μαλλάς, 2017). Άλλες δραστηριότητες που βρέθηκαν 
στατιστικά σημαντικές όσο αφορά τον εθισμό ήταν: το 
απλό «σερφάρισμα» χωρίς στόχο, η αποστολή 
μηνυμάτων σε άλλους και η θέαση τηλεόρασης, ταινιών, 
σειρών και βίντεο. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν 
ακόμη και με τις πρώτες έρευνες στο χώρο, δείχνοντας 
ότι οι έφηβοι που στοχεύουν σε ασχολίες 
αλληλεπίδρασης, άντλησης ικανοποίησης και 
διασκέδασης είναι αυτοί που καταλήγουν να κάνουν 
υπερβολική χρήση (Young 1997, Yang 2001, 
Σφακιανάκης et al. 2012, Cenameri, 2013). 
Επεκτείνοντας την έρευνα, ανιχνεύθηκαν ενδείξεις 
αλληλεπιδράσεων δραστηριοτήτων, οι οποίες σε 
συνδυασμό ωθούν τους εφήβους στον εθισμό. 

 Πιο συγκεκριμένα: α) ο συνδυασμός μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης με αποστολή άμεσων μηνυμάτων 
σε άλλους, β) ο συνδυασμός διαδικτυακών παιχνιδιών με 
θέαση τηλεόρασης, ταινιών, σειράν και βίντεο, γ) ο 
συνδυασμός αποστολής άμεσων μηνυμάτων σε άλλους 
μέσω εφαρμογών με τη παρακολούθηση τηλεόρασης, 
ταινιών, σειράν και βίντεο, αποτελούν στατιστικά 
σημαντικές αλληλεπιδράσεις για την διαφοροποίηση των 
αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Οι παραπάνω 
συνδυασμοί είναι φυσιολογική απόρροια της 
τεχνολογίας. Συνήθως, ένα άτομο που αποκτά 
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ενδιαφέρον για διαδικτυακά παιχνίδια έχει ταυτόχρονα 
ροπή και ενδιαφέροντα προς διαδραστικές εικόνες, 
βίντεο, ταινίες κτλ (Καλογερόπουλος, 2016). Επίσης, 
εάν κάποιος χρησιμοποιεί μια εφαρμογή κοινωνικού 
δικτύου στο κινητό τηλέφωνο, πιθανότατα έχει και την 
αντίστοιχη διασυνδεδεμένη εφαρμογή αποστολής 
άμεσων μηνυμάτων που παρέχουν οι ίδιες οι εταιρίες (πχ 
Facebook – Messenger). Οι δραστηριότητες αυτές 
ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλές περιπτώσεις για 
την εξυπηρέτηση αναγκών επικοινωνίας..  

Από τα παραπάνω αναδύονται διάφορα ζητήματα. 
Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια το εφηβικό κοινό 
μετακινεί το ενδιαφέρον του σε πιο σύγχρονες υπηρεσίες 
επικοινωνίας, οι οποίες είναι διαδραστικές εφαρμογές 
υψηλού κινδύνου για τη προώθηση του εθισμού (Χρόνη 
& Σταυρόπουλος, 2011). Το εύρημα αυτό σχετίζεται με 
το ότι η κοινωνικοποίηση είναι ένας από τους πόλους 
έλξης για την εθιστική δύναμη του διαδικτύου. Έτσι 
δημιουργείται παράδοξο διότι το ισχυρότερο στοιχείο 
που του διαδικτύου και των παιχνιδιών είναι η 
κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά ο «εθισμός» αποτελεί 
την ακριβώς αντίθετη κατάσταση απομόνωσης και 
αποξένωσης από το περιβάλλον (Κατερέλος & 
Παπαδόπουλος, 2009).  

Τέλος, έγινε παραγοντική ανάλυση του 
ερωτηματολογίου, ώστε να βρεθούν οι συνιστώσες του 
εθισμού με τη μεγαλύτερη επίδραση στον έφηβο. Από 
αυτή προέκυψαν έξη παράγοντες (που συνολικά 
ερμηνεύουν το 58,3% της διασποράς του δείγματος), 
καθένας με τη δική του συμβολή: 1) η έλλειψη 
αυτοελέγχου στη χρήση διαδικτύου, 2) η υπερβολική 
ενασχόληση στο διαδίκτυο, 3) η παραμέληση των 
υπολοίπων υποχρεώσεων, 4) η αντίληψη του εφήβου για 
τις επιδράσεις στο περιβάλλον του, 5) ο βαθμός 
χρησιμοποίησης του διαδικτύου για τη αποφυγή της 
πραγματικότητας και 6) ο βαθμός αμέλειας προσωπικών 
αναγκών. Κάθε ένας από αυτούς έχει σημαντικό μερίδιο 
στην συνολική διαμόρφωση του εθισμού και συμφωνεί 
με τα συμπτώματα και τις παρενέργειες του φαινομένου 
όπως έχει αναπτυχθεί από τη προηγούμενη βιβλιογραφία 
που αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Συμπληρωματικά 
μπορεί να αναφερθεί ότι στην έρευνα των Σιώμος et al. 
(2009) είχε γίνει παραπλήσια ανάλυση. Εκεί 
παρουσιάστηκαν τέσσερεις παράγοντες με την ίδια 
ερμηνεία διασποράς (59,15% της συνολικής) στο 
αντίστοιχο δείγμα: 1) η έλλειψη αυτοελέγχου στη χρήση 
Η/Υ, 2) η παραμέληση της εργασίας από εφήβου, 3) η 
επίδραση στην κοινωνικότητα και 4) η υπερενασχόληση 
με τους Η/Υ. Γίνεται εμφανές ότι υπάρχουν σημαντικές 
ομοιότητες στις δύο μελέτες και είναι γεγονός ότι οι 
έφηβοι εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα τελευταία 
χρόνια παραπλήσια χαρακτηριστικά σε σχέση με το 
εθισμό. 
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Περίληψη 

Οποιαδήποτε διαταραχή στη ροή της ομιλίας, γίνεται εύκολα 
αντιληπτή και επηρεάζει αρνητικά  την επικοινωνία του 
ατόμου, την ψυχολογική του κατάσταση, την ακαδημαϊκή 
του πορεία και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι 
απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γενικής Παιδείας για τη διαταραχή του 
τραυλισμού σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς ένα 
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων. Συμμετείχαν 38 
εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην Πρωτοβάθμια  
Εκπαίδευση, οι απαντήσεις των οποίων συλλέχθηκαν και 
αναλύθηκαν στατιστικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 1) η 
πλειοψηφία τους δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για 
τραυλισμό, 2) οι περισσότεροι συναντούν στις τάξεις 
μαθητές που τραυλίζουν σε ποσοστό 1-10%, 3) οι 
δυσρυθμίες που παρατηρούν συχνότερα είναι επαναλήψεις 
συλλαβών, 4) οι κινήσεις των ματιών είναι οι 
επικρατέστερες δευτερεύουσες συμπεριφορές που 
συνοδεύουν τον τραυλισμό, 5) η πλειοψηφία τους 
υποστηρίζει πως η διαταραχή οφείλεται σε ψυχολογικά 
αίτια, 6) θα παρέπεμπαν για αξιολόγηση και παρέμβαση  σε 
ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, 7) η πλειοψηφία τους έχει 
παρατηρήσει πως οι στιγμές τραυλισμού είναι πιο έντονες σε 
συνθήκες έντονου άγχους, 8) παρατηρούν πως τραυλίζουν 
λιγότερο κατά την ανάγνωση και  9) οι περισσότεροι 
μαρτυρούν πως αυτά τα παιδιά συνεχώς διακόπτονται για 
διορθώσεις από τους συνομηλίκους. 
 
Λέξεις κλειδιά: τραυλισμός, στάσεις και απόψεις 
εκπαιδευτικών 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Η διαταραχή του τραυλισμού ήταν γνωστή σε όλους 
τους πολιτισμούς, όπως μαρτυρούν οι λέξεις που τον 
περιγράφουν, από τα Ιαπωνικά “domori” έως και τη 
γλώσσα των Εσκιμώων “Iptogetok” (Van Riper, 1937). 
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί,  ο 

επικρατέστερος ορισμός που υπάρχει σήμερα δίνεται 
από το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-IV, που 
υποστηρίζει ότι ο τραυλισμός  αποτελεί μια διαταραχή 
της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης 
της ομιλίας, η οποία είναι δυσανάλογη για την ηλικία 
του ατόμου (APA, 1994). Σύμφωνα με το ίδιο εγχειρίδιο 
ο τραυλισμός ταξινομείται ως διαταραχή της 
επικοινωνίας και συγκαταλέγεται στην ευρύτερη 
κατηγορία των διαταραχών που στις περισσότερες 
περιπτώσεις, διαγιγνώσκονται  για πρώτη φορά κατά τη 
βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία. Όπως υποστηρίζεται 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό  Υγείας, ένα άτομο με 
αυτή τη διαταραχή γνωρίζει ακριβώς τι θέλει να πει, 
όμως δεν καθίσταται ικανό να το πει λόγω των συνεχών 
δυσρυθμιών που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του. Όλα τα παιδιά κατά τη φυσιολογική 
ανάπτυξη της γλώσσας τους, μπορούν να παρουσιάσουν 
διαταραχές στη φυσιολογική ροή της ομιλίας τους. 
Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Τραυλισμού στην 
Αμερική, περίπου 5% όλων των παιδιών διανύουν μια 
περίοδο τραυλισμού, η οποία μπορεί να διαρκέσει έξι 
μήνες ή ακόμα και περισσότερο. Τα τρία τέταρτα αυτών 
των παιδιών θα ανακάμψουν αργότερα στην παιδική 
τους ηλικία, ενώ περίπου το 1% αυτών των παιδιών θα 
παραμείνει με μακροχρόνια προβλήματα.  
     Τα ακριβή αίτια αυτής της διαταραχής δεν έχουν 
ακόμα διερευνηθεί πλήρως. Μέχρι σήμερα 
υποστηρίζεται ότι στην εμφάνιση τραυλισμού 
συμβάλλουν γενετικοί/κληρονομικοί παράγοντες, 
νευρογενείς παράγοντες, περιβαλλοντικοί ή και 
συνδυασμός παραγόντων. Η περαιτέρω διερεύνηση της 
διαταραχής αυτής κρίνεται αναγκαία, καθώς είναι 
γνωστό πως επηρεάζει άμεσα την κοινωνικοποίηση, 
αλλά και την ψυχολογική υπόσταση του ατόμου σε 
σημαντικό βαθμό. Οι δυσρυθμίες που συνοδεύουν τις 
στιγμές τραυλισμού γίνονται εύκολα αντιληπτές και από 
το ίδιο το άτομο, αλλά και από τους ακροατές του, έτσι 
ώστε συχνά να  επηρεάζουν αρνητικά το άτομο. Πολύ 
συχνά τα παιδιά που τραυλίζουν μπορεί να γίνουν 
θύματα περιθωριοποίησης από τους συνομηλίκους τους 
και να γίνονται αποδέκτες πολλών αρνητικών 
συμπεριφορών. 

1.1. Ορισμός τραυλισμού 
     Ο τραυλισμός αποτελεί μία διαταραχή, που 
συγκαταλέγεται στην ευρύτερη ομάδα των διαταραχών 
επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Van Riper ο τραυλισμός 
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ως μια πολυπαραγοντική διαταραχή της ομιλίας, 
περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση:  
 

 
 
          (ΤΜΑΕΕ) + (Φκλ)+ Εσ 
  Τ=  ----------------------------- 
            ΑΥ + Ρ 
Τ= Τραυλισμός                 Φ= Φόβος 
Τ= Τιμωρία                     κ= καταστάσεις, λ =λέξεις 
λέξεις 
Μ= Ματαίωση                  Εσ= επικοινωνιακό στρες 
Α= Άγχος                           Αυ= Αυτοπεποίθεση 
Ε= ενοχή                             Ρ= Ροή 
Ε= εχθρότητα 

1.2. Φυσιολογική ροή ομιλίας 
    Εφόσον αναφερόμαστε σε μια διαταραχή της ροής 
της ομιλίας, θα ήταν ωφέλιμο να προσδιορίσουμε τι 
χαρακτηρίζεται ως φυσιολογική ροή, έτσι ώστε να 
γίνεται αντιληπτό πως διαφοροποιείται από την 
παθολογική. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση 
Ομιλίας Λόγου και Ακοής (ASHA), η φυσιολογική ροή 
ή ευχέρεια ομιλίας (fluency), είναι «η παράμετρος 
εκείνη της παραγωγής ομιλίας που περιλαμβάνει τη 
συνέχεια, την ομαλότητα, τον ρυθμό και/ ή την 
προσπάθεια με τα οποία ένας ομιλητής παράγει τις 
διάφορες γλωσσολογικές μονάδες» (American Speech-
Language-Hearing Association, 1999). Πιο αναλυτικά, 
μπορούμε να αναφέρουμε πως η ομιλία που 
χαρακτηρίζεται από φυσιολογική ροή, έχει τρεις 
διαστάσεις που την χαρακτηρίζουν. Είναι συνεχής και 
ομαλή και ρέει φυσιολογικά, χωρίς να παρουσιάζονται 
δισταγμοί ή και απροσδόκητες παύσεις.  

1.3. Επιδημιολογικά στοιχεία τραυλισμού 
     Η συχνότητα εκδήλωσης του τραυλισμού σε παιδιά 
ηλικίας 2 έως και 10 ετών υπολογίζεται στο 1,4%, ενώ 
στους εφήβους 11 έως 20 ετών υπολογίζεται στο 0,5% 
(Craig et al., 2002). Έτσι επιβεβαιώνεται το φαινόμενο 
της αυτόματης υποχώρησης των εκδηλώσεων του 
τραυλισμού σε ποσοστό 23-80% πριν από την εφηβεία 
(Andrews et al., 1983·Yairi et al.,1993). Σύμφωνα με 
διεθνείς έρευνες σχετικά με τα ποσοστά εμφάνισης του 
τραυλισμού, φαίνεται πως ο πληθυσμός των ατόμων που 
τραυλίζουν στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου σε 120.000 
άτομα (Stuttering Foundation of America). Η πιο συχνή 
ηλικία έναρξης του τραυλισμού, θεωρείται αυτή μεταξύ 
των δύο και πέντε ετών, ενώ παράλληλα ως μικρότερη 
ηλικία αναφέρεται η ηλικία των δεκαοχτώ μηνών, όπου 
είναι η ηλικιακή φάση εμφάνισης των πρώτων 
προτάσεων στην ομιλία των παιδιών (Bloodstein, 1987). 
Όπως και στις άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας, 
έτσι και στην διαταραχή αυτή του  τραυλισμού η 
συχνότητα εμφάνισής της διαφοροποιείται ανάμεσα στα 
δύο φύλα. Φαίνεται να υπάρχει αριθμητική υπεροχή των 
αγοριών, που παρουσιάζουν στιγμές τραυλισμού. Πιο 
συγκεκριμένα, κατά την προσχολική ηλικία, η αναλογία 
είναι δύο αγόρια προς ένα κορίτσι, ενώ στα παιδιά 
σχολικής ηλικίας και στους ενήλικες, η αναλογία είναι 

τέσσερα αγόρια ανά ένα κορίτσι, ίσως και μεγαλύτερη 
(Craig, Hancock, Tran, Craig, & Peters, 2002). Έχει 
επίσης διαπιστωθεί ότι η έναρξη του τραυλισμού 
εντοπίζεται περίπου 6 μήνες νωρίτερα στα κορίτσια σε 
σύγκριση με τα αγόρια (Yairi, Ambrose, & Niermann, 
1993). Αυτό ίσως να συσχετίζεται και με το γεγονός ότι 
σημειώνεται γρηγορότερη γλωσσική ανάπτυξη των 
κοριτσιών, σε συνδυασμό με το ότι ο τραυλισμός 
εκδηλώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις στην ηλικία 
ραγδαίας ανάπτυξης του λόγου. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΥ 

2.1. Είδη δυσρυθμιών 
     Υπάρχουν διάφορες συμπεριφορές, οι οποίες 
μπορούν να διαταράξουν την ομαλή ροή ενός 
μηνύματος. Αυτές οι συμπεριφορές  είναι οι λεγόμενες 
δυσρυθμίες και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις 
ακόλουθες τρείς κατηγορίες: επιμηκύνσεις, επαναλήψεις 
και μπλοκαρίσματα. Οι επαναλήψεις αποτελούνται από 
επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή ακόμα και ολόκληρων 
λέξεων και φράσεων και αποτελούν χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του τραυλισμού, το οποίο εκδηλώνεται τόσο 
στην ομιλία των παιδιών προσχολικής ηλικίας που 
ξεκινούν να τραυλίζουν, όσο και στην ομιλία των 
ενηλίκων που τραυλίζουν (Johnson & Leutenegger, 
1961). Κατά τις επιμηκύνσεις σημειώνονται παρατάσεις 
ηχηρών και άηχων ήχων, αλλά και εκπνεόμενου αέρα, 
ενώ οι αρθρωτές φαίνεται να παραμένουν σταθεροί 
(Guitar, 2006). Τα μπλοκαρίσματα αποτελούν μια 
απροσδόκητη και απότομη διακοπή της ροής του 
εκπνεόμενου αέρα, αλλά και των αρθρωτικών κινήσεων 
(Guitar, 2006).  
     Κατά τη διάρκεια που ένα άτομο τραυλίζει, 
παρουσιάζονται και άλλες λεκτικές μορφές 
συμπεριφοράς, που γίνονται συνήθως εύκολα αντιληπτές 
από τους ακροατές. Κάποιες από αυτές είναι οι παύσεις, 
οι παρεμβολές και οι αναθεωρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, 
μπορούμε να αναφέρουμε πως οι παύσεις συνήθως 
προηγούνται των λέξεων, στις οποίες το άτομο 
παρουσιάζει δυσκολία στην εκφορά του πρώτου 
φθόγγου. Οι αναθεωρήσεις είναι το φαινόμενο εκείνο, 
κατά το οποίο το άτομο αντικαθιστά την λέξη την οποία 
ξεκινάει να εκφέρει τραυλίζοντας, με άλλη λέξη, 
έχοντας πάντα ως στόχο την αποφυγή του τραυλισμού 
του (Van Riper, 1982). Οι παρεμβολές αφορούν την 
προσθήκη ορισμένων φθόγγων ή φράσεων που ωστόσο 
δεν παραποιούν το νόημα της πρότασης (Johnson, 1961). 
Όλες αυτές οι δυσρυθμίες, οι οποίες αναφέρονται και ως 
φαινόμενα δισταγμού, θα πρέπει να εκδηλώνονται 
συστηματικά και να μην εντάσσονται στα φυσιολογικά 
πλαίσια, έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί η διάγνωση του 
τραυλισμού σε ένα άτομο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 
ίδια φαινόμενα δισταγμού, μπορεί ο ίδιος ακροατής να 
τα αντιληφθεί, είτε ως ενδείξεις τραυλισμού, είτε ως 
φυσιολογικά κάτω από διαφορετικές συνθήκες 
(Williams & Kent, 1958). Ένας τρόπος διαχωρισμού του 
τραυλισμού από μία φυσιολογικά δύσρυθμη ομιλία, 
είναι η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των 
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δυσρυθμιών, καθώς και άλλων παραγόντων όπως είναι η 
αντίδραση του ατόμου σε αυτές (Curlee, 1998). 

2.2. Δευτερογενή συμπτώματα τραυλισμού 
     Επιπλέον, υπάρχουν και μη λεκτικές συμπεριφορές 
που θεωρούνται δευτερογενή συμπτώματα και 
συνοδεύουν τις στιγμές τραυλισμού του ατόμου. Αυτές 
οι συμπεριφορές αποτελούν σωματικές ενέργειες και 
μέσω αυτών, το άτομο προσπαθεί να εμποδίσει ή να 
«καλύψει» τα επεισόδια τραυλισμού. Σε αυτό το είδος 
συμπεριφορών συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: το 
κλείσιμο των ματιών, η ένταση στους μύες του λαιμού, η 
εναλλαγή του ύψους ή της έντασης της φωνής, η αύξηση 
του ρυθμού της ομιλίας, η αποφυγή της βλεμματικής 
επαφής, η ρυτίδωση του μετώπου, το συνεχές άνοιγμα 
και κλείσιμο των βλεφάρων, η πίεση των χειλιών μεταξύ 
τους, διάφορες κινήσεις των μυών του προσώπου, 
κινήσεις της κεφαλής και των χεριών, η εφίδρωση, το 
κοκκίνισμα, ο τρόμος των χειλιών ή των ποδιών, το 
σούφρωμα χειλιών, το δάγκωμα των χειλιών, η συνεχής 
κίνηση της γλώσσας εκτός στόματος, το σφίξιμο και το 
τρίξιμο των δοντιών, το χτύπημα των χεριών στο πόδι, 
το κλείσιμο γροθιά και οι κλωτσιές. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο και η 
συχνότητά εμφάνισής τους  μπορεί και να αυξάνεται 
σταδιακά. Σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται πως τα άτομα 
τα οποία τραυλίζουν, παρουσιάζουν δυσχέρεια στην 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και εμφανίζουν 
τάσεις αποφυγής των καταστάσεων εκείνων, στις οποίες 
νιώθουν πως ο τραυλισμός τους θα γίνει αντιληπτός 
(Silverman, 1996). Επίσης υποστηρίζεται πως τα άτομα 
αυτά αγχώνονται σε καταστάσεις που απαιτούν λεκτική 
επικοινωνία, μετά από κάποια εκδήλωση τραυλισμού. Ο 
ομιλητής είναι πολύ πιθανό να αισθανθεί ντροπή, 
αγωνία αλλά και απογοήτευση για μια πιθανή 
επανεμφάνιση του προβλήματος (Bloodstein, 1987).  
Σε μια ακόμα έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας, παρατηρήθηκε πως τα μισά 
περίπου προτιμούσαν να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις 
των οποίων γνώριζαν την απάντηση, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η πιθανότητα να εκδηλώσουν τραυλισμό 
(Knudsen, 1939). Όταν η εκδήλωση τραυλισμού 
αποτελεί ένα μακροχρόνιο φαινόμενο, τότε τα 
συναισθήματα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω 
μπορεί εύκολα να μετατραπούν σε πεποιθήσεις για τον 
εαυτό τους (Guitar, 2006). Η έναρξη του τραυλισμού 
μπορεί να είναι είτε σταδιακή, είτε και αιφνίδια. 

2.3. Είδη τραυλισμού 
     Είναι ακόμα χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι ο 
τραυλισμός διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες 
(Daly, 1986, Mahr και Leith, 1992, Helm-Estabrooks, 
1999): εξελικτικός και επίμονος τραυλισμός, ο 
ψυχογενής ή επίκτητος τραυλισμός, ο νευρογενής 
επίκτητος τραυλισμός και το «cluttering». Για ένα μικρό 
αριθμό παιδιών, σε ποσοστό μικρότερο από  1%, ο 
τραυλισμός μπορεί να μην υποχωρήσει αυτόματα, αλλά 
να χειροτερέψει. Αυτός είναι και ο λεγόμενος 
εξελικτικός τραυλισμός και αποτελεί το πιο συχνό είδος 
τραυλισμού. Πιο αναλυτικά μπορούμε να πούμε ότι ο 

εξελικτικός και επίμονος τραυλισμός, σύμφωνα με τους 
Yairi και Seery (2011), εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη 
του παιδιού και πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό 
φαινόμενο. Χαρακτηρίζεται από τα εμφανή στοιχεία της 
ομιλίας, όπως διακοπές στην ροή της ομιλίας, που 
μπορεί να περιλαμβάνουν επαναλήψεις, επιμηκύνσεις 
και παύσεις. Μπορούν επίσης να παρατηρηθούν και 
δευτερογενή σωματικά συμπτώματα, αλλά και 
συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου. Αν αυτό το 
είδος τραυλισμού συνεχίζει να εμφανίζεται για διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών χρόνων, τότε συνήθως 
χαρακτηρίζετε ως επίμονος ή χρόνιος. 
      Όταν αναφερόμαστε στον ψυχογενή ή επίκτητο 
τραυλισμό, εννοούμε τη διαταραχή εκείνη, που τα 
συμπτώματά της είναι παραπλήσια με αυτά του 
εξελικτικού και του επίμονου τραυλισμού, με τη μόνη 
διαφορά όμως ότι εδώ μπορούμε να έχουμε αιφνίδια 
έναρξή του, έπειτα από κάποια έντονη κατάσταση 
άγχους ή μετά από κάποιο τραυματικό επεισόδιο. Σε 
αυτό το είδος τραυλισμού είναι πιο πιθανό να 
συναντήσουμε επαναλήψεις αρχικών ή τονιζόμενων 
συλλαβών. Σύμφωνα με τον Guitar (2006), εκδηλώνεται 
πιο συχνά σε εφήβους και ενήλικα άτομα, ενώ σπάνια 
συναντάται σε μικρότερες ηλικίες.   
      Ο νευρογενής επίκτητος τραυλισμός οφείλεται σε 
επίκτητη νευρολογικά ασθένεια ή βλάβη. Σύγχρονες 
έρευνες υποστηρίζουν ότι τα συμπτώματα στη ροή της 
ομιλίας αυτών των ασθενών είναι ανάλογα της 
εγκεφαλικής βλάβης της οποίας τα προκάλεσε, ωστόσο 
είναι γνωστό ότι παρουσιάζονται κυρίως επαναλήψεις 
(De Nil & Brutten, 1991).  Και σε αυτό το είδος 
τραυλισμού  μπορεί να εμφανίζονται δευτερεύουσες 
συμπεριφορές, αλλά σε πιο ήπιο βαθμό από αυτές που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ο όρος cluttering στα 
ελληνικά δεδομένα χρησιμοποιείται και ως ταχυλαλία. 
Αποτελεί μια σύνθετη διαταραχή ομιλίας με γενετική 
βάση και εμφανίζεται κυρίως κατά την ανάπτυξη του 
παιδιού. Είναι μια διαταραχή ομιλίας και λόγου η οποία 
συχνά καταλήγει σε γρήγορη, δυσρυθμική, ανοργάνωτη 
και ακατάληπτη ομιλία. Ωστόσο οι γνώσεις μας σχετικά 
με το cluttering δεν είναι επαρκείς μέχρι και σήμερα. 

2.4. Αίτια τραυλισμού 
    Αναμφισβήτητα, είναι σημαντικό να γίνονται γνωστά 
τα αίτια εμφάνισης του τραυλισμού, έτσι ώστε να είναι 
εφικτό να σχεδιαστεί και η κατάλληλη θεραπευτική 
παρέμβαση. Ωστόσο αυτό θεωρείται δύσκολο (Manning, 
2001). Η ακριβής αιτιολογία της εμφάνισης αυτής της 
διαταραχής δεν έχει ακόμα κατανοηθεί πλήρως. 
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οφείλεται σε 
περιβαλλοντικά, οργανικά και ψυχογενή αίτια ή ακόμα 
μπορεί και να είναι αποτέλεσμα  συγκεκριμένων 
μαθημένων συμπεριφορών. Ορισμένοι υποστηρίζουν 
πως ο τραυλισμός εμφανίζεται ως αποτέλεσμα 
αδυναμίας σωστής κίνησης των αρθρωτών που 
χρειάζονται για την ομιλία και ως αποτέλεσμα 
τραυμάτων ή ακόμα και να έχει γενετική βάση 
(Manning, 2001). Ο τραυλισμός, ως αποτέλεσμα 
περιβαλλοντικών αιτιών, έχει ως προϋπόθεση την 
ύπαρξη κάποιας οργανικής προδιάθεσης σε ένα άτομο, 
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ώστε αυτό να εκδηλώσει αυτή τη διαταραχή κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες. Υποστηρίζεται πως υπάρχει 
και κληρονομικός παράγοντας στην εκδήλωση του 
τραυλισμού. Το 50% των ατόμων που τραυλίζουν, 
αναφέρουν πως έχουν στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον κάποιον που επίσης τραυλίζει (Manning, 
2001). Από το 1930 και μετά, άρχισε να υποστηρίζεται 
και η άποψη πως ο τραυλισμός οφείλεται σε 
ψυχολογικούς παράγοντες. Θεωρείται ως ένα νευρωτικό 
σύμπτωμα που συνδέεται με ορισμένες εσωτερικές 
συγκρούσεις του ατόμου (Owens, Metz, & Haas, 2003). 
Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, το άγχος καθιστά 
ανίκανο το άτομο να φέρει εις πέρας δραστηριότητες 
που πριν γίνονταν αυτόματα μέχρι τώρα και έτσι έχει ως 
αποτέλεσμα μια ομιλία με στοιχεία τραυλισμού. Ωστόσο 
οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν επαρκούν, 
ώστε να ισχυριστούμε πως γενικά κάποιο ψυχολογικό 
πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει οπωσδήποτε και 
τραυλισμό. Το άτομο που τραυλίζει, στην προσπάθειά 
του να αποφύγει τον τραυλισμό του, μπορεί να οδηγήσει 
στην διατήρησή του ή ακόμα και στην ενίσχυσή του. 
Επίσης, όσο πιο μεγάλη είναι η αναμονή της  
προσπάθειας επικοινωνίας, τόσο πιο μεγάλη είναι και η 
πιθανότητα αυτού του ατόμου να τραυλίσει (Forte & 
Schlesinger, 1972). Επιπρόσθετα, η λανθασμένη 
συμπεριφορά των γονέων ως προς τον τρόπο ομιλίας 
των παιδιών τους, μπορεί να ευθύνεται και για την 
εκδήλωση τραυλισμού . Ακόμα, μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα πιεστικών καταστάσεων που βιώνει το 
παιδί, όταν για παράδειγμα οι απαιτήσεις του περίγυρού 
του από αυτό, είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές 
δυνατότητές του (Starkweather, 1987). Σημαντικό ρόλο 
στην εκδήλωση του τραυλισμού σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας, διαδραματίζει και η ποιότητα των σχέσεων που 
έχει το παιδί με τους συνομηλίκους του, ο βαθμός 
συνεργασίας του με τους δασκάλους του, οι μαθησιακές 
του επιδόσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το παιδί 
αντιλαμβάνεται τον ίδιο του τον εαυτό μέσα στο σχολικό 
του περιβάλλον. 

2.5. Διάγνωση του τραυλισμού 
    Αφού αναφερόμαστε σε διαταραχή της ομιλίας, όπως 
ορίσαμε τον τραυλισμό, η ειδικότητα που φαίνεται να 
είναι κατάλληλη για αξιολόγηση και παρέμβαση είναι οι 
λογοθεραπευτές. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη  
μας ότι τα φανερά αυτά προβλήματα στην ομιλία των 
παιδιών, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα κάποιας άλλης 
διαταραχής. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η συνεργασία 
του λογοθεραπευτή και με άλλες ειδικότητες, όπως για 
παράδειγμα με ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντική και πιο αποτελεσματική η 
διεπιστημονική προσέγγιση, για να επιτευχθεί  καλύτερη 
αξιολόγηση και παρέμβαση. Σύμφωνα με το 
διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-IV, προτείνονται τα τρία 
ακόλουθα κριτήρια για να γίνει η διάγνωση του 
τραυλισμού. Θα πρέπει να υπάρχει διαταραχή στη 
ρυθμική διαμόρφωση και στη φυσιολογική ροή της 
ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συχνή παρουσία 
ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: 1) επιμηκύνσεις 
ήχων, 2) επαναλήψεις συλλαβών και ήχων, 3) 

επιφωνήματα, 4) παύσεις μέσα στη λέξη, 5) γεμάτες ή 
κενές παύσεις της ομιλίας, 6) περιφράσεις, 7) παραγωγή 
λέξεων με υπερβολική ένταση και τέλος 8) επαναλήψεις 
ολόκληρων μονοσύλλαβων λέξεων. Θα πρέπει η 
διαταραχή αυτή της ροής της ομιλίας να παρεμποδίζει τη 
σχολική ή επαγγελματική απόδοση ή την κοινωνική 
επικοινωνία του ατόμου. Αν υπάρχει κινητικό ελάττωμα 
του λόγου ή αισθητηριακό έλλειμμα, οι δυσκολίες της 
ομιλίας είναι μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως 
συνοδεύουν αυτά τα προβλήματα. Κατά την 
αξιολόγηση, η πιο μεγάλη δυσκολία εντοπίζεται στη 
διαφοροποίηση ανάμεσα στις στιγμές δισταγμού που 
αποτελούν ενδείξεις για παρουσία τραυλισμού και στις 
φυσιολογικές  δυσρυθμίες που μπορεί να εμφανίζονται 
στη ροή ομιλίας των παιδιών. Αυτό συμβαίνει επειδή 
έχουν παρατηρηθεί υψηλά ποσοστά αλληλοεπικάλυψης 
των φαινομένων αυτών (Johnson & Inness, 1939). 
      Τα κριτήρια που έχουν προταθεί για να υπάρχει 
διάκριση ανάμεσα στα φυσιολογικά από τα παθολογικά 
φαινόμενα δισταγμού είναι τα ακόλουθα (Silverman, 
2004): 1) η χρονολογική ηλικία του ατόμου, 2) το 
νοητικό του επίπεδο, 3) η ύπαρξη τραυλισμού σε κάποιο 
άλλο μέλος της οικογένειας, 4) η συχνότητα και η 
διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων δισταγμού, 5) η 
ύπαρξη έντασης κατά τη διάρκεια των φαινομένων 
δισταγμού και τέλος 6) η εκδήλωση δευτερογενών 
συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια των φαινομένων 
δισταγμού. Πιο αναλυτικά μπορούμε να πούμε, πως 
πρέπει να αξιολογούνται σωστά αν οι συμπεριφορές που 
παρουσιάζει το παιδί είναι συμβατές με το αναπτυξιακό 
του επίπεδο. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει ιστορικό 
τραυλισμού στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι πιο 
πολύ πιθανό τα φαινόμενα δισταγμού να αποτελούν 
σημαντική ένδειξη ύπαρξης τραυλισμού. Ακόμα, οι 
ενδείξεις αυτές είναι πιο σοβαρές όσο πιο συχνά 
εκδηλώνονται και όσο πιο πολύ διαρκούν αυτά τα 
φαινόμενα. Για μια σφαιρική και σωστή αξιολόγηση, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική και μια συνέντευξη με τους 
γονείς του παιδιού. Χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά 
με το ιστορικό ανάπτυξης των δυσκολιών στη ροή του 
λόγου του παιδιού, όσο και για τη διερεύνηση των 
βασικών προβληματισμών των γονέων και των 
αντιλήψεων που έχουν σχετικά με τις δυσκολίες αυτές 
που παρουσιάζει το παιδί (Conture, Evaluating 
childhood stuttering, 1997). Επίσης, χρειάζεται να 
γνωρίζουμε πως διαφοροποιείται η συχνότητα 
εμφάνισης του τραυλισμού, ανάλογα με το πλαίσιο στο 
οποίο βρίσκεται το παιδί κάθε φορά. Καλό είναι και να 
γνωρίζουμε αν μπορούν να συσχετίζουν τον τραυλισμό 
με κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Σημαντική είναι και η 
πληροφορία για τη στάση των ίδιων των γονιών 
απέναντι σε αυτή τη δυσκολία του παιδιού τους. 
Συνήθως, οι πρώτες αντιδράσεις των γονιών για αυτή τη 
διαταραχή είναι επικριτικές και αρνητικές (Yairi, 1997). 
Μια ευρέως αποδεκτή μέθοδος αξιολόγησης, είναι η 
αξιολόγηση ενός δείγματος ομιλίας του παιδιού με 
τουλάχιστον 300 λέξεις (Conture, Stuttering, 1990). Στη 
συγκεκριμένη αξιολόγηση, δίνεται έμφαση στους 
ακόλουθους παράγοντες: 1) συχνότητα εκδήλωσης 
φαινομένων δισταγμού στην ομιλία, 2) η διασπορά 
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συγκεκριμένων ειδών φαινομένων δισταγμού, 3) η 
διάρκεια των φαινομένων δισταγμού, 4) ο ρυθμός 
ομιλίας του παιδιού, 5) σύγκριση ρυθμού ομιλίας 
παιδιού με μητέρας, 6) εκδήλωση μη λεκτικών μορφών 
συμπεριφοράς και τέλος 7) το γενικότερο επίπεδο 
ανάπτυξης λόγου. Πιο αναλυτικά, μπορούμε να πούμε 
πως η συχνότητα αναφέρεται στον αριθμό των λέξεων, 
στις οποίες εκδηλώνονται συμπτώματα τραυλισμού, στο 
σύνολο των λέξεων του δείγματος ομιλίας που 
εξετάζουμε. Η διασπορά αφορά στη συχνότητα με την 
οποία εμφανίζονται συγκεκριμένα είδη δυσρυθμιών, στο 
σύνολο των λέξεων στις οποίες εκδηλώθηκαν αυτά τα 
φαινόμενα. Συνήθως στα παιδιά που τραυλίζουν, τα 
φαινόμενα δισταγμού τείνουν να εκδηλώνονται πάνω 
από δυο φορές στην ίδια λέξη ή σε παραπάνω από δύο 
λέξεις στην ίδια πρόταση (Conture, 1997). Επιπρόσθετα, 
η μείωση της διάρκεια των φαινομένων δισταγμού, 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια αρχική ένδειξη βελτίωσης σε 
ένα πρόγραμμα παρέμβασης στον τραυλισμό (Cherry & 
Sayers, 1956). Στα παιδιά που παρουσιάζουν τραυλισμό, 
η διάρκεια των φαινομένων αυτών, κατά μέσο όρο είναι 
μισό δευτερόλεπτο (Zebrowski & Conture, 1989). Όσο 
συχνότερα είναι τα φαινόμενα δισταγμού και όσο πιο 
πολύ μεγάλη διάρκεια έχουν, τόσο λιγότερες λέξεις 
μπορεί να παράγει το παιδί μέσα σε ένα λεπτό. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον Conture (1997), οι 
μητέρες των παιδιών που παρουσιάζουν τραυλισμό, 
υιοθετούν συνήθως πιο γρήγορο ρυθμό ομιλίας σε σχέση 
με το παιδί, Αυτή η διαφορά, μπορεί να υπερβαίνει τις 
δυο συλλαβές ανά δευτερόλεπτο. Οι μη λεκτικές μορφές 
συμπεριφοράς που μπορεί να συνοδεύουν τις στιγμές 
τραυλισμού, μας δίνουν αρκετά σημαντικές πληροφορίες  
για το πόσο το παιδί έχει αντιληφθεί τις δυσκολίες του 
στη ροή της ομιλίας του και αν προσπαθεί με κάποιο 
τρόπο να τις αντισταθμίσει. Αν υπάρχουν και άλλες 
διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού και 
ανάλογα και με το βαθμό σοβαρότητάς τους, λαμβάνεται 
πάντα υπόψη στο σχεδιασμό κάποιας θεραπευτικής 
παρέμβασης, για την σωστή ιεράρχηση των 
θεραπευτικών στόχων. Πολύ συχνά, η βάση για μια 
επιτυχή θεραπευτική παρέμβαση είναι η λεπτομερής 
ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού, ο εντοπισμός των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του και η 
επεξεργασία όλων αυτών, θα αποτελέσουν την ειδοποιό 
διαφορά ανάμεσα σε μια θεραπεία που οδηγεί απλά σε 
μείωση των συμπτωμάτων και σε εκείνη τη θεραπεία, 
που οδηγεί στην σφαιρική αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς. 

2.6. Θεραπευτική παρέμβαση 
      Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι πάντα η 
πιο λειτουργική επικοινωνία των ατόμων. Πιο 
συγκεκριμένα, τα άτομα με τραυλισμό θα πρέπει στο 
τέλος της θεραπείας να μπορούν να πουν ακριβώς αυτό 
που θέλουν, και όχι αυτό που τους επιτρέπει η 
διαταραχή τους να πουν, με καταληπτό τρόπο πάντα για 
τους ακροατές τους (Williams, 2006). Η θεραπευτική 
παρέμβαση είναι σκόπιμο να ξεκινά άμεσα από τη 
στιγμή που επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της διαταραχής. 
Μια άμεση παρέμβαση θα επιφέρει τα βέλτιστα δυνατά 

αποτελέσματα και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν προλαβαίνει να εδραιωθεί ο 
τραυλισμός και τροποποιούνται πιο εύκολα οι 
συμπεριφορές, τα συναισθήματα και οι σκέψεις 
(Manning, 2001). Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, οι 
επικρατέστερες θεραπευτικοί μέθοδοι διακρίνονται σε 
δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία είναι αυτές που 
έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της λεκτικής 
ευχέρειάς τους. Στη δεύτερη κατηγορία είναι αυτές που 
έχουν ως κύριο στόχο την τροποποίηση των 
συμπτωμάτων του τραυλισμού (Ramig & Bennett, 
1997). Ωστόσο, όλες αυτές οι μέθοδοι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά. Ένα από τα πιο 
γνωστά προγράμματα άμεσης θεραπευτικής 
αντιμετώπισης του τραυλισμού σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας, το οποίο βασίζεται στις αρχές της 
συντελεστικής μάθησης  είναι το πρόγραμμα Σταδιακής 
Αύξησης του Μήκους και της Πολυπλοκότητας των 
προτάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά καλούνται 
να διαβάσουν με ευχέρεια, υλικό με σταδιακά 
αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας (Ryan & Van Kirk, 1983). 
Στόχος πάντα κάθε προγράμματος παρέμβασης, πρέπει 
να είναι η σταδιακή αύξηση της έκτασης και της 
πολυπλοκότητας του λόγου των παιδιών που έχουν τη 
διαταραχή. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά 
κάνουν και αναπνευστικές ασκήσεις, αφού έχει 
παρατηρηθεί πως κατά την εμφάνιση του τραυλισμού, 
διαταράσσεται και η ομαλή λειτουργία της αναπνοής 
(Conture, Treatment efficacy: stuttering., 1996). Τα 
παιδιά εκπαιδεύονται και στο να κινούν απαλά τους 
αρθρωτές τους και να διακινούν ελεύθερα τον αέρα. Για 
το στόχο αυτό, συχνά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια 
συσκευή καθυστερημένης ακουστικής 
ανατροφοδότησης (Cooper & Cooper, 1996). Ακόμα, 
σκοπός πάντα της θεραπευτικής παρέμβασης είναι και η 
μείωση του ρυθμού της ομιλίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
λεκτική ευχέρεια (Wall & Myers, 1995). Αξίζει να 
αναφερθεί πως η ανάπτυξη θετικών στάσεων ως προς τη 
λεκτική επικοινωνία, σχετίζεται πάντα και με καλύτερα 
αποτελέσματα κατά τη θεραπευτική παρέμβαση 
(Andrews & Cutler, 1974). 
      Ως θετικοί προγνωστικοί παράγοντες για την έκβαση 
του τραυλισμού μπορούν να θεωρηθούν: το φύλο, το 
αρνητικό οικογενειακό ιστορικό, η απουσία άλλων 
γλωσσικών προβλημάτων και η αισθητή μείωση του 
τραυλισμού με την πάροδο του χρόνου, έπειτα από την 
έναρξή του (Zebrowski, The topography of beginning 
stuttering., 1995). Σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των γονέων, 
αλλά και των εκπαιδευτικών σε κάθε προσπάθεια 
θεραπευτικής παρέμβασης που γίνεται (Rustin & Cook, 
1995). Το σχολικό περιβάλλον είναι ένας ιδιαίτερα 
σημαντικός χώρος, στον οποίο ο τραυλισμός είναι 
πιθανό να επιδεινώνεται ή και να υποχωρεί, ανάλογα με 
τα καθημερινά βιώματα του παιδιού. 
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                  4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1. Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 
    Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συμπεριφορά των 
σημαντικών άλλων προς το παιδί με τραυλισμό αποτελεί 
παράγοντα για την διατήρηση ή μείωση της 
δυσλειτουργίας του. Κατά διαστήματα, η έρευνα έχει 
επικεντρωθεί στις γνώσεις και στάσεις που διατηρούν οι 
γονείς, οι κλινικοί, οι δάσκαλοι και οι σύμβουλοι των 
ατόμων με τραυλισμό, καθώς και τα ίδια τα άτομα που 
τραυλίζουν. Ακόμα, μελέτες που εστιάζουν στην 
σημασία του δασκάλου μέσα στην τάξη και την 
συμβολή του στην επιτυχία ενός προγράμματος 
παρέμβασης, φαίνεται να διαπιστώνουν πως ο ρόλος του 
δασκάλου έχει εξέχουσα σημασία, τόσο για την ζωή του 
παιδιού που τραυλίζει, όσο και για την επιτυχία των 
θεραπευτικών προγραμμάτων που παρακολουθεί. 
Γενικά, οι στάσεις των δασκάλων για τον τραυλισμό 
αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις τους για αυτόν, γεγονός 
που φαίνεται από το ότι όσο πιο πολλές είναι οι γνώσεις 
τους για το πρόβλημα του τραυλισμού, τόσο πιο θετική 
είναι η στάση τους απέναντι σε αυτόν. 
      Σκοπός της παρούσας πτυχιακής έρευνας είναι να 
διερευνήσει τις στάσεις και τις απόψεις εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γενικής Παιδείας, που 
υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της χώρας μας,  σχετικά 
με τους μαθητές σχολικής ηλικίας  που παρουσιάζουν 
τραυλισμό. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι 
να διερευνήσει τις απόψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους μέσα στην τάξη, 
για τις στιγμές τραυλισμού των μαθητών, αλλά και τις 
σκέψεις τους για τα αίτια του φαινομένου, τις επιπτώσεις 
του και την αντιμετώπισή του.  
      Οι μαθητές με τραυλισμό, αποτελούν αυξανόμενο 
ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού και η 
αλληλεπίδραση τους με τους εκπαιδευτικούς είναι 
άκρως σημαντική για την διαμόρφωση της 
προσωπικότητας τους και της σχολικής, αλλά  και της 
επαγγελματικής τους εξέλιξης. Επίσης, οι απόψεις και οι 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές 
με τραυλισμό, αποτελούν την βάση για την κοινή 
γραμμή αντιμετώπισης, επιλογής και εφαρμογής 
στρατηγικών για την αποτελεσματικότερη απόδοση των 
μαθητών με τραυλισμό. Επομένως, η σπουδαιότητα της 
παρούσας έρευνας είναι μεγάλη, καθώς θα μας οδηγήσει 
σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις του 
έχουν οι εκπαιδευτικοί για τους μαθητές που 
παρουσιάζουν  τραυλισμό. 

4.2. Δείγμα έρευνας και χαρακτηριστικά 
      Για το σκοπό της παρούσας μελέτης, συμμετείχαν 
στην έρευνα 38 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που είχαν κάποια χρόνια προϋπηρεσίας σε 
δημοτικά σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 10 
άντρες (26,3%) και 28 γυναίκες (73,7%). Οι ηλικίες τους 
κυμαίνονταν από 25 έως 58 χρόνια με μέσο όρο τα 40 
έτη. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, 
ήταν να έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα ως εκπαιδευτικοί 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως όλοι οι 
συμμετέχοντες είχαν από 1 έως 37 έτη προϋπηρεσίας, με 

μέσο όρο τα 11,4 έτη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν, παρατηρούμε πως μόνο οι 8 (21,1%) από 
τους 38 συνολικά συμμετέχοντες, είχαν παρακολουθήσει 
κάποιο σεμινάριο σχετικά με τον τραυλισμό, μέχρι τη 
στιγμή που διεξήχθη η έρευνα. 

4.3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
      Για το σκοπό της έρευνας δημιουργήθηκε ένα 
διαδικτυακό αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, μέσω της 
εφαρμογής GoogleForms, το οποίο στάλθηκε μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά και μόνον σε 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Γενικής Παιδείας  για συμπλήρωση. Το ερωτηματολόγιο 
που δημιουργήθηκε, αποτελείται από 3 ερωτήσεις 
σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των 
συμμετεχόντων, όπως το φύλο, την ηλικία και τα έτη της 
προϋπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επίσης, έχει  8 ερωτήσεις σχετικά με τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές με 
τραυλισμό. Αρχικά, τους θέτουμε το ερώτημα αν έχουν 
παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο 
σχετικό με τον τραυλισμό και σε τι ποσοστό συναντάνε 
στις τάξεις που διδάσκουν με παιδιά με αυτή τη 
διαταραχή. Ακολουθεί μια ερώτηση για το είδος των 
δυσρυθμιών που εκδηλώνουν οι μαθητές και για το ποιες 
είναι οι κυρίαρχες δευτερεύουσες συμπεριφορές, που 
συνοδεύουν τις στιγμές τραυλισμού. Στη συνέχεια, 
θέσαμε στους εκπαιδευτικούς το ερώτημα σε τι 
ειδικότητα θα παρέπεμπαν έναν μαθητή τους που 
εκδηλώνει αυτή τη διαταραχή του τραυλισμού και σε τι 
είδους αίτια πιστεύουν ότι οφείλεται. Η επόμενη 
ερώτηση είναι για το αν έχουν παρατηρήσει οι στιγμές 
τραυλισμού είναι πιο έντονες κάτω από κάποιες 
συγκεκριμένες συνθήκες και αν κατά τη διαδικασία της 
ανάγνωσης, φαίνεται να είναι λιγότερο έντονο το 
συγκεκριμένο φαινόμενο. Η τελευταία ερώτηση αυτού 
του αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου αφορούσε στο είδος 
των συμπεριφορών, που γίνονται αποδέκτες αυτά τα 
παιδιά που τραυλίζουν από τους συμμαθητές τους, μέσα 
στο σχολικό τους περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με όσα 
έχουν παρατηρήσει οι εκπαιδευτικοί τους. Το 
ερωτηματολόγιο όπως είδαμε, αποτελείται συνολικά από 
δώδεκα ερωτήσεις κλειστού τύπου. Επιλέχθηκαν αυτού 
του τύπου ερωτήσεις, κυρίως, γιατί δίνουν την 
δυνατότητα στον ερωτώμενο να απαντήσει γρήγορα 
αλλά και εύκολα και στους ερευνητές να 
κωδικοποιήσουν και να αναλύσουν πιο εύκολα και 
γρήγορα τα αποτελέσματά τους. Οι ερωτήσεις ήταν 
απλές, σύντομες και σαφώς διατυπωμένες. Το 
ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από ένα συνοδευτικό 
κείμενο το οποίο ανέφερε τον σκοπό του 
ερωτηματολογίου, σε ποιους απευθυνόταν και μια 
ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία με τους 
ερευνητές, για τυχών σχόλια και απορίες.  Πριν την 
αποστολή του ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες 
προηγήθηκε μια πιλοτική φάση διεξαγωγής της έρευνας, 
όπου το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στοχευόμενα σε 7 
εκπαιδευτικούς προκειμένου να το συμπληρώσουν, να  
παραθέσουν την κριτική τους σχετικά με το 
ερωτηματολόγιο, τους προβληματισμούς τους, τις 
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συμβουλές τους για βελτίωση αλλά και τον χρόνο που 
χρειάστηκαν για να το συμπληρώσουν. Σκοπός της 
πιλοτικής φάσης ήταν να αποκλειστούν πιθανά 
διαδικαστικά προβλήματα αποστολής του 
ερωτηματολογίου, να αυξήσουμε την αξιοπιστία της 
έρευνάς μας και του ερωτηματολογίου, να διαπιστωθούν 
και να διορθωθούν τυχών ασάφειες στην διατύπωση των 
ερωτήσεων. Αφού λάβαμε τις  απαντήσεις των 7 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση της 
έρευνας, κάναμε τις σχετικές διορθώσεις/ βελτιώσεις για 
να λάβει το ερωτηματολόγιο την τελική του μορφή 
(Παράρτημα 1.), τότε προωθήσαμε το ερωτηματολόγιο, 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε αρκετούς 
εκπαιδευτικούς για την διεξαγωγή της έρευνας και την 
συλλογή των δεδομένων μας. Η έρευνα και η συλλογή 
των δεδομένων ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου, 
διήρκησε για ένα μήνα και έληξε στις αρχές Μαρτίου 
του 2018. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω των 
υπολογιστικών φύλλων Excel (Microsoft Office 2016)  
και του προγράμματος SPSS (SPSS, Version 23 
Statistical Software, SPSS Inc., Chicago, IL). 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1. Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα 
     Μετά τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε ένα 
Υπολογιστικό Φύλλο Excel (Microsoft Office 2016), 
ακολούθησε η καταγραφή τους και η επεξεργασία τους 
στο πρόγραμμα SPSS (SPSS, Version 23 Statistical 
Software, SPSS Inc., Chicago, IL). Το ερωτηματολόγιο 
συμπληρώθηκε πλήρως από 38 εκπαιδευτικούς και με 
βάση τις απαντήσεις τους,  προέκυψαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα. Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια 
περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
ερωτηματολογίου σε πίνακες και γραφήματα (πίτες) ανά 
ερώτηση, η οποία προέκυψε από την ομαδοποίηση των 
απαντήσεων όλων  των εκπαιδευτικών. Μετά τις 
δημογραφικές ερωτήσεις, η πρώτη ερώτηση που θέσαμε 
στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ήταν σε τι 
ποσοστό συναντούν παιδιά που εκδηλώνουν στιγμές 
τραυλισμού στις τάξεις που διδάσκουν. Από τα 
αποτελέσματα, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους, που αγγίζει το 73,7% 
αναφέρουν πως στις τάξεις τους μόνο 1-10% των 
μαθητών τους φαίνεται να παρουσιάζει τραυλισμό. 
Μόνο 7 (18,4%) από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν 
ότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 10-20% και μόλις 
ένας εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι δεν έχει συναντήσει 
ποτέ μαθητή να παρουσιάζει στιγμές τραυλισμού 
(πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1.  Ποσοστό μαθητών που συναντούν να τραυλίζει. 

 

Η επόμενη ερώτηση που τους απευθύναμε αφορά στο 
είδος των δυσρυθμιών που συναντούν πιο συχνά οι 
εκπαιδευτικοί στα παιδιά που τραυλίζουν. Οι επιλογές 
που τους δίνονταν, ήταν η επανάληψη φθόγγων, η 
επανάληψη συλλαβών, η επανάληψη λέξεων, η 
επανάληψη φράσεων, οι επιμηκύνσεις, οι παύσεις, οι 
παρεμβολές και οι αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με τις 
απαντήσεις που συλλέξαμε, φαίνεται ως δυσρυθμίες να 
επικρατούν οι επαναλήψεις συλλαβών σε ποσοστό 
81,6%, ενώ ακολουθούν οι παρεμβολές σε ποσοστό 
68,4%. Στη συνέχεια παρατηρούνται οι αναθεωρήσεις 
(47,4%) και οι επαναλήψεις φθόγγων και λέξεων 
(39,5%). 
      Στη συνέχεια, το επόμενο ερώτημα που θέσαμε 
αφορούσε στις δευτερεύουσες συμπεριφορές, που 
συνοδεύουν τον τραυλισμό και στόχος ήταν να 
εντοπίσουμε ποιες παρατηρούν πιο συχνά. Σύμφωνα με 
τα δεδομένα, πιο συχνά ως δευτερεύουσα συμπεριφορά 
εκδηλώνονται οι κινήσεις των ματιών, σε ποσοστό 
63,2%. Η δεύτερη επικρατέστερη δευτερεύουσα 
συμπεριφορά που εμφανίζεται είναι οι ρυθμικές κινήσεις 
των άκρων, σε ποσοστό 47,4% . Η επόμενη ερώτηση 
που απευθύναμε στους συμμετέχοντες, είχε ως στόχο να 
μάθουμε τις απόψεις τους ως προς τα αίτια εμφάνισης 
του τραυλισμού. Η ερώτηση τους έδινε την δυνατότητα 
να εκφράσουν την άποψή τους για το αν τα αίτια αυτής 
της διαταραχής είναι κληρονομικά, ψυχολογικά ή 
νευρολογικά. Από τα αποτελέσματα γίνεται εύκολα 
αντιληπτό πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, σε 
ποσοστό 81,6% συμμερίζεται την άποψη, πως ο 
τραυλισμός είναι αποτέλεσμα ψυχολογικών 
παραγόντων. Από τους 38 συνολικά εκπαιδευτικούς που 
συμμετείχαν, μόνο οι 5 (13,2%) υποστήριξαν πως τα 
αίτια της διαταραχής είναι νευρολογικά, ενώ μόλις 2 
εκπαιδευτικοί (5,3%) είχαν την άποψη ότι οφείλεται σε 
κληρονομικούς παράγοντες (πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2. Παράγοντες που οφείλεται ο τραυλισμός 

 
Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου, έθετε στους 
εκπαιδευτικούς τον προβληματισμό σχετικά με το που 
θα παρέπεμπαν έναν μαθητή τους που τραυλίζει. Οι 
επιλογές που τους δίνονταν ήταν η παραπομπή σε 
ψυχολόγο, σε λογοθεραπευτή ή συνδυαστικά  και στους 
δύο. Φάνηκε πως το 55,3% των εκπαιδευτικών θα 
παρέπεμπε τα παιδιά και στις δυο ειδικότητες που 
αναφέρθηκαν. Το 36,8% των συμμετεχόντων 
υποστήριξε πως θα παρέπεμπε σε λογοθεραπευτή, ενώ 
μόλις το 7,9% θα παρέπεμπε σε ψυχολόγο (πίνακας 3). 
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Πίνακας 3. Ειδικότητα που θα παρέπεμπαν. 

 
Η ερώτηση που ακολουθούσε αφορούσε στην άποψη 
των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες, στις οποίες 
παρατηρούν πως οι στιγμές τραυλισμού των μαθητών 
είναι πιο έντονες. Οι απαντήσεις, ανάμεσα στις οποίες 
καλούνταν να επιλέξουν ήταν ο θυμός, το άγχος και 
τέλος η κούραση. Οι 37 από τους 38 συνολικά 
εκπαιδευτικούς, σε ποσοστό δηλαδή 97,4%, 
ισχυρίστηκαν πως οι στιγμές τραυλισμού των μαθητών 
τους, φαίνονται πιο έντονες σε καταστάσεις έντονου 
άγχους. Μόνο ένας ανέφερε πως έχει παρατηρήσει πιο 
έντονο τον τραυλισμό σε συνθήκες θυμού, ενώ κανένας 
δεν έχει συσχετίσει τις στιγμές τραυλισμού με την 
κούραση των μαθητών του (πίνακας 4). 
 

 
Πίνακας 4. Καταστάσεις που είναι πιο έντονος ο τραυλισμός 

 
Η επόμενη ερώτηση ήταν αν έχουν παρατηρήσει, αν οι 
στιγμές τραυλισμού των μαθητών τους μειώνονται κατά 
τη διαδικασία της ανάγνωσης. Από τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν φάνηκε πως το 78,9% των εκπαιδευτικών, 
έχουν παρατηρήσει ότι κατά την ανάγνωση, μειώνονται 
οι στιγμές τραυλισμού, ενώ το υπόλοιπο 21,1% δεν 
υποστήριξε την ίδια άποψη. Η τελευταία ερώτηση που 
απευθύναμε,  αφορούσε στις συμπεριφορές που δέχονται 
στο σχολικό περιβάλλον τα παιδιά που παρουσιάζουν τη 
διαταραχή του τραυλισμού. Η ερώτησή μας ήταν αν 
δέχονται αποδοχή, απόρριψη ή αν συνεχώς διακόπτονται 
από τους συμμαθητές τους για να διορθώσουν τα λάθη 
που εκδηλώνονται κατά την ομιλία τους. Από τα 
δεδομένα  που συλλέχθηκαν, φαίνεται πως στην 
πλειοψηφία τους, με ποσοστό 71,1%, έχουν 
παρατηρήσει πως αυτά τα παιδιά συνεχώς διακόπτονται 
από τους συμμαθητές τους για διορθώσεις κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας τους. Δέκα από τους τριάντα οχτώ 
συμμετέχοντες υποστήριξαν πως παρατηρούν ότι αυτά 
τα παιδιά δέχονται απόρριψη από τους συνομηλίκους 
τους. Τέλος, φαίνεται πως μόνο ένα μικρό ποσοστό της 
τάξης του 2,6%, έχει παρατηρήσει αυτά τα παιδιά με τον 
τραυλισμό να δέχονται την απόλυτη αποδοχή από τους 
συμμαθητές τους, παρά τις δυσκολίες στην ομιλία τους 
(πίνακας 5). 
 

 
Πίνακας 5. Τι συμπεριφορές δέχονται αυτά τα παιδιά 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
      Από τα προαναφερόμενα, μπορούμε να εξάγουμε 
σημαντικά συμπεράσματα για τις στάσεις και τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σχετικά με τον τραυλισμό. Γίνεται 
αντιληπτό, χωρίς όμως να μπορούμε να γενικεύσουμε τα 
αποτελέσματα ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν παρακολουθήσει κάποια ειδική επιμόρφωση 
σχετικά με τον τραυλισμό και αυτό αναπόφευκτα δεν 
βοηθάει στην ευαισθητοποίησή τους για αυτή τη 
διαταραχή. Ωστόσο, φαίνεται πως συναντούν μόνο ένα 
πολύ μικρό ποσοστό μαθητών που παρουσιάζει στιγμές 
τραυλισμού μέσα στις τάξεις τους. Κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας των μαθητών που τραυλίζουν, οι εκπαιδευτικοί 
παρατηρούν πιο συχνά να πραγματοποιούν επαναλήψεις 
συλλαβών και παρεμβολές, ενώ σπανίως παρατηρούν 
επαναλήψεις φράσεων και επιμηκύνσεις.  Όπως 
αποκαλύπτουν οι ίδιοι, φαίνεται οι στιγμές αυτές 
τραυλισμού να συνοδεύεται και από δευτερεύουσες 
συμπεριφορές, όπως είναι αναμενόμενο. Οι 
επικρατέστερες φαίνεται να είναι οι μη συνηθισμένες 
κινήσεις των ματιών και ακολουθούν οι ρυθμικές 
κινήσεις άκρων. Ακόμα, από το δείγμα μας 
διαπιστώθηκε, πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η 
συγκεκριμένη διαταραχή είναι κυρίως αποτέλεσμα 
ψυχολογικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, αυτά τα 
παιδιά, φαίνεται πως οι περισσότεροι θα τα παρέπεμπαν 
σε λογοθεραπευτή και ψυχολόγο για αξιολόγηση και 
παρέμβαση. Με βάση πάλι τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας, 
φαίνεται πως μέσα στην τάξη οι μαθητές συνηθίζουν να 
εκδηλώνουν πιο έντονα τις στιγμές τραυλισμού τους υπό 
συνθήκες πιο έντονου άγχους. Κατά την διαδικασία της 
ανάγνωσης επίσης, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν πως 
μειώνονται οι δυσρυθμίες των παιδιών που τραυλίζουν. 
Τέλος, όπως οι ίδιοι μαρτυρούν στην πλειοψηφία τους 
πως τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή στην τάξη τους, 
διακόπτονται συνεχώς από τους συμμαθητές τους κατά 
την ομιλίας τους, με στόχο να διορθωθούν, ενώ 
ελάχιστοι είδαν αυτά τα παιδιά να βιώνουν την απόλυτη 
αποδοχή από τους συνομηλίκους τους. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνονται νοσηλευτές στην 
Ελλάδα στη θέση ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ως 
αρμόδιοι για την φροντίδα παιδιών Α.Μ.Ε.Α. και μαθητών που 
πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας. Η παρούσα ποιοτική 
έρευνα διερευνά τις απόψεις και τις εμπειρίες τεσσάρων 
νοσηλευτών του Νομού Αργολίδας, σχετικά με τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά και τον ρόλο τους όσον 
αφορά την αγωγή και προαγωγή υγείας. Επιπλέον, 
διερευνώνται προτάσεις τους για αλλαγές του θεσμού στο 
μέλλον. Σε γενικές γραμμές, τα βασικά ευρήματα της έρευνας 
δείχνουν πως ο ρόλος των σχολικών νοσηλευτών είναι 
χρήσιμος στη σχολική μονάδα, και βρίσκει ένα ευρύ πεδίο 
εφαρμογής. Χρειάζονται ωστόσο κάποιες βελτιώσεις όσον 
αφορά το θεσμικό πλαίσιο κατοχύρωσης των καθηκόντων των 
σχολικών νοσηλευτών.  
 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός νοσηλευτής, ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό, αγωγή υγείας.  

 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Η αντίληψη ότι µεταξύ των στόχων της 
εκπαίδευσης οφείλει να συγκαταλέγεται και η 
υιοθέτηση µιας υγιούς στάσης και συµπεριφοράς, 
δεν είναι νέα. Το σχολείο µε τη διδασκαλία, 
λειτουργούσε από τα αρχαία κιόλας χρόνια σαν 

δίαυλος για το πέρασµα πλήθους µηνυµάτων προς 
το παιδί, αφού είναι ο χώρος στον οποίο 
διαμορφώνονται πολλά από τα πρότυπα 
συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τις Καλοκαιρινού και 
Σουρτζή, το 1900 εξαιτίας του συνωστισμού 
χιλιάδων μεταναστών στη Νέα Υόρκη, υπήρξε 
έντονη έξαρση στην εμφάνιση μεταδοτικών 
ασθενειών, και έτσι η Lillian Wald πρότεινε την 
ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα στα σχολεία, με 

επισκέψεις και επιθεωρήσεις. Η πρώτη σχολική 
νοσηλεύτρια στη Νέα Υόρκη ήταν η Lena Rogers, 
η οποία το 1902 με αφορμή την εμφάνιση μιας 
δερµατικής νόσου, που έπληττε κυρίως τα παιδιά, 
άρχισε να προσφέρει νοσηλευτικές υπηρεσίες εντός 
του σχολείου (Καλοκαιρινού, Σουρτζή, 2005). 
Το 1960 εντάσσονται στα σχολεία της Αμερικής 

και τα πρώτα προγράμματα Αγωγής Υγείας, τα 
οποία ωστόσο δεν είχαν συγκεκριμένη θεματική 
κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, αρχίζει να 
δημιουργείται μια σύγχυση για το πεδίο και το 
εύρος της σχολικής νοσηλευτικής. Την επόμενη 
δεκαετία, λόγω της εμφάνισης φαινομένων όπως η 
χρήση ναρκωτικών, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα, οι ανεπιθύμητες κυήσεις και η νεανική 
εγκληματικότητα, δόθηκε μεγάλη σημασία στην 
Αγωγή Υγείας εντός του σχολείου και 
πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές στα μέχρι 
τότε υπάρχοντα προγράμματα. Γενικά, από το 1920 
και ύστερα, η νοσηλευτική υπηρεσία στο σχολείο 
επεκτάθηκε πάρα πολύ, τόσο σαν τµήµα της 
κοινοτικής νοσηλευτικής µε κέντρο την 
υγειονοµική υπηρεσία της κοινότητος, όσο και σαν 
υπηρεσία εξαρτηµένη από το Υπουργείο  Παιδείας. 
Μετά από τη Νέα Υόρκη, ο θεσµός του σχολικού 
νοσηλευτή επεκτάθηκε και στις άλλες πολιτείες 
των Ηνωµένων Πολιτειών, και στον Καναδά και 
σταδιακά µεταφέρθηκε στις Ευρωπαϊκές χώρες, µε 
μικρές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. 
Σήµερα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση 
και προαγωγή της υγείας, ανοίγονται νέοι ορίζοντες 
και δίνονται ξεχωριστές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της Σχολικής Υγιεινής και της 
Νοσηλευτικής στο χώρο του σχολείου. Έτσι, το 
σχολείο µετατρέπεται σε ένα κοινοτικό κέντρο, με 
την Σχολική Νοσηλευτική να αποτελεί ουσιαστικά 
μια μετεξέλιξη, η καλύτερα μια υποκατηγορία της 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής (Καλοκαιρινού, 
Σουρτζή, 2005). 

 
1.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ 
Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας 
εισήγησης, κρίνεται σημαντικό να αποσαφηνιστεί 

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική 
ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν 
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα 
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά 
η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για 
οικονομικό όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. 
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τι σημαίνει να είναι κάποιος σχολικός νοσηλευτής 
αλλά και πώς ορίζεται η σχολική νοσηλευτική.  
Σύμφωνα με τις Καλοκαιρινού & Σουρτζή (2005), 
η  σχολική νοσηλευτική αποτελεί μια εξειδίκευση 
της νοσηλευτικής επιστήμης, που ως σκοπό έχει να 
προάγει την ευεξία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και 
τη βελτίωση των επιδόσεων των σπουδαστών διά 
βίου. Έτσι, οι σχολικοί νοσηλευτές προάγουν τη 
θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική 
ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια. 
Πραγματοποιούν παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών 
προβλημάτων υγείας, διαχειρίζονται περιπτώσεις 
και συνεργάζονται ενεργά με άλλους, με στόχο να 
ενισχύσουν την ικανότητα του μαθητή και της 
οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση, 
αυτοϋπεράσπιση και μάθηση.  
Από τον παραπάνω ορισμό, διαφαίνεται ότι η 
σχολική νοσηλευτική είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
την αγωγή και προαγωγή υγείας. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), «η αγωγή 
υγείας είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που 
αποβλέπει στην διαμόρφωση ή και τροποποίηση 
προτύπων συμπεριφοράς, τα οποία οδηγούν στην 
προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου 
υγείας» (Αθανασίου, 2007). 
Όσον αφορά τώρα την αγωγή υγείας στο σχολείο, 
περιλαμβάνεις όλες εκείνες τις διαδικασίες και τις 
ενέργειες, που λαμβάνουν χώρα εντός του 
σχολικού περιβάλλοντος και αποσκοπούν στην 
προώθηση της αγωγής υγείας και στην εκπαίδευση 
των μαθητών για τις αρχές της. Διακρίνεται στους 
ακόλουθους τύπους: α) πρωτογενής αγωγή υγείας, 
η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες που προάγουν 
την υγεία και προφυλάσσουν τους μαθητές από 
ασθένειες (π.χ. ενημερώσεις, εμβολιασμοί, 
επίσκεψη οδοντιάτρου στο σχολείο για έλεγχο 
στοματικής υγιεινής κ.α.), β) δευτερογενής αγωγή 
υγείας, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων και την παραπομπή σε 
άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας ή την 
παραπομπή σε κάποια εξωσχολική υπηρεσία υγείας 
(π.χ. ένας σοβαρός τραυματισμός που πρέπει να 
αντιμετωπισθεί με μεταφορά στο νοσοκομείο) και         
γ) τριτογενής αγωγή υγείας, η οποία παρέχεται 
συνήθως σε μαθητές, που πάσχουν από χρόνια 
προβλήματα υγείας, τα οποία δεν χρήζουν 
θεραπείας. Στόχος της είναι η καλύτερη 
αποκατάσταση και προσαρμογή αυτών των 
μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και η 
ψυχολογική υποστήριξη και 
συμβουλευτική/εκπαιδευτική καθοδήγηση. (πχ. 
ένας μαθητής που λόγω ενός ατυχήματος δεν θα 
καταφέρει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων των 

κάτω άκρων, ένας μαθητής που υποβάλλεται σε 
χημειοθεραπείες κ.ο.κ.) (Αθανασίου, 2007). 
 

1.3 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Στην Ελλάδα ο θεσμός είναι σχετικά καινούργιος. 
Η πρώτη χρονολογία σταθμός για την ανάπτυξη της 
σχολικής νοσηλευτικής, είναι το 1985, αφού την 
χρονιά εκείνη εισάγεται ο κλάδος των λεγόμενων 
«επιμελητών» στα σχολεία ειδικής αγωγής. Το 
1999 ο κλάδος των επιμελητών υπάγεται στο ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα οι 
επιμελητές να κατοχυρωθούν επίσημα πλέον και να 
αυξηθούν οι οικονομικές τους απολαβές. Ένα 
χρόνο αργότερα, το 2000, οι επιμελητές 
μετονομάζονται σε κλάδο «ΠΕ 25 Σχολικοί 
Νοσηλευτές», γεγονός που σήμανε την νομοθετική 
κατοχύρωση και θεσμοθετημένη πρόσληψη των 
νοσηλευτών σε σχολεία, όχι μόνο ειδικής, αλλά και 
γενικής αγωγής.  

1.4. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το έργο των σχολικών νοσηλευτών 
προσανατολίζεται προς έναν κύριο άξονα, την 
αγωγή και προαγωγή υγείας. Έτσι, συνοπτικά θα 
λέγαμε πως στα καθήκοντα των σχολικών 
νοσηλευτών περιλαμβάνονται τα εξής: παρέχουν 
πρώτες βοήθειες, παρεμβαίνουν και 
αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε τραυματισμό ή 
ατύχημα εντός του σχολικού περιβάλλοντος, 
αναλαμβάνουν την φαρμακευτική αγωγή των 
μαθητών στο σχολείο, συνεργάζονται με άλλους 
εξωσχολικούς φορείς και διοργανώνουν ημερίδες 
ενημέρωσης και εκστρατείες πρόληψης, 
φροντίζουν για τακτικούς ιατρικούς ελέγχους και 
δωρεάν εξετάσεις,  ελέγχουν και διασφαλίζουν την 
ποιότητα και την ασφάλεια του σχολικού 
περιβάλλοντος. 

Το έργο ωστόσο και η διαδικασία πρόσληψης του 
σχολικού νοσηλευτή διαφέρει μεταξύ σχολικών 
δομών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Όσον 
αφορά τα σχολεία της ειδικής αγωγής, η 
τοποθέτηση του σχολικού νοσηλευτή είναι 
υποχρεωτική. Ο νοσηλευτής παρέχει μαζική 
φροντίδα υγείας, αφού είναι υπεύθυνος για όλους 
τους μαθητές. Εκτός από το νοσηλευτικό του ρόλο, 
ο σχολικός νοσηλευτής ασκεί και παιδαγωγικό-
διδακτικό ρόλο, αφού υλοποιεί το μάθημα της 
Σωματογνωσίας και της Αγωγής Υγείας. Επίσης, 
παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση σε μαθητές 
και γονείς, πάντα σε συνεργασία και με το 
υπόλοιπο εργαζόμενο προσωπικό.  
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Στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, η πρόσληψη του 
σχολικού νοσηλευτή είναι πιο περίπλοκη, και 
γίνεται κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα. 
Ουσιαστικά, ο κηδεμόνας αιτείται συνεχή 
νοσηλευτική παρακολούθηση για το παιδί του, το 
οποίο πάσχει από κάποιο πρόβλημα υγείας, π.χ. 
σακχαρώδη διαβήτη, επιληψία κ.τ.λ. Η αίτηση αυτή 
για να γίνει αποδεκτή, πρέπει να  ελεγχθεί και από 
το Υπουργείο Υγείας, και από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μόνο 
εφόσον εγκριθεί, θα μπορέσει να τοποθετηθεί ένας 
νοσηλευτής σαν προσωπικό παράλληλης στήριξης 
για τον μαθητή, που χρήζει παρακολούθησης. Στο 
γενικό δηλαδή σχολείο, ο νοσηλευτής παρέχει 
εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, και ασκεί τον 
αμιγώς νοσηλευτικό του ρόλο.  

2. Η παρούσα έρευνα 
 

2.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 
 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί 
ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή, μέσα από 
τέσσερις μελέτες περίπτωσης. Συγκεκριμένα, η 
έρευνα επικεντρώνεται στο πως οι τέσσερις 
σχολικές νοσηλεύτριες υλοποιούν στη πράξη το 
ρόλο τους, τι καθήκοντα ασκούν καθημερινά, τι 
δυσκολίες συναντούν και τι μελλοντικές αλλαγές 
προτείνουν.  
Συνοπτικά, τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που 
κατεύθυναν την ερευνητική διαδικασία, είναι τα 
ακόλουθα : 

 Ποιες είναι οι προσωπικές πεποιθήσεις των 
τεσσάρων σχολικών νοσηλευτών για την 
αγωγή και προαγωγή υγείας στο σχολείο, 
και κατά πόσο πιστεύουν πως μπορεί να 
επιτευχθεί; 

 Ποια καθήκοντα ασκούν καθημερινά και τι 
δυσκολίες αντιμετωπίζουν; 

 Ποιες αλλαγές προτείνουν για την 
προαγωγή του θεσμού στο μέλλον;.  

 

2.2. Μεθοδολογία 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας 
διεξήχθη μια ποιοτική έρευνα μικρής εμβέλειας. Το 
ζήτημα που απασχόλησε ερευνητικά 
προσεγγίστηκε μέσα από τις μελέτες περίπτωσης 
τεσσάρων σχολικών νοσηλευτών, που εργάζονται 
σε σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης του 
Νομού Αργολίδας. Ειδικότερα, ελήφθησαν 
τέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις, προκειμένου 

να δημιουργηθεί μια αρχική τάση για το υπό 
διερεύνηση θέμα, τον ρόλο του σχολικού 
νοσηλευτή.  
Η πρόσβαση στις τέσσερις νοσηλεύτριες 
επιτεύχθηκε εύκολα και άμεσα, κατόπιν της 
μεσολάβησης του Διευθυντή του ΚΕΔΔΥ 
Ναυπλίου. Οι τέσσερις νοσηλεύτριες, με τις οποίες 
διεξήχθη η συνέντευξη, αποτελούν ουσιαστικά ένα 
μικρό δείγμα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
πτυχιακής εργασίας. Έτσι, πραγματοποιήθηκε μια 
«βολική δειγματοληψία» από ολόκληρο τον 
πληθυσμό των εργαζόμενων σχολικών νοσηλευτών 
πανελλαδικά. Το βασικό ερευνητικό εργαλείο για 
την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, όπως 
προαναφέρθηκε, ήταν η συνέντευξη. Κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις τέσσερις 
νοσηλεύτριες, και αφού λήφθηκε η συγκατάθεση 
για τη συμμετοχή τους, τόσο από τις ίδιες, όσο και 
από τον Διευθυντή τους, δόθηκε η δυνατότητα 
επιλογής του χώρου διεξαγωγής της συνέντευξης, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικείο και άνετο 
κλίμα εξαρχής.  

 
Πίνακας 1 : Συμμετέχουσες νοσηλεύτριες και είδος 
δομής, στην οποία υπηρετούν. 
 
Οι συνεντεύξεις με τη Σ3 και τη Σ4 
πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του σχολείου, 
κατόπιν άδειας του Διευθυντή και του Συλλόγου 
Διδασκόντων, ενώ οι συνεντεύξεις με τη Σ1 και τη 
Σ2 υλοποιήθηκαν σε εξωτερικό χώρο. 
 

2.3. Ημιδομημένη συνέντευξη 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το ερευνητικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω πτυχιακή εργασία 
ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Σύμφωνα με τους 
Παπαναστασίου και Παπαναστασίου (2016), η 
ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured 
interview) περιλαμβάνει προκαθορισμένες 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, που υποβάλλονται 
πάντα με την ίδια σειρά, όπως και στη δομημένη 
συνέντευξη, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει και 
ορισμένες ερωτήσεις ανοικτού τύπου, που 
υποβάλλονται από τον συνεντευκτή για 
πληρέστερη κατανόηση της απάντησης που δόθηκε 
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αζόμενης  

 
 
Σ1 

  
 
Σ2 
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Σ4 
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με την κλειστή ερώτηση. Η ημιδομημένη 
συνέντευξη έχει δηλαδή έναν «προκαθορισμένο 
σκελετό», αλλά ταυτόχρονα δίνει την ευελιξία στον 
ερευνητή να προσθέσει ανάλογα με την περίπτωση, 
και άλλες συμπληρωματικές ερωτήσεις, αλλά 
κατευθύνεται με βάση ορισμένες βασικές 
ερωτήσεις, που είναι κοινές προς όλους τους 
συμμετέχοντες. Στην παρούσα έρευνα (όπως και σε 
όλες τις έρευνες) οι ερωτήσεις καθορίστηκαν με 
βάση τον ερευνητικό σκοπό και τα ερευνητικά 
ερωτήματα, που είχαν τεθεί εξαρχής. Έτσι, οι 
κύριοι άξονες, που διερευνήθηκαν μέσω των 4 
συνεντεύξεων, ήταν : α) οι αντιλήψεις των 4 
νοσηλευτριών για τον ρόλο του σχολικού 
νοσηλευτή, με βάση την μέχρι τώρα εργασιακή 
τους εμπειρία, β) η προσπάθεια για ένταξη της 
αγωγής υγείας στην εκπαίδευση των μαθητών, γ) 
τα καθημερινά καθήκοντά τους και ο τρόπος, με 
τον οποίο αυτά υλοποιούνται, δ) οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν και ε) οι αλλαγές που προτείνουν 
στο μέλλον.  
 

2.4. Δεοντολογικά ζητήματα 
 
Κατά την διεξαγωγή της συνέντευξης και 
γενικότερα κατά τη συγγραφή της τρέχουσας 
εργασίας, επιδιώχθηκε να τηρούνται οι βασικοί 
κανόνες δεοντολογίας. Με βάση προηγούμενες 
βιβλιογραφικές αναφορές, η ποιοτική έρευνα 
θεωρείται λιγότερο αντικειμενική και περισσότερο 
επιρρεπής στη μεροληψία σε σχέση με την 
ποσοτική έρευνα. Οι Monahan και Fisher (2010) 
υποστηρίζουν πως αυτή η πεποίθηση είναι άδικη, 
ενώ οι Cohen, Manion και Μorrison (2008) 
θεωρούν πως σε όλα σχεδόν τα είδη κοινωνικής 
έρευνας, ποιοτικής και ποσοτικής, ανακύπτουν 
συχνά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. Ως επί 
το πλείστον, το ατομικό δικαίωμα για ιδιωτικότητα 
βρίσκεται σε αντίθεση με το δημόσιο δικαίωμα στη 
γνώση (Cohen, Manion, Morrison, 2008). 
Ορισμένα από τα πιο σημαντικά και πιο 
συνηθισμένα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, 
που μπορεί να ανακύψουν στη ποιοτική κοινωνική 
έρευνα είναι τα ακόλουθα : εμπιστευτικότητα και 
ανωνυμία, εντιμότητα και εμπιστοσύνη, προστασία 
συμμετεχόντων από πιθανούς κινδύνους, 
πληροφορημένη συναίνεση, κόστος και όφελος, 
πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας, 
ανάλυση και χρήση των αποτελεσμάτων  
(Ιωσηφίδης, 2008). 
Οι βασικοί κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 
ελήφθησαν υπόψην. Από την πρώτη τηλεφωνική 
επικοινωνία ενημέρωσα και τις τέσσερις 
νοσηλεύτριες για το ερευνητικό μου θέμα, τον 
ερευνητικό μου σκοπό και τη διαδικασία της 

συνέντευξης. Σεβάστηκα απόλυτα την όποια 
επιθυμία τους για το χώρο διεξαγωγής της 
συνέντευξης και φρόντισα κατά την διάρκεια της 
συζήτησης μας να δημιουργήσω ένα κλίμα άνεσης 
και εμπιστοσύνης, ούσα προσανατολισμένη μόνο 
στα ερευνητικά μου ερωτήματα, χωρίς να κάνω 
άλλες αδιάκριτες προσωπικές ερωτήσεις. Τέλος, 
τήρησα την συμφωνία μας περί ανωνυμίας και τους 
απέστειλα ηλεκτρονικά την εργασία μου μετά το 
πέρας της.  
 

2.5. Επιλογικά 
 
Αξίζει να αναφερθεί πως ιδανικά, αν θέλαμε να 
προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα για τον 
θεσμό του σχολικού νοσηλευτή, ο πληθυσμός της 
έρευνας θα έπρεπε να ήταν στο σύνολο του, όλοι οι 
σχολικοί νοσηλευτές, που εργάζονται για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σε σχολεία Γενικής και 
σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο θεωρώ πως 
σκιαγραφείται μια πρώτη εικόνα τάσεων για το τι 
συμβαίνει και δημιουργείται μια καλή αφετηρία για 
περαιτέρω έρευνα, παρόλο που το ερευνητικό μου 
δείγμα είναι μικρό.  
 
3. Αποτελέσματα  

 
3.1. Τρόποι υλοποίησης του ρόλου στην πράξη 

 
Και οι τέσσερις νοσηλεύτριες ερωτώμενες για το 
ρόλο τους εντός του σχολείου, είχαν την ίδια 
άποψη. Όλες θεωρούν πως ο θεσμός του σχολικού 
νοσηλευτή είναι σημαντικός ή μάλλον αναγκαίος, 
και πιστεύουν πως στο μέλλον έχει να προσφέρει 
πολλά. Και οι τέσσερις έδωσαν μεγάλη σημασία 
στο κομμάτι της νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και 
της άμεσης επέμβασης σε απρόβλεπτα περιστατικά. 
Όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης σε 
θέματα αγωγής και προαγωγής υγείας, οι 
νοσηλεύτριες που εργάζονται σε ειδικά σχολεία, 
ισχυρίστηκαν πως δίνουν αρκετή βαρύτητα και σε 
αυτό το κομμάτι. Συγκεκριμένα, η Σ4 αναφέρει 
χαρακτηριστικά : 
«Είμαι υποχρεωμένη με βάση τον νόμο να διδάσκω 
το μάθημα της Αγωγής Υγείας στους μαθητές. Έχω 5 
διδακτικές ώρες την ημέρα, στις οποίες προσπαθώ 
να εφαρμόζω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υγιεινής, 
το οποίο το διαμορφώνω εγώ ανάλογα με τις 
ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών. Αναλαμβάνω 
μικρές ομάδες, συνήθως των 5 ατόμων, και 
προσπαθώ η διδασκαλία μου να είναι 
εξατομικευμένη». 
Για τις νοσηλεύτριες που εργάζονται σε γενικά 
σχολεία, το διδακτικό κομμάτι φαίνεται να έγκειται 
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στη προσωπική θέληση της καθεμίας. Η 
νοσηλεύτρια Σ2 αναφέρει χαρακτηριστικά : 
«Εμείς διοριζόμαστε σαν προσωπικό παράλληλης 
στήριξης. Ουσιαστικά η δουλειά μας είναι να 
προσέχουμε το παιδί, για το οποίο έχουμε διοριστεί. 
Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του καθενός το 
πόσο θα προσπαθήσει να κάνει πράγματα εντός του 
σχολείου». 
Ωστόσο, εκτός από την προσωπική θέληση του 
κάθε σχολικού νοσηλευτή απαραίτητη είναι και η 
δεκτικότητα για την πραγματοποίηση καινοτόμων 
δράσεων, αλλά και η όρεξη για συνεργασία από τον 
Διευθυντή και από το σύλλογο διδασκόντων. Η 
νοσηλεύτρια Σ2 προσθέτει : 
«Είχα αρκετό χρόνο ελεύθερο και ήθελα να κάνω 
πράγματα για τα παιδιά. Ευτυχώς και ο Διευθυντής, 
αλλά και η δασκάλα της Γ’ τάξης ήταν πολύ 
πρόθυμοι στο να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι, 
αποφασίσαμε την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης να 
κάνουμε για 2 μήνες μαθήματα για την σωστή 
διατροφή. Μάθαμε τις βασικές κατηγορίες 
τροφίμων, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το 
διατροφικό πρόγραμμα του καθενός, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις και τις ανάγκες του». 
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους ρόλο, και οι 4 
νοσηλεύτριες ανέφεραν πως έχουν δώσει μεγάλη 
σημασία στο κομμάτι της παροχής πρώτων 
βοηθειών. Τα παιδικά ατυχήματα είναι ένα σύνηθες 
φαινόμενο, ειδικά στον χώρο του σχολείου, που 
περνούν αρκετές ώρες τα παιδιά και εμπλέκονται 
σε πολλές δραστηριότητες. Η νοσηλεύτρια Σ4 
αναφέρει πως έχει πραγματοποιήσει αρκετά 
ενδοσχολικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς σε ένα ειδικό σχολείο τα 
περιστατικά είναι πολλά και πιστεύει πως είναι 
προαπαιτούμενο να γνωρίζει όλο το προσωπικό τις 
βασικές αρχές αντιμετώπισης.  
Τέλος, εκτός από τον αμιγώς νοσηλευτικό τους 
ρόλο και τον εκπαιδευτικό, που εξαρτάται από το 
είδος του σχολείου (γενικό ή ειδικό) και από μια 
σειρά άλλων παραμέτρων (προσωπική θέληση, 
συνεργασία με άλλες ειδικότητες, συγκατάθεση 
από τους ανώτερους), τρεις από τις τέσσερις 
νοσηλεύτριες επισήμαναν και τη συμβολή τους στη 
ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και στη 
συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων.  
Η νοσηλεύτρια Σ4 αναφέρει : 
«1 μέρα την εβδομάδα πραγματοποιούμε 
συμβουλευτική γονέων. Συγκεκριμένα, έχουμε ορίσει 
την Τετάρτη. Έρχονται οι γονείς εντός των ωρών του 
σχολικού ωραρίου και τους ενημερώνουμε για την 
πρόοδο των παιδιών, συζητάμε για προβλήματα που 
μπορεί να έχουν προκύψει. […] Η ομάδα 
συμβουλευτικής απαρτίζεται από έμενα, την 

ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του 
σχολείου.» 
Η νοσηλεύτρια Σ4 τονίζει πως εκτός από τα 
οργανικά προβλήματα που εμφανίζουν οι μαθητές, 
πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν και έντονη 
ψυχοπαθολογική συμπτωματολογία. Η 
συννοσηρότητα στα Α.Μ.Ε.Α είναι ένα σύνηθες 
φαινόμενο. Κάθε χρόνο ισχυρίζεται πως 
αυξάνονται τα κρούσματα ψυχώσεων. 
Χαρακτηριστικά συμπληρώνει :  
«Τα παιδιά αυτά δεν είναι άρρωστα παιδιά. Δεν θα 
πάρουν αντιβίωση και θα τους περάσει. Είναι παιδιά 
με ιδιαίτερες ικανότητες, που έχουν ανάγκη από μια 
άλλη προσέγγιση. Ολιστική». 
 
 
3.2. Θετικές και αρνητικές εμπειρίες/Δυσκολίες 

 
O δεύτερος κύριος ερευνητικός άξονας είχε 
κατεύθυνση τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει 
μέχρι τώρα, αλλά και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι τέσσερις 
νοσηλεύτριες.  
Και οι τέσσερις νοσηλεύτριες είχαν προϋπηρεσία 
στο κλινικό κομμάτι, είχαν εργασθεί σε 
νοσοκομεία, οπότε το κομμάτι της παροχής 
νοσηλευτικής φροντίδας δεν φαίνεται να τις έχει 
δυσκολέψει.  
Η Σ3 και η Σ4, που εργάζονται στα ειδικά σχολεία 
της περιοχής, έχουν να θυμούνται αρκετά δύσκολα 
περιστατικά. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν 
επιληπτικές κρίσεις σε βαθμό λιποθυμίας και 
απώλειας αισθήσεων, για τα οποία ήταν 
απαραίτητη η διακομιδή στο κοντινότερο 
νοσοκομείο. Ενώ οι ίδιες ήταν εξοικειωμένες με 
την εικόνα του λιπόθυμου παιδιού και διέθεταν την 
εγρήγορση, την ψυχραιμία και την 
αποφασιστικότητα, που χρειάζονται αυτές τις 
στιγμές, το υπόλοιπο δυναμικό του σχολείου, τόσο 
οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές, είχαν μείνει 
έκπληκτοι και έντρομοι με το περιστατικό. 
Χαρακτηριστικά η Σ3 αναφέρει : 
«Προσπαθούσα να κάνω την δουλειά και άκουγα 
παντού φωνές και κλάματα. Από τους μαθητές. Και 
οι δάσκαλοι δεν επενέβηκαν για να τους 
ηρεμήσουν». 
Αναφέρει επίσης πως ουσιαστικά τα σεμινάρια 
Πρώτων Βοηθειών που οργανώνουν στο σχολείο, 
έχουν ως στόχο την εξοικείωση με τέτοιες 
καταστάσεις και την άμεση παρέμβαση σε κάποιο 
αντίστοιχο συμβάν. Το ειδικό σχολείο είναι ένας 
χώρος, που φιλοξενεί παιδιά με αρκετά 
προβλήματα, και επομένως θα πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό ανά 
πάσα ώρα και στιγμή.  
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Όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας με τους 
άλλους συναδέλφους και της αποδοχής τους από τις 
άλλες ειδικότητες του σχολείου οι απόψεις 
διίστανται. Υπάρχουν και θετικές και αρνητικές 
εμπειρίες, καθώς τρεις στις τέσσερις νοσηλεύτριες 
αναφέρουν πως δεν υπάρχουν προβλήματα 
συνεργασίας ή αποδοχής, μία όμως ισχυρίζεται πως 
δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ένα θετικό κλίμα 
ανάμεσα στην ίδια και στους συναδέλφους της. Η 
Σ1 αναφέρει: 
«Νιώθουν πως παραβιάζεις τον χώρο τους. Δεν 
θέλουν να μπουν άλλες ειδικότητες στο σχολείο». 
Άλλο ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των απαντήσεων των 
νοσηλευτριών, είναι αυτό της επικοινωνίας και της 
συνεννόησης με τους γονείς. Οι νοσηλεύτριες που 
εργάζονται στα ειδικά σχολεία της περιοχής 
αναφέρουν πως υπάρχουν γονείς που δεν 
ενδιαφέρονται τόσο για το πρόβλημα του παιδιού, 
ή αρνούνται να το αποδεχθούν. Όταν 
αντιλαμβάνονται πως το παιδί δεν έχει παρουσιάσει 
πρόοδο, κατηγορούν το προσωπικό του σχολείου, 
πολλές φορές καταφεύγουν εντός του χώρου και 
δημιουργούν εντάσεις, γεγονός που φυσικά 
δυσκολεύει το έργο τους. Υπάρχουν όμως και 
γονείς, με τους οποίους το σχολείο έχει αναπτύξει 
μια πολύ καλή σχέση, γονείς που ενημερώνουν και 
ενημερώνονται συνέχεια για την υγεία του παιδιού 
τους, κάτι που φυσικά διευκολύνει το έργο των 
νοσηλευτών. 
Η Σ1, που εργάζεται σε γενικό δημοτικό σχολείο 
της περιοχής, υποστηρίζει πως η επικοινωνία με 
τους κηδεμόνες του παιδιού την έχει δυσκολέψει 
πάρα πολύ. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι γονείς 
έχουν αναθέσει όλο το βάρος της φροντίδας του 
παιδιού πάνω της. Νιώθει πως έχει επωμιστεί 
μεγαλύτερο φορτίο από το αναμενόμενο, καθώς οι 
γονείς επιδιώκουν να επικοινωνούν μαζί της και τις 
ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου.  
Οι νοσηλεύτριες επίσης φαίνεται να δυσκολεύονται 
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και στον 
προσδιορισμό μεταξύ των ορίων της κάθε 
ειδικότητας. Ενώ υπάρχει αντίστοιχο ΦΕΚ, όλες 
υποστηρίζουν πως το καθηκοντολόγιο είναι πολύ 
γενικό, πως δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες και πως 
νιώθουν πολλές φορές πως νομικά δεν είναι 
κατοχυρωμένες. Η νοσηλεύτρια Σ1 αναφέρει : 
«Εγώ έχω διοριστεί σαν ειδικό εκπαιδευτικό 
προσωπικό για τα δύο παιδάκια που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη. Δεν είμαι υπεύθυνη για κανένα 
άλλο παιδί. Φυσικά αν πέσει κάποιο και χτυπήσει θα 
το βοηθήσω, αλλά ποιος με προστατεύει νομικά; 
Είναι ανήλικο ακόμη, θα επέμβω, αλλά με μέτρο. 
Είναι και οι γονείς στη μέση…» 

Όσον αφορά τα ειδικά σχολεία, τα όρια μεταξύ των 
διαφόρων ειδικοτήτων, που συμμετέχουν στη 
φροντίδα του παιδιού είναι δυσδιάκριτα. Κατά τα 
λεγόμενα των δύο νοσηλευτών πρέπει το 
καθηκοντολόγιο να είναι πιο συγκεκριμένο, να 
γνωρίζει ο φυσικοθεραπευτής π.χ. τι εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του και μέχρι που μπορεί να φτάσει, 
το ίδιο και ο εργοθεραπευτής και ο λογοθεραπευτής 
και ο σχολικός νοσηλευτής.  
Οφείλω ωστόσο να ομολογήσω πως από την 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας, προκύπτουν με 
σαφήνεια οι ρόλοι και τα καθήκοντα όλων των 
εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Από τις συνεντεύξεις 
όμως που διεξήχθησαν, δεν φαίνεται πως όλες οι 
νοσηλεύτριες γνωρίζουν το σχετικό ΦΕΚ. 
Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί μία ακόμη 
σημαντική δυσκολία, που είχε να αντιμετωπίσει η 
νοσηλεύτρια Σ1,στην οποία στα μέσα της χρονιάς 
ανατέθηκε η παράλληλη στήριξη ενός ακόμη 
παιδιού με σακχαρώδη διαβήτη, το οποίο φοιτά στο 
γειτονικό Νηπιαγωγείο. Η νοσηλεύτρια αναφέρει 
πως πρόκειται για δύο σοβαρές περιπτώσεις 
σακχαρώδους διαβήτη, που χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής. Όταν η νοσηλεύτρια ενημερώθηκε για 
την 2η θέση που της ανατέθηκε, έσπευσε να 
τηλεφωνήσει στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, για 
να εξηγήσει πως ήδη έχει υπό την εποπτεία της ένα 
σοβαρό περιστατικό αρρύθμιστου διαβήτη, και να 
αρνηθεί την ευθύνη και του καινούργιου 
περιστατικού, το οποίο μάλιστα βρίσκεται εκτός 
του σχολείου. Δυστυχώς, οι αρμόδιοι με τους 
επικοινώνησε απορρίφθηκαν το αίτημα της, της 
εξήγησαν πως υπάρχει ανάγκη για σχολικό 
νοσηλευτή και πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Έτσι, η 
νοσηλεύτρια δέχθηκε και το δεύτερο περιστατικό, 
κάτι που φυσικά έχει δημιουργήσει έντονο άγχος 
στο καθημερινό της πρόγραμμα, καθώς καλείται να 
μετακινείται συνέχεια από το ένα σχολείο στο 
άλλο. Χαρακτηριστικά, αναφέρει : 
«Δεν το θεωρώ σωστό που προσέχω 2 παιδιά, που 
βρίσκονται και σε ξεχωριστά σχολεία. Αν το ένα 
πέσει σε υπογλυκαιμικό σοκ και το άλλο πρέπει να 
μετρήσει εκείνη την ώρα την ινσουλίνη του, τι θα 
κάνω; Ποιο πρέπει να διαλέξω; Και αν γίνει κάτι, 
εγώ φέρω την ευθύνη».  
 
3.3. Προτάσεις για το μέλλον  
 
Από τις συνεντεύξεις που έλαβα, προκύπτει πως το 
μελλοντικό όραμα και των τεσσάρων νοσηλευτών 
είναι κοινό. Επιθυμούν ο θεσμός του σχολικού 
νοσηλευτή να γίνει υποχρεωτικός, όχι μόνο στην 
ειδική, αλλά και στην γενική εκπαίδευση. Kάθε 
σχολείο θεωρούν πως πρέπει να διαθέτει ένα 
σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος θα μπορεί να 
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παρέμβει και να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε 
περιστατικό. Θέλουν επίσης ο σχολικός 
νοσηλευτής να αποτελεί μια βασική ειδικότητα 
εντός του σχολείου, που δεν θα περιορίζεται στο 
νοσηλευτικό του ρόλο, αλλά θα αναλαμβάνει και 
ρόλο εκπαιδευτικό, εντάσσοντας το μάθημα της 
Αγωγής Υγείας στο σχολείο. Η νοσηλεύτρια Σ2 
χαρακτηριστικά αναφέρει : 
«Ο σχολικός νοσηλευτής μπορεί να αλλάξει την 
νοοτροπία του σχολικού πληθυσμού. Μπορεί να 
κάνει χίλια δυο πράγματα. Να διδάσκει την ατομική 
υγιεινή και προστασία, την κυκλοφοριακή αγωγή, 
την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο μαθητικό 
δυναμικό της Δευτεροβάθμιας». 
Οραματίζονται στο μέλλον ένα σχολικό νοσηλευτή, 
που θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του 
σχολείου και της κοινότητας. Θα είναι ουσιαστικά 
ο διαμεσολαβητής, που θα φέρνει σε επικοινωνία 
εξωσχολικές δομές και φορείς πρόληψης με τη 
σχολική κοινότητα.  
Όσον αφορά τον θεσμό του σχολικού νοσηλευτή 
στην ειδική εκπαίδευση, η νοσηλεύτρια Σ4 πιστεύει 
πως είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή του σε θέματα 
ειδικής αγωγής, και θα ήθελε μελλοντικά να 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την πρόσληψή του. 
Επίσης, λόγω των αυξανόμενων σοβαρών 
περιστατικών (ειδικά όσον αφορά τα παιδιά με 
νευρολογικά προβλήματα, που συχνά εμφανίζουν 
επιληπτικές κρίσεις) πρέπει κατά την άποψη της ο 
νοσηλευτής που τοποθετείται στο σχολείο, να έχει 
προϋπηρεσία από κάποια νοσοκομειακή δομή, 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε 
ενδεχόμενα ταυτόχρονα περιστατικά.  
Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι και οι τέσσερις 
νοσηλεύτριες κατέχουν πιστοποιητικό 
παιδαγωγικής επάρκειας, και παρόλο που δεν 
θεωρείται προαπαιτούμενο εφόδιο για τον διορισμό 
τους, πιστεύουν πως θα έπρεπε να διαθέτουν 
κάποια επιμόρφωση στις επιστήμες αγωγής όλοι οι 
σχολικοί νοσηλευτές στο μέλλον.  
Μελλοντικά επιζητούν την επίσημη κατοχύρωση 
του θεσμού, την ύπαρξη ενός επίσημου 
νομοθετικού πλαισίου για τα καθήκοντα και το 
ωράριο εργασίας τους. Επιθυμούν το 
καθηκοντολόγιο τους να είναι ενιαίο, να μην 
συγχέεται με καθήκοντα άλλων ειδικοτήτων και να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρακτικές και 
αρμοδιότητες. Θα ήθελαν η σχολική κοινότητα να 
είναι εξοικειωμένη πλέον με την ύπαρξη του 
σχολικού νοσηλευτή και το προσωπικό να σέβεται 
το ρόλο του και το πεδίο εφαρμογής του. Τέλος, 
και οι τέσσερις νοσηλεύτριες θα ήθελαν κάποια 
στιγμή να μονιμοποιηθούν οι θέσεις των σχολικών 
νοσηλευτών, και να πάψει να υπάρχει η 

ανασφάλεια για το εάν και πού θα εργάζονται την 
επόμενη χρονιά. 
 
 
4. Συμπεράσματα  
 
Τα κύρια συμπεράσματα της συγκεκριμένης 
έρευνας όσον αφορά τον ρόλο του σχολικού 
νοσηλευτή, μπορούν να συνοψιστούν στα 
παρακάτω : 
 

 Οι ίδιοι οι σχολικοί νοσηλευτές φαίνεται να 
αντιμετωπίζουν υπεύθυνα τον ρόλο τους, 
γνωρίζουν πως είναι σημαντικοί για τους 
μαθητές και θεωρούν απαραίτητο να 
υπάρχει ένας τουλάχιστον σχολικός 
νοσηλευτής σε κάθε σχολείο (γενικό ή 
ειδικό). 

 Οι δυσκολίες που επισημαίνουν πως 
αντιμετωπίζουν καθημερινά έχουν σχέση 
κυρίως με τις σχέσεις τους με άλλους 
συναδέλφους, τα όρια της επικοινωνίας 
τους με τους γονείς και τον μη σαφή 
καθορισμό των καθηκόντων τους. 

 Η ανάγκη χάραξης μιας ενιαίας πολιτικής 
όσον αφορά το καθηκοντολόγιο των 
σχολικών νοσηλευτών είναι επιτακτική. Τα 
καθήκοντά τους πρέπει να είναι κοινά και 
διακριτά. 

 Ο σχολικός νοσηλευτής που 
προσλαμβάνεται σαν ειδικό εκπαιδευτικό 
προσωπικό παράλληλης στήριξης θα 
πρέπει να παρέχει εξατομικευμένη 
φροντίδα, ή έστω φροντίδα σε παιδιά του 
ίδιου σχολείου.  

 Η αγωγή υγείας πρέπει να ενταχθεί 
επίσημα στο πρόγραμμα σπουδών και στα 
γενικά σχολεία. Ο σχολικός νοσηλευτής 
έχει την δυνατότητα να διαπλάσει 
συνήθειες και να διαμορφώσει σωστά 
πρότυπα συμπεριφοράς. 

 Το σχολείο μελλοντικά μπορεί να 
συνεργάζεται με εξωσχολικές ιατρικές 
δομές, προκειμένου να επιτευχθεί 
καλύτερα το εγχείρημα για αγωγή και 
προαγωγή υγείας εντός της κοινότητας 
(οργάνωση εξετάσεων, ιατρικές επισκέψεις 
κ.α.). 
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 Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή είναι 
πολύπλευρος  και  πολυδιάστατος . 
Δεν περιορίζεται μόνο στην νοσηλευτική 
παρέμβαση. Μπορεί να συμβάλει 
ουσιαστικά στην αγωγή υγείας και στην 
εκπαίδευση του σχολικού πληθυσμού, 
καθώς και να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη 
συμβουλευτική και στη ψυχολογική 
υποστήριξη, τόσο των γονέων, όσο και των 
μαθητών.  
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Περίληψη 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής  εξουθένωσης  είναι ένα 
φαινόμενο που τις τελευταίες δεκαετίες απασχολεί τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα. Πλήττει την ψυχική, σωματική και 
πνευματική υγεία των εργαζομένων σε επαγγέλματα που 
προσφέρουν υπηρεσίες στον άνθρωπο και ιδίως  τους 
εκπαιδευτικούς.  Αφορμή για τη συγκεκριμένη έρευνα 
αποτέλεσε η παρατήρηση  και ο προβληματισμός των ίδιων 
των ερευνητών, συμπεριφορών των εκπαιδευτικών στα 
σχολεία που έχουν υπηρετήσει. Στόχος της παρούσας εργασίας 
είναι η διερεύνηση, η καταγραφή  και η ερμηνεία των  
απόψεων των εκπαιδευτικών για το σύνθετο  φαινόμενο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, για τα αίτια και τους τρόπους 
αντιμετώπισης. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε 
ποιοτική έρευνα (συνέντευξη) σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αργολίδας .Από τα 
αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύεται ότι οι  εκπαιδευτικοί 
 αισθάνονται  αρκετά ικανοποιημένοι από την άσκηση των 
καθηκόντων τους, ότι  ταυτίζουν τους αιτιολογικούς 
παράγοντες εμφάνισης του φαινομένου  της επαγγελματικής 
εξουθένωσης με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 
θεωρούν ότι το φαινόμενο αυτό έχει επιπτώσεις στην εργασία 
και στην προσωπική ζωή τους. Τέλος όσον αφορά τις  
προσδοκίες  και τα μελλοντικά τους σχέδια δήλωσαν ότι δεν 
έχουν αλλάξει, πως επιθυμούν να προσφέρουν το καλύτερο 
δυνατό για τα παιδιά και τον τόπο γενικότερα και πως 
επιθυμούν να παραμείνουν στην τάξη, να προσφέρουν και  να 
βελτιώνονται συνεχώς. 

 

 
Ιστορική αναδρομή της επαγγελματικής 
εξουθένωσης  (burn out) 

• Ο όρος  burn out αποδίδεται στα ελληνικά ως 
αναλώνομαι προοδευτικά εκ των ένδον μέχρι του 
σημείου της απανθράκωσης ( Maslach & 
Jackson, 1984).  

• Πρώτοι μελέτησαν το φαινόμενο ο κλινικός 
ψυχολόγος Herbert Freudenberger (1974) και η  
καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας  Christina 
Maslach (1976). 

Ορισμοί του συνδρόμου της επαγγελματικής 
εξουθένωσης 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλουραλισμός 
ορισμών, θεωρητικών μοντέλων για την περιγραφή του 
συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης αλλά και 
εργαλείων μέτρησης του (Cherniss, 1980·Cook, 
1992·Edelwich & Brodsky,1980 
·Freudeberger,1974:159-160·Friedman, 
2000·Maslach,1982:18·Pines & Aronson,1988·Potter, 
1998·Schaufeli & Enzmann,1998). 
    Διαφαίνονται σε αυτούς πέντε κοινά σημεία: 

• Αναφέρονται στα συμπτώματα δυσφορίας και 
κυρίως στην εξουθένωση. 

• Εστιάζουν σε συμπτώματα νοητικά και 
συμπεριφορικά. 

• Συσχετίζουν το σύνδρομο με την εργασία. 

• Εντοπίζουν τα συμπτώματα σε φυσιολογικά 
άτομα 

• Αναφέρουν πως εξαιτίας της αρνητικής στάσης 
και συμπεριφοράς των εργαζομένων, φθίνει η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητά τους 
(Schaufeli & Buunk, 1996:315, 2002:387) 
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Clinical Psychologist MA,MSc, Ph.D(c) - Cognitive Psychotherapist 
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Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή 
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν 
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 Ο πλέον διαδεδομένος ορισμός είναι αυτός της 
Christina Maslach σύμφωνα με τον οποίο  η 
επαγγελματική εξουθένωση είναι: «Η απώλεια 
ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους 
κάποιος εργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματικής εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από 
συναισθηματική εξάντληση όπου ο επαγγελματίας δεν 
έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή 
σεβασμού για τους πελάτες ή ασθενείς του» 
(Maslach,1982:18) . 
 
Θεωρητικά μοντέλα επαγγελματικής 
εξουθένωσης 

• Μοντέλο των τριών διαστάσεων Maslach:  το 
σύνδρομο το συνθέτουν τρεις επιμέρους 
διακριτές και συσχετιζόμενες διαστάσεις: η 
συναισθηματική εξάντληση (emotional 
exhaustion), η αποπροσωποίηση 
(Depersonalization ) και το αίσθημα μειωμένης  
προσωπικής επίτευξης (Loss of Personal 
Accomplishment ). Το μοντέλο  της Maslach 
θεωρείται το πιο πλήρες για τη μελέτη της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Το 
συγκεκριμένο μοντέλο για τον προσδιορισμό 
του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης 
χρησιμοποιεί ως εργαλείο μέτρησης την 
κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης της 
Maslach (Maslach Burnout Inventory-MBI). Οι 
περισσότερες έρευνες εντός και εκτός Ελλάδος 
σε ποσοστό άνω του 90% χρησιμοποιούν το 
συγκεκριμένο εργαλείο σε κάποια από τις 
εκδόσεις του (Hastings, Horne & 
Mitchell,2004). 

• Το μοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980): 
οι οποίοι πρότειναν ένα μοντέλο για την 
επαγγελματική εξουθένωση που αποτελείται 
από τέσσερα στάδια: Το στάδιο του 
ενθουσιασμού, το στάδιο της αμφιβολίας και 
αδράνειας, το στάδιο της απογοήτευσης και 
ματαίωσης, το στάδιο της απάθειας.  

• Tο μοντέλο της Pines: Η Pines και οι 
συνεργάτες της  ορίζουν το σύνδρομο ως μια 
κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και 
πνευματικής εξάντλησης που προκαλείται από 
παρατεταμένη έκθεση σε συγκινησιακά 
απαιτητικές καταστάσεις (Pines & Aronson, 
1988)  

• Το διαδραστικό μοντέλο του Cherniss: Ο 
Cary Cherniss (1980)  στο μοντέλο του 
περιγράφει την επαγγελματική εξουθένωση ως 
μια εξελικτική διαδικασία που ακολουθεί τρία 
στάδια: τη φάση του «εργασιακού στρες», τη 
φάση εξάντλησης, τη φάση «αμυντικής 
κατάληξης»  

• Το μοντέλο της Κοπεγχάγης (2005): 
Δημιουργοί του μοντέλου της Κοπεγχάγης είναι 

οι Tage Kristensen, Marianne Borritz, Ebbe 
Villadsen και Karl Β. Kristensen (2005).  

• Το μοντέλο των Shirom & Melamed (2006): 
Η επαγγελματική εξουθένωση περιγράφεται 
σαν μια συναισθηματική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από: σωματική κόπωση, 
συναισθηματική εξάντληση, γνωστική κόπωση. 

• Το Μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων 
και των διαθέσιμων πόρων των Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Schaufeli :Το 
συγκεκριμένο μοντέλο πρεσβεύει πως στον 
εργασιακό χώρο  εκτός από τις εργασιακές 
απαιτήσεις υπάρχουν και οι διαθέσιμοι πόροι. 

• Το μοντέλο του Farber (2000): O Farber 
προτείνει την εξής ομαδοποίηση για την 
επαγγελματική εξουθένωση: εξουθένωση 
φθοράς , κλασική εξουθένωση, εξουθένωση 
τύπου υποπρόκλησης.  

Παράγοντες που συνδέονται με την  
επαγγελματική εξουθένωση των 
εκπαιδευτικών 
Η  Chang (2009) έκανε μια αδρομερή κατανομή 

αυτών των παραγόντων σε τρεις κατηγορίες: 
• Ατομικοί παράγοντες  (Individual factors): 

Στους ατομικούς παράγοντες συγκαταλέγονται 
τόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το 
φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα 
χρόνια υπηρεσίας, οι σπουδές  όσο και τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 

• Οργανωτικοί παράγοντες  (Organizational 
factors): Οι οργανωτικοί παράγοντες αφορούν 
τον κυρίως χώρο εργασίας, δηλαδή το σχολείο 
αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πολιτιστικό 
οικονομικό πλαίσιο.  

• Παράγοντες συναλλαγής (transactional  
factors): προκύπτουν ως το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατομικών και 
οργανωτικών – κοινωνικοοικονομικών  
παραγόντων. 
 

Επαγγελματικό άγχος και  επαγγελματική 
εξουθένωση 

Το επαγγελματικό άγχος είναι αποτέλεσμα 
στρεσογόνων εργασιακών καταστάσεων. Η διάκριση 
ανάμεσα στο εργασιακό άγχος και την επαγγελματική 
εξουθένωση δεν είναι εύκολη . Ο Brill (1984), 
προσπαθώντας να διαχωρίσει αυτές τις δύο έννοιες, 
αναφέρει πως  το επαγγελματικό άγχος  είναι μια 
προσωρινή διαδικασία προσαρμογής στο εργασιακό 
περιβάλλον συνοδευόμενη από συμπτώματα σωματικά 
και ψυχικά, ενώ η επαγγελματική εξουθένωση είναι η 
κατάρρευση αυτής της προσαρμογής που οδηγεί σε 
μακροχρόνια δυσλειτουργικές καταστάσεις. 
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Επιπτώσεις της επαγγελματικής 
εξουθένωσης 
 Μετά από επισκόπηση της διαθέσιμης 
βιβλιογραφίας (Grayson, 2006· Κάντας, 1996·Palesch, 
1999· Rentzou, 2013 ·Unger, 1980· Warrad, 2012· 
Χαραλάμπους, 2012) οι επιπτώσεις της επαγγελματικής 
εξουθένωσης  που αφορούν τους εργαζόμενους σε 
επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς δύνανται να ομαδοποιηθούν σε τρεις 
μεγάλες κατηγορίες :  

● Επιπτώσεις στη σωματική υγεία  

● Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία  

● Επιπτώσεις στη συμπεριφορά  

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της 
επαγγελματικής εξουθένωσης 
Αντιμετώπιση σε ατομικό επίπεδο  
       Σε ατομικό επίπεδο ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να 
κάνει τα εξής (Δημητρόπουλος & Φιλίππου, 2006· 
Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999) :  
      (Έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων, 
επαναπροσδιορισμός στόχων, χρήση κατάλληλων 
στρατηγικών για επίλυση προβλημάτων, στήριξη από 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, απόκτηση 
σωστών διατροφικών συνηθειών, σωματική άσκηση, 
δραστηριότητες εκτός εργασιακού χώρου, διαχείριση 
χρόνου, απόκτηση αίσθησης προσωπικού ελέγχου).  
      Ο Murphy (2003) προτείνει τρεις παρεμβάσεις για 
την αντιμετώπιση του συνδρόμου : την πρωτογενή, τη 
δευτερογενή και την τριτογενή. 
Αντιμετώπιση σε οργανωτικό – διοικητικό επίπεδο 

● Πρωτογενής παρέμβαση (εντοπισμός και 
μείωση στρεσογόνων πηγών) 

● Δευτερογενής παρέμβαση (αφορά την 
εκπαίδευση ατόμων πάνω στη διαχείριση στρες 
και επαγγελματικής εξουθένωσης )  

● Τριτογενής παρέμβαση (αφορά την παροχή 
προγραμμάτων βοήθειας στους ήδη πάσχοντες 
από ειδικούς )  

Επαγγελματική ικανοποίηση 
 Ο πιο διαδεδομένος και πολυχρησιμοποιημένος 
ορισμός για την επαγγελματική ικανοποίηση είναι αυτός 
του Locke (1969) ο οποίος τη χαρακτηρίζει ως μια 
ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση, η οποία 
προέρχεται και προκύπτει από την αποτίμηση της 
εργασίας ενός ατόμου. 
Σχέση επαγγελματικής εξουθένωσης και 
επαγγελματικής ικανοποίησης 
Τα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι τα χαμηλά 
επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης συνδέονται ή 
ακόμα μπορούν και να προβλεφθούν από υψηλά επίπεδα 
επαγγελματικής ικανοποίησης (Πλατσίδου, 2010). 
Αυτοαποτελεσματικότητα (Self-Efficacy) 
Ο όρος αυτοαποτελεσματικότητα (Self-efficacy) αφορά 
την αντίληψη ενός ατόμου για την αποτελεσματικότητά 

του. Στη βιβλιογραφία συχνά συναντάται και ως  
αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα ( perceived self-
efficacy) ή ως πεποιθήσεις για την 
αυτοαποτελεσματικότητα  (self-efficacy beliefs), 
(Bandura, 1982· Bandura & Locke, 2003). 
 
Αυτοαποτελεσματικότητα και 
επαγγελματική εξουθένωση 
 Σε αρκετές έρευνες διαφαίνεται πως η 
αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται με την 
επαγγελματική εξουθένωση με σχέση αρνητικής 
συνάφειας. Τα υψηλά επίπεδα της αντιλαμβανόμενης 
αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 
συνδέονται αντίστροφα με χαμηλά επίπεδα 
επαγγελματικής εξουθένωσης  (Betoret, 2006: 534· 
Brouwers & Tomic, 2000: 242). 
 
Αναγκαιότητα έρευνας 
 Οι περισσότερες έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο έχουν χαρακτήρα 
κυρίως ποσοτικό ενώ με τη συγκεκριμένη ποιοτική 
έρευνα θα πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια 
καταγραφής την απόψεων των εκπαιδευτικών που 
εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το πώς 
αντιλαμβάνονται το σύνθετο  φαινόμενο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης προσπαθώντας να 
κατανοήσει σε βάθος το φαινόμενο και να δώσει 
πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του και  τους τρόπους 
αντιμετώπισης του. 
Σκοπός της έρευνας 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 
διερεύνηση, η καταγραφή και η ερμηνεία των απόψεων 
των εκπαιδευτικών που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Αργολίδας για 
το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης και τον 
τρόπο που το βιώνουν. 
 
Ερευνητικά ερωτήματα 

● Πώς εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών 
σχολείων την εργασιακή τους εμπειρία στα 
δημόσια σχολεία;  

● Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;  

● Ποιοι είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για 
την εκδήλωση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης στους ίδιους;  

● Η εργασία τους επηρεάζει την προσωπική τους 
ζωή και πώς;  

● Ποιες ήταν οι προσδοκίες τους και κατά πόσο 
αυτές έχουν διαφοροποιηθεί με την πάροδο του 
χρόνου;  

● Ποια είναι τα μελλοντικά τους σχέδια; 
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Ερευνητικός σχεδιασμός 
● Από το βασικό σκοπό της έρευνας προκύπτει 

πως η κατάλληλη μεθοδολογία διερεύνησης 
είναι η ποιοτική έρευνα. 

● Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε σχέδιο ημιδομημένης 
συνέντευξης.  

● Οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνάς μας 
είναι 10 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που προέρχονται από το νομό 
Αργολίδας. Η στρατηγική δειγματοληψίας που 
χρησιμοποιήσαμε είναι αυτή της 
δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα 
(nonprobability sampling). Ως προσέγγιση  
χρησιμοποιήθηκε  η βολική δειγματοληψία 
(convenience sampling) σύμφωνα με την οποία 
επιλέγονται άτομα στα οποία έχει πρόσβαση ο 
ερευνητής.  

● Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το 
Μάρτιο του 2018. Οι ερευνητές επεξηγούσαν 
τους στόχους της ερευνητικής μελέτης 
διαβεβαιώνοντας τους ερωτώμενους για την 
ανωνυμία τους και στη συνέχεια 
πραγματοποιούνταν η συνέντευξη 
ακολουθώντας τον οδηγό της.  

● Τα δεδομένα των 10 συνεντεύξεων 
ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν 
από τους ίδιους τους ερευνητές. 

● Για την ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης 
περιεχομένου (content analysis). Για την 
καλύτερη κατανόηση του νοήματος των 
δεδομένων που προέκυψαν αποδόθηκαν από 
τον ερευνητή εννοιολογικοί προσδιορισμοί. 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία 
● Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό και 

στην πραγματοποίηση της έρευνας. 

● Για να είναι έγκυρα και αξιόπιστα τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο 
εργαλείο . 

● Η αξιοπιστία  ενισχύεται και από την πιλοτική 
διεξαγωγή της έρευνας. 

● Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνάς 
διασφαλίζεται  τόσο από τα αυτούσια 
αποσπάσματα που παρατίθενται όσο και από 
τους ελέγχους των ίδιων των συμμετεχόντων 
(member checks) προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν τα ευρήματα (Συμέου, 2010). 

Αποτελέσματα της έρευνας 
 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα τη έρευνάς μας 
διαπιστώνουμε πως οι λόγοι για τους οποίους κατέληξαν 

στην επιλογή του επαγγέλματος η αγάπη για τα παιδιά 
και το συγκεκριμένο επάγγελμα, η επιθυμία για 
επαγγελματική αποκατάσταση και ο παράγοντας τύχη. 
 Οι  εκπαιδευτικοί  δήλωσαν  ότι  αισθάνονται 
 αρκετά ικανοποιημένοι-ες από την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως με την 
πάροδο των η ικανοποίηση από την άσκηση του 
επαγγέλματός τους μειώνεται. 
 Οι παράγοντες που αυξάνουν το βαθμό 
 ικανοποίησής τους  είναι οι καλές  διαπροσωπικές 
σχέσεις, η συνεργασία και η ικανοποίηση  όσων 
εμπλέκονται στη  μαθησιακή διαδικασία. 
 Οι που σχετίζονται αρνητικά με την 
επαγγελματική ικανοποίηση είναι που ευθύνονται για τη 
μείωση της επαγγελματικής ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών είναι η άσχημη συμπεριφορά των 
παιδιών, η έλλειψη σεβασμού από την κοινωνία στο 
πρόσωπο του/της εκπαιδευτικού, οι σχέσεις με τους 
γονείς, οι μειωμένες απολαβές, τα μεγάλα τμήματα, η 
στασιμότητα και η μη εξέλιξη, οι σχέσεις με τους 
συναδέλφους, η άνιση μεταχείριση από τη διεύθυνση, οι 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις, η πολυετής 
προϋπηρεσία στο χώρο, η μη ανανέωση του προσωπικού 
και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. 
 Θεωρούν τον εαυτό τους αποτελεσματικό-ή 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με 
την άποψή τους αυτό τεκμηριώνεται από τις σπουδές 
τους και τη διαρκή ενημέρωση τους, από τις καλές 
σχέσεις με παιδιά-γονείς-συναδέλφους-διοίκηση και από 
τις επιτυχίες των παιδιών. 
 
 Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες 
δυσκολίες όπως οι συχνές αλλαγές στην εκπαίδευση, η 
πολυνομία, δυσκολίες που προκύπτουν από άσχημες 
σχέσεις (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, διοίκηση), 
ελλείψεις στην κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, οι 
οικονομικές δυσκολίες, η ύλη με τις συνεχείς αλλαγές 
που υφίσταται και τη μεγάλη της έκταση, ο μεγάλος 
αριθμός των παιδιών στις τάξεις, το ολοήμερο τμήμα, η 
διάνυση πολλών χιλιομέτρων καθημερινά, η ανάληψη 
πολλών ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς, η αρνητικά 
στάση της κοινωνίας και η μη προσφορά ευκαιριών για 
μετεκπαίδευση και ενημέρωση. 
 Για τους/ τις εκπαιδευτικούς εξουθένωση 
σημαίνει κούραση-εξάντληση σωματική, ψυχολογική, 
πνευματική, αγανάκτηση με το επάγγελμα, απροθυμία 
για εργασία,  προσφορά χωρίς αντίκρισμα και φαινόμενο 
που παρατηρείται κυρίως σε υπεύθυνα άτομα. 
 
 Ταυτίζουν τους αιτιολογικούς παράγοντες 
εμφάνισης του φαινομένου με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι οποίες αναφέρθηκαν αναλυτικά 
παραπάνω. 
 Θεωρούν ότι έχει επιπτώσεις στην εργασία και 
στην προσωπική ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα στο 
εργασιακό κομμάτι μειώνεται η απόδοση τους, δεν 
έχουν όρεξη να εργαστούν, αδιαφορούν για το 
επάγγελμά τους και δεν είναι ήρεμοι. Όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στην προσωπική ζωή, ανάμεσα στα άλλα 
αναφέρθηκαν η μεταφορά προβλημάτων στο σπίτι, η 
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καταβολή, η αδυναμία, το άγχος, η αϋπνία, ο 
εκνευρισμός και η αδυναμία ανταπόκρισης στις 
οικογενειακές υποχρεώσεις. 
 Προκειμένου να αποφευχθούν όλα αυτά 
θεωρούν σημαντική τη στήριξη από το οικογενειακό και 
το κοινωνικό περιβάλλον, το να μη δίνουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα προβλήματα, την ενασχόληση με τη 
γυμναστική, την ύπαρξη χόμπι, τις κοινωνικές 
συναναστροφές, την ενημέρωση, την επίλυση των 
προβλημάτων από το Υπουργείο, τη διαρκή επιμόρφωση 
και το σωστό καταμερισμό των εργασιών. Οι 
εκπαιδευτικοί πρότειναν ως τρόπους αντιμετώπισης  τη 
συζήτηση με συναδέλφους-οικογένεια, τη στήριξη από 
ειδικούς, την ιατροφαρμακευτική βοήθεια και την 
αλλαγή επαγγέλματος. 
 Οι εκπαιδευτικοί που ρωτήσαμε απάντησαν 
στην πλειοψηφία τους ότι η εργασία τους επηρεάζει την 
προσωπική τους ζωή,  τους γεμίζει με άγχος και ο 
χρόνος που απαιτείται για αυτή στερείται από την 
οικογενειακή  και την κοινωνική τους ζωή. Κάποιες 
φορές η κούραση και τα προβλήματα μεταφέρονται στην 
οικογένεια. 
 Οι προσδοκίες τους δεν έχουν αλλάξει και πως 
επιθυμούν να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό για τα 
παιδιά και τον τόπο γενικότερα. 
 Τέλος αναφορικά με τα μελλοντικά τους 
σχέδια, σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να 
παραμείνουν στην τάξη και να προσφέρουν, να 
βελτιώσουν τον εαυτό τους, να καταφέρουν να 
συνταξιοδοτηθούν, να διεκδικήσουν διευθυντική θέση 
και να επιστρέψουν στον τόπο τους. 
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Περίληψη 

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 
δυσκολίες και αλλαγές τις οποίες οι γονείς απαιτείται να 
παρακολουθούν έτσι ώστε να δημιουργήσουν τις 
κατάλληλες συνθήκες για την σωστή διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών τους. Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον 
μέσα στο οποίο το παιδί δύναται να γνωρίσει, να 
αναπτύξει και να εξελίξει τη συναισθηματική του 
νοημοσύνη. Βέβαια απαιτείται οι ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι 
αποτελούν τα πιο σημαντικά πρότυπα των παιδιών τους, 
πρωτίστως να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις κύριες 
αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης και αγωγής ώστε 
να τις μεταδώσουν μετέπειτα στα παιδιά τους. Με τον 
τρόπο αυτό τα παιδιά θα ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, 
θα λειτουργούν με πρωτοβουλίες και θα διαθέτουν 
αυτοπεποίθηση. 
Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των 
ζητημάτων συναισθηματικής αγωγής και της 
σημαντικότητας του ρόλου της οικογένειας και 
συγκεκριμένα των γονέων. Αναφέρονται η δομή της 
οικογένειας, οι τύποι γονέων, οι μορφές διαπαιδαγώγησης 
και παρουσιάζονται συνοπτικά τα διάφορα σφάλματα των 
γονέων τα οποία θα πρέπει να αποφεύγονται. Παράλληλα 
πραγματοποιείται έρευνα πεδίου, η οποία περιλαμβάνει 
ερωτήσεις σε σχέση με την συναισθηματική αγωγή και τις 
ενέργειες και απόψεις 40 γονέων. Οι απαντήσεις των 
ερωτώμενων αναλύονται και παράλληλα διεξάγονται 
χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με την συναισθηματική 
αγωγή και διαπαιδαγώγηση στις ημέρες μας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική αγωγή, Ρόλος 
γονέων, Μορφές διαπαιδαγώγησης, Τύποι γονέων. 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαμόρφωση του χαρακτήρα και γενικότερα η 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί σοβαρό και 
δύσκολο ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές.  Όλοι οι γονείς δεν συμπεριφέρονται με τον 
ίδιο τρόπο και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης είναι 
ξεχωριστός και άμεσα σχετιζόμενος με τις αξίες και 
εμπειρίες που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Οι γονείς είναι 
υποχρεωμένοι να συνειδητοποιήσουν την σοβαρότητα 
του ρόλου τους ο οποίος σχετίζεται με την μετέπειτα 
νοητική και κοινωνικό - συναισθηματική εξέλιξη των 
παιδιών. Οι γονείς του σήμερα διαθέτουν πολλές 
υποχρεώσεις και παράλληλα μεγάλες ευθύνες απέναντι 
στα παιδιά τους. Η ανατροφή τους αποτελεί δύσκολη 
υπόθεση η οποία επιβάλει λεπτούς και κατάλληλους 
χειρισμούς. Οι γονείς παρέχουν κυρίως στοργή, 
φροντίδα και αγάπη όμως τα παιδιά έχουν ανάγκη πολλά 
περισσότερα από αυτά.  

΄Α ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1: Ο θεσμός της οικογένειας και η 
αντιμετώπιση των παιδιών 
1.1. Η έννοια της οικογένειας  

Θέλοντας να δώσουμε τον ορισμό της οικογένειας, 
μπορούμε να πούμε ότι η  οικογένεια αποτελεί ένα 
θεσμό, κυρίως κοινωνικό, μέσω του οποίου τα άτομα 
ενώνονται σε ομάδες συνεργασίας όπου ο κύριος σκοπός 
τους αποτελεί η   φροντίδα και η ανατροφή των παιδιών.  

Αξίζει  να αναφέρουμε τον ορισμό που παραθέτει η 
Θεοδωροπούλου (2003) «Οικιακές μονάδες που 
αποτελούνται από γονείς και παιδιά ή και χωρίς, καθώς 
και οικογένειες με έναν μόνο γονέα, που προκύπτουν 
από τη διάσπαση των σχέσεων (γάμου ή απλής 
συμβίωσης), το θάνατο ή το διαζύγιο». Ο ίδιος ο 
συγγραφέας τονίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 
οικογένειες βασίζονται στον γάμο. Ο γάμος θεωρείται 
μια νομικά κατοχυρωμένη σχέση που οι άνθρωποι 
πιστεύουν ότι θα διαρκέσει και αφορά οικονομική 
συνεργασία, καθώς και αναπαραγωγική δραστηριότητα 
για τεκνοποίηση. Τα προηγούμενα χρόνια, ο γάμος 
αποτελούσε το μοναδικό θεσμό για τεκνοποίηση τα 
παιδιά που γεννιόταν εκτός γάμου τα θεωρούσαν 
παράνομα. Τα τελευταία όμως χρόνια, δεν ισχύει κάτι 
τέτοιο και  το ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται από 
ανύπαντρες μητέρες έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό 
(Θεοδωροπούλου, 2003).  

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για 
εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι 
τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και 
την παρούσα σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των 
πρακτικών για οικονομικό όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια 
του εκδότη. 
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1.2. Μορφές οικογενειακής οργάνωσης  
Τις τελευταίες δεκαετίες η δομή και η λειτουργία της 

οικογένειας διαφοροποιείται συνεχώς και 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις αντιλήψεις 
και τις αξίες της κάθε κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, με 
βάση τη μορφή της η οικογένεια μπορεί να διακριθεί σε 
(Θεοδωροπούλου, 2003): 
•  Πυρηνική οικογένεια  
•  Μονογονεϊκή οικογένεια.  
•  Πολυγαμική οικογένεια.  
•  Εκτεταμένη οικογένεια.  

1.3. Λειτουργίες της οικογένειας 
Οι κύριες λειτουργίες της οικογένειας είναι:  
•  Αναπαραγωγική λειτουργία.  
•  Εκπαιδευτικές λειτουργίες  
•  Οικονομικές λειτουργίες.  
•  Ψυχολογικές λειτουργίες.  
•  Λειτουργίες μέριμνας και πρόνοιας. 

1.4. Ο ρόλος της οικογένειας 
Ο ρόλος της οικογένεια είναι πολύπλευρος και 

πολύπλοκος και εξαρτάται από τις αλλαγές της 
σύγχρονης αποχής. Οι σημαντικότεροι ρόλοι της 
οικογένειας είναι: 
• Κοινωνικοποίηση.  
• Σεξουαλική δραστηριότητα 
• Κοινωνική τοποθέτηση 
•  Συνένωση του βίου των συζύγων  
•  Παροχή δυνατοτήτων. 

Κεφάλαιο 2: Μορφές διαπαιδαγώγησης και 
συμπεριφοράς 
2.1. Γενικά στοιχεία – Είδη διαπαιδαγώγησης 

Ο κάθε γονιός είναι ξεχωριστός. Οι ιδεολογικές και 
κοινωνικές αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας, έχουν 
επιφέρει αλλαγές και στην αγωγή των παιδιών.  Με 
βάση τις εμπειρίες, την ψυχοσύνθεση του και τις 
συνθήκες στις οποίες αναθρέφει το παιδί του, ο κάθε 
γονέας αναπτύσσει το δικό του προσωπικό στυλ 
διαπαιδαγώγησης.  Αν και υπάρχουν πολλά διαφορετικά 
στυλ, οι τρεις πιο συνηθισμένες μορφές που 
περιγράφουν το σύνολο του φάσματος των τρόπων 
διαπαιδαγώγησης που συναντούμε στους γονείς είναι η 
συναισθηματική διαπαιδαγώγηση, η αποστασιοποιημένη 
και η επικριτική (Gottman, 2000). 

2.2. Συναισθηματική διαπαιδαγώγηση 
Οι γονείς που εφαρμόζουν τη συναισθηματική αγωγή 

τρέφουν σεβασμό για τα  συναισθήματα του παιδιού 
τους και δίνουν μεγάλη σημασία στην εκάστοτε 
συναισθηματική κατάσταση του. Σύμφωνα με τον 
Gottman (2000), σε αυτή τη μορφή διαπαιδαγώγησης, 
«οι γονείς αφιερώνουν πολύ χρόνο στο να ακούσουν το 
παιδί τους, να το βοηθήσουν και να το καθοδηγήσουν 
σωστά ώστε να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα 
του. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά δείχνουν μεγάλη 
εμπιστοσύνη στους γονείς, μαθαίνουν να διαχειρίζονται 
τα συναισθήματα τους και να λύνουν μόνοι τα 
προβλήματα τους.  

2.3. Αποστασιοποιημένη διαπαιδαγώγηση 
Οι  γονείς δεν έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματα 

των παιδιών τους, θεωρώντας τα ασήμαντα, κρατούν 
απόσταση από αυτά και δεν τα παίρνουν σοβαρά υπόψη. 

2.4. Επικριτική διαπαιδαγώγηση 
Οι  γονείς που επικρίνουν και αποδοκιμάζουν τη 

συναισθηματική έκφραση των παιδιών τους. 
Παρουσιάσουν αρκετά κοινά με τα χαρακτηριστικά των 
αποστασιοποιημένων γονέων, αλλά και πιο αρνητική 
αντιμετώπιση. Τα παιδιά αυτών των γονέων 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στον χειρισμό των 
συναισθημάτων τους, δυσκολεύονται να 
συγκεντρωθούν, να κάνουν φίλους και να τα πάνε καλά 
με συνομηλίκους (Gottman, 2000). 

Κεφάλαιο 3: Τύποι γονέων και ρόλος τους 
Σύμφωνα με το Χουρδάκη (2000), «οι γονείς θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται ως οι πρώτοι παιδαγωγοί των 
παιδιών, με μοναδική σημασία, ιδιαίτερα αν λάβουμε 
υπόψη το γεγονός ότι τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής- 
κατά τα οποία οι γονείς είναι σχεδόν οι αποκλειστικοί 
παιδαγωγοί των παιδιών τους – διαμορφώνεται σε 
μεγάλο βαθμό η προσωπικότητα του νέου ανθρώπου.» 

Οι γονείς έχουν τρείς κύριους στόχους όσον αφορά 
στην ανατροφή των παιδιών τους:  
• Την επιβίωση. Βασικός στόχος των γονέων 

αποτελεί η φροντίδα της υγείας και της 
ασφάλειας των παιδιών (Cole & Cole, 2001)   

• Τον οικονομικό στόχο: Οι γονείς φροντίζουν να 
εξασφαλίσουν τα παιδιά με την με την απόκτηση 
δεξιοτήτων και των άλλων προσόντων, για να 
μπορέσουν να μετατραπούν σε οικονομικά 
παραγωγικούς ενήλικες στη μετέπειτα ζωή τους  

• Τον πολιτιστικό στόχο: Φροντίζουν να οπλίζουν 
τα παιδιά με κύριες πολιτισμικές αξίες της 
ομάδας στην οποία ανήκουν. 

3.1. Αυστηροί γονείς 
«Αυστηροί θεωρούνται οι γονείς οι οποίοι δεν είναι 

ήπιοι στις κρίσεις τους για την συμπεριφορά των 
παιδιών τους. Τους χαρακτηρίζει υπερβολικό 
συναίσθημα αγάπης και φροντίδας για τα παιδιά, αλλά 
άγχος για την εικόνα που θέλουν να δείχνει η οικογένειά 
τους στην κοινωνία. Τις περισσότερες φορές, 
εφαρμόζουν αυστηρά τιμωρίες, περιορίζοντας τις 
ελευθερίες των παιδιών.  Επεμβαίνουν στις επιλογές των 
παιδιών, γίνονται απαιτητικοί, υπερβολικοί και 
ανυποχώρητοι. (Κρασανάκης, 1991). 

3.2. Επιεικείς γονείς  
Αυτού του τύπου γονείς θεωρούνται ήπιοι και 

συγκαταβατικοί στις κρίσεις τους. Οι επιεικείς γονείς 
πράττουν με γνώμονα μόνο την αγάπη, την προσφέρουν 
απλόχερα στα παιδιά τους, χωρίς να τα τιμωρούν και να 
τα στεναχωρούν.  Πολλοί ερευνητές κατακρίνουν αυτού 
του είδους τους γονείς καθώς παραχαϊδεύοντας 
ταπαιδιά, τα βλάπτουν αντί να τα ωφελούν 
(Κρασανάκης, 1991). 
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3.3. Απόντες γονείς 
«Απόντες, χαρακτηρίζονται οι γονείς που δεν 

συμμετέχουν στις υποχρεώσεις τους προς την οικογένεια 
και τα παιδιά. Ασχολούνται μόνο με τα δικά τους 
προβλήματα παραμελώντας εντελώς τη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους. Στις οικογένειες αυτές επικρατούν 
κυρίως εντάσεις και συγκρούσεις. Τα παιδιά τις 
περισσότερες φορές απομονώνονται και κλείνονται στον 
εαυτό τους.» (Κρασανάκης, 1991). 

3.4. Δημοκρατικοί γονείς 
«Οι δημοκρατικοί γονείς κάνουν αυτοκριτική για τις 

δικές τους συμπεριφορές με σκοπό την αυτοβελτίωσή 
τους.  Ο έλεγχος που γίνεται στα παιδιά γίνεται με αγάπη 
και στοργή, σεβόμενοι πάντα την προσωπικότητα και τη 
ψυχοσύνθεσή τους. » (Διαμαντόπουλος, 1995). 

3.5. Ιδανικοί γονείς 
Ο ιδανικός γονιός είναι ο φίλος για τα παιδιά, το 

πρότυπο, ο παιδαγωγός, ο προστάτης, ο τροφέας, αλλά 
κυρίως είναι αυτός που τα παιδιά μπορούν να 
στηριχτούν πάνω του και να υπολογίζουν στη βοήθειά 
του. Αγαπά και καταλαβαίνει, γνωρίζει τις ικανότητες 
και τις ανάγκες των παιδιών, τα οποία δεν θέλει να 
τελειοποιήσει αλλά να τα βοηθήσει να μην επαναλάβουν 
τα ίδια λάθη (Κρασανάκης, 1991). 

3.6. Ρόλος της μητέρας 
Η γυναίκα έχει διαδραματίσει πολλούς ρόλους μέσα 

στην  οικογένεια. Ο πρώτος και πιο σημαντικός, όμως 
γι’ αυτή είναι αυτός που της χάρισε η φύση προνομιακά 
και αυτός είναι ο ρόλος της ως μητέρα. (Στυλλιανάκης, 
1999). Το παιδί από τα πρώτα στάδια εξέλιξής του 
προσκολλάται στην μητέρα, η οποία λειτουργεί ως 
πρόσωπο αναφοράς που εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά. 
Οι μητέρες βοηθούν ποικίλως τα παιδιά τους να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.. Οι μητέρες ενισχύουν 
την πνευματική ικανότητα των παιδιών τους μέσα από 
τη μητρική φροντίδα, καθώς τα βοηθούν να 
αντιλαμβάνονται και να εκφράζονται (Μπέρτ, 1995) 

3.6. Ρόλος του πατέρα 
Η συμβολή του πατέρα είναι αναγκαία στην ανάπτυξη 

των παιδιών. Ο πατέρας αναπτύσσει απέναντι στο παιδί 
του, μια ευαίσθητη σχέση όμοια και ισάξια συγκριτικά 
με την σχέση ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Η 
επικοινωνία του πατέρα με το παιδί είναι ποιοτική και ο 
ίδιος συμμετέχει ενεργά στην επιμέλεια της παιδικής 
προσωπικότητας (Κορώσης, 2003).  

Οι Paquette κ.α (2000) επισημαίνουν 4 διαφορετικούς 
τύπους πατεράδων:  
• Ο φροντιστής,  
• Ο εκπαιδευτής – συμπαίκτης,  
• Ο τιμωρητικός,  
• Ο μη εμπλεκόμενος. 
 Οι πατέρες που ανήκουν στις πρώτες δύο κατηγορίες 

θεωρούνται πιο προοδευτικοί και είθισται να έχουν πιο 
υψηλό κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, 
είναι λιγότερο αγχώδεις και επιθετικοί σε σχέση με τους 
πιο παραδοσιακούς πατέρες των άλλων δύο τύπων.  

Κεφάλαιο 4: Ανταπόκριση των γονέων 
4.1. Προβληματική γονική συμπεριφορά – Γονικά 
λάθη 

Τα περισσότερα προβλήματα στη σχέση γονέα και 
παιδιού ξεκινάν από το γεγονός ότι πολλοί γονείς 
ξεχνούν ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες και 
ελαττώματα. Αν μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα 
λάθη των γονέων θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
συνοπτικά είναι τα παρακάτω: 
• Πολλοί γονείς στην προσπάθειά τους να 

καθοδηγήσουν, να συμβουλέψουν και να 
προστατέψουν τα παιδιά, πολύ συχνά τα 
καταπιέζουν και τα περιορίζουν χωρίς να τους 
αφήνουν περιθώρια να παίρνουν πρωτοβουλίες.  

• Επιπλέον, πολλές φορές από την 
υπερπροστατευτικότητα και την καταπιεστική και 
αποκλειστική αγάπη που δείχνουν, τα 
απομονώνουν από τον έξω κόσμο. 

• Από την άλλη, παρατηρούνται συχνά φαινόμενα 
πλήρης αδιαφορίας από την πλευρά των γονέων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  να δημιουργούν στα 
παιδιά, συναισθήματα μοναξιάς, εγκατάλειψης 
και αποξένωσης. 

• Οι γονείς πολλές φορές αμελούν και δεν  παίζουν 
μαζί με τα παιδιά, ξεχνούν να σκέφτονται όπως 
τα παιδιά. Θεωρούν ότι τα παιδιά τους πρέπει να 
είναι τέλεια και να υπακούν τυφλά στο πρόσωπό 
τους.  

• Πολλά λάθη γίνονται από τους γονείς ανάλογα με 
τη σειρά της γέννησης των παιδιών. Τα 
πρωτότοκα γίνονται δέκτες των περισσότερων 
λαθών από άγνοια και από έλλειψη εμπειρίας. Με 
την γέννηση των επόμενων παιδιών, οι γονείς τα 
συγκρίνουν με το πρωτότοκο αδιαφορώντας για 
το ίδιο και δίνοντας περισσότερη προσοχή στο 
νέο μέλος. Στο τελευταίο παιδί, οι φροντίδες και 
η προσοχή που του δίνουν είναι μερικές φορές 
υπερβολικές και καταπιεστικές με αποτέλεσμα τα 
μικρότερα παιδιά να είναι πλήρως εξαρτημένα 
από τους γονείς.  

4.2. Αυταρχικότητα στην οικογένεια 
Σε μια αυταρχική οικογένεια, οι περισσότερες  

αποφάσεις παίρνονται από το άτομο που θεωρεί ότι είναι 
αρχηγός. Τα μέλη μια αυταρχικής οικογένειας δεν είναι 
ισότιμα και έτσι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν 
ασκείται αυστηρός έλεγχος. Η αυταρχικότητα στην 
οικογένεια επηρεάζει πιο πολύ τους εφήβους καθώς 
αυτοί επιθυμούν να είναι ισότιμοι. Πολλές φορές η 
άσχημη, κακή συμπεριφορά των εφήβων πηγάζει από 
την ανάγκη να νιώσουν ότι είναι ξεχωριστοί. Μπορεί να 
τους βοηθάει να επισύρουν ιδιαίτερη προσοχή. Από την 
άλλη, υπάρχουν έφηβοι πιο αποθαρρημένοι από 
εκείνους που επιδιώκουν να ξεχωρίσουν. Οι έφηβοι 
αυτοί προσπαθούν να πάρουν εκδίκηση για όλες τις 
αδικίες που πιστεύουν ότι υπέστησαν. Τις φορές που οι 
γονείς θελήσουν να ασκήσουν κάποιου είδους τιμωρία 
σε αυτούς, αυτοί αντιδρούν αμέσως ανταποδίδοντας το 
κακό στον ενήλικα. Τέλος, υπάρχουν και οι 
αποθαρρημένοι έφηβοι. Οι έφηβοι αυτοί επιδεικνύουν 
ανικανότητα. 
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4.3. Ανευθυνότητα γονέων 
Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να προσπαθούν να 

γίνονται υπεύθυνοι. Θα πρέπει να είναι σταθεροί στις 
απόψεις τους  και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με 
ανθρωπιά, κατανόηση και καλοσύνη, δείχνοντας 
σεβασμό στα παιδιά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι 
γονείς έχουν συχνά καλές προθέσεις, ακολουθούν όμως 
λαθεμένες μεθόδους. Προσπαθώντας να κάνουν τους 
έφηβους ικανούς και αποδοτικούς, βάζουν υπερβολικά 
υψηλούς στόχους και απαιτούν την τελειότητα. 
Δυστυχώς, αυτό φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. 
Καταλήγει στο να υποκινεί τον έφηβο στην αντίδραση. 

΄Β ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 5: Έρευνα πεδίου 
5.1. Μεθοδολογία 

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας 
αποτελεί η διερεύνηση της συναισθηματικής αγωγής των 
παιδιών και ο ρόλος των γονέων για την ανάπτυξη και 
ενίσχυσή της. Παράλληλα, μελετώνται οι ενέργειες και 
οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με την 
συναισθηματική νοημοσύνη, αγωγή και ανάπτυξη των 
παιδιών. Επίσης διερευνώνται οι προσδοκίες των γονέων 
για τις αντιδράσεις των παιδιών τους σε κρίσιμες 
καταστάσεις, σύμφωνα με την συναισθηματική 
προσέγγιση που δόθηκε στα παιδιά τόσο από τους ίδιους 
τους γονείς αλλά και από άλλες εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές δομές όπως το σχολείο κ.α.  

Κρίθηκε σκόπιμη η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας 
επισκόπησης. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν με χρήση ειδικά 
δομημένου ερωτηματολογίου που συσχέτιζε τα 
ερευνητικά ερωτήματα με τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου.  

Επιλέχτηκε η χρήση της κλίμακας Likert. 
Χρησιμοποιήθηκε 3βάθμια διαβαθμισμένη κλίμακα 
αξιολόγησης για λόγους συντομίας, υπήρχε μεσαία 
απάντηση για διευκόλυνση των ερωτώμενων και 
εκατέρωθεν πραγματοποιούνταν κλιμάκωση του θετικού 
ή αρνητικού.  

5.2. Δείγμα 
Η δειγματοληψία που επιλέχτηκε ήταν η βολική 

δειγματοληψία (Καταρέλος, 2017). Ως βασικά κριτήρια 
επιλογής του δείγματος θεωρήθηκαν η προθυμία των 
συμμετεχόντων σε εθελοντική βάση με εκούσια 
βούληση και η πρόσβαση της ερευνητικής ομάδας στα 
συγκεκριμένα άτομα. Στην μελέτη συμμετείχαν 19 
άνδρες και 21 γυναίκες. Στα διαγράμματα που 
ακολουθούν εμφανίζονται: το φύλλο, η ηλικία και το 
εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.    
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Γράφημα 3:  Ηλικιακή κατανομή 

5.3. Ερευνητικό Εργαλείο 
Ως  ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε από τους 
ερευνητές χρησιμοποιώντας ως βάση τις ερωτήσεις από 
το βιβλίο του Gottman, J. : «Η συναισθηματική 
νοημοσύνη των παιδιών. Ένας πρακτικός οδηγός για 
γονείς.» Αθήνα 2000, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους 
ερευνητές, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων. Χορηγήθηκε  
ατομικά και η συμπλήρωση του διήρκησε περίπου 5-10 
λεπτά. Η δομή του ερωτηματολογίου είναι η εξής: 
• Το πρώτο μέρος αφορούσε σε δημογραφικά 

στοιχεία. 
• Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις που 

εξέταζαν και αφορούσαν: 
1. Την ενασχόληση των γονέων με την 
συναισθηματική ανάπτυξη και αγωγή των 
παιδιών τους. 
2. Τις ενέργειες των γονέων σε σχέση με την 
συναισθηματική αγωγή.  
3. Τις προσδοκίες των γονέων για τις 
αντιδράσεις των παιδιών. 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη 
χρήση του λογισμικού πακέτου excel.  

5.4. Περιορισμοί της έρευνας 
Η παρούσα μελέτη υπόκεινται σε περιορισμούς 

αποκλίσεων που οφείλονται στη συνειδητή η μη 
πρόθεση των συμμετεχόντων να δίνουν λανθασμένες 
απαντήσεις. Κατά  τον σχεδιασμό και υλοποίηση του 
ερωτηματολογίου αλλά και κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για τον 
περιορισμό αυτών των φαινομένων. Επίσης υπάρχει  
αδυναμία σύγκρισης των γενικών χαρακτηριστικών των 
συμμετεχόντων με αυτούς που δεν συμμετείχαν.  

5.5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
Στα παρακάτω σχήματα, παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις  στα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα 
αναφορικά με το σύνολο του δείγματος και μία ερώτηση 
κατά φύλλο γιατί δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις σε αυτήν την κατανομή. 
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Ερώτηση 1 : Αφιερώνω αρκετό χρόνο όταν το παιδί 
μου είναι λυπημένο, θυμωμένο ή φοβισμένο. 

7% 

93% 

Ερώτηση 1 

Καθόλου 

Λίγο 

 
Γράφημα 4:  Ερώτηση 1 – Γενικό σύνολο 

Ερώτηση 2 : Βοηθώ να κατονομάσει το παιδί το 
συναίσθημα που νιώθει σε κάθε περίπτωση. 

 
Γράφημα 5:  Ερώτηση 2 – Γενικό σύνολο 

Ερώτηση 3 : Θεωρώ ότι η συζήτηση μπορεί να κάνει 
το παιδί μου να νιώσει καλύτερα. 

 
Γράφημα 6:  Ερώτηση 3 – Γενικό σύνολο 

Ερώτηση 4 : Επαινώ το παιδί μου όταν κάνει κάτι 
σωστά

 
Γράφημα 7:  Ερώτηση 4 – Γενικό σύνολο 

Ερώτηση 5 :Τιμωρώ το παιδί μου όταν κάνει κάποιο 
λάθος ή αταξία 

 
Γράφημα 8:  Ερώτηση 5 – Γενικό σύνολο 

Ερώτηση 7 : Είμαι ειλικρινής σε ότι με ρωτήσει το 
παιδί μου. 

 
Γράφημα 9:  Ερώτηση 7 – Γενικό σύνολο 

Ερώτηση 8 : Αφιερώνω περισσότερο χρόνο στα 
αρνητικά συναισθήματα του παιδιού από ότι στα 
θετικά 

 
Γράφημα 10:  Ερώτηση 8 – Γενικό σύνολο 

Ερώτηση 13 : Τα παιδιά μου μιλάνε εύκολα για τα 
συναισθήματα τους. 

 
Γράφημα 11:  Ερώτηση 13 – Γενικό σύνολο 

 

 
Γράφημα 12:  Ερώτηση 13 – Άνδρες 

 

 
Γράφημα 13:  Ερώτηση 13 – Γυναίκες 
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5.6. Συζήτηση  
   Η γονεϊκή τυπολογία έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πληθώρας ερευνών (Baumrind, 1966, 1967, 1978, 1980, 
1989, 1991), τα αποτελέσματα των οποίων είναι σε πολύ 
μεγάλο βαθμό παρόμοια και συνεπή μεταξύ τους 
(Amato & Fowler, 2002) ως προς τα οφέλη ή τις 
επιζήμιες επιπτώσεις που έχουν οι τρόποι 
διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν οι γονείς σε τομείς 
της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού όπως η 
αυτοεκτίμηση, η εσωτερικευμένη ψυχοπαθολογία, η 
εξωτερικευμένη ψυχοπαθολογία, η προσαρμοστικότητα, 
οι στρατηγικές επίτευξης, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η 
ικανοποίηση από τη ζωή. (Aunola et al., 2000, De Hart 
et al., 2006, Maccoby & Martin, 1983, Milevsky et al., 
2007, Lamborn et al., 1991, Simons & Maccoby & 
Martin, 1983, Milevsky et al., 2007, Lamborn et al., 
1991, Simons & Conger, 2007, Steinberg et al., 1992, 
Steinberg, 2000). 

  Παρόλο που η  οικογένεια φαίνεται να έχει τον 
πρωταρχικό ρόλο και την πιο ισχυρή επιρροή στα μέλη 
της για κοινωνικοποίηση, η γονεϊκή ιδιότητα δεν 
εξασφαλίζει και παντοδυναμία. Βοηθώντας οι γονείς τα 
παιδιά να αναπτύξουν έναν καλό «συντελεστή 
συναισθηματικής νοημοσύνης», τους δίνουν ένα εφόδιο 
που τους επιτρέπει να διαχειρίζονται καλύτερα τις 
σχέσεις τους στο παρόν και στο μέλλον, να 
αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις στρεσογόνες 
καταστάσεις και να δείχνουν ευελιξία όταν οι συνθήκες 
είναι δύσκολες. 

   Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν 
ότι η σωστή διαπαιδαγώγηση απαιτεί κάτι περισσότερο 
από την διάνοια, από την σκέψη –απαιτεί συναίσθημα. 
Κανείς δεν αμφισβητεί την αγάπη του γονιού προς το 
παιδί, όμως από την επιθυμία να μεγαλώσουμε παιδιά με 
συναισθηματική νοημοσύνη μέχρι αυτό να γίνει τελικά 
πράξη η απόσταση συχνά είναι μεγάλη. Ο Steinberg 
(2001) στην ανασκόπηση των ερευνών σχετικά με τις 
σχέσεις γονέων και εφήβων υπό το πρίσμα των γονεϊκών 
τύπων της Baumrind (1967) αναφέρει ότι αποτελεί 
πλέον κοινό τόπο ότι οι υποστηρικτικοί γονείς έχουν τα 
πιο σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη των παιδιών τους 
και επιδρούν με θετικό τρόπο σε πολλές πλευρές της 
ζωής των παιδιών τους. 

   Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Baumrind (1980, 
p.640): «τα άτομα γίνονται αυτό που είναι μέσα από την 
αμοιβαία αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους και το 
κρίσιμο περιβάλλον για κάθε νέο άτομο είναι η 
οικογένειά του». Ως εκ τούτου ο τρόπος και οι πρακτικές 
που επιλέγουν οι γονείς για να μεγαλώσουν τα παιδιά 
τους είναι πολύ σημαντικοί για την βιολογική, 
ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους. 
Στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι απέχοντας από το 
στερεότυπο του αυταρχικού γονέα και παραμένοντας 
ενεργά παρόντες στην καθημερινότητα του παιδιού τους, 
φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθαίνουν 
στα παιδιά τους  να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και 
τους γονείς τους και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά 
τους, παρέχοντάς τους τις δυνατότητες για ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικής τους ταυτότητας. 

    Αφιερώνοντας χρόνο σε ένα θυμωμένο ή 
φοβισμένο παιδί για να εκφράσει τα συναισθήματά του, 
αποδεικνύουν ότι αντιμετωπίζουν τα αρνητικά 

συναισθήματα των παιδιών τους ως μία ευκαιρία για 
επικοινωνία και τρυφερότητα, μέσα από την ενεργή 
ακρόαση οδηγώντας ταυτόχρονα το παιδί τους στην 
αναγνώριση των ίδιων του των συναισθημάτων. 

   Έχοντας αποποιηθεί το ρόλο του γονέα τιμωρού και 
έχοντας κατανοήσει τη δέσμευση  της γονικής ευθύνης, 
επιλέγουν το διάλογο για τη διευθέτηση των 
προβλημάτων που πιθανά να εμφανιστούν  στην 
καθημερινότητα με το παιδί τους, παροτρύνοντας το 
παιδί τους να διαχειρίζεται τα αρνητικά του 
συναισθήματα. 

5.7. Επέκταση της έρευνας 
   Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει το εγγενές 

μειονέκτημα του μικρού αριθμητικά δείγματος, γεγονός 
που δυσχεραίνει τη δυνατότητα γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων, μπορεί όμως να αποτελέσει αφορμή για 
γενικότερη συζήτηση ή να χρησιμοποιηθεί σε 
συνδυασμό με άλλες έρευνες ως σύνολο ώστε να 
μπορέσουν να γενικευθούν τα συμπεράσματά τους.( 
Bird & συν. 1999 : 186) 

   Η εκπόνηση έρευνας με τη χρήση ποιοτικής 
μεθόδου μέσω ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων 
πιθανά να οδηγούσε σε μια διαφορετική προσέγγιση του 
θέματος, καθώς  η μέθοδος των ατομικών ημιδομημένων 
συνεντεύξεων η οποία θεωρείται «μέσο εκμαίευσης των 
πραγματικών πεποιθήσεων και στάσεων» και επιτρέπει 
μια πιο βαθιά διερεύνηση από εκείνη που θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μέσω ενός ερωτηματολογίου» (Faulknez, 
Swann and all. 1998: 81) 

   Οι συνεντεύξεις παρέχουν την ευκαιρία για 
εμβάθυνση και διευκρίνιση των απαντήσεων και δίνουν 
τη δυνατότητα να «μετρηθεί» όχι μόνο η γνώμη ενός 
ατόμου αλλά οι αξίες οι πεποιθήσεις του , οι στάσεις και 
οι προτιμήσεις του. Ταυτόχρονα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση μη 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων καθώς και για 
εμβάθυνση των κινήτρων και των αιτιών που οδήγησαν 
στην συγκεκριμένη απάντηση παρουσιάζει ευελιξία στη 
δομή της επιτρέποντας στον ερευνητή να κατανοήσει 
περισσότερο, παρέχοντάς του τη δυνατότητα αλλαγής 
της σειράς ή και του είδους των διευκρινιστικών 
ερωτήσεων κατά την πορεία της συνέντευξης, όταν οι 
απαντήσεις που δίνονται δεν είναι κατανοητές 
αντιληπτές ή σαφείς,  σε αντίθεση με το πλαίσιο 
διεξαγωγής είναι αυστηρά προκαθορισμένο τόσο ως 
προς το είδος όσο και ως προς τη σειρά υποβολής των 
ερωτήσεων. (Παπαϊωάννου & συν 1998 :349) 

   Η αλλαγή της ομάδας στόχου  με τη  διερεύνηση 
των απόψεων των παιδιών, των γονέων που συμμετείχαν 
στην παρούσα έρευνα, αποτελεί έναν ακόμα τρόπο 
προσέγγισης και ταυτόχρονα επέκτασης της θεματικής 
της παρούσας έρευνας  που πιθανά να βοηθούσε στην 
πολυπρισματική  διερεύνηση και στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα  της άσκησης του 
γονεϊκού ρόλου στους άμεσους αποδέκτες. 

5.8. Συμπεράσματα 
Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο επιχειρήθηκε η 

διερεύνηση όλων εκείνων των παραγόντων που 
συμβάλλουν καθοριστικά στην συναισθηματική αγωγή 
των παιδιών σε σχέση με το ρόλο και τη συμπεριφορά 
των γονέων, οι διάφορες μορφές διαπαιδαγώγησης, οι 
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τύποι των γονέων, τα λάθη που πιθανόν πράττουν και οι 
συνέπειες αυτών. Με την χρήση ερωτηματολογίου 
εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τις 
απόψεις των γονέων για την διαχείριση και έκφραση των 
συναισθημάτων των παιδιών τους αλλά και τις ενέργειες 
των ίδιων για την προσέγγιση και καλύτερη επικοινωνία 
με αυτά.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς 
προσεγγίζουν τα παιδιά τους για να καταλάβουν τα 
συναισθήματά τους και προσπαθούν να τα βοηθήσουν 
να τα εκφράσουν με ευκολία. Αφιερώνουν χρόνο για να 
κατανοήσουν τις ψυχικές ανάγκες των παιδιών τους 
εστιάζοντας στην καταπολέμηση των αρνητικών 
συναισθημάτων. Δήλωσαν ότι επιθυμούν και επιδιώκουν 
τη συζήτηση με τα παιδιά τους ενώ εξηγούν και τα δικά 
τους συναισθήματα. Επιδιώκουν τον ελεγχόμενο έπαινο 
αποφεύγοντας την τιμωρία η οποία δεν συμβάλει στην 
ομαλή συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών. Επιθυμούν 
σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους 
έτσι ώστε να συμβάλουν στην ομαλή κοινωνικοποίησή 
τους. Τέλος, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι δεν 
συμφωνούν με την πλήρη υπακοή των παιδιών στις 
απαιτήσεις των ενηλίκων προς αποφυγή δημιουργίας 
αρνητικών συναισθημάτων όπως πίεση και άγχος αλλά 
και στην μετέπειτα μετατροπή τους σε άβουλα και 
αδύναμα άτομα. Εν κατακλείδι αξίζει να αναφερθεί ότι η 
συναισθηματική ευφυΐα κρίνεται αναγκαία διότι με την 
χρήση της αποφεύγονται σημαντικά προβλήματα 
κοινωνικό - συναισθηματικής φύσεως που ενδέχεται να 
προκύψουν στα παιδιά. 

7. ΠΗΓΕΣ 
Αποστολόπουλος, Κ. (1998). Μαθήματα 

κοινωνιολογίας της οικογένειας. Αθήνα, Εκδόσεις 
Συγγραφέως. 

Διαμαντόπουλος, Α. (1995). Αισθάνομαι-Η ψυχή 
στην οικογένεια, Αθήνα, Εκδόσεις Ναύπακτος. 

Θεοδωροπούλου, Ε., Αποστολόπουλος , Κ. 
(2003). Κοινωνιολογία της οικογένειας, Εκδόσεις 
συγγραφέων. 

Kρασανάκης, Γ., (1991). Ο πατρικός ρόλος. 
Ηράκλειο: χ.ε 

Κορώση, Κ., (2003). Πατέρας και παιδί. Αθήνα: 
Ατραπός 

Μπέρτ, Ρ., (1995). Η κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού. Αθήνα: Καστανιώτη 

Μουδατσάκη, Δ. (1995) . Οικογένεια και παιδί, 
Ηράκλειο, αυτοέκδοση 

Μουσούρου, Λ. (2005). Οικογένεια και 
οικογενειακή πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. 

Παππά, Β., (2006). Επάγγελμα Γονέας. 
Ψυχολογικοί Τύποι Γονέων και Συμπεριφορά 
Παιδιών και Εφήβων. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Στυλλιανάκης, Α., (1999). Ο Ρόλος της Γυναίκας 
στην Οικογένεια. Θεσσαλονίκη: Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο. 

Τσαρδάκης, Δ. (1993). Η γένεση του κοινωνικού 
ανθρώπου, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. 

Τσιάντης, Γ. (1993). Ψυχική υγεία του παιδιού 
και της οικογένεια, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Χουρδάκη, Μ., (2000). Σχολές Γονέων. Αθήνα: 
Σχολές Γονέων 

Χριστοδουλίδη, Α.(1980). Εμείς και τα παιδιά 
μας, Λευκωσία , αυτοέκδοση 

Cole, M., & Cole, S. R. (2001). Η ανάπτυξη των 
παιδιών. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
κατά την νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Μετφρ. 
Μ. Σόλμαν, επιμέλ. Ζ. Μπαμπλέσκου. 
Αθήνα:΅Τυποθείτω. 

Draigors, R. (1976). H πρόκληση να είμαστε 
γονείς, Αθήνα, Γλάρος. 

Gottman, J. (2000). Η συναισθηματική 
νοημοσύνη των παιδιών. Ένας πρακτικός οδηγός για 
γονείς. Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Monagle V., (1998). Changing families, 
challenging futures. 6th Australian Institute of 
Family Studies Conference. Melbourne: The 
PARED. 

Paquette, D., Bolte, C., Turcotte, G., Dubeau, D. 
& Bouchard, C. (2000). A new typology of 
fathering: Defining and associated variables. Infant 
and child development, 9, 213 – 230. 

Schaffer, R., (1989). Η μητέρα. Η συμβολή της 
στην διαμόρφωση του παιδιού. Αθήνα: 
Κουτσούμπος 

Amato, P. R., & Fowler, F. (2002). Parenting 
practices, child adjustment, and family diversity. 
Journal of marriage and family, 64(3), 703-716.  

Aunola, K., Stattin, H., & Nurmi, J.-E. (2000). 
Parenting styles and adolescents' achievement 
strategies. Journal of adolescence, 23(2), 205-222.  

Baumrind, D. (1978). Parental disciplinary 
patterns and social competence in children. Youth & 
Society, 9(3), 239-276.  

Steinberg, L. (2001). We know some things: 
Parent–adolescent relationships in retrospect and 
prospect. Journal of research on adolescence, 11(1), 
1-19.  

 
 
 
 
 

74



 
ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΚΟ 

ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

Ολυμπία Δ. Ζαμάνη (zamaniolympia@gmail.com)  
Μόνιμη Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ 60, Υψηλάντου 21, Άργος 

 
Αριστοτέλης Π. Κοΐνης (telis_psyc@hotmail.com)  

Κλινικός Ψυχολόγος MA,MSc,Ph.D, Μυστακοπούλου 17, Άργος  
 

 
 

Περίληψη 

Το παιδικό ιχνογράφημα είναι ένα αυθόρμητο μέσο για να 

μας εκφράσει το παιδί όλα εκείνα που σκέφτεται και 

νιώθει. Για αυτό ο εκπαιδευτικός είναι καλό να γνωρίζει 

ότι αφορά το ιχνογράφημα, με σκοπό να γνωρίσει 

καλύτερα και βαθύτερα το κάθε παιδί, ώστε να μπορέσει 

να είναι πιο αποτελεσματικός στο έργο του. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ψυχικού 

κόσμου του παιδιού μέσα από το ιχνογράφημα ως 

πρόσθετο εργαλείο συστηματικής παρατήρησης στα χέρια 

του εκπαιδευτικού. Για την έρευνά μας χρησιμοποιήθηκαν 

δυο προβολικά τεστ. Το προβολικό τεστ του Ανθρώπου 

του Machover και το προβολικό τεστ της Οικογένειας της 

Minkowska. Το δείγμα αποτελείται από 6 παιδιά, 3 

αγόρια-νήπια και 3 κορίτσια-προνήπια,  ηλικίας 4.5 έως 

6,5 ετών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε με τη μέθοδο της παρατήρησης και 

ερμηνείας των ιχνογραφημάτων. Από την ερμηνεία των 

ιχνογραφημάτων φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν καλή 

αντίληψη του σώματός τους και έχουν μια υγιή εικόνα του 

εαυτού τους. Παρατηρήθηκε επίσης ότι όλα τα παιδιά 

εκδηλώνουν έντονα την ανάγκη  για προσοχή και αποδοχή 

από τους σημαντικούς άλλους. Επίσης τα παιδιά 

χρησιμοποίησαν χρώματα σε όλες τις ζωγραφιές τους που 

δηλώνει την επιθυμία τους να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους μέσα στην οικογένεια. 

 
 Λέξεις κλειδιά: παιδικό ιχνογράφημα, παιδιά, 

εκπαιδευτικός, προβολικά τεστ, ψυχικός κόσμος 

 
 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 Ιστορική αναδρομή 
Το ενδιαφέρον για το παιδικό ιχνογράφημα 

ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1926 
χρησιμοποιήθηκε στην ψυχαναλυτική θεραπεία μουγγού 
παιδιού 9 ετών (S. Morgensten, 1926). Παράλληλα 
γίνονται μελέτες για το «αισθητικό αισθητήριο» του 
παιδιού: το συγκρίνουν με πίνακες ζωγράφων, το 
εξετάζουν με βάση τους κανόνες του ωραίου, προσέχουν 
την εκλογή των χρωμάτων και το γραφικό ρεπερτόριο 
των παιδιών. (Meredieu, 1981). Κοινωνιολόγοι 
συγκρίνουν παιδικά σχέδια από διάφορες χώρες Probst, 
(1967). Ο Piaget, βοήθησε στην κατανόηση των 
μηχανισμών της παιδικής έκφρασης όχι μόνο σαν 
γραφική και πλαστική αλλά και σαν κινησιακή και 
μουσική ενόραση. (Piaget, 1971).  

 
1.2. Το ιχνογράφημα ως εκφραστικό μέσο 
 

Το ιχνογράφημα είναι το βασικότερο 
εκφραστικό μέσο του παιδιού, καταπληκτικό (τόσο ως 
προς τη σύλληψη όσο και ως προς την εκτέλεση), 
εξαιρετικά λαμπρό και πρωτότυπο. Είναι ένα μέσο 
επικοινωνίας του με τον έξω κόσμο και ταυτόχρονα ένα 
μέσο «προβολής» του προς αυτόν. Με την εκλογή του 
θέματος μας δείχνει τη στάση του παιδιού μπροστά σε 
ορισμένα αντικείμενα και με τον τρόπο που χειρίζεται το 
θέμα το παιδί παγιώνει τις κινητικές, νοητικές, 
συγκινησιακές και παρωθητικές του  αντιδράσεις. 
(Μπέλλας, 2000) 

Σύμφωνα με τον Luguet (1991) το ιχνογράφημα 
παρακολουθεί την νοητική, κοινωνική και 
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. 

Επίσης το ιχνογράφημα, ως μέσο έκφρασης έχει 
σχέση με τη λειτουργία του λόγου, «διηγείται» κάτι, έχει 
αφηγηματική λειτουργία, μεταφέρει ορισμένο μήνυμα. 
(Piaget, 1971). Το ιχνογράφημα λοιπόν είναι ένα 
εκφραστικό μέσο που μπορεί έμμεσα να μας δείξει πώς 
το παιδί κατανοεί τον κόσμο, πώς βιώνει τις σχέσεις του 
και τις επαφές του με τον κόσμο και ποια είναι η στάση 
του απέναντι στον κόσμο. Ταυτόχρονα μας δείχνει 
στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού, των 
παρωθήσεων και των συγκινήσεών του και πώς αυτές 
επηρεάζουν την αντιληπτική του δραστηριότητα. Η λέξη 
- κλειδί για όλα αυτά είναι η έννοια της «προβολής» 
(projection). Επικουρικά στοιχεία της παρατήρησης και 
ερμηνείας του παιδικού ιχνογραφήματος είναι οι 

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για 
εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι 
τα τυχόν αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και 
την παρούσα σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των 
πρακτικών για οικονομικό όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια 
του εκδότη. 
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μιμητικές κινήσεις και γενικά οι εκφραστικές 
αντιδράσεις αλλά και τα σχόλια του παιδιού, πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά το πέρας της ιχνογράφησης, 
(Μπέλλας, 2000).  

 
1.3 Η εξέλιξη του ιχνογραφήματος  
 

Το παιδί πριν πιάσει το μολύβι χρησιμοποιεί το 
χέρι του και διάφορα υγρά υλικά για να αφήσει ίχνη.  

Πότε όμως το παιδί πιάνει το μολύβι για ν’ 
αφήσει ίχνη; Πότε αρχίζει δηλαδή η ιχνογραφική 
έκφραση; 

Η J. Boutonier (1953) μας λέει στο δεύτερο 
μισό το πρώτου έτους. Σε αυτή την φάση το παιδί 
ζωγραφίζει όπου βρει. Στην αρχή κάνει γραμμές 
κεντρομόλες και φυγόκεντρες (σε σχέση με τους 
μεγάλους μύες του χεριού του και όλο το σώμα του), 
ύστερα κάνει γραμμές «πήγαινε-έλα», (χωρίς να 
σηκώνει το χέρι από το χαρτί) και φτάνει στο 
«μουντζουρογράφημα», ένα σχέδιο με αλλεπάλληλες 
κυκλοειδείς γραμμές γύρω από έναν αόρατο κεντρικό 
πυρήνα ή έναν άξονα. Οι γραμμές του δεν βγαίνουν πια 
από το χαρτί, τις παρακολουθεί με το μάτι και 
προσπαθεί να τις περιμαζέψει στο κέντρο του χαρτιού. 
(Μπέλλας, 2000) 

Μετά από έξι μήνες αφότου το παιδί αρχίσει το 
μουντζούρωμα, περνά στη φάση του 
«ορνιθοσκαλίσματος» (griboullage):διασπά τα γραφικά 
του ίχνη, κάνοντας ένα συνονθύλευμα γραμμών σε όλη 
τη διαθέσιμη επιφάνεια του χαρτιού. (Lurcat, 1987; 
Lowenfeld & Brittain, 1967 ; Βoesch, 1979)  
Στο τρίτο έτος είναι πια ικανό να αναπαραστήσει 
μορφές. Γύρω στο τέταρτο έτος αρχίζει να αποδίδει 
καλύτερα τα αντικείμενα και τις μορφές με απεικόνιση 
«κατά μέτωπο», χωρίς βέβαια πραγματικές αναλογίες 
και με λεπτομέρειες που το ίδιο θεωρεί σημαντικές. 

Μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών δηλώνει 
προκαταβολικά τι πρόκειται να ζωγραφίσει. Μετά το 
πέμπτο έτος το ιχνογράφημα αρχίζει να γίνεται 
προσωπικό του δημιούργημα. Με την είσοδο του 
παιδιού στο δημοτικό και την εκμάθηση της γραφής 
αρχίζει να παρεμβάλλει και γράμματα ή λέξεις στο 
ιχνογράφημα και βέβαια ο καλλιτέχνης υπογράφει πια 
σταθερά τα έργα του. Στα έξι χρόνια προσπαθεί  να 
αποδώσει τα αντικείμενα με συνέχεια, με βάθος, 
συμμετρικά τακτοποιημένα, σε λοξή και ακτινωτή 
διάταξη. Επίσης τότε μπορούν να αντιγράψουν έναν 
ρόμβο. Στο έβδομο έτος το παιδί, αυξάνει τον χρόνο που 
δουλεύει το ιχνογράφημά του. 

Μεταξύ έβδομου και ένατου έτους έρχεται η 
«σχηματοποίηση» με μικρές και διακεκομμένες 
γραμμές, με αδρά ή στέρεα περιγράμματα αλλά και 
αρκετές επιδιορθώσεις. (Μπέλλας, 2000) 

Κατά το δέκατο έτος το παιδί εμπλουτίζει με 
λεπτομέρειες τα θέματά του, χρησιμοποιεί πιο 
αντικειμενικά και συμβατικά τα χρώματα και γενικώς 
προσπαθεί η αναπαράστασή του να μοιάζει με των 
ενηλίκων («αναζήτηση ομοιότητας»). Γι’ αυτό και 
μπορεί να δούμε «νεκρές φύσεις» ή και «ξεπατικωμένα» 
ιχνογραφήματα. (Tholomé, 1985) 

Γύρω στα έντεκα έτη αρχίζει να διαφαίνεται 
ποια παιδιά έχουν ζωγραφικό τάλαντο, τα οποία θα 
συνεχίζουν να ιχνογραφούν συχνά και μετά το 12ο έτος, 
ηλικία από την οποία τα πιο πολλά παιδιά σταματούν να 
ενδιαφέρονται για το σχέδιο. Γιατί γίνεται αυτό; Έχοντας 
αποκτήσει την ικανότητα να κρίνει το σχέδιό του ως 
προς την «ομοιότητα» κρίνει καλύτερα τον εαυτό του 
και καταλαβαίνει αν είναι προικισμένο ή ατάλαντο, 
περνά όπως λέει η L. H. Chapman (1993) την «κρίση 
εμπιστοσύνης στις ικανότητες αυτοέκφρασης». 

1.4 Εξελικτικά στάδια 
 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να 
οριοθετήσουν αυτή την ανάπτυξη σε ορισμένα στάδια. Ο 
πιο γνωστός χωρισμός είναι αυτό του Luquet το 1913 
(και τροποποιημένος το 1927) και είναι ο εξής: 

1. Το στάδιο του τυχαίου ρεαλισμού (2-3) ετών 
Το παιδί ανακαλύπτει μία τυχαία αναλογία 
μεταξύ ενός αντικειμένου και του σχεδίου που 
έφτιαξε, οπότε το ονοματίζει αναδρομικά. 
2. Το στάδιο του άστοχου (ή παραδρομισμένου 

ή αποτυχημένου) ρεαλισμού (3-4 ετών) 
Το παιδί έχει ανακαλύψει την ταυτότητα 
μορφής – αντικειμένου και προσπαθεί να 
αναπαραγάγει τη μορφή, σαν μία φάση 
εκμάθησης με αποτυχίες και επιμέρους 
επιτυχίες. 
3. Το στάδιο του λογικού (ή νοητικού ή 

διανοητικού) ρεαλισμού (4-10 ετών) 
Το παιδί σχεδιάζει το αντικείμενο όχι όπως το 
βλέπει, αλλά όπως το ξέρει, σύμφωνα με ένα 
εσωτερικό πρότυπο (modéle interne), 
χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους: α) τη 
διαφάνεια και β) την αναπαράσταση σε κάτοψη 
(rabattement), την επιπέδωση ή την 
περιστροφική προβολή. 
4. Το στάδιο του οπτικού ρεαλισμού (10-12 

ετών) 
Το παιδί ιχνογραφεί αυτό που βλέπει, έχοντας 
ανακαλύψει την «προοπτική», τις προβολικές 
δηλαδή και ευκλείδειες σχέσεις και τους νόμους 
της. Εδώ αρχίζει το «φτώχεμα» του σχεδίου, 
που χάνει το χιούμορ του και αρχίζει να μοιάζει 
με τα σχέδια των ενηλίκων. (Luquet, 1991).  
 

2. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

2.1. Η απεικόνιση του ανθρώπου 
Το παιδί έλκεται να ιχνογραφεί μορφές. Η 

πρώτη απλή αναπαράσταση ανθρώπου γίνεται γύρω στο 
τρίτο έτος. Εμφανίζεται πανομοιότυπος στα σχέδια των 
παιδιών σε παγκόσμια κλίμακα και ονομάζεται 
«άνθρωπος-γυρίνος» (από το δυσανάλογο κεφάλι σε 
σχέση με το σώμα) (Lurcat, 1988)  

Ο άνθρωπος αυτός είναι μεγάλος και 
κυριαρχικός και βρίσκεται στο κέντρο της κόλλας. 
Συνήθως είναι όρθιος σε κάθετο επίπεδο και η 
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ιχνογράφησή του ξεκινά από το κεφάλι προς τα κάτω. 
(Servais, 1969) 

Επίσης ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ηλικία, ούτε 
φύλο. Στην πραγματικότητα το παιδί προβάλλει μέσα 
στο θέμα του την αντίληψη που έχει για το «γνωστικό 
σχήμα» του δικού του σώματος. Επιπλέον ο 
ανθρωπομορφισμός είναι κάτι που χαρακτηρίζει την 
παιδική ψυχοσύνθεση. ( de Meredieu, 1981) 

Μετά από λίγους μήνες έχουμε τον ανθρωπάκο-
πατάτα, τον ανθρωπάκο-μίσχο, τον ανθρωπάκο-λουλούδι 
κ.α. (Stern, 1971)  

Στο τέταρτο έτος το παιδί περνάει από την 
κυκλοειδή στην παραλληλόγραμμη απεικόνιση του 
ανθρώπου. Επίσης ζωγραφίζει τα πρόσωπα «από αέρος» 
ή «εξ απόπτου» για να λύσει το πρόβλημα του βάθους 
και της προοπτικής (Μπέλλας, 2000) 

Στο πέμπτο έτος ο ανθρωπάκος γίνεται πιο 
συμμετρικός. Ακόμα βελτιωμένος εμφανίζεται ο 
ανθρωπάκος στο 6ο έτος και κάπου εκεί αρχίζει να 
κινείται (Μπέλλας, 2000) 

Στο έβδομο έτος ο ανθρωπάκος αρχίζει να 
«μικραίνει», να πολλαπλασιάζονται επάνω του οι 
λεπτομέρειες. (Μπέλλας, 2000) 

Στο ένατο έτος όμως το παιδί αντιμετωπίζει το 
«πρόβλημα της ομοιότητας με το πρότυπο» και ζητά 
συνέχεια τη γνώμη των μεγάλων. Στο 10ο έτος τα 
πρόσωπα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
αρθρώσεις, αγκώνα, γόνατο και κάθονται. Η εξέλιξη 
συνεχίζεται και μετά τα 12-13 με απλοποίηση, 
στιλιζάρισμα, αφαίρεση ή και καρικατούρες (κυρίως από 
αγόρια). (Osterieth, 1976)  

Οι έφηβοι τώρα αφού περάσουν το στάδιο της 
καρικατούρας (φάση επιθετικότητας), φτιάχνουν τον 
ανθρωπάκο με σμίκρυνση κεφαλής, προεξοχή στήθους 
και κοιλιάς και λεπτομέρειες στο ντύσιμο. (Μπέλλλας, 
2000)  
 
2.2 Η αυτοπροσωπογραφία του παιδιού  

Η αυτοπροσωπογραφία ή καλύτερα το «τεστ της αυτό-
προσωπογραφίας» είναι όταν ζητάμε από το παιδί να 
ζωγραφίσει τον εαυτό του. 

 Εκεί βλέπουμε α) το επίπεδο συνείδησης του 
σωματικού του σχήματος και β) τις «προβολές» που 
κάνει, παρατηρώντας την έκφραση, την στάση, την 
ετοιμότητα, την ενδυμασία του κ.τ.λ. Για να φτιάξει το 
παιδί την αυτοπροσωπογραφία του δεν χρειάζεται να 
κοιτά σε καθρέπτη, γιατί: 1. ιχνογραφεί με βάση ένα 
εσωτερικό πρότυπο και 2. θέλουμε το σχέδιό του να 
είναι όσο το δυνατόν πιο αυθόρμητο, άρα και πιο 
αποκαλυπτικό. Ενδέχεται βέβαια το παιδί στην ιδέα ότι 
ζωγραφίζει τον εαυτό του να χρησιμοποιήσει 
μηχανισμούς άμυνας και να σχεδιάσει την ιδανική 
εικόνα που έχει για τον εαυτό του. (Ferraris, 1977) 
 
2.3 Η απεικόνιση των δυο φύλων  
 

Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τον τρόπο 
που αποτυπώνουν τα παιδιά στο ιχνογράφημά τους τις 
διαφορές των δύο φύλων. ( Kerschensteiner, 1905; 

Goodenough, 1926; Machover, 1949; Swensen, 1957; 
Harris et Abraham et Perron, 1975; Perron-Borelli, 
Burton, 1972; Lowenfeld, 1964; Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 
1990; Wallon, 1990; Engelhart, 1990 κ.α.) κατέληξαν 
λοιπόν στα εξής συμπεράσματα: 

Ι. Τα αγόρια από 4-7 ετών ζωγραφίζουν πιο 
μεγάλο το πρόσωπο εκείνο που έχει το ίδιο φύλο με το 
δικό τους. Επίσης μεταξύ δύο προσώπων του ιδίου 
φύλου, μεγαλύτερο ζωγραφίζουν εκείνο που γι’ αυτά 
έχει μεγαλύτερη σημασία (π.χ. μεταξύ δύο γυναικών, 
μεγαλύτερη κάνουν τη μητέρα τους). 

ΙΙ. Στα παιδιά ηλικίας 8 – 10 ετών η απόδοση 
του φύλου γίνεται με διαφοροποιήσεις σε όλα σχεδόν τα 
μέρη του σώματος (μαλλιά, ρούχα, στόμα, λαιμό, πόδια, 
παπούτσια κ.α.). ΙΙΙ. Στην προ-εφηβεία και εφηβεία τα 
αγόρια στην αρχή ζωγραφίζουν πιο απλοϊκές μορφές και 
μετά τα 17 «καρικατούρες. IV. Στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει στη ζωγραφιά διαφοροποίηση των δύο φύλων, 
μπορεί να σημαίνει ότι το παιδί αδυνατεί τα ταυτιστεί 
θετικά με τον γονιό του ιδίου φύλου ή ότι δεν έχει 
ωριμάσει ακόμα σεξουαλικά. Η «σύγχυση» σ’ αυτή την 
ηλικία δεν έχει την ίδια σημασία με ανάλογη σύγχυση σε 
σχέδια ενηλίκων. Γι’ αυτό προσοχή στις παρερμηνείες. 

  
2.4 Πρόσωπα σε ομάδα  

Το να ιχνογραφήσει πρόσωπα σε ομάδα (που τα 
ενώνει δηλαδή ένας λειτουργικός δεσμός) είναι μία 
σύνθετη και δύσκολη δραστηριότητα. (Abraham, 1984)  

Στην αρχή (4ο έτος) παραθέτει στη σειρά 
διάφορα πρόσωπα, τα οποία αργότερα καταλήγουν στην 
απεικόνιση της οικογενείας του. Συνήθως όταν θέλει να 
ιχνογραφήσει πολλά πρόσωπα απλουστεύει και τις 
μορφές τους. (Wallon, 1987) 

Με τη φοίτησή του στο σχολείο αρχίζει να 
βάζει τα πρόσωπα μέσα σε ένα τοπίο. (Μπέλλας, 2000) 

Με την πάροδο της ηλικίας αρχίζει να 
τοποθετεί τα πρόσωπα σε ποικίλες σκηνές. Αυτές οι 
ομάδες προσώπων αντιπροσωπεύουν «ομάδες 
συμμετοχής που καταξιώνουν το ιδεώδες εγώ» των ίδιων 
των παιδιών. Τα στοιχεία αυτά τα εξετάζει το προβολικό 
τεστ «DAG» (Draw a Group) των Hare και Hare (1956) 
που δίνει ενδείξεις για την κατανόηση των κοινωνικών 
σχέσεων και διαθέσεων του παιδιού. Παρατηρούμε 
δηλαδή πώς έφτιαξε το σχέδιο, ποια και πόσα μέλη της 
ομάδας ιχνογράφησε, τι τα έβαλε να κάνει το καθένα, 
ποια η σχέση των μελών της ομάδας, πού είναι ο εαυτός 
στην ομάδα κ.α. (Abraham, 1984).  

 
3. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ 

Το παιδί μεγαλώνοντας αποκτά την αντίληψη 
του χώρου καθώς και τη γεωμετρική λογική του. Γι’ 
αυτό στην αρχή του είναι δύσκολο να ιχνογραφήσει 
οργανωμένα σύνολα στο χώρο π.χ. ένα τοπίο. Επιπλέον 
το παιδί ζωγραφίζει το χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται 
και όπως τον σκέπτεται. (Μπέλλας, 2000). Στη 
θεματολογία των τοπίων τα αγόρια, ιχνογραφούν 
συνήθως ζώα, πλοία, σιδηροδρόμους, καβαλάρηδες, 
ποδήλατα, ενώ τα κορίτσια λουλούδια, γεωμετρικά 
σχέδια, έπιπλα, σκεύη κ.α. (Katzaroff, 1910)  
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Το παιδί μέχρι το 7ο έτος, όπως επισήμανε 
πρώτος ο Luquet, χρησιμοποιεί στις ζωγραφιές του τη 
διαφάνεια, για να επιλύσει το πρόβλημα της προοπτικής. 
Το παιδί πριν κατακτήσει την «προοπτική» στα σχέδιά 
του, εκτός από την «διαφάνεια», χρησιμοποιεί και την 
«εξ απόπτου» απεικόνιση (σαν αεροφωτογραφία). Το 
σπίτι είναι από τα πιο αγαπημένα θέματα του παιδιού 
όπως είναι και ο άνθρωπος και το δέντρο. Οι ερευνητές 
εξετάζουν πιο πολύ την προβολική και εκφραστική του 
σημασία παρά την εξέλιξη της μορφής του. (E. Harlock, 
L. Peck, M. Kerr, N. Buck κ.α.)  

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σπίτι εννοούμε 
κάθε τι που μπορεί να στεγάσει ανθρώπους 
(Mongenthaler, 1942 – Michaux, 1957 – Caglar, 1983 
κ.α.). Το σπίτι είναι για το παιδί καταφύγιο, ασφάλεια, 
θαλπωρή, ταυτότητα καταγωγής(Kim-Chi, Davido, 
1971). Έχει λοιπόν πολλούς λόγους να το αγαπάει ή να 
το απεχθάνεται, συνεπώς μπορεί να οδηγήσει τους 
ψυχολόγους σε διαπιστώσεις για την ψυχική υγεία και 
ισορροπία του παιδιού. Επίσης από το σχέδιο του 
σπιτιού οι ψυχολόγοι μπορεί να πάρουν ενδείξεις για την 
νοητική ικανότητα ή αντίθετα την νοητική υστέρηση 
ενός παιδιού (Markham, 1954). Το παιδί αμέσως μετά 
την απεικόνιση του ανθρώπου αρχίζει να ιχνογραφεί 
ζώα, τα οποία στη συνέχεια σιγά-σιγά εγκαταλείπει για 
να περάσει στην αναπαράσταση του σπιτιού. Το δέντρο 
εμφανίζεται στο σχέδιο του παιδιού σχετικά αργά (γύρω 
στα 5,1 έτη). Παρουσιάζει στην απόδοση ποικιλία και 
ανθρωπομορφικές ιδιότητες (Koch, 1949). Στα τέλη του 
3ου έτους εμφανίζεται στα σχέδια του παιδιού ο ήλιος, 
στην αρχή σαν δίσκος ολόκληρος και ύστερα με ακτίνες 
στα γρανάζι. Είναι μάλιστα «ανθρωπομορφικός» με 
μάτια, μύτη, στόμα. Ο ήλιος έχει κι αυτός εκφραστική 
και συμβολική σημασία(R. Bovard, 1957).  Για τους 
ψυχαναλυτές ο ήλιος θεωρείται ο «ιδανικός πατέρας» 
(Aubin, 1971) 

 
4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ο ερευνητής προσπαθεί με έγκυρους τρόπους 
ερμηνείας να απομονώσει τις σημαντικές ενδείξεις που 
παίρνει από το ιχνογράφημα και να τις συσχετίσει με την 
ψυχολογική πραγματικότητα του παιδιού. Βέβαια θα 
πρέπει να είναι προσεκτικός στα εξής: 

 Να προσέχει τα στοιχεία εκείνα που 
μένουν ίδια από το ένα ιχνογράφημα 
στο άλλο και όχι στοιχεία που 
εμφανίζονται μία φορά, γιατί μπορεί 
να εκφράζουν επίκαιρες συγκινησιακές 
αντιδράσεις του παιδιού, 

 Να κάνει μακρόχρονη παρατήρηση, 
 Να συσχετίζει τα στοιχεία του 

ιχνογραφήματος σε σχέση με την 
προσωπικότητα του παιδιού, αλλά και 
με παράπλευρες παρατηρήσεις όπως 
είναι το ιστορικό του παιδιού, της 
οικογένειας του και του κοινωνικού 
του περιβάλλοντος, 

 Να το βλέπει στην προοπτική του 
χρόνου κάτω από τη δράση που ασκεί 

στο παιδί ο παράγοντας της 
ωριμότητας (Μπέλλας, 2000).  

Τα προβολικά τεστ είναι η πιο 
«καλλιεργημένη» μορφή διαγνωστικών μέσων και έχουν 
σίγουρα πιο πρωτότυπες τεχνικές. Μπορεί η 
θεματολογία να δίνεται από τον εξεταστή άρα η 
προβολή δεν είναι και τόσο αυθόρμητη αλλά η ερμηνεία 
τους γίνεται με σταθμισμένο τρόπο τόσο ως προς την 
αντικειμενική απαρίθμηση στοιχείων και γνωρισμάτων 
του ίδιου του ιχνογραφήματος όσο και της κλινικής 
εξέτασης και κυρίως με τη σύνθεση και των δύο αυτών 
παραμέτρων. (Μπέλλας, 2000) 

Εκτιμάται δηλαδή ο τρόπος που το παιδί 
χειρίζεται το θέμα αλλά και ο τρόπος που το 
ολοκληρώνει. Ο ερευνητής παράλληλα ακούει και τη 
διήγηση του ίδιου του παιδιού. (Μπέλλας, 2000) 

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι χαρτί, 
μολύβι και χρώματα, οι εντολές είναι ελαστικές και 
ανεκτικές και ο χρόνος που χρειάζεται για την εφαρμογή 
τους είναι σύντομος. (Μπέλλας, 2000) 

Βασική αρχή τους είναι ότι το αντικείμενο που 
καλείται να σχεδιάσει το άτομο έχει μεγάλη εκφραστική 
και συμβολική αξία, επιτρέπει την ατομική έκφραση και 
προβολή. Μερικές φορές μάλιστα ενδέχεται να ζητηθεί 
από το παιδί να επαναλάβει το μοτίβο πολλές φορές. 
(Μπέλλας, 2000) 

Ο όρος «τεστ» δεν θεωρείται δόκιμος γι’ αυτό 
και συχνά χρησιμοποιείται το όρος «δοκιμασία».   

Τα πιο σημαντικά και τα πιο εύχρηστα 
προβολικά τεστ είναι: 

 «Το σχέδιο της τάξης»: 
o Ζωγράφισε μία τάξη, 
o Ζωγράφισε μία ονειρεμένη 

τάξη ή 
o Ζωγράφισε τον εαυτό σου 

μέσα στο σχολείο που θέλεις 
(Blombart, Cambier & Massa, 
1985) 

 «Το τεστ του σπιτιού»: 
o Ζωγράφισε ένα σπίτι, 
o Ζωγράφισε δύο σπίτια, ή 

αλλιώς 2 HT. (Szyrynski, 
1964)  

 «Το τεστ της οικογένειας»: 
o Ζωγράφισε την οικογένειά 

σου και τον εαυτό σου μέσα 
σ’ αυτή,  

o Ζωγράφισε μία φανταστική 
οικογένεια. (Corman, 1965)  

 

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

5.1 Εισαγωγή 
 Το ιχνογράφημα , είναι ένα αυθόρμητο μέσο για να μας 
εκφράσει το παιδί αυτά που νιώθει. Για αυτό ο 
εκπαιδευτικός είναι καλό να γνωρίζει το ιχνογράφημα 
για να μπορέσει να γνωρίσει καλύτερα το παιδί ώστε να 
γίνει πιο βοηθητικός και πιο αποτελεσματικός στην 
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σχέση του με το παιδί και να ασκήσει συμβουλευτική 
στους γονείς του παιδιού. 
 
5.2 Υπόθεση 

Η χορήγηση των προβολικών τεστ σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, μπορεί να θεωρηθεί ως 
συμπληρωματικό εργαλείο διερεύνησης του ψυχικού 
κόσμου του παιδιού από τον εκπαιδευτικό. 

5.3 Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του 
ψυχικού κόσμου του παιδιού μέσα από το ιχνογράφημά 
του ως πρόσθετο εργαλείο συστηματικής παρατήρησης 
στα χέρια του εκπαιδευτικού. 
 

5.4  Μεθοδολογία-Υλικό 
 
 Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν έξι (6) παιδιά 
προσχολικής ηλικίας τα οποία φοιτούν στο 
Νηπιαγωγείο. Η χορήγηση των προβολικών τεστ έγινε 
τις απογευματινές ώρες στις οικίες των παιδιών με 
συναίνεση των γονέων τους. Ο τρόπος χορήγησης  ήταν 
ατομικός. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας (χορήγησης 
και επεξεργασίας των δεδομένων), ήταν τέσσερις (4) 
μήνες (Φεβρουάριος έως και Απρίλιος του 2018). 
Τα προβολικά τεστ ήταν: 1) του Machover (1949): 
«Ζωγράφισε έναν άνθρωπο», το οποίο έχει για σκοπό 
την διερεύνηση των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας του εξεταζόμενου παιδιού, όπως η 
εικόνα για τον εαυτό του, τα συναισθήματά του, οι 
εσωτερικές του συγκρούσεις και αντιδράσεις. 2) Το 
προβολικό τεστ της Minkowska (1949): «Ζωγράφισε την 
οικογένεια σου», το οποίο έχει ως σκοπό να αναδείξει 
τον τρόπο με τον οποίο το παιδί βιώνει την θέση του 
μέσα στην οικογένεια, τις σχέσεις του με τα μέλη της 
καθώς και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του 
εξεταζόμενου παιδιού. Μετά την συλλογή των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε η ανάλυση τους με την 
μέθοδο καταγραφής και τα αποτελέσματα 
κατηγοριοποιήθηκαν. 

5.5 Δείγμα 
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν έξι (6) παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, συγκεκριμένα τρία (3) νήπια και 
τρία (3) προνήπια, από τα οποία τα τρία αγόρια και τα 
τρία κορίτσια. Η ηλικία των παιδιών κυμαίνεται από 4,5 
έως 6,5 ετών. 

5.6  Περιορισμοί έρευνας 
Α) το παιδικό ιχνογράφημα δεν θεωρείται από μόνο του 
διαγνωστικό μέσο, αλλά ένα πρόσθετο εργαλείο που 
βοηθά στην προκειμένη περίπτωση τον εκπαιδευτικό να 
γνωρίσει καλύτερα τον ψυχικό κόσμο του παιδιού.  
Β) το δείγμα, αν και έγκυρο και αντιπροσωπευτικό, είναι 
μικρό για να μπορέσει να μας οδηγήσει σε εξαγωγή 
γενικευμένων συμπερασμάτων. 

5.7 Διαδικασία της έρευνας 
Η έρευνα διεξήχθη ως εξής: 

5.7.1.  Προβολικό τεστ « Ζωγράφισε έναν άνθρωπο 
(K.Machover, 1949). 
 
 Σκοπός: διερεύνηση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας του εξεταζόμενου παιδιού, όπως η 
εικόνα για τον εαυτό του, τα συναισθήματά του, οι 
εσωτερικές του συγκρούσεις και αντιδράσεις. 

 Υλικά: Τραπέζι και καρέκλα στο ύψος του παιδιού 
ώστε να είναι εύχρηστα, άσπρο χαρτί Α4, 
μαρκαδόροι, κηρομπογιές, ξυλομπογιές. 

 Οδηγίες: «Ζωγράφισε έναν άνθρωπο, όποιον εσύ 
θέλεις, σε αυτό το χαρτί. Μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις μαρκαδόρους, κηρομπογιές, 
ξυλομπογιές». 

 Διαδικασία: η οδηγία δεν πρέπει να δοθεί με την 
μορφή της ερώτησης: « Μπορείς να ζωγραφίσεις 
έναν άνθρωπο;», γιατί κάποια παιδιά απαντούν ότι 
δεν μπορούν να ζωγραφίσουν καλά και αρνούνται να 
ανταποκριθούν στο αίτημα. Ο ερευνητής/ερευνήτρια 
ενδυναμώνει το παιδί να ζωγραφίσει και απαντάει 
στις πιθανές ερωτήσεις του επαναλαμβάνοντας την 
διαδικασία. Αν το παιδί ζωγραφίσει μόνο μέρος του 
ανθρώπινου σώματος, ο ερευνητής/τρια το ενισχύει 
θετικά να συνεχίσει την ζωγραφική 

 

5.7.2 Ερμηνεία (από Klepsch & Logie, 1982).  
 
Στην ερμηνεία παίζει ρόλο η συνολική εικόνα της 
ζωγραφιάς καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά: το 
μέγεθος, τα υπολειπόμενα μέρη, οι λεπτομέρειες, οι 
ελλείψεις σε δόντια, αυτιά, γεννητικά όργανα κ.α. Η 
πρώτη εντύπωση-ερμηνεία της ζωγραφιάς είναι πολύ 
σημαντική. Οι Klepsch & Logie, κάνουν λόγο για 
«υποκειμενικό βάθος στη ζωγραφιά», το οποίο το 
ονομάζουν «αισθητική αντίστροφη σχέση». Η συνολική 
ερμηνεία της ζωγραφιάς μπορεί να επαληθευθεί και να 
ολοκληρωθεί μέσω της συνομιλίας με το παιδί. 
 
Τα κριτήρια για την εκτίμηση και ερμηνεία της 
ζωγραφιάς περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 

 Μέγεθος της ζωγραφιάς 
 Σημεία της φιγούρας 
 Παραλείψεις στα μέλη του σώματος 
 Ύπαρξη γεννητικών οργάνων 
 Ύπαρξη συμπληρωματικών στοιχείων στην 

ανθρώπινη φιγούρα 
 Ύπαρξη συμπληρωματικών στοιχείων στην 

συνολική ζωγραφιά. 
 

5.7.3 Προβολικό τεστ «Ζωγράφισε την οικογένεια 
σου», ( F. Minkowska, 1949) 
 

 Σκοπός: η ζωγραφιά της οικογένεια πιθανόν να 
είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα προβολικά 
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τεστ μετά την ανθρώπινη φιγούρα. Η ιδέα 
αυτού του προβολικού τεστ είναι συνδεδεμένη 
με το όνομα της Francoise Minkowska. 
Σύμφωνα με την ίδια, το θέμα αυτό δίνεται με 
σκοπό να γίνει πιο αντιληπτή η παιδική 
προσωπικότητα, καθώς και να αποκαλυφθούν 
τα συγκρουσιακά σημεία των οικογενειακών 
σχέσεων, να αποκαλυφθεί η αιτία ή ο λόγος 
μέσα από τον οποίο το παιδί δέχεται τον εαυτό 
του μέσα στην οικογένεια, την σχέση του με τα 
μέλη της οικογένειας ως οντότητα και σε σχέση 
με το κάθε μέλος ξεχωριστά. 

 Υλικά: : Τραπέζι και καρέκλα στο ύψος του 
παιδιού ώστε να είναι εύχρηστα, άσπρο χαρτί 
Α4, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, ξυλομπογιές. 

 Οδηγίες: «Ζωγράφισε σε αυτό το άσπρο χαρτί 
την δική σου οικογένεια. Μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις όποιες μπογιές θέλεις». 

 Διαδικασία: Στο παιδί δεν πρέπει να εξηγηθεί τι 
σημαίνει η λέξη «οικογένεια», γιατί αυτό είναι 
ενάντια στην μέθοδο. Σε κάθε ερώτηση του 
παιδιού, ο ερευνητής/τρια θα πρέπει να 
επαναλάβει τις οδηγίες και να ενισχύσει το 
παιδί να συνεχίσει την ζωγραφική. Δεν υπάρχει 
περιορισμός στο χρόνο ζωγραφικής. Στο 
πρωτόκολλο σημειώνεται η συμπεριφορά του 
παιδιού (οι ερωτήσεις που γίνονται, τα 
αυθόρμητα σχόλια, ο τρόπος ζωγραφικής των 
ανθρώπινων φιγούρων και η τοποθέτησης τους, 
οι παύσεις κτλ). Μετά το πέρας της ζωγραφιάς 
πραγματοποιείται συνομιλία με το παιδί και 
δίνονται επεξηγήσεις. 

 

5.7.4 Ερμηνεία ( από Homentauskash 1987) 
 

Σχετικά με την ερμηνεία, είναι απαραίτητο να 
ληφθεί υπόψη η ηλικία του παιδιού, η σύσταση της 
οικογένειας του, οι ηλικίες των αδελφών του και η 
δυνατότητα να συλλεχθούν πληροφορίες για τις 
συμπεριφορές του παιδιού στο σπίτι και στο 
σχολείο. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση και την 
ερμηνεία περιλαμβάνουν στοιχεία , τα οποία είναι 
παρόντα ή απουσιάζουν από την ζωγραφιά του 
παιδιού. Συγκεκριμένα:  

 Έχουν ζωγραφίσει τα παιδιά όλα τα μέλη 
της οικογένειας τους; 

 Ποια υπαρκτά μέλη της οικογένειας του 
παιδιού απουσιάζουν από την ζωγραφιά 
και ποια υπάρχουν; 

 Έχει ζωγραφίσει το παιδί τον εαυτό του 
στην ζωγραφιά ή όχι; 

 Έχουν συμπεριληφθεί επιπλέον άτομα στην 
ζωγραφιά; 

 Έχει ζωγραφίσει βιαστικά κάποιο μέλος 
από την οικογένεια; 

 
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
περιλαμβάνουν ακόμα: 

 Το μέγεθος των ανθρώπινων φιγούρων 
και η μεταξύ τους σχέση 

 Η έκφραση των προσώπων των 
ανθρώπινων φιγούρων 

 Λεπτομέρειες και χρωματισμοί 
 Οι παύσεις πριν το σχεδιασμό 

συγκεκριμένων προσώπων 
 Η εξάρτηση ή ο ανασχεδιασμός 

συγκεκριμένου μέλους της οικογένειας 
ή λεπτομέρειες από αυτό. 

 Αυθόρμητα σχόλια του παιδιού κατά 
την διάρκεια της ζωγραφικής. 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι ζωγραφιές των παιδιών μιλάνε για την 
κατάσταση της ζωής τους και δίνουν στους μεγάλους 
πληροφορίες για το τι τα απασχολεί στη δεδομένη 
στιγμή, τι τα προβληματίζει, τι τα τυραννάει ή ακόμα τι 
είναι αυτά που επιθυμούν και εύχονται. Τα παιδιά 
ζωγραφίζουν τα όνειρά τους, τους φόβους, τα 
προβλήματά τους αλλά και τις κόντρες τους μέσα στην 
οικογένεια. ( Bangert, 1996) 

Κάθε εικόνα έχει τη δική της ιστορία, η οποία 
μάλιστα μερικές φορές μπορεί να είναι μία άσχημη 
ιστορία. Γιατί το παιδικό ιχνογράφημα είναι άριστο μέσο 
για την έκφραση ψυχικών τραυμάτων. (Stahel, 1987) 

Αυτά όμως δεν μπορούμε ως εκπαιδευτικοί 
ούτε να τα διαγνώσουμε, ούτε να τα θεραπεύσουμε, 
μπορούμε απλώς να τα παραπέμψουμε σε ειδικούς για 
διερεύνηση. 

Σίγουρα όμως προσπαθώντας να κατανοήσουμε 
τις ζωγραφιές των παιδιών χτίζουμε γέφυρες 
επικοινωνίας μαζί τους. Και όλοι όσοι ασχολούνται με 
το παιδί (γονείς, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί) καλό 
είναι να σκύψουμε και να αφουγκραστούμε αυτή την 
εσωτερική φωνή του που κρύβεται πίσω από το 
ιχνογράφημα και ζητά επίμονα να ακουστεί, να 
επικοινωνήσει, να βοηθηθεί, να λύσει τις συγκρούσεις 
και τα τραύματά της. 

Το παιδικό ιχνογράφημα πρέπει όλοι να το 
δούμε με άλλα μάτια και όχι σαν μία παιδική εργασία-
παιχνίδι για κρίση και αξιολόγηση. (Zeitz, 1994) 

Το παιδικό σχέδιο είναι ένας ολόκληρος 
κόσμος, ο μαγικός κόσμος της παιδικής ψυχής και θα 
πρέπει να μην ξεχνάμε να αισθανόμαστε ευγνώμονες 
προς το παιδί που τον μοιράστηκε μαζί μας! (Malchiodi, 
2001)  

 
7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Ευχαριστώ τον Καθηγητή μου κ. Κοΐνη Αριστοτέλη για 

την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια του. Επίσης 

ευχαριστώ τους γονείς των παιδιών, αλλά κυρίως τα 

παιδιά που μου εμπιστεύτηκαν τα έργα τους. Τέλος, 

ευχαριστώ την οικογένεια μου για την αγάπη τους. 
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Περίληψη 

Από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έως σήμερα έχει 
αποδυναμωθεί ο κρατικός έλεγχος των εθνικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων. Πλέον, έχουν αναπτυχθεί συστήματα αποτίμησης 
της αποτελεσματικότητάς τους από τους Διεθνείς και 
Υπερεθνικούς Οργανισμούς της Ουνέσκο, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Στόχος είναι η εναρμόνισή τους και η 
διαμόρφωση ενός ανθρώπινου δυναμικού κατάλληλου να 
ανταποκριθεί στις παγκόσμιες τεχνολογικές και οικονομικές 
εξελίξεις στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της 
Κοινωνίας της Γνώσης. Για τη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας στην υποχρεωτική εκπαίδευση έχει 
επινοηθεί  το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, το 
PISA, με το οποίο αξιολογούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
Εγγραμματισμού (Αναγνωστικού, Μαθηματικού, 
Επιστημονικού) των μαθητών στο τέλος της υποχρεωτικής 
τους εκπαίδευσης. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η 
παρουσίαση του Προγράμματος PISA, η διασύνδεσή του με τα 
Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών και οι επιδόσεις των 
Ελλήνων μαθητών στον δείκτη του επιπέδου των διεργασιών 
του Αναγνωστικού Εγγραμματισμού συγκριτικά με το μέσο 
όρο των συμμετεχουσών χωρών του ΟΟΣΑ τόσο στα κορίτσια 
όσο και στα αγόρια. 

 
Λέξεις κλειδιά: ΟΟΣΑ, PISA, Διαθεματικότητα, 
Επίπεδα Διεργασιών Αναγνωστικού Εγγραμματισμού, 
Επιδόσεις Ελλήνων μαθητών 

 

1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA 
Το Διεθνές Πρόγραμμα Μαθητικής Αξιολόγησης  

PISA (Programme for International Student Assessment) 
είναι μια διεθνής εκπαιδευτική έρευνα, προϊόν 
συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ. Η διεξαγωγή 
αυτής της έρευνας ξεκίνησε από το 2000 και 
πραγματοποιείται σε περιοδική βάση κάθε τρία χρόνια 
μέχρι και σήμερα. Αρχικά είχαν καθοριστεί δύο κύκλοι 
διεξαγωγής του με ολοκλήρωσή του το 2015. Ωστόσο, 
το PISA συνεχίζεται και πραγματοποιήθηκε και το 2018. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η σταθερά τακτική 
παρατήρηση και καταγραφή της αποτελεσματικότητας 
των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών, που 
συμμετέχουν σε αυτό, είτε είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ 
είτε όχι, η συγκριτική τους αποτίμηση, η εξαγωγή 
συμπερασμάτων για αυτά και οι προτάσεις για βελτίωσή 
τους (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007). 

Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται στην αξιολόγηση 
των επιδόσεων των δεκαπεντάχρονων μαθητών λίγο 
πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους 
εκπαίδευσής τους σε τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα 
και συγκεκριμένα στην Κατανόηση Κειμένου, στα 
Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες. Κάθε φορά 
ορίζεται ένα από τα τρία ως κύριο αντικείμενο της 
έρευνας σε βάθος.  

Εκτός από την αξιολόγηση αυτών, στόχος του PISA 
είναι και η συλλογή δεδομένων για τους παράγοντες που 
είναι δυνατόν να συσχετίζονται με τις επιδόσεις τους. 
Τέτοιοι παράγοντες αφορούν στο μαθητή, στο σχολείο 
και στο εκπαιδευτικό σύστημα των συμμετεχουσών 
χωρών. Οι βασικότεροι παράγοντες που λαμβάνονται 
υπόψη είναι το κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό 
επίπεδο του μαθητή, το οικογενειακό του περιβάλλον, η 
μητρική του γλώσσα σε συνδυασμό με τη γλώσσα 
συμμετοχής του στην αξιολόγηση, η οργάνωση του 
σχολείου του και τα δομικά χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας με την οποία 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα PISA (Αναγνωστοπούλου, 
Γεωργιάδου, Γιαννικόπουλος, Παπαστράτου, & 
Τσιφλίκα, 2012). 

Η ειδοποιός διαφορά της αξιολόγησης των επιδόσεων 
στο πρόγραμμα PISA είναι πως δεν περιορίζεται στο 
στενό κύκλο των απαιτήσεων των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών των συμμετεχουσών χωρών. 
Αυτό που πρυτανεύει είναι το κατά πόσο οι 
δεκαπεντάχρονοι μαθητές προς το τέλος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους είναι ικανοί να 
αξιοποιούν τις αποκτημένες γνώσεις και δεξιότητές 
τους, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 
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προβλήματα της καθημερινότητά τους στην ενήλικη ζωή 
τους  παρά τη δυνατότητά τους να ανταπεξέρχονται σε 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007).  

2.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Στο σημείο αυτό γεννάται εύλογα η απορία πώς ο 

ΟΟΣΑ, ένας κατά βάση οικονομικός Διεθνής 
Οργανισμός, ανέλαβε την πρωτοβουλία της υλοποίησης 
του Προγράμματος PISA, της αξιολόγησης των 
δεκαπεντάχρονων μαθητών και της συγκριτικής 
αποτίμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων των 
συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες κατά κοινή ομολογία 
κρατούν στα χέρια τους το 80%-90% της διεθνούς 
οικονομίας. Η απάντηση μπορεί να ανιχνευθεί στη 
συνεχή αποδυνάμωση της σχέσης κράτους και 
εκπαίδευσης στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα 
(Watson, 1996). Το κέντρο λήψης αποφάσεων για τα 
εκπαιδευτικά πράγματα συνεχώς απομακρύνεται από τα 
κράτη. Το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών τον 
έχουν αναλάβει Διεθνείς Οργανισμοί και το κάθε 
κράτος–μέλος τους καλείται να τις εφαρμόσει 
προσαρμόζοντας αυτές στο δικό του εκπαιδευτικό 
σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η εναρμόνιση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των χωρών–μελών 
τους (Ματθαίου, 2006).  

2.1.  Παγκοσμιοποίηση – Κοινωνία της Γνώσης 
Το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο  του 

τέλους του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου αιώνα 
έχει τις ρίζες του στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μετά 
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την περίοδο 
αυτή στις αναπτυγμένες χώρες σημειώθηκαν ραγδαίες 
και ριζικές αλλαγές στην τεχνολογία, την οικονομία, 
στις γνώσεις και κατά συνέπεια στις αντιλήψεις και 
στους τρόπους ζωής των ανθρώπων των δυτικών 
κοινωνιών (Τσαούσης, 2007). Καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη αυτών των κοινωνιών δεν έχει μόνο η 
εκβιομηχάνισή τους, η συγκέντρωση κεφαλαίων και η 
πρόοδος των οικονομικών δεικτών τους αλλά κυρίως η 
γνώση, η δημιουργικότητα και η επακόλουθη 
καινοτομία που είναι δυνατόν να συντελεστεί σε αυτές. 
Ήδη, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, γίνεται λόγος 
για τη μεταβιομηχανική κοινωνία. Καταλυτικός 
παράγοντας λειτουργίας των κοινωνιών αναδεικνύεται η 
γνώση, η οποία παρέχεται μέσα από την εκπαίδευση, και 
ανάγεται στον κυριότερο ίσως παραγωγικό συντελεστή.  

Από το 1969 εισήχθη από τον Πήτερ Ντράκερ ο 
όρος Κοινωνία της Γνώσης, αντικαθιστώντας τον όρο 
αναπτυγμένη κοινωνία για τις δυτικές κοινωνίες, 
προκειμένου να προαναγγείλει τη ρήξη του 
μεταβιομηχανικού μέλλοντος από το βιομηχανικό 
παρελθόν (Τσαούσης, 2007). Το βασικό ζητούμενο  της 
οικονομίας της νέας αυτής κοινωνιακής μορφής είναι όχι 
τόσο η κατοχή δεδομένων και στατικών γνώσεων αλλά η 
δημιουργία ανθρώπων ικανών να παράγουν και 
αναπαράγουν νέες γνώσεις, να τις εφαρμόζουν και να τις 
διαχειρίζονται. Αυτό ακριβώς συνιστά το κομβικό 
σημείο σύνδεσης του ανθρώπινου κεφαλαίου με την 
εκπαίδευση. Στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα το 

ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ως επένδυση στην 
οικονομία κορυφώθηκε. Από το 1996 ο όρος Κοινωνία 
της Γνώσης χρησιμοποιήθηκε από τον ΟΟΣΑ και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο αυτοί οργανισμοί  αλλά και ο 
οργανισμός της ΟΥΝΕΣΚΟ λίγο πριν το τέλος του 20ου 
αιώνα εκδίδουν από ένα κείμενο ο καθένας με θέμα την 
εκπαίδευση (OECD, 1996), (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
1996), (UNESCO, 2002). Και το τρία κείμενα διατρέχει 
η λογική πως η εκπαίδευση είναι δυνατόν να συμβάλλει 
στην εξεύρεση λύσεων στα σημαντικά προβλήματα της 
σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Το ζήλο 
τους για τη θέσπιση σημαντικών στόχων για τις 
αναδιαρθρωτικές αυτές αλλαγές επέδειξαν οι χώρες-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ψήφιση της 
«Στρατηγικής της Λισαβώνας» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Λισαβώνας, 2000). 

Αμέσως μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει 
μία Έκθεση 16 Δεικτών τεσσάρων κατηγοριών για την 
αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση. Η 
μία από αυτές τις κατηγορίες αφορά στις επιδόσεις και 
οι τρεις πρώτοι δείκτες της αποτελούν διατύπωση του 
προσφιλούς συνθήματος των νεοφιλελεύθερων-
νεοσυντηρητικών στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980 για 
την «επιστροφή στα βασικά μαθήματα». Πλέον είναι 
αναγκαία η διαμόρφωση ενός νέου τύπου εργαζομένου 
πολυδύναμου, πολυλειτουργικού και ευέλικτου στις 
συνεχείς νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο 
εργαζόμενος οφείλει από μόνος του πέρα από τοπικά και 
χρονικά σύνορα να επιμορφώνεται, να επανακαρτίζεται 
δηλαδή να έχει εθιστεί στη διαδικασία της δια βίου 
μάθησης (Ματθαίου, 2006). Τότε είναι που εντείνονται 
οι ενέργειες για αποτίμηση των εθνικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων, η ανάγκη εισαγωγής νέων γραμματισμών 
και η άμεση αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. 

2.2.  Η αξιολόγηση των νέων γραμματισμών  
Μέσα από την Έκθεση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

το 2000 για την επίτευξη των 16 Δεικτών είναι σαφής η 
επικέντρωση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, στις 
οποίες εστιάζει και το Πρόγραμμα PISA και οι οποίες 
αναπτύσσονται μέσα από τα Διαθεματικά Προγραμμάτα 
Σπουδών (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002). 

Το κέντρο της αξιολόγησης των επιδόσεων 
δεκαπεντάχρονων μαθητών στο πρόγραμμα PISA είναι ο 
Εγγραμματισμός. Με την έννοια αυτή ορίζεται η 
ικανότητά τους αφενός να εφαρμόζουν τις ήδη 
αποκτημένες γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις 
γνωστικές περιοχές της Κατανόησης Κειμένου (του 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού), των Μαθηματικών 
(του Μαθηματικού Εγγραμματισμού) και των Φυσικών 
Επιστημών (του Επιστημονικού Εγγραμματισμού)· και 
αφετέρου να είναι σε θέση, όταν θα έρχονται 
αντιμέτωποι με προβλήματα καθημερινής ζωής, να τα 
αντιλαμβάνονται και τα διατυπώνουν ολοκληρωμένα, να 
τα αναλύουν, να τα ερμηνεύουν και να τα επιλύουν 
(Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007).  

 
2.3.  Η ανάγκη εισαγωγής στην Εκπαίδευση 

Διαθεματικών Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών 
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Οι πρώτες καταλυτικές αλλαγές για την προώθηση 
των διαθεματικών θεμάτων στα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών, την ανάπτυξη και τη διάχυση 
της διαθεματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία 
σημειώθηκαν από τα τέλη του 20ου αιώνα και από τότε 
έγιναν συστηματικές. Διαθεματικότητα είναι ο τρόπος 
πρόσληψης της γνώσης για ένα θέμα με την πολύπλευρη 
ανάλυσή του μέσω κάθε εμπλεκόμενου επιστημονικού 
πεδίου με αυτό το θέμα (Ματσαγγούρας, 2003). «Κοινό 
στοιχείο σε όλες τις μαθησιακές διαδικασίες της 
διαθεματικής προσέγγισης είναι η θέση πως η γνώση δεν 
αναπτύσσεται απλώς μέσω μιας διαδικασίας 
μεταβίβασης πληροφοριών από το δάσκαλο στο μαθητή, 
συσσωρευτικού χαρακτήρα, αλλά μέσω μιας διαδικασίας 
συνεχούς διαπραγμάτευσης, μετασχηματισμού και 
ανακατασκευής του συνόλου των γνώσεων» 
(Μπαγάκης, 2002).  

Στην Ελλάδα την περίοδο που σχεδιαζόταν το 
Πρόγραμμα PISA έχουν ήδη αρχίσει να σημειώνονται 
αλλαγές στην εκπαίδευση (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002). 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τη δεκαετία του 2000 
υιοθέτησε με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών και τα συνακόλουθα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αυτό το νέο τρόπο 
προσέγγισης της γνώσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2003).  

 

3.  Ο Αναγνωστικός Εγγραμματισμός 
σύμφωνα με το PISA 

3.1.  Η έννοια του Αναγνωστικού 
Εγγραμματισμού 

Στην έννοια του Αναγνωστικού Εγγραμματισμού 
περιλαμβάνεται μια  σειρά γνωστικών δεξιοτήτων, που 
σχετίζονται με την κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση 
κειμένου. Αυτές είναι η ικανότητα της ανάγνωσης, της 
γνώσης της  μορφής και σημασίας των λέξεων, των 
συντακτικών δομών των προτάσεων και η ικανότητα της 
αντίληψης των γνώσεων για τον κόσμο. Επιπλέον, 
συμπεριλαμβάνονται μεταγνωστικές δεξιότητες, η χρήση 
δηλαδή στρατηγικών για την επεξεργασία ενός κειμένου 
(Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007). Στο πρόγραμμα 
PISA ως Αναγνωστικός Εγγραμματισμός ορίζεται ως «η 
ικανότητα του αναγνώστη να κατανοεί γραπτά κείμενα, να 
τα χρησιμοποιεί, να προβληματίζεται πάνω σε αυτά και να 
αναπτύσσει φιλοαναγνωστική διάθεση προκειμένου να 
επιτυγχάνει τους στόχους του, να διευρύνει τις γνώσεις 
του, να αναπτύσσει τις δυνατότητές του και να συμμετέχει 
στην κοινωνική ζωή.» (Γιαννικόπουλος, et al., 2010).  

Από τα τη δεκαετία του 1980 στα πλαίσια της 
εμφάνισης ενός νέου διεπιστημονικού κλάδου των Νέων 
Σπουδών στο Γραμματισμό (New Literacy Studies) 
δόθηκε μία καινούργια διάσταση στην έννοια του 
Εγγραμματισμού, η κριτική, η οποία διευρύνει τα όρια 
του λειτουργικού Εγγραμματισμού προάγοντας την 
κριτική σκέψη και στάση του ατόμου. Ο κριτικός 
Εγγραμματισμός, αν και υιοθετεί τους προσωπικούς και 
κοινωνικούς στόχους ανάπτυξης του λειτουργικού 
Εγγραμματισμού, επιπλέον προωθεί την κριτική 

ανάλυση των κατασκευασμένων κοινωνικών δρώμενων, 
που προβάλλονται ως δεδομένα και τεκμηριωμένα. 
Παράλληλα, προωθεί ως καταλυτικό παράγοντα της 
ενεργητικής στάσης του ανθρώπου στο δοτό αυτό 
κοινωνικό πλαίσιο τη χειραφέτησή του θεωρώντας πως 
αυτή πρέπει να διαμορφώνεται ήδη μέσα από την 
εκπαίδευσή του . (Baynham, 2002), (Freire & Macedo, 
1987). Μέσα λοιπόν από τη ματιά του κριτικού 
Εγγραμματισμού, τα κείμενα εκλαμβάνονται ως 
αναπαραστάσεις ή παραγόμενα των υπαρχουσών 
κοινωνικών κατασκευών. Άλλα κείμενα τις ενισχύουν 
αυτές και άλλα τις αμφισβητούν (Freebody & Luke, 
1990). Σύμφωνα με αυτόν ο αναγνώστης καλείται να 
θέσει σε κριτικό έλεγχο τα κείμενα, τις κυρίαρχες 
αναγνώσεις αλλά και τη δική του προκειμένου να 
ανακαλύψει τα υπολανθάνοντα καταλυτικά μηνύματά 
τους (Martino, 1997). 

 

3.2.  Το πλαίσιο και τα επίπεδα της αξιολόγησης 
του Αναγνωστικού Εγγραμματισμού  

Η αξιολόγηση του Αναγνωστικού Εγγραμματισμού 
του Προγράμματος PISA είναι οργανωμένη γύρω από 
τρεις θεμελιώδεις άξονες, τα κείμενα ως προς τη μορφή 
τους και το είδος τους, τις διεργασίες και το πλαίσιο 
επικοινωνίας ή αλλιώς περιπτώσεις ανάγνωσης. Με 
βάση αυτούς τους τρεις άξονες παρουσιάζονται και τα 
αποτελέσματα της έρευνας, που διενεργείται μέσω του 
Προγράμματος PISA. (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 
2007). 

Σύμφωνα με τον πρώτο άξονα τα κείμενα ως προς 
τη μορφή τους μπορεί να είναι τεσσάρων κατηγοριών. 
Τα συνεχή, μη συνεχή, τα μεικτά και τα πολλαπλά. Τα 
συνεχή κείμενα ή αλλιώς μονοτροπικά είναι 
αποτυπωμένα με το γλωσσικό κώδικα σημείων και 
αποτελούνται από προτάσεις συγκροτημένες σε 
παραγράφους με νοηματική αλληλουχία. Τα μη συνεχή 
κείμενα ή αλλιώς πολυτροπικά είναι αποτυπώνονται με 
χρήση ποικίλων κωδίκων επικοινωνίας, στοιχείο που τα 
διαφοροποιεί από τα συνεχή. Οι άλλες δύο κατηγορίες 
των κειμένων, τα μεικτά και τα πολλαπλά κείμενα 
εμφανίζονται από το 2009 στο Πρόγραμμα PISA. Τα 
μεικτά κείμενα αποτελούνται από συνεχή και μη συνεχή 
κείμενα. Τα πολλαπλά κείμενα είναι αυτά που 
απαρτίζονται από ανεξάρτητα και αυτοτελή επιμέρους 
κείμενα, τα οποία μπορεί να είναι συνεχή ή μη συνεχή ή 
και τα δύο (Αναγνωστοπούλου, Γεωργιάδου, 
Γιαννικόπουλος, Παπαστράτου, & Τσιφλίκα, 2012). 

Ο δεύτερος άξονας του πλαισίου αξιολόγησης του 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού του Προγράμματος  
PISA είναι οι διεργασίες. Με τον όρο αυτό εννοούνται οι 
νοητικές στρατηγικές, οι προσεγγίσεις ή οι στόχοι που 
θέτουν οι αναγνώστες προκειμένου να διερευνήσουν τις 
πληροφορίες, τις ιδέες και τα μηνύματα των κειμένων. 
Οι διεργασίες αυτές είναι τρεις, ο εντοπισμός και 
εξαγωγή πληροφοριών από το κείμενο (access and 
retrieve), η κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου 
(intergrate and interpret) και ο προβληματισμός πάνω σε 
αυτό και η αξιολόγησή του (reflect and evaluate).  

Οι ερωτήσεις που εντάσσονται στη διεργασία του 
εντοπισμού και εξαγωγής πληροφορίας, προϋποθέτουν 
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Γράφημα 1: PISA 2000-2015 Επιδόσεις 
Διαχρονικά στον Αναγνωστικό 

την ύπαρξη των ικανοτήτων της αναζήτησης, της 
επιλογής και της συλλογής πληροφοριών από το 
κείμενο. Οι ερωτήσεις της διεργασίας για την κατανόηση 
και την ερμηνεία του κειμένου αφορούν στο νόημά του, 
ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα από αυτό. Και η 
τελευταία διεργασία αξιολόγησης του Αναγνωστικού 
Εγγραμματισμού, προβληματισμός και αξιολόγηση του 
κειμένου, αφορά στη συσχέτιση του περιεχομένου του 
κειμένου με γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες των ίδιων των 
μαθητών (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007). 

Ο τρίτος άξονας είναι το πλαίσιο επικοινωνίας ή 
αλλιώς περιπτώσεις ανάγνωσης. Η έννοια αυτή σημαίνει 
τις συνθήκες ή τις χρήσεις για τις οποίες συντάχθηκε και 
πρόκειται να διαβαστεί ένα κείμενο. Ως πλαίσια 
επικοινωνίας καθορίζονται τέσσερα, το ένα είναι 
ανάγνωση για προσωπική χρήση, το δεύτερο για 
δημόσια χρήση, το τρίτο για επαγγελματική χρήση και 
το τελευταίο ανάγνωση για εκπαιδευτική χρήση (Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007). 

Η επίτευξη των απαιτήσεων κάθε διεργασίας του 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού αξιολογείται σε 
επίπεδα. Μέχρι και το 2006 τα επίπεδα αυτά είναι πέντε 
και οι μαθητές κατατάσσονται σε αυτά με βάση τις 
απαντήσεις τους στις διαφορετικού βαθμού δυσκολίας 
ερωτήσεις. Εκτός από την ταξινόμηση των μαθητών σε 
επίπεδα με βάση τις επιδόσεις τους, η κατάταξη σε αυτά 
παρέχει τη δυνατότητα της περιγραφής των δεξιοτήτων 
που έχουν κατακτήσει και μπορούν να εφαρμόζουν στον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό. Επίσης, το συγκεκριμένο 
επίπεδο, στο οποίο έχουν καταταχθεί, δηλώνει πως 
μπορούν να ανταπεξέρχονται με επιτυχία στις 
απαιτήσεις των ερωτήσεων των κατώτερων από αυτό 
επιπέδων  (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007). 

Η κατάταξη σε επίπεδο κάτω του 1 σημαίνει πως οι 
γνώσεις και οι δεξιότητες, που διαθέτουν, δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αξιολόγησης του 
Προγράμματος PISA. Οι μαθητές, που κατατάσσονται 
στο επίπεδο 1 και κάτω, θα βρεθούν αντιμέτωποι με 
μεγάλες δυσκολίες κατά τη μετάβασή τους από το 
σχολείο στην αγορά εργασίας και θα αδυνατούν 
γνωστικά να ωφεληθούν από ευκαιρίες της δια βίου 
μάθησης. Αντίθετα, οι μαθητές που κατατάσσονται στο 
επίπεδο 5 όχι μόνο θα ενταχθούν ομαλά στην αγορά 
εργασίας και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
Κοινωνίας της Γνώσης αλλά επιπλέον θα είναι σε θέση 
να συντελούν στην πρόοδο της χώρας τους σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2009 τα επίπεδα αυξάνονται 
σε επτά. Το επίπεδο 1 υποδιαιρείται σε δύο, το 1α και το 
1β και προστίθεται και ένα επίπεδο 6 (Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007). 

4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ PISA 

Ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών τους οι 
συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα PISA 
κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.  
1. Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με μέση 

επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών 
του ΟΟΣΑ.  

2. Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με 
μέση επίδοση που δε διαφέρει από τον μέσο όρο 
των χωρών του ΟΟΣΑ.  

3. Και στην τρίτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με 
μέση επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο όρο των 
χωρών του ΟΟΣΑ.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Με βάση το γράφημα 1 η Ελλάδα κατατάσσεται 
συνέχεια στην τρίτη ομάδα χωρών στον Αναγνωστικό 
Εγγραμματισμό με μέση επίδοση κάτω από το μέσο όρο 
των χωρών του ΟΟΣΑ, αν και το 2009 τον πλησίασε 
σημαντικά με διαφορά μόνο 10 μονάδες. Το 2006 είχε 
την μεγαλύτερη διαφορά με 32 μονάδες, το 2000 και το 
2015 σημείωσε διαφορά 26 μονάδων, το 2003 η διαφορά 
ήταν στις 22 μονάδες και το 2012 σημείωσε διαφορά 19 
μονάδων  (OECD, 2001; OECD, 2004; OECD, 2007; OECD, 
2010; OECD, 2014) (OECD, 2016). 

4.1.  Αποτελέσματα PISA 2000 
Το 2000 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

πρόγραμμα PISA με εστίαση στο Αναγνωστικό 
Εγγραμματισμό. Συνολικά συμμετείχαν 43 χώρες και 
από αυτές 28 ήταν μέλη του ΟΟΣΑ. Από την Ελλάδα 
συμμετείχαν 5425 μαθητές από 175 σχολεία. Ο φορέας 
υλοποίησής του ήταν το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(ΚΕΕ).  

Το 2000 η επίδοση των ελλήνων μαθητών στον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό ήταν 474 βαθμοί και η 
Ελλάδα κατατάχθηκε 25η ανάμεσα στις 28 χώρες του 
ΟΟΣΑ και 28η ανάμεσα στις 43 συνολικά 
συμμετέχουσες χώρες. Πρώτη κατατάχθηκε η Φιλανδία 
με 546 βαθμούς. Επίσης, υψηλές επιδόσεις πέτυχαν ο 
Καναδάς με 534 βαθμούς, η Νέα Ζηλανδία με 529, η 
Αυστραλία με 528 και η Ιρλανδία με 527. Τελευταία 
χώρα κατατάχθηκε το Περού με επίδοση 327 βαθμούς 
(OECD, 2001). 

Τα ευρήματα των στατιστικών αναλύσεων για τον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό είναι πολλά και 
σημαντικά, αφού αποτέλεσε το κύριο γνωστικό 
αντικείμενο εξέτασης των δεκαπεντάχρονων μαθητών. 
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Γράφημα 3: PISA 2000 Επιδόσεις Μ.Ο. 
Διεργασιών ανά επίπεδο (OECD, 2001)

Γράφημα 2: PISA 2000 Επιδόσεις στις Διεργασίες 
(OECD, 2001) 

Ακολουθούν διαγράμματα τα οποία αξιοποιώντας τα 
στατιστικά ευρήματα των αναλύσεων από τη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ προσφέρουν τη δυνατότητα της 
σύγκρισης μεταξύ Ελλάδας και του μέσου όρου των 
χωρών του ΟΟΣΑ. Η σύγκριση μπορεί να αποτυπωθεί 
τόσο στα επίπεδα όσο και στις διεργασίες του 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού. Επίσης, δίνεται η 
δυνατότητα αξιοποίησης στοιχείων για τη 
διαφοροποίηση επίδοσης που παρατηρείται μεταξύ 
κοριτσιών και αγοριών. 

 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρώντας το γράφημα 2 και με βάση τα 

αριθμητικά στοιχεία, που απεικονίζει, είναι ξεκάθαρο 
πως οι Έλληνες μαθητές υπολείπονται του μέσου όρου 
των χωρών του ΟΟΣΑ. Συνεχίζοντας όμως την 
παρατήρηση παρουσιάζεται μία αντίφαση στην πιο 
δύσκολη νοητική λειτουργία αξιολόγησης του 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού, που αφορά στον 
προβληματισμό και την αξιολόγηση του κειμένου. Αυτή 
είναι πως οι Έλληνες μαθητές μειώνουν σημαντικά τη 
διαφορά τους από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 
στην πιο απαιτητική διεργασία. Ενώ στη δεύτερη κατά 
φθίνουσα σειρά δυσκολίας διεργασία, την κατανόηση 
και ερμηνεία του κειμένου, η διαφορά τριπλασιάζεται 
και στην πιο εύκολη νοητικά διεργασία, τον εντοπισμό 
και την εξαγωγή πληροφορίας από το κείμενο, η 
διαφορά επταπλασιάζεται. 

Στο γράφημα 3 παρατηρείται μία σχεδόν ταύτιση 
των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών στο επίπεδο 3 της 

αξιολόγησης του Αναγνωστικού Εγγραμματισμού με το 
μέσο όρο των επιδόσεων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. 
Το αντίθετο συμβαίνει προς τα χαμηλότερα και προς τα 
υψηλότερα επίπεδα. Από την μία πλευρά αυξάνεται το 
ποσοστό των χαμηλών επιδόσεων και από την άλλη 
πλευρά μειώνεται το ποσοστό των υψηλών επιδόσεων με 
σημείο αναφοράς πάντα το μέσο όρο των επιδόσεων των 
χωρών του ΟΟΣΑ. Στο επίπεδο 2 από την Ελλάδα 
μπορεί να ανταποκριθεί ένας στους τέσσερις μαθητές 
και το συνολικό ποσοστό των μαθητών με χαμηλές ή και 
καθόλου αναγνωστικές ικανότητες αγγίζει το 25%, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 
κάτω από 18%. Στο επίπεδο 5, το επίπεδο με απαιτήσεις 
ανώτερων αναγνωστικών ικανοτήτων, ανταποκρίνεται 1 
στους 20 Έλληνες μαθητές ενώ στις χώρες  μέλη του 
ΟΟΣΑ το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται. 

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη διεργασία, τον 
εντοπισμό και εξαγωγή πληροφοριών από το κείμενο, 
παρατηρείται το 33% των Ελλήνων μαθητών να 
διαθέτουν ελάχιστες έως καθόλου αναγνωστικές 
ικανότητες. Στις χώρες του ΟΟΣΑ το ποσοστό αυτό 
μειώνεται κατά 10% περίπου. Στο επίπεδο 2 η διαφορά 
μειώνεται στο μισό, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό, αφού το 
επίπεδο 2 αποτελεί τη βάση για ομαλή ένταξη και 
συμμετοχή στα επικοινωνιακά πλαίσια της ζωής του 
κάθε ατόμου. Στο επίπεδο 3 τα ποσοστά είναι σχεδόν τα 
ίδια, πράγμα που ανατρέπεται στα επόμενα δύο ανώτερα 
επίπεδα με διαφορές που ξεπερνούν τα διπλάσια 
ποσοστά.  

Στη δεύτερη, την κατανόηση και ερμηνεία του 
κειμένου, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται πιο υψηλά, 
καθώς παρατηρείται μια μετακύλιση των ποσοστών των 
μαθητών προς τα ανώτερα επίπεδα επιδόσεων από 0,5% 
έως 2%. Το ίδιο παρατηρείται και για την τρίτη 
διεργασία, τον προβληματισμό και την αξιολόγηση 
κειμένου. Για την Ελλάδα η σημαντική αύξηση 
παρατηρείται στο 4 και 5 επίπεδο. Μάλιστα, στο 4 
επίπεδο η Ελλάδα ξεπερνά το μέσο όρο επιδόσεων των 
μαθητών των χωρών μελών του ΟΟΣΑ κατά 1,1% και 
στο 5, το ανώτερο επίπεδο κατά 1,6%.  

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα αφορά στο δείκτη 

κοριτσιών και αγοριών. Στα διαγράμματα 4 και 5 
παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα των 
αγοριών και των κοριτσιών από την Ελλάδα  με τα 

Γράφημα 4: PISA 2000 Επιδόσεις Μ.Ο. 
Διεργασιών Κειμένου ανά επίπεδο στα Αγόρια 

(OECD, 2001) 
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αντίστοιχα των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Είναι σαφές 
πως και πάλι οι Έλληνες μαθητές γενικά υστερούν. 
Ωστόσο, και από τα δύο διαγράμματα φαίνεται το 
προβάδισμα των κοριτσιών γενικά από τα αγόρια. Είναι 
χαρακτηριστικό πως τα κορίτσια έχουν μικρότερα 
ποσοστά στα χαμηλά επίπεδα ενώ μεγαλύτερα στα 
υψηλά επίπεδα.  

 

 
 
 
Πολύ σημαντικό εύρημα των στατιστικών 

αναλύσεων των αποτελεσμάτων του Προγράμματος 
PISA 2000 σχετίζεται με το φύλο των μαθητών. Τα 
κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων σε 
σχέση με τα αγόρια. Μάλιστα, στην Ελλάδα η διαφορά 
αυτή αγγίζει το 37% και ίσως αυτό μπορεί να 
συσχετιστεί σε υψηλό βαθμό με την εξωσχολική 
αναγνωστική δραστηριότητα των κοριτσιών, η οποία 
υπερτερεί έναντι της αντίστοιχης των αγοριών κατά 54% 
(OECD & UNESCO Institute for Statistics, 2003). 

 

4.2.  Αποτελέσματα PISA 2003 
Η διεξαγωγή του προγράμματος PISA για δεύτερη 

φορά έγινε το 2003 και συμμετείχαν 41 χώρες από τις 
οποίες οι 30 ήταν μέλη του ΟΟΣΑ. Η εστίαση δεν 
αφορούσε στον Αναγνωστικό Εγγραμματισμό αλλά στα 
Μαθηματικά και επιπλέον για πρώτη φορά διενεργήθηκε 
η διερεύνηση δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων. 
Από την Ελλάδα συμμετείχαν 4620 μαθητές 
προερχόμενοι από 171 σχολεία. Και αυτή τη φορά την 
υλοποίηση της διεξαγωγής είχε αναλάβει το Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Το 2003 η επίδοση των 
Ελλήνων μαθητών στον Αναγνωστικό Εγγραμματισμό 
ήταν 472. Όπως και το 2000, η Ελλάδα κατατάχθηκε 
στην τρίτη ομάδα των χωρών με μέση επίδοση 
χαμηλότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ με 
θέση 27-31η. Με βάση τα κλιμακούμενα επίπεδα των 
γνώσεων και δεξιοτήτων για τον Αναγνωστικό 
Εγγραμμματισμό το 10,2% των μαθητών  κατατάχθηκε 
κάτω από το 1ο επίπεδο, το 15% πάνω από αυτό, το 25% 
στο 2ο επίπεδο, το 27,3% στο 3ο επίπεδο, το 16,8% στο 

4ο επίπεδο και μόνο το 5,7% στο επίπεδο 5 (OECD, 
2004).  

4.3.  Αποτελέσματα PISA 2006 
Το 2006 το πρόγραμμα PISA πραγματοποιήθηκε για 

τρίτη φορά και συμμετείχαν 57 χώρες από τις οποίες οι 
30 ήταν μέλη του ΟΟΣΑ. Η εστίαση δεν αφορούσε στον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό αλλά στις Φυσικές 
Επιστήμες και για πρώτη φορά μέσω ενσωματωμένων 
ερωτήσεων στα φυλλάδια της γνωστικής δοκιμασίας 
διερευνήθηκαν οι στάσεις των μαθητών απέναντι σε 
αυτές. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 4871 μαθητές 
προερχόμενοι από 189 σχολεία. Και το 2006 την 
υλοποίηση του προγράμματος PISA στην Ελλάδα 
ανέλαβε Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Το 
2006 η επίδοση των ελλήνων μαθητών στον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό ήταν 460. Και αυτή τη 
φορά η Ελλάδα κατατάχθηκε στην τρίτη ομάδα των 
χωρών με μέση επίδοση χαμηλότερη από το μέσο όρο 
των χωρών του ΟΟΣΑ και με θέση 34-36η (OECD, 
2007). 

4.4.  Αποτελέσματα PISA 2009 
Το 2009 ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος διεξαγωγής 

του προγράμματος  PISA με εστίαση για δεύτερη φορά 
στον Αναγνωστικό Εγγραμματισμό, όπως το 2000. 
Συνολικά συμμετείχαν 75 χώρες και από αυτές 34 ήταν 
μέλη του ΟΟΣΑ. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 4969 
μαθητές από 184 σχολεία. Ο φορέας υλοποίησής του και 
αυτή τη φορά ήταν το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(ΚΕΕ). Το 2009 η επίδοση των ελλήνων μαθητών στον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό ήταν 483 βαθμοί και αυτή 
τη φορά η Ελλάδα κατατάχθηκε στην τρίτη ομάδα των 
χωρών με μέση επίδοση χαμηλότερη από το μέσο όρο 
των χωρών του ΟΟΣΑ με θέση 22η-37η (OECD, 2010). 

Με βάση το γράφημα 6 για τις επιδόσεις στις 
διεργασίες για την αξιολόγηση του Αναγνωστικού 
Εγγραμματισμού στο Πρόγραμμα PISA 2009, η διαφορά 
των μέσων όρων επιδόσεων Ελλάδας και των χωρών 
μελών του ΟΟΣΑ έχουν διαφορά 10 βαθμούς υπέρ των 
δεύτερων. Όπως και στο Πρόγραμμα PISA το 2000 
παρατηρείται μεγαλύτερη επίδοση των Ελλήνων 
μαθητών στην απαιτητικότερη διεργασία του 
προβληματισμού και αξιολόγησης του κειμένου με 
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Γράφημα 6: PISA 2009 Επιδόσεις στις Διεργασίες 
(OECD, 2010) 
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διαφορά μέσου όρου από τις χώρες του ΟΟΣΑ 5 
βαθμούς. Στις υπόλοιπες διεργασίες η αύξηση της 
διαφοράς είναι αντίστροφη της δυσκολίας τους. Έτσι, 
στην κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου η διαφορά 
αυξάνεται σε 5 βαθμούς και στη διεργασία του 
εντοπισμού και εξαγωγής πληροφορίας από το κείμενο 
ανεβαίνει στους 27 βαθμούς υπέρ των χωρών μελών του 
ΟΟΣΑ. 

 
Στο γράφημα 7 παρατηρείται μία ταύτιση σχεδόν 

των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών με τις επιδόσεις  
των μαθητών των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Σε όλα 
σχεδόν τα επίπεδα των διεργασιών αξιολόγησης του 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού. Το 2000 είχε 
σημειωθεί ταύτιση μόνο στο 3 επίπεδο. Οι μικρές 
διαφορές υπέρ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ 
κυμαίνονται από 0,2 έως 2,5%. 

Στη διεργασία του εντοπισμού και της εξαγωγής 
σημειώνεται η μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση με 
τις υπόλοιπες διεργασίες υπέρ των χωρών μελών του 
ΟΟΣΑ. Μέχρι και το επίπεδο 1 ανταποκρίνεται το 
26,8% των Ελλήνων μαθητών, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό των χωρών μελών του ΟΟΣΑ είναι κάτω από 
20%. Στο επίπεδο 2 υπάρχει διαφοροποίηση 2,9%, στο 3 
επίπεδο 0,5% και στο 4 επίπεδο 5,3%. Στα ανώτερα 
επίπεδα 5 και 6 οι Έλληνες μαθητές διαφοροποιούνται 
κατά 4,3%. Με άλλα λόγια, σχεδόν οι διπλάσιοι μαθητές 
των χωρών του ΟΟΣΑ διαθέτουν ανώτερες 
αναγνωστικές ικανότητες. Στη διεργασία της 
κατανόησης και ερμηνείας του κειμένου τα ποσοστά 
μεταξύ των Ελλήνων μαθητών και των μαθητών των 
χωρών του ΟΟΣΑ έχουν μικρές διαφοροποιήσεις υπέρ 
των δεύτερων. Η αξιοσημείωτη διαφοροποίηση είναι 
στο επίπεδο 5 και 6 στα οποία οι Έλληνες μαθητές 
σημειώνουν επίδοση 4,1% ενώ οι μαθητές των χωρών 
του ΟΟΣΑ 6,1%.  

Στο γράφημα 8 παρουσιάζεται η διεργασία του 
προβληματισμού και της αξιολόγησης του κειμένου. 
Είναι χαρακτηριστικό πως στα ίδια επίπεδα η ψαλίδα της 
διαφοράς μειώνεται στο 0,5%, αφού το 8,3% των 
Ελλήνων μαθητών και το 8,8% των μαθητών των χωρών 
του ΟΟΣΑ διαθέτουν ανώτερες αναγνωστικές 
ικανότητες. 

Και το 2009 ως προς το δείκτη κοριτσιών και 
αγοριών υπερτερούν τα πρώτα και η διαφορά επίδοσης 
είναι μεγάλη τόσο στις χώρες του ΟΟΣΑ όσο και στην 
Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα κορίτσια, το 32,4%, 
κατατάχθηκε στο επίπεδο 3 του Αναγνωστικού 
Εγγραμματισμού. Από τα αγόρια το 27,3% φτάνουν το 
επίπεδο 2 ενώ το 29,7% κατατάχθηκε κάτω από αυτό. 
Το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια ήταν το 13,2%. 
Το επίπεδο 5 και πάνω άγγιξε το 5,6% του συνόλου των 
μαθητών και το ποσοστό αυτό το διαμορφώνουν από τα 
κορίτσια το 7,7% ενώ από τα αγόρια το 3,4%. 

4.4.  Αποτελέσματα PISA 2012 
Το 2012 το πρόγραμμα PISA εστίασε στα πλαίσια 

του δεύτερου κύκλου του στον Εγγραμματισμό στα 
Μαθηματικά και όχι στον Αναγνωστικό. Συμμετείχαν 
συνολικά 65 χώρες από τις οποίες οι 34 ήταν χώρες-
μέλη του ΟΟΣΑ. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 5000 
μαθητές από 192 σχολεία. Φορέας υλοποίησης για την 
Ελλάδα είναι πλέον το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ). Το 2012 η επίδοση των Ελλήνων 
μαθητών στον Αναγνωστικό Εγγραμματισμό ήταν 477 
βαθμοί και πάλι η Ελλάδα κατατάχθηκε στην τρίτη 
ομάδα των χωρών με μέση επίδοση χαμηλότερη από το 
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ με θέση 34η - 42η. Και 
αυτή τη φορά τα κορίτσια σημείωσαν καλύτερες 
επιδόσεις από τα αγόρια με διαφορά 45 βαθμούς, 
μεγαλύτερη του μέσου όρου των 38 βαθμών των χωρών 
του ΟΟΣΑ. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο πως το 2012 
μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις (OECD, 2014).  

4.5.  Αποτελέσματα PISA 2015 
Το 2015 κλείνει και δεύτερος κύκλος διεξαγωγής 

του προγράμματος PISA με εστίαση όχι στον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό αλλά στις Φυσικές 
Επιστήμες και για πρώτη φορά διερευνήθηκαν οι 
γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών στη Συνεργατική 
Επίλυση Προβλήματος. Επίσης, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα οι 5500 μαθητές από 212 σχολεία συμμετέχουν 
ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα και φορέας υλοποίησής του 

Γράφημα 8: PISA 2009 Επιδόσεις Μ.Ο. 
Προβληματισμού & Αξιολόγησης Κειμένου ανά 

επίπεδο (OECD, 2010) 

Γράφημα 7: PISA 2009 Επιδόσεις Μ.Ο. Διεργασιών 
ανά επίπεδο (OECD, 2010) 
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είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 
Συνολικά συμμετείχαν 72 χώρες από τις οποίες 35 ήταν 
μέλη του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα κατετάγη 41η με επίδοση 
483 πόντων και βρέθηκε ανάμεσα στις 7 χώρες του 
Ο.Ο.Σ.Α μαζί με τις Χιλή, Ουγγαρία, Ισραήλ, 
Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Τουρκία, όπου τα 
ποσοστά των μαθητών κάτω από τη βάση του επιπέδου 
2 και ήταν μεταξύ 25% και 50%. Οι 5 πρώτες θέσεις 
καταλήφθηκαν κατά σειρά από τη Σιγκαπούρη, το 
Χονγκ Κονγκ, τον Καναδά, τη Φινλανδία και την 
Ιρλανδία. Επίσης, και τα κορίτσια υπερτέρησαν και πάλι 
των αγοριών στην συνολική κλίμακα αξιολόγησης του 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού (OECD, 2016).  

5. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση των 

ελληνικών δεικτών των επιδόσεων των μαθητών στον 
Αναγνωστικό Εγγραμματισμό του Προγράμματος PISA, 
προέκυψαν μια σειρά διαπιστώσεων. Καταρχάς, οι 
επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών σε όλες τις 
διενεργηθείσες αξιολογήσεις του PISA παρέμειναν 
σταθερά πιο χαμηλές από το μέσο όρο των επιδόσεων 
των μαθητών των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Άμεση 
συνέπεια είναι η Ελλάδα να κατατάσσεται σταθερά στη 
τρίτη και τελευταία ομάδα των χωρών μελών του 
ΟΟΣΑ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως η 
θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα είναι οριακή, αφού αν 
πετύχαινε κάποιες μονάδες παραπάνω σε ελάχιστες από 
τις δοκιμασίες αξιολόγησης του Αναγνωστικού 
Εγγραμματισμού, θα μπορούσε αυτόματα να καταταχθεί 
στη δεύτερη μεγάλη ομάδα των χωρών μελών του 
ΟΟΣΑ έχοντας την ίδια με αυτές μέση επίδοση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επιδόσεις το 2009 
(Αναγνωστοπούλου, Γεωργιάδου, Γιαννικόπουλος, 
Παπαστράτου, & Τσιφλίκα, 2012).  

Στη συνέχεια, η ανάλυση των στατιστικών 
ευρημάτων από τον ΟΟΣΑ δίνει πολλά χρήσιμα 
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά τόσο των Ελλήνων 
μαθητών όσο και για το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Για τους μαθητές, που προέρχονται από 
οικογένειες με υψηλή οικονομική κατάσταση έχουν και 
τα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης, ενώ για αυτούς, οι 
οποίοι προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον, αυξάνονται γεωμετρικά οι πιθανότητες να 
μην επιτύχουν τις επιδόσεις ούτε του βασικού επιπέδου 
Αναγνωστικού Εγγραμματισμού. Ένας άλλος 
παράγοντας που συντελεί στις χαμηλές επιδόσεις είναι 
το αν οι μαθητές αυτοί δεν είχαν λάβει προσχολική 
εκπαίδευση. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος μαθητών 
προερχόμενων τόσο από μετανάστες, όσο και από τα 
κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα εμφανίζονται 
ως «ανθεκτικοί». Ο χαρακτηρισμός αυτός δηλώνει πως 
παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
έχουν υψηλές επιδόσεις. Αυτές τις υψηλές επιδόσεις τις 
επιδιώκουν συστηματικά και οργανωμένα, γιατί τις 
θεωρούν ως το εφαλτήριο για την κοινωνικοοικονομική 
τους άνοδο (Γιαννικόπουλος, et al., 2010). 

Επίσης, μέσα από τα ευρήματα των 
ερωτηματολογίων, που συμπληρώνονται  από τους 
μαθητές πριν τη γραπτή τους δοκιμασία και από τους 

διευθυντές των σχολείων τους, προκύπτουν σημαντικές 
διαπιστώσεις. Η συσχέτιση του παράγοντα του μη 
ευνοϊκού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των μαθητών 
είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά από τον παράγοντα 
του επιπέδου σχολείου, στο οποίο φοιτούν, του 
ενδιαφέροντος των ίδιων ακόμη και των 
δραστηριοτήτων τους μέσα και έξω από το σχολείο τους 
(OECD, 2014). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και 
από έρευνα η οποία διενεργήθηκε στην Ελλάδα μετά τη 
διεξαγωγή του Προγράμματος PISA του 2009 για τις 
επιδόσεις των μαθητών στον Αναγνωστικό 
Εγγραμματισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (Ρετάλη 
& Χατζηνικήτα, 2015). Σε αυτή διαπιστώθηκε ισχυρή 
συσχέτιση των υψηλών επιδόσεων μαθητών 
προερχόμενων από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον, οι οποίοι όμως φοίτησαν σε σχολείο με 
ανώτερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Προβάλλεται 
λοιπόν μία από τις πολλές κατευθύνσεις ουσιαστικής και 
αποτελεσματικής παρέμβασης επίτευξης της ισότητας 
ευκαιριών στην εκπαίδευση (Παπαχρήστος, 2011; 
OECD, 2010). 

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Από το 1997 μέχρι το 2003 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή 
των Διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις διεθνείς αλλαγές στην αξιολόγηση, 
όπως στο Πρόγραμμα PISA. Τα αμέσως επόμενα χρόνια 
της ισχύος τους διενεργήθηκαν έρευνες στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. Από άλλες προκύπτει πως η 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης αποτυπώνεται στα 
νέα σχολικά εγχειρίδια που συντάχθηκαν σύμφωνα με το 
ΔΕΠΠΣ (Χατζημιχαήλ, 2010). Ωστόσο, είναι 
αξιοσημείωτο πως επισημαίνονται και αδυναμίες 
εφαρμογής της στη σχολική πράξη ακόμη και από το 
ίδιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Θεωρεί ως  το βασικό 
αίτιο της μη εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης 
της γνώσης τη διαιώνιση της παράδοσης της ισχυρής 
θεσμικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών.  
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Όμως, παρά αυτές τις 
επισημάνσεις και παρά τις χαμηλές επιδόσεις των 
Ελλήνων μαθητών στο Πρόγραμμα PISA, παρατηρείται 
πως οι ιθύνοντες αδιαφορούν διαχρονικά να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες μιας συθέμελης ανατροπής των 
παραδοσιακών θεσμικών εκπαιδευτικών πλαισίων, που 
έχουν διαμορφώσει ένα δύσκαμπτο υπόβαθρο για τις 
αναγκαίες εκπαιδευτικές αλλαγές. 

Ένας τελευταίος προβληματισμός αφορά το ίδιο το 
πρόγραμμα  PISA. Σίγουρα απαιτείται για ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα η συχνή αποτίμησή του και η 
αντιπαραβολή του με αυτά των υπολοίπων χωρών στο 
παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης. 
Οι νέοι άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό και θα 
κληθούν να ενταχθούν και να συμμετέχουν δημιουργικά 
σε αυτό. Αλλά με το τι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι το 
γνωρίζουν καλύτερα οι ανεξάρτητοι και επιστημονικά 
καταρτισμένοι σχεδιαστές παιδευτικών στόχων παρά μία 
ομάδα τεχνοκρατών ενός πολιτικοοικονομικού 
οργανισμού (Raivola, 2006).  
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Περίληψη 

Η μεταστροφή από την ποσοτική στην ποιοτική 
εκπαίδευση αποτελεί σημείο σύγκλισης των 
κονστροκτουβιστικών μοντέλων διδασκαλίας και 
μάθησης και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
παγκόσμιων φορέων. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
αποτελεί ίσως το μοναδικό εχέγγυο  εκσυγχρονισμού και 
υψηλής ποιότητας μάθησης. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης 
οργανωσιακής κουλτούρας ποιότητας στη σχολική 
μονάδα δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και η 
διερεύνηση της αντίληψης των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Διεξήχθη ποσοτική 
έρευνα με τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α) υπάρχει 
σαφής κατανόηση των αρχών της Ολικής Ποιότητας 
στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 
β) εφαρμόζεται με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό; και γ) 
στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται, υπάρχουν στοιχεία 
διαφοροποίησης της σχολικής μονάδας; Τα ευρήματα της 
έρευνας σε εντυπωσιακό βαθμό αντιφατικά. Μολονότι 
κατά συντριπτική πλειοψηφία αγνοούν την ύπαρξη της 
Ολικής Ποιότητας, εντούτοις, η σφαιρική αντίληψη 
ποιότητας που διαθέτουν, τους οδηγεί ασυνείδητα στην 
εφαρμογή των αρχών της 
  
Λέξεις κλειδιά: ποιότητα, οργανωσιακή  
κουλτούρα, σύστημα, δευτεροβάθμια  εκπαίδευση. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση δεν 

είναι απλά μόνο  ένας νέος τρόπος διοίκησης, αλλά 
εκφράζει μια ολόκληρη φιλοσοφία, ένα τρόπο ζωής 
όπου αντικατοπτρίζεται η ατέρμονη προσπάθεια 
βελτίωσης τόσο της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με την εφαρμογή 
ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων ελέγχου, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, 
δηλαδή η παροχή εκπαίδευσης – γνώσης, η οποία να 
εκπληρώνει τις ανάγκες και προσδοκίες των 
εμπλεκομένων μερών (μαθητές, γονείς εκπαιδευτικοί, 
κοινωνία). Η προσέγγιση του θέματος προϋποθέτει την 

αποσαφήνιση της έννοιας ποιότητα στην εκπαίδευση, 
την αποσαφήνιση της έννοιας ολική και τη συστημική 
προσέγγιση της σχολικής μονάδας. 
 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1 Ορισμός της έννοιας ολική ποιότητα 
   
    Η ποιότητα αποτελεί σταθερή αξία, στοιχείο 
διαφοροποίησης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 
ένα οργανισμό. Η λέξη ποιότητα – ποιοτικός 
αντικατοπτρίζει το κύρος, την τελειότητα, την υπεροχή. 
Μολονότι ένα προϊόν – υπηρεσία διαθέτει τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά , εντούτοις, αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Η έννοια της 
ποιότητας και η αντίληψη ποιότητας καθορίζεται με 
κριτήρια υποκειμενικά. Έχουν αναπτυχθεί πολλοί 
ορισμοί για την ποιότητα. Σύμφωνα με τον Crosby 
ποιότητα είναι «η συμμόρφωση στις προδιαγραφές». 
(James,2007,σελ.90). Σε μια προσπάθεια επεξήγησης της 
έννοιας στην εκπαίδευση,  η ποιότητα του 
προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ προσδιορίζεται σε σχέση με το 
αν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που έχουν αρχικά 
τεθεί από τη διεύθυνση σπουδών. Ο Deming ως 
ποιότητα ενός προϊόντος – υπηρεσίας ορίζει «την  
προβλέψιμη ομοιομορφία και αξιοπιστία του σε χαμηλό 
κόστος και τη καταλληλότητά του για την αγορά» 
(Δερβιτσιώτης,2005,σελ.29).Βάσει του παραπάνω 
ορισμού η ποιότητα του προγράμματος  ΕΠΠΑΙΚ 
σχετίζεται με το κατά πόσο είναι αξιόπιστο 
(επικαιροποιημένο και αναγνωρισμένο) σε χαμηλό 
κόστος σε σχέση με όμοια εκπαιδευτικά προγράμματα 
και κατάλληλο για την αγορά, δηλαδή για πτυχιούχους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Juran ορίζει την ποιότητα 
προϊόντος – υπηρεσίας ως «την καταλληλότητά του για 
χρήση, δηλαδή κατά πόσο είναι κατάλληλο για το σκοπό 
ή για τη χρήση που απευθύνεται» 
(Ζαβλανός,2003,σελ.27). Σε εκπαιδευτικούς όρους, η 
ποιότητα του θεσμού της μαθητείας σχετίζεται με το 
κατά πόσο ο θεσμός αυτός είναι κατάλληλος για το 
σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή, για την 
αφομοίωση απαραίτητων γνώσεων και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και την απόκτηση ειδικότητας. Γίνεται 
αντιληπτό ότι ο προσδιορισμός της ποιότητας αποτελεί 
μια σύνθετη υπόθεση τόσο λόγω της διαφορετικής 

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της 
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή 
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν 
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα 
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η 
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό 
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. 
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ερμηνείας που αποδίδεται, όσο και της δυσκολίας 
μέτρησης των χαρακτηριστικών της. Ο πιο απλός 
ορισμός ορίζει την ποιότητα ως «αυτό το οποίο 
ικανοποιεί τον καταναλωτή». Συνεπώς, τίθεται το 
ερώτημα κατά πόσο το προϊόν της μάθησης που 
παράγεται από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών και 
της κοινωνίας; Η ποιότητα είναι ολική μόνο όταν είναι 
ολιστική, υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται σε όλα τα 
τμήματα του οργανισμού και από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη(εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, εκπαιδευτές) 
και αφορά όλα τα πρωτογενή και δευτερογενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος της μάθησης. Έτσι 
δημιουργείται μια αλυσίδα αξίας όπου συνδετικοί κρίκοι 
είναι όλοι: διοίκηση, εσωτερικοί – εξωτερικοί πελάτες 
και προμηθευτές. 

 
2.3 Συστημική προσέγγιση σχολικής μονάδας        
     Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να 
αντιμετωπίσει η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στην 
εκπαίδευση, είναι η προκατάληψη της συστημικής 
προσέγγισης. Όμως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός είναι 
αυτό το οποίο εξ ορισμού δηλώνει, δηλαδή ένας 
οργανισμός και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο η μελέτη 
του καθίσταται αντικειμενική. Συνεπώς, η σχολική τάξη 
μέσα στην οποία παράγεται το προϊόν της μάθησης 
αποτελεί υποσύστημα της σχολικής μονάδας, η οποία με 
τη σειρά της αποτελεί υποσύστημα της κεντρικά 
καθοριζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Ακολούθως, αποτελεί  υποσύστημα της ευρύτερης 
ελληνικής κοινωνίας, της παγκόσμιας, του σύμπαντος , 
της γης. Καταφαίνεται ότι η σχολική μονάδα αποτελεί 
ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα το οποίο αλληλεπιδρά 
με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Παράλληλα ως 
σύστημα δέχεται εισροές οι οποίες μετασχηματίζονται 
σε εκροές. Οι εισροές είναι η διεύθυνση, οι μαθητές, οι 
εκπαιδευτικοί, οι γνώσεις, οι συμπεριφορές, τα 
περιεχόμενα των μαθημάτων, η υλικοτεχνική υποδομή, 
οι εγκαταστάσεις. Μέσα από την όλη εκπαιδευτική 
διαδικασία οι εισροές αυτές μετασχηματίζονται σε 
εκροές δηλαδή, στη μάθηση. Συστατικά στοιχεία ενός 
συστήματος είναι ο σκοπός, ο πελάτης, ο προμηθευτής, 
οι εισροές, η διαδικασία, οι εκροές, η ανατροφοδότηση, 
η μέτρηση ποιότητας. Χωρίς σκοπό και στόχους η 
σχολική μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σκοπός της 
είναι η ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικό - 
συναισθηματικών δεξιοτήτων, υγιών προσωπικοτήτων 
των μαθητών και στόχος είναι η μείωση του ποσοστού 
αποτυχίας τους. Πελάτες της σχολικής μονάδας είναι 
κατά κύριο λόγο οι μαθητές αλλά και οι γονείς τους, τα 
πανεπιστήμια, οι εργοδότες – επιχειρήσεις, φορείς και 
γενικά η κοινωνία. Οι πελάτες διακρίνονται σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εξωτερικοί πελάτες 
είναι οι οργανισμοί που δέχονται τους αποφοίτους, όπως 
τα πανεπιστήμια, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι 
επιχειρήσεις. Ο μαθητής είναι εξωτερικός πελάτης, 
παράλληλα όμως είναι και εσωτερικός πελάτης. 
Εσωτερικοί πελάτες είναι όλοι όσοι εργάζονται στη 
σχολική μονάδα. Προμηθευτές της σχολικής μονάδας 

είναι οι γονείς ευθύνη των οποίων είναι η αποστολή των 
παιδιών στο σχολείο αλλά και η κατάλληλη 
προετοιμασία για την ένταξή τους αυτή. .Παράλληλα, ο 
εκπαιδευτικός όταν διδάσκει έχει το ρόλο του 
προμηθευτή και ο μαθητής το ρόλο του πελάτη, ενώ 
αντίστροφα, όταν ο μαθητής απευθύνεται στον 
εκπαιδευτικό έχει το ρόλο του προμηθευτή και ο 
εκπαιδευτικός του πελάτη. Εισροή της σχολικής 
μονάδας αποτελούν τα παιδιά τα οποία φέρουν την 
κουλτούρα της οικογένειάς τους και του κοινωνικού – 
πολιτισμικού περιβάλλοντος, η πολιτική του Υπ. 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων οι φορείς, τα 
πανεπιστήμια, οι εργοδότες. Η εκροή αποτελείται από 
τους αποφοίτους οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες – προσδοκίες της κοινωνίας και των 
εργοδοτών. Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των 
διαδικασιών δηλαδή των διοικητικών, παιδαγωγικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οδηγεί στη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ανατροφοδότηση με 
τα άλλα συστήματα του περιβάλλοντος και γενικά της 
κοινωνίας οδηγεί σε διορθωτικές ενέργειες που οδηγούν 
στη βελτίωση του συστήματος.. Εν κατακλείδι, η ΔΟΠ 
στην εκπαίδευση έχει μαθητοκεντρικό προσανατολισμό 
και προσπαθεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα : 
α)ποιος είναι ο πελάτης β) ποιες μεθόδους 
χρησιμοποιούμε για να τον προσδιορίσουμε γ) ποιες 
είναι οι απαιτήσεις τους και δ) πώς μπορούμε να 
ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του. 
 
2.4 Από την ποσοτική στην ποιοτική εκπαίδευση      
     Η επίτευξη της ποιότητας αποτελεί σημείο σύγκλισης 
και σύγχρονη επιταγή τόσο των εποικοδομητικών 
μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης με κύριους 
εκπροσώπους όπως ο Piaget και ο Durkheim  όσο και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμιων οργανισμών. 
Ο καλός εκπαιδευτικός και μαθητής και η μεταξύ τους 
συνέργεια δεν εγγυάται την ποιότητα στη μάθηση καθώς 
υπονομεύεται από το ίδιο το σύστημα το οποίο στη χώρα 
μας παραμένει τα τελευταία χρόνια στάσιμο και κλειστό 
παρά τις πολλές μεταρρυθμίσεις. Η αποστολή του 
απώλεσε την ουσία της και περιορίζεται στην εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως, η εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση δε σηματοδοτεί απαραίτητα 
ούτε εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις – παράγοντες της 
ποιοτικής εκπαίδευσης όπως: το τι οι μαθητές μαθαίνουν 
και πόσο καλά το μαθαίνουν, το κατάλληλα πρόγραμμα 
σπουδών, το επαρκές μαθησιακό περιβάλλον, το χαμηλό 
ποσοστό απουσιών, τη μεγάλη χρονική διάρκεια 
παραμονής στο σχολείο, τις ίσες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη μείωση 
του εκπαιδευτικού άγχους και τους κατάλληλα 
καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, δεν 
κατορθώνει να επιτελέσει το σκοπό της δηλαδή την 
πνευματική καλλιέργεια των μαθητών και την ανάπτυξη 
των απαραίτητων για τη μετέπειτα ζωή τους γνώσεων, 
αξιών, δεξιοτήτων, στάσεων. Η ΔΟΠ αποτελεί 
μονόδρομο και εχέγγυο διασφάλισης της ποιότητας στην 
εκπαίδευση καθώς αποσκοπεί : 

 Στην ικανοποίηση των αναγκών και 
προσδοκιών του μαθητή 
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 Στη συνεχή βελτίωση της μαθησιακής 
διαδικασίας και του εκπαιδευτικού 
οργανισμού με ικανότητα προσαρμογής και 
ευελιξίας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες με το 
μικρότερο κόστος 

 Στη συμμετοχή και συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
δηλαδή των εκπαιδευτικών ,μαθητών, γονέων, 
συμβούλων 

 Ανάθεση ευθυνών στους μαθητές αλλά και 
όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και όχι μόνο της διεύθυνσης 
προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη 
αξία και η αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

 Στη μείωση των αδυναμιών  
 Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ικανών να 

ενισχύσουν το μαθητή και να προάγουν την 
ομαδική εργασία, τη συνεργασία, την 
αλληλεγγύη 

Συνεπώς τα σχολεία πρέπει να μετουσιωθούν σε 
σχολεία ποιότητας, να παράγουν αξία τόσο στον ίδιο το 
μαθητή όσο και στην κοινωνία 
 
2.5 Τα 14 σημεία του Deming  στην εκπαίδευση 
     Η φιλοσοφία του Deming  στην εκπαίδευση αρχικά 
εφαρμόστηκε στη διοίκηση του σχολείου αλλά 
επεκτάθηκε και στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός είναι 
υπεύθυνος τόσο για την παραγωγή μάθησης όσο και για 
τον καθοδηγητικό και διοικητικό του ρόλο. 
Ουσιαστικά, η μάθηση αποτελεί ένα συνδυασμό από 
θεωρία, εμπειρία, προγραμματισμό και πρόβλεψη. Τα 
14 σημεία του Deming τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων 
προκειμένου να εφαρμόσουν τις αρχές της ΔΟΠ στην 
εκπαίδευση είναι (Ζαβλανός,2003,σελ.27): 

 Υπεύθυνη και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης 
της μαθησιακής διαδικασίας με στόχο τη 
δημιουργία ανταγωνιστικών αποφοίτων. 

 Υιοθέτηση και δέσμευση από τη διοίκηση της 
φιλοσοφίας ποιότητας 

 Αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (αρχική, 
ενδιάμεση, τελική). 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους συνεργασίας 
μεταξύ των καθηγητών διαφορετικών τάξεων, 
ανάπτυξη και καλλιέργεια ενός κλίματος 
εμπιστοσύνης 

 Συνεχής διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου και των μαθητών 

 Καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
καθηγητών 

 Αποτελεσματική ηγεσία 
 Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και όχι 

φόβου 
 Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των 

τμημάτων και ομαδική εργασία 
 Κατάργηση οποιασδήποτε μορφή συνθήματος 

και στόχων σχετικά με την απόδοση των 
μαθητών 

 Οι ποσοτικοί στόχοι και τα πρότυπα εργασίας 
δεν οδηγούν στην επίτευξη ποιότητας 

 Επιβράβευση και εσωτερική κινητοποίηση 
των μαθητών 

 Συνεχής εκπαίδευση και αυτοβελτίωση των 
εκπαιδευτικών 

 Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για την 
υιοθέτηση της φιλοσοφίας ποιότητας 

 
2.6 Ο κύκλος του Deming 
    Ο κύκλος του Deming χρησιμοποιείται στην 
προσπάθεια  συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των 
διαδικασιών και  περιγράφει τέσσερα 
επαναλαμβανόμενα στάδια μέσω των οποίων τα άτομα 
αποκτούν μέθοδο, προγραμματισμό και οργανωτική 
σκέψη (Ζαβλανός, 2003,σελ.148).  
 

 
Εικόνα 1: ο κύκλος του Deming 

 
 
2.7 Οργανωσιακή κουλτούρα ποιότητας 
  
    Οργανωσιακή κουλτούρα ορίζεται το σύνολο των 
αρχών, αξιών, κανόνων, πιστεύω που διέπει τη 
συμπεριφορά των εργαζομένων σε έναν οργανισμό. 
Σύμφωνα με τον Μπουραντά η αποτελεσματικότητα 
ενός οργανισμού είναι άμεσα συνυφασμένη με την 
οργανωσιακή κουλτούρα καθώς ενισχύει το πνεύμα 
αλληλεγγύης, επικοινωνίας, υποκινεί προς την επίτευξη 
κοινών στόχων και την αντιμετώπιση της 
πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος(Μπουραντάς,2002). 
Συνεπώς, η σχολική μονάδα που επιθυμεί να αυξήσει 
την αποτελεσματικότητά της πρέπει να αναπτύξει και 
την αντίστοιχη κουλτούρα ποιότητας. Η ενσωμάτωση 
της νέας κουλτούρας δεν επιτυγχάνεται αυτόματα, αλλά 
αποτελεί απόρροια  εξελικτικής διαδικασίας και 
μάθησης καθώς προϋποθέτει την αλλαγή  ξεχωριστά της 
κουλτούρας του κάθε ατόμου που εργάζεται στη 
σχολική μονάδα. Παράλληλα, η διαδικασία 
ενσωμάτωσης προϋποθέτει την οριοθέτηση του 
χάσματος που υπάρχει ανάμεσα στην παραδοσιακή και 
στην κουλτούρα ποιότητας από το διευθυντή και τους 
εκπαιδευτικούς. Παρακάτω αναφέρονται 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα  της κουλτούρας ποιότητας:  
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 Ανοικτά μυαλά – δεκτικοί στις αλλαγές και 
θετικοί στις προκλήσεις 

 Θετικοί στην ανάληψη πρωτοβουλιών και 
καθηκόντων. 

 Αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους 
 Είναι καλοί ακροατές και θεατές 
 Έχουν εσωτερική υποκίνηση και ενθουσιασμό 

για εργασία 
 Λαμβάνουν εύκολα αποφάσεις 
 Έχουν πλήρη έλεγχο της κατάστασης 
 Εργάζονται μεθοδικά 
 Διαθέτουν εσωτερική ισορροπία 
 Εστιάζουν στο παρόν και στο μέλλον 
 Οι αποτυχίες λειτουργούν ως ανατροφοδότηση 
 Έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και 

αυτοαντίληψη 
 Προσανατολίζονται στην επίτευξη των στόχων 

τους και εστιάζουν στο να κάνουν τα σωστά 
πράγματα 
 

2.8. Ηγεσία και ποιότητα 
      Ο ρόλος της ηγεσίας είναι καταλυτικός για την 
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και την 
ενσωμάτωση της κουλτούρας ποιότητας. Ο διευθυντής 
πρέπει να  διαθέτει διοικητικές ικανότητες καθώς είναι 
υπεύθυνος για την οργάνωση, τον προγραμματισμό, τη 
λειτουργία, τον έλεγχο και την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων. Ωστόσο, οι διοικητικές 
ικανότητες από μόνες τους δεν επαρκούν για τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης της κουλτούρας ποιότητας,  
καθώς απαιτούνται και ηγετικές ικανότητες. Ο 
διευθυντής – ηγέτης πρέπει να έχει όραμα, αξίες, να 
εμπνέει, να ενδυναμώνει  και να παρακινεί  τους  
εκπαιδευτικούς , τους  μαθητές,  τους  γονείς,  τους  
φορείς,  την  κοινωνία. Να  εστιάζει  στον  ανθρώπινο  
παράγοντα  και  στην  ικανοποίηση  των  αναγκών  τους, 
να διαχειρίζεται  κρίσεις, να κατανοεί  τα  προβλήματα  
μαθητών, εκπαιδευτικών, συλλόγου  και να προσπαθεί  
να τα  επιλύσει .Να  αναπτύσσει  διαπροσωπικές  
σχέσεις, να έχει  υψηλές επικοινωνιακές  δεξιότητες  και  
αυξημένη  κοινωνική  υπευθυνότητα. Ο ρόλος του είναι 
καθοριστικός για να εμφυσήσει τη νέα κουλτούρα 
ποιότητας  καθώς: 

 Αποτελεί υπόδειγμα – πρότυπο συμπεριφοράς 
 Δεσμεύεται προσωπικά είναι εμπνευστής και 

κοινωνός του οράματος, των αξιών, των αρχών 
της ποιότητας 

 Μέσα από την αξιολόγηση εστιάζει στα σημεία 
εκείνα που επιδέχονται βελτίωση και προβαίνει 
στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες 

 Αξιολογεί, προσαρμόζει και ανανεώνει την 
οργανωσιακή κουλτούρα όταν κρίνεται 
απαραίτητο. 

Επιπλέον, το κατάλληλο στυλ ηγεσίας για την εφαρμογή 
των αρχών της ΔΟΠ είναι το δημοκρατικό, καθώς  ο 
διευθυντής – ηγέτης  καλλιεργεί στα  άτομα  το  αίσθημα  
της προσωπικής  ευθύνης.  Με αυξημένο αίσθημα 
υπευθυνότητας, οι εκπαιδευτικοί αναβαθμίζουν την  
ποιότητα  του έργου τους,  αυξάνουν την 
παραγωγικότητα τους,  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  

ενσωμάτωση της οργανωσιακής  κουλτούρας  ποιότητας  
στη  σχολική  μονάδα. Λαμβάνοντας  υπόψη  το  
«σύστημα  της  βαθιάς  γνώσης»  του  Deming  για  τις  
ικανότητες – δεξιότητες  του  ηγέτη,  κρίνεται  
απαραίτητο  ο  διευθυντής  να  προσεγγίζει  τη  σχολική  
μονάδα ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, να  
αντιλαμβάνεται τις μεταβολές  ώστε να προβαίνει στις 
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, να κάνει  συγκριτική  
αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα πρότυπα και  
στατιστικούς  ελέγχους  για τον έλεγχο και  τη βελτίωση 
του συστήματος. Να  ενθαρρύνει  την  επιμόρφωση  των  
εκπαιδευτικών  και την ανάπτυξη  της  κατάλληλης  
κουλτούρας  ποιότητας.  

 
2.9. Ολική Ποιότητα – Διδασκαλία και Μάθηση 
    Η ποιότητα της μάθησης εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Κυριότερος παράγοντας είναι ο ίδιος ο  
μαθητής εξαιτίας  του κοινωνικό – οικονομικού και 
πολιτισμικού κεφαλαίου που έχει αποκομίσει από το 
οικογενειακό του περιβάλλον. Το κεφάλαιο αυτό, 
αποτελεί το δικό του επίπεδο αφετηρίας πάνω στο οποίο 
οικοδομείται η νέα γνώση. Παράλληλα, η ποιότητα της 
μάθησης επηρεάζεται από την επάρκεια του γνωστικού 
επιπέδου του εκπαιδευτικού και των διδακτικών 
μεθόδων που χρησιμοποιεί, καθώς και του βαθμού 
επικαιροποίησης τους. Επίσης, η προσωπικότητα, η 
κουλτούρα και τα βιώματα του, ασκούν σημαντική 
επιρροή. Άλλοι  παράγοντες είναι  οι υλικοτεχνικές 
υποδομές, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη 
μαθησιακή διαδικασία, αλλά και τα προγράμματα 
σπουδών, κατά πόσο είναι ευέλικτα, επικαιροποιημένα, 
με σαφήνεια, σωστή διάρθρωση, χωρίς επικαλύψεις κ.α. 
Ακόμα, η αξιολόγηση  επηρεάζει την ποιότητα της 
μάθησης. Πρέπει να είναι αντικειμενική και  να 
βασίζεται σε πολλά κριτήρια όπως η συνολική παρουσία 
του μαθητή, η συμμετοχή του, η ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης και αντίληψης κ.α.. Προκειμένου να επιτευχθεί 
η ποιότητα της μάθησης πρέπει να γίνει  κατανοητό ότι 
όλοι οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, καθώς 
ο τρόπος μάθησης εξαρτάται  από το αν είναι 
ακουστικοί, οπτικοί ή κιναισθητικοί τύποι. Επίσης, η 
ποιότητα της μάθησης επιτυγχάνεται όταν ο μαθητής 
ανακαλύπτει τη νέα γνώση μόνος του, και όχι όταν 
απομνημονεύει ή εστιάζει το ενδιαφέρον του στη 
βαθμοθηρία και στη σχολική επίδοση. Τέλος, σημαντικό 
ρόλο στην ποιότητα της μάθησης έχει η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και ο βαθμός αποδοχής της από 
τους εκπαιδευτικούς.  Σύμφωνα με το Ζαβλανό (2003) η 
εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στη διδασκαλία 
συνεισφέρει θετικά στα παρακάτω: 

 Στη συνεχή επικαιροποίηση και βελτίωση του 
περιεχομένου του μαθήματος 

 Στη διεύρυνση ή μείωση της διδακτικής ώρας 
ανά μάθημα όταν κρίνεται απαραίτητο 

 Στην επιλεκτική αφαίρεση τμήματος της ύλης 
το οποίο δεν κρίνεται εποικοδομητικό στη 
μάθηση 

 Στην εξεύρεση κινήτρων και υποκίνησης των 
μαθητών. 
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 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών 
της ΔΟΠ στην τάξη, είναι ο εκπαιδευτικός να 
αναγνωρίσει και να πεισθεί για τη συμβολή τους στη 
μαθησιακή διαδικασία, να δεσμευτεί προσωπικά για την 
υιοθέτησή τους, και να κατανοήσει τη συστημική 
προσέγγιση τόσο της τάξης όσο και της σχολικής 
μονάδας. 

 
2.10 Αξιολόγηση – Μοντέλα Ποιότητας 
   Η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ δεν εξασφαλίζει 
απαραίτητα την οργανωσιακή κουλτούρα ποιότητας στη 
σχολική μονάδα.  Απαιτείται συστηματική αξιολόγηση 
προκειμένου να οριοθετηθεί το σημείο αφετηρίας της 
προσπάθειας, ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκριση με το 
επιδιωκόμενο κάθε φορά στόχο – αποτέλεσμα. Σύμφωνα 
με το Ζαβλανό (2003) οι κυριότεροι τρόποι αξιολόγησης 
είναι: 

 Εσωτερική αξιολόγηση (benchmarking) της 
προόδου, με βάση την οποία πραγματοποιείται 
σύγκριση μεταξύ προηγούμενης και 
επιθυμητής απόδοσης 

 Αυτό – αξιολόγηση  της εσωτερικής 
απόδοσης, με την οποία αξιολογούνται οι 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της 
σχολικής μονάδας, με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια του Αμερικανικού Βραβείου 
Malcolm Baldrige ή του Ευρωπαϊκού 
Βραβείου Ποιότητας EFQM (European 
Foundation For Quality Management) 

 Σύγκριση (benchmarking) της σχολικής 
κοινότητας σε σχέση με την καλύτερη – 
πρότυπο σχολική κοινότητα. Δείκτες μέτρησης 
αποτελούν δημοσιοποιημένα στοιχεία και 
εμπειρίες άλλων κοινοτήτων 

 Ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης από άτομα εκτός 
της σχολικής κοινότητας. Δείκτες είναι  τα 
σχόλια και τα έγγραφα αναφορικά με το 
σύστημα, τον προγραμματισμό, την 
εκπαίδευση κ.α. 

 Η εξωτερική (αντιληπτική) εικόνα της 
σχολικής κοινότητας, όπως την 
αντιλαμβάνονται τα άτομα της ευρύτερης 
κοινωνίας. 

  Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2008) η πιστοποίηση 
ποιότητας, δηλαδή η συμμόρφωση προϊόντων με βάση 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, δεν εγγυάται απαραίτητα 
την υψηλή ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών, αλλά εγγυάται  την  επίτευξη ενός 
σταθερού επιπέδου ποιότητας. Έχουν ιδρυθεί 
οργανισμοί με αποστολή  την προώθηση και την 
υποστήριξη της εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ. Οι 
οργανισμοί αυτοί έχουν αναπτύξει μεθόδους μέτρησης 
και αξιολόγησης της ποιότητας και έχουν θεσπίσει 
βραβεία ποιότητας. Βασικός  σκοπός των βραβείων  
είναι: 

 Να αναδείξουν τον καθοριστικό ρόλο της 
ποιότητας στην ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα των οργανισμών  

 Την ανάδειξη και επιβράβευση των οργανισμών  
με τη βέλτιστη επίδοση στην ολική ποιότητα 

 Τη δημοσιοποίηση των οργανισμών των 
οποίων οι πολιτικές ποιότητας κρίνονται 
υποδειγματικές 

  Ωστόσο, τα βραβεία ποιότητας δε σηματοδοτούν τη 
παύση της προσπάθειας βελτίωσης, καθώς στόχος είναι 
η αναζήτηση του άριστου αποτελέσματος. Από τα πιο 
γνωστά βραβεία είναι : 
 α) το βραβείο Deming, το οποίο θεσμοθετήθηκε στην 
Ιαπωνία  από την ένωση Ιαπώνων επιστημόνων, και 
χορηγείται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πετύχει 
αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας κατά το 
τελευταίο έτος 
β) το αμερικανικό βραβείο Malcolm Baldrige National 
Quality Award, το οποίο θεσμοθετήθηκε τη δεκαετία 
του 1980 από το αμερικανικό κονγκρέσο και χορηγείται 
σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιτύχει επιχειρηματική 
τελειότητα σχετικά με την ποιότητα. Το βραβείο 
Malcolm Baldrige  για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
πρωταρχικό σκοπό έχει τη βελτίωση της απόδοσης και 
της επιτυχίας των μαθητών. Επιπλέον, έχει σκοπό τη 
βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας 
του σχολείου, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τη 
διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 
εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, αλλά και να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης και βελτίωσης 
της απόδοσής της. Προκειμένου να επιτευχθεί η 
βελτίωση, αρχικά απαιτείται ο προσδιορισμός της 
υπάρχουσας θέσης του εκπαιδευτικού συστήματος σε 
όλες τις βαθμίδες συγκριτικά με τα καλύτερα 
εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Απαιτείται να 
πραγματοποιηθούν ριζικές αλλαγές, να τεθούν υψηλά 
πρότυπα απόδοσης στη διδασκαλία, τη μάθηση, την 
οργάνωση και τη διοίκηση και να ξεπεραστεί η 
γραφειοκρατία και η δυσλειτουργία. Ακολουθεί το 
σχήμα με τα κριτήρια Malcolm Baldrige  για 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Ζαβλανός,2003,σελ.278): 
 

 
 
 
 
γ)το Ευρωπαϊκό Βραβείο ποιότητας EFQM European 
Foundation For Quality Mamagement συνίσταται σε 9 
κατηγορίες εκ των οποίων οι 5 είναι προϋποθέσεις 
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(ηγεσία, στρατηγική, πολιτική, διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων, πηγές και διαδικασίες) και οι υπόλοιπες 4 είναι 
αποτελέσματα, ικανοποίηση πελατών, ικανοποίηση 
εργαζομένων, κοινωνική επίδραση και αποτελέσματα 
οργανισμών. Η σωστή και προγραμματισμένη εφαρμογή 
των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στα βέλτιστα 
αποτελέσματα. Παρατίθεται τα κριτήρια EFQM για τους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Ζαβλανός, 2003): 
 

 
 
 
 
2.11 Κουλτούρα  Διοίκησης  Ελληνικών 
Σχολείων – προκλήσεις για την εφαρμογή της 
ΔΟΠ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα   
      Η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι δύσκολη υπόθεση, καθώς 
απαιτείται η συνέργεια όλων των εμπλεκομένων, 
προκειμένου η σχολική κοινότητα να αντιμετωπίσει και 
υπερβεί τις παρακάτω προκλήσεις: 

 Το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης  της 
δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στηρίζεται στις αρχές του Taylor, καθώς 
εστιάζει στο προϊόν της εκπαίδευσης και όχι 
στη μαθησιακή διαδικασία και το  μαθητή. 
Χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό εξουσίας, 
τυπολατρική γραφειοκρατία , πολλές υπηρεσίες 
με επικάλυψη και σύγκρουση δραστηριοτήτων 
και συνεχείς νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. 
Συνεπώς , το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
χαρακτηρίζεται δυσλειτουργικό, στάσιμο  και 
αδυνατεί να αναπτύξει ανταγωνιστικό 
ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλο για την 
πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας 

 Την απαξίωση τόσο  του εκπαιδευτικού 
συστήματος όσο και του εκπαιδευτικού ρόλου. 
Κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή της αντίληψης 
ότι η μάθηση συνδέεται αποκλειστικά με την 
απόδοση των μαθητών και την είσοδο στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς δεν 
εξασφαλίζεται η ποιότητα στη μάθηση, με 
αποτέλεσμα οι μαθητές αδυνατούν να 
αναπτύσσουν κριτική σκέψη και αντίληψη, να 
συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και ευθύνες. Σχετική έκθεση της 
PISA (2015) αναφέρει ότι η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με τη 
χαμηλότερη επίδοση από το μέσο όρο του 
ΟΟΣΑ στις φυσικές επιστήμες, στην 
κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά 

 την προκατάληψη απέναντι στη συστημική 
προσέγγιση τόσο της σχολικής μονάδας όσο και 
του εκπαιδευτικού συστήματος  

 την ανεπάρκεια κτιριακών, υλικοτεχνικών και 
τεχνολογικών υποδομών και πόρων καθώς η 
προσπάθεια βελτίωσης ξεκινάει από επίπεδο 
χαμηλότερο του επιθυμητού. Για παράδειγμα, 
σε ένα σχολείο που έχουν απαρχαιωμένες 
κτιριακές εγκαταστάσεις είναι δύσκολο είναι 
δύσκολη η ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
 

2.12 Προοπτικές εφαρμογής της ΔΟΠ στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
    Η οικονομική κρίση και η πολιτική των μνημονίων 
που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, 
λειτουργεί ανασταλτικά στην προοπτική υιοθέτησης και 
εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ.. Με βάση επίσημα 
στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα αποτελεί ουραγό στις 
δαπάνες για την παιδεία μεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δαπανάει μόλις το 2,8% 
του ΑΕΠ  γεγονός το οποίο οδηγεί στην υποβάθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Αντίθετα η Πορτογαλία και 
η Κύπρος παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στον κλοιό των 
μνημονίων τοποθετούνται στην πρώτη δεκάδα σχετικά 
με τις δαπάνες για την παιδεία. Παράλληλα αρνητικές 
προδιαγραφές δημιουργεί η υπό χρηματοδότηση  και η 
συνακόλουθη μείωση – συγχώνευση των σχολικών 
μονάδων, καθώς με τη δημιουργία υπεράριθμών 
τμημάτων, δυσχεραίνεται το εκπαιδευτικό έργο και η 
ποιότητα στη διδασκαλία. Επίσης, αρνητικές 
προδιαγραφές, δημιουργεί η μείωση των μισθών των 
εκπαιδευτικών, η αύξηση του διδακτικού ωραρίου, η 
απουσία νέων προσλήψεων  καθώς δημιουργεί πρόσθετο 
εργασιακό άγχος  και επηρεάζει την ποιότητα του 
παραγόμενου προϊόντος. Ακόμα, αρνητικές 
προδιαγραφές δημιουργεί η έλλειψη στρατηγικού 
σχεδιασμού της εκπαίδευσης και η μη κατάλληλη 
απορρόφηση και αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Κρίνεται 
απαραίτητο, ο εξορθολογισμός  των δαπανών και η 
απορρόφηση των κονδυλίων ανάλογα τις υφιστάμενες 
ανάγκες.(κτιριακές εγκαταστάσεις, υλικοτεχνικές 
εργαστηριακές υποδομές, αριθμός μαθητών, είδος 
σχολείου κ.α.).Θετικές προδιαγραφές διαφαίνονται μέσα 
από την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος με τις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα η αύξηση 
των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια 
του Νέου Σχολείου καθώς αποτελεί μια από τις βασικές 
προτεραιότητες της κατανομής των κονδυλίων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 . Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει κύριο 
στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος, και την ισχυροποίηση της 
σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η 
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«Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημιουργεί θετικό κλίμα 
υιοθέτησης και εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ. Η 
βασική της αποστολή είναι η διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και οι αρμοδιότητες της είναι η αξιολόγηση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, η 
παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση της εφαρμογής της 
εκπαιδευτικής πολιτικής κ.α Ωστόσο, οι προσπάθειες 
αυτές δεν αρκούν να βελτιώσουν την ποιότητα της 
εκπαίδευσης αν δεν πραγματοποιηθεί αποκέντρωση της 
διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος. Το νέο σχέδιο 
νόμου για τις δομές της εκπαίδευσης φιλοδοξεί με την 
ίδρυση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού να επιτύχει την αποκέντρωση. Αντίθετα, οι 
επικριτές του, πιστεύουν ότι, ουσιαστικά με το νέο 
σχέδιο νόμου όχι μόνο διατηρείται αλλά και ενισχύεται 
η συγκεντρωτική δομή εξουσίας, καθώς δε διαφαίνονται 
στοιχεία συλλογικότητας, καλύτερων πρακτικών 
αξιολόγησης, εκχώρησης αρμοδιοτήτων και λήψης 
αποφάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 
 
2.13 Σημασία μελέτης 
  Η μελέτη του συγκεκριμένου ζητήματος είναι 
σημαντική καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το 
οποίο στηρίζεται στις αρχές του Taylor χαρακτηρίζεται 
δυσλειτουργικό, αποτελματωμένο καθώς δεν 
εξασφαλίζει ποιοτική μάθηση και δεν παράγει 
ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό Η απαξίωσή του 
αποτελεί ισχυρό πλήγμα και δημιουργεί υψηλά κόστη 
στην ελληνική κοινωνία. Η μεταστροφή από την 
ποσοτική στην ποιοτική εκπαίδευση, αποτελεί  
σύγχρονη επιταγή τόσο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης και 
παγκόσμιων  φορέων,  όσο  και των  εποικοδομιστικών ή 
κονστροκτουβιστικών μοντέλων διδασκαλίας και 
μάθησης. Η ΔΟΠ είναι ίσως η μοναδική η οποία δύναται 
να  εξασφαλίσει τόσο  τον  εκσυγχρονισμό  όσο και την  
ποιότητα στην εκπαίδευση ολιστικά. Η απαξίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και η απουσία γνώσης   σε 
θέματα ποιότητας αποτελούν τα κίνητρα για τη μελέτη 
του συγκεκριμένου θέματος 

3. ΔΟΠ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 Μολονότι παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ελληνικής 

και ξένης βιβλιογραφίας αφιερωμένης στη ΔΟΠ, 
εντούτοις, δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία βιβλιογραφίας 
σχετικά με τη ΔΟΠ στην εκπαίδευση. Αυτό 
αιτιολογείται από το γεγονός ότι μόλις τη δεκαετία του 
1990 στην Αγγλία και στην Αμερική 
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής 
των αρχών της στο συγκεκριμένο τομέα. Εκτεταμένα 
έχει ασχοληθεί ο Deming, ο οποίος επιτυχημένα 
μετέφερε και εφάρμοσε τις αρχές της ΔΟΠ στην 
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, με τα 14 σημεία στην 
εκπαίδευση και την τάξη συνέβαλε σημαντικά προς αυτή 
την κατεύθυνση, προσεγγίζοντας αρχικά την ποιότητα 
σε διοικητικό επίπεδο και στη συνέχεια σε επίπεδο 
τάξης. Παράλληλα, ο κύκλος PDSA και η μάθηση 
αποτυπώνουν την προσέγγιση συστηματικά, η οποία 
οδηγεί σε αλλαγές και βελτιώσεις. Στην ελληνική 

βιβλιογραφία ο Ζαβλανός Μ.(2003) στο βιβλίο «Η 
Ολική Ποιότητα στην εκπαίδευση» ασχολήθηκε  
ενδελεχή με το θέμα,  βάσει του οποίου στηρίχθηκε και 
η παρούσα εργασία. Άλλο ένα βιβλίο «Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας και Εκπαίδευση» αποτελεί συλλογική 
προσπάθεια με επιμελήτρια την Ελ. Σφακιανάκη(2015) 
και εμπεριέχει κυρίως μελέτες περίπτωσης. Το βιβλίο 
των Κριεμάδη Θ., Θωμοπούλου Ι.(2015) Διοίκηση 
Σχολικών Μονάδων εστιάζει κυρίως στο στρατηγικό 
προγραμματισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη δομική 
σημασία της έννοιας της ποιότητας, στην οικονομική 
διαχείριση και στη διαχείριση νέων τεχνολογιών. 
Ωστόσο, η βιβλιογραφία ξένη και ελληνική φείδεται 
θεματολογίας με αντικείμενο την οργανωσιακή 
κουλτούρα ποιότητας στη σχολική μονάδα. 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική 

μέθοδος. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 
όλους τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
Ν. Αργολίδας και το δείγμα από τους καθηγητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κοινοτικού 
διαμερίσματος Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος. Πιο 
συγκεκριμένα, από τους καθηγητές Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου και ΕΠΑΛ Κρανιδίου. Το δείγμα αποτελείται 
από 60 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων συμμετείχαν οι 
30. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και 
η συμπλήρωση πραγματοποιήθηκε με επιλογή της 
επιθυμητής απάντησης σε μια κλίμακα τύπου Likert.  Τα 
ερωτηματολόγια επιδόθηκαν δια ζώσης και η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έλαβε χώρα το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2018.. Η ανάλυση και 
επεξεργασία του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση 
του προγράμματος excel Το ερωτηματολόγιο δομείται 
σε επτά ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Η 
δεύτερη ενότητα αφορά τη διερεύνηση της ύπαρξης 
γνώσης για τη ΔΟΠ και της αντίληψης της έννοιας της 
ποιότητας στην εκπαίδευση. Η τρίτη   ενότητα εστιάζει 
στη διερεύνηση του κλίματος που διέπει τη σχολική 
μονάδα. Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στη διερεύνηση 
της σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών Η πέμπτη  
ενότητα αφορά τη διερεύνηση του βαθμού συνεργασίας 
της σχολικής μονάδας και των γονέων – κηδεμόνων. Η 
έκτη ενότητα εστιάζει στη διερεύνηση του βαθμού 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως ένα ανοικτό 
σύστημα και η έβδομη ενότητα αναφέρεται στη 
διερεύνηση των αξιών που διέπουν τη σχολική μονάδα. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

παρατηρείται πλειοψηφία (60%) των γυναικών 
εκπαιδευτικών έναντι των ανδρών (40%)  όπως και στο 
σύνολο των συμμετεχόντων παρατηρείται  πλειοψηφία 
της μέσης ηλικίας(40%). Ποσοστό 36,7% είναι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ποσοστό 43,3% 
είναι κάτοχοι δεύτερου τίτλου σπουδών. Η συντριπτική 
πλειοψηφία (70%) δεν έχει γνώση της ΔΟΠ καθώς και 
των σχολείων ποιότητας (83,3%) . Σε απόλυτη 
πλειοψηφία (100%) αντιλαμβάνονται την ποιότητα στην 
εκπαίδευση ως συνδυασμό της απόδοσης των μαθητών, 
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των υποδομών, της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, σε 
απόλυτη πλειοψηφία (100%) αντιλαμβάνονται την 
ποιότητα στη μάθηση σε σχέση με το επίπεδο γνώσεων 
και το κοινωνικό συναισθηματικό επίπεδο, της κριτικής 
σκέψης και αντίληψης. Σε υψηλό ποσοστό της τάξεως 
του 70% οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα 
στη διδασκαλία ως αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση 
εκπαιδευτικών – μαθητών καθώς και ότι σκοπός της 
αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση και λιγότερο ο 
έλεγχος. Σε ποσοστό 73% θεωρούν ότι υπάρχει κλίμα 
εμπιστοσύνης, συλλογικότητας και παράλληλα ότι 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κοινωνικοποίησης και 
ανάληψης πρωτοβουλιών. Σε ποσοστό 77% οι 
ερωτώμενοι θεωρούν ότι κυριαρχεί το δημοκρατικό 
στυλ ηγεσίας και υπάρχει διάχυτο πνεύμα δικαιοσύνης, 
αξιοκρατίας και ευαισθησίας απέναντι στους μαθητές  
και τις οικογένειές τους. Ποσοστό 53% των 
ερωτηθέντων απαντάει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 
συναίσθηση και ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα 
των μαθητών. Σε ποσοστό 60% οι ερωτώμενοι απαντούν 
ότι κατά το σχεδιασμό λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι 
προσδοκίες των γονέων, και ποσοστό 34% θεωρούν ότι 
έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί διερεύνησης των απόψεών 
τους.. Το 67% των ερωτώμενων θεωρούν ότι 
διασφαλίζεται η τακτική και αμφίδρομη ροή 
πληροφόρησης γονέων/κηδεμνόνων – σχολείου για την 
ανάπτυξη και πρόοδο των μαθητών. Ποσοστό 33% των 
ερωτώμενων  θεωρούν ότι η σχολικές μονάδες 
συνεργάζονται σε μέτριο βαθμό με άλλες για την 
ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ποσοστό 
53% των ερωτώμενων  θεωρούν ότι οι σχολικές μονάδες 
συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό με εθελοντικούς 
οργανισμούς για την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης 
και ευαισθησίας. Ποσοστό 37% των ερωτώμενων 
απαντούν ότι υπάρχει συνεργασία με φορείς και 
μηχανισμούς για εμπλουτισμό του ΑΠΣ. Τέλος, το 70 % 
των ερωτώμενων απαντούν ότι στη σχολική μονάδα 
προάγεται η δικαιοσύνη, η ισότητα ,οι ηθικές αξίες και 
παράλληλα παρέχονται κίνητρα και επιβράβευση των 
προσπαθειών.   

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τα αποτελεσμάτων της έρευνας το 

υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι κατέχουν 
μεταπτυχιακό ή δεύτερο τίτλο σπουδών καταδεικνύει 
την υψηλή κατάρτιση και το ενδιαφέρον τους για 
διεύρυνση των γνώσεων και προσωπική ανάπτυξη. 
Επιπρόσθετα, η απουσία γνώσης των αρχών και της 
φιλοσοφίας της ΔΟΠ και των σχολείων ποιότητας 
αποτελεί συνέπεια της έλλειψης ενημέρωσης  σε 
κεντρικό επίπεδο αλλά και έλλειψη προσωπικής 
αναζήτησης. Ωστόσο, καταφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
παρόλο που δεν έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την 
ποιότητα στην εκπαίδευση, εντούτοις, διαθέτουν 
κουλτούρα ποιότητας ως στοιχείο της προσωπικότητάς 
τους αλλά και της επιρροής από τα εποικοδομητικά 
μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης, οι σχολικές 
μονάδες χαρακτηρίζονται από οργανωσιακή κουλτούρα 
ποιότητας παρόλο που δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει 
ουσιαστική διάχυση της γνώσης που αφορά τη ΔΟΠ 
στην εκπαίδευση. Η ύπαρξη οργανωσιακής κουλτούρας 

ποιότητας αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης και ένα 
καλό επίπεδο αφετηρίας κατά τη δέσμευση και 
υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ αλλά και εχέγγυο 
αυξημένης αποτελεσματικότητας και αναζήτησης του 
άριστου αποτελέσματος.. Κρίνεται απαραίτητη η 
επανάληψη της έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα 
συμμετεχόντων και ο συνδυασμός της με τη παράλληλη 
διεξαγωγή ποιοτικής μεθόδου έρευνας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων. 
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