
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 
 
 
 

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ – ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
«ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ» 

 
 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρονών) 
 
 
 

Διπλωματικι Εργαςία 
  
 

Ο αρικμθτικόσ γραμματιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Μια μελζτθ πζντε 
εκπαιδευόμενων ςε χολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 

 
 

τθσ 
 

Καλαντηι Δανάθ, ΑΕΜ 734 
 

 
Επιβλζπων Κακθγθτισ:  

Σακονίδθσ Χαράλαμποσ, Κακθγθτισ 
 

Εξεταςτζσ:   
Σακονίδθσ Χαράλαμποσ, Κακθγθτισ 

Ρόταρθ Δζςποινα, Κακθγιτρια 
Στακοποφλου Χαρά, Κακθγιτρια 

 
 
 

Φλϊρινα, Οκτϊβριοσ 2019  



Ευχαριςτίεσ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία εκπονικθκε ςτο πλαίςιο ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν μου ςτο 

Διατμθματικό-Διαπανεπιςτθμιακό Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν «Διδακτικι των 

Μακθματικϊν». 

Αρχικά, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον επιβλζποντα κακθγθτι μου, κ. Σακονίδθ Χαράλαμπο για τθν 

επιςτθμονικι κακοδιγθςθ,  τισ υποδείξεισ του και τθν θκικι υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςυνεργαςίασ μασ. Οι ςυηθτιςεισ μασ αποτζλεςαν ζμπνευςθ για εμζνα.  

Θα ικελα, επίςθσ, να ευχαριςτιςω τα άλλα δφο μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ, τθν κ. Στακοποφλου 

Χαρά και τθν κ. Ρόταρθ Δζςποινα για τισ ςυμβουλζσ τουσ. 

Θ εργαςία αυτι δεν κα είχε πραγματοποιθκεί χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ των πζντε εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ, οι οποίοι με προκυμία ςυνεργάςτθκαν μαηί μου. Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον 

εκπαιδευτικό του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςτο ΣΔΕ, κ. Τςακαλίδθ Κωνςταντίνο, για τθν αμζριςτθ 

βοικεια και το χρόνο που μου αφιζρωςε. 

Τζλοσ, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτουσ γονείσ μου για τθν οικονομικι, ψυχολογικι και θκικι υποςτιριξι 

τουσ κακϊσ και ςε όλουσ τουσ φίλουσ και τισ φίλεσ μου για όλθ τθ βοικεια, τθν υπομονι και τθ ςτιριξι 

τουσ.  



Περίλθψθ 

Τα μακθματικά αποτελοφν βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ ηωισ κάκε πολίτθ ςε προςωπικό, 

επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Σχετικά με τον ενιλικο πλθκυςμό, τα ευριματα τθσ 

βιβλιογραφίασ δείχνουν πωσ το επίπεδο των μακθματικϊν τουσ γνϊςεων είναι αρκετά χαμθλό και 

αυτό επθρεάηει τόςο τθν ατομικι όςο και τθν κοινωνικι εξζλιξθ. Κατά ςυνζπεια, θ μακθματικι 

εκπαίδευςθ εντόσ των δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ςυνεπϊσ τθσ διά βίου μάκθςθσ κακίςταται 

πολφ ςθμαντικι. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ καταγραφι αντιλιψεων για τα μακθματικά ωσ 

επιςτθμονικό πεδίο, ωσ ςχολικό μάκθμα και ωσ προαπαιτοφμενο ςτθ ηωι ενόσ ενιλικα πριν και κατά 

τθ φοίτθςθ τουσ ςτο ΣΔΕ. Ρρόκειται για εμπειρικι ζρευνα ςτθν οποία ςυμμετείχαν πζντε 

εκπαιδευόμενοι ενόσ Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ ςε αςτικι περιοχι τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Τα 

δεδομζνα τθσ αποτζλεςαν οι απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων του δείγματοσ ςτισ ερωτιςεισ μια θμι-

δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ που καταςκευάςτθκε για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Θ 

ανάλυςθ των δεδομζνων  διεκπεραιϊκθκε μζςω ενόσ ςυνδυαςμοφ τεχνικϊν τθσ Θεμελιωμζνθσ 

Θεωρίασ και τθσ Ανάλυςθσ Ρεριεχομζνου. Για τθν παρουςίαςθ των ευρθμάτων χρθςιμοποιικθκαν 

ςυςτθμικά δίκτυα για κάκε εκπαιδευόμενο αλλά και για το ςφνολο των απαντιςεων.  

Τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ανζδειξαν τον οικονομικό τομζα ςτθν κακθμερινότθτα των 

εκπαιδευόμενων ωσ το βαςικότερο για τθ χριςθ μακθματικϊν. Πςον αφορά τθν επαγγελματικι τουσ 

απαςχόλθςθ κακοριςτικό ρόλο ςτισ αντιλιψεισ τουσ για τα μακθματικά διαδραμάτιςε το 

επαγγελματικό αντικείμενο και θ ςυνάφεια του με αυτά. Επίςθσ, θ ανεργία ωσ κοινωνικοπολιτικό 

φαινόμενο ςτθν ελλθνικι κοινωνία αλλά και ωσ προςωπικι εμπειρία φάνθκε να αποτζλεςε 

κακοριςτικό παράγοντα για τθν αξία που απζδιδαν ςτθ μακθματικι γνϊςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ 

εκτίμθςθ των μακθματικϊν ωσ επιςτθμονικοφ πεδίου ιταν κακολικι και μετά τθ φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ 

αυξικθκε. Μετά τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ, θ μεγαλφτερθ αλλαγι ςτισ αντιλιψεισ τουσ αφορoφςε τα 

μακθματικά ωσ ςχολικό μάκθμα και είχε ωσ αποτζλεςμα τθν υιοκζτθςθ κετικισ ςτάςθσ ςτο μάκθμα 

του Αρικμθτικοφ Γραμματιςμοφ εντόσ του ΣΔΕ και αποτελεςματικότερθ χριςθ των νεοαποκτθκζντων 

μακθματικϊν γνϊςεων ςτθν κακθμερινι ηωι.   
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Abstract 

Mathematics is an essential component of every citizen's life on a personal, professional and social 

level. Concerning adults, the findings of the literature show that their level of mathematical knowledge 

is quite low and this affects both individual and social development. Consequently, mathematics 

education within adult education structures and therefore lifelong learning are very important. 

The present examines the conceptions of mathematics as a discipline, as a school subject and as a 

prerequisite for an adult's life before and during their studies at Second Chance Schools (SCS). This is an 

empirical study involving five SCS trainees in an urban area of Northern Greece. The data gathered were 

the subjects’ responses to the questions of a semi-structured interview designed for the purposes of the 

study. Data analysis was carried out through a combination of Grounded Theory and Content Analysis 

techniques. Systemic networks were used for presenting the findings for each trainee and in general. 

The main findings reveal that the financial aspect of the learners’ daily lives is identified as the 

most arena for their use of mathematics. In terms of their occupation, their role in and relation to 

mathematics appear to play a decisive role in their conceptions of mathematics. Unemployment, as a 

sociopolitical phenomenon in Greek society as well as personal experiences seem to constitute 

determining factors for valuing the role of mathematics in the labor market. Understanding 

mathematics as a discipline was universal and this recognition was increased after studying at a SCS. 

Since their enrollment in a SCS, the greater change in the subjects’ conceptions concerned mathematics 

as a school subject resulting to a positive attitude towards the arithmetic literacy course provided by SCS 

and to a more effective use of newly acquired mathematical knowledge in daily life. 
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Ειςαγωγι 

Οι παγκόςμιεσ εξελίξεισ όπωσ οι μετακινιςεισ πλθκυςμϊν, θ παγκοςμιοποίθςθ, θ ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ, θ αφξθςθ του οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνεπϊσ θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν 

φαινομζνων όπωσ θ ανεργία, ζχουν διαμορφϊςει ζνα αρκετά ρευςτό τοπίο για το ςφγχρονο ενιλικα 

πολίτθ. Οι εποχζσ όπου θ ολοκλιρωςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αποτελοφςε κακολικό προςόν 

ςτθν αρζνα τθσ αγοράσ εργαςίασ ζχουν περάςει ανεπιςτρεπτί. Οι απαιτιςεισ γφρω από τουσ 

εργαηόμενουσ ζχουν αυξθκεί κακιςτϊντασ τουσ ενιλικεσ αναγκαςτικά κατόχουσ δφο ιδιοτιτων, 

εργαηόμενουσ και εκπαιδευόμενουσ. Με δεδομζνθ τθν προςωπικι ανάγκθ για ανάπτυξθ που ζχει ο 

κάκε άνκρωποσ αλλά και τισ βιοποριςτικζσ του ανάγκεσ, θ νζα αυτι «τάςθ» που ζχει επιβλθκεί, οδθγεί 

το πλικοσ των ενθλίκων ςε ζνα κυνιγι πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και γνϊςεων εντόσ του πλαιςίου τθσ 

δια βίου μάκθςθσ.  

Οι νζεσ αυτζσ απαιτιςεισ του ςφγχρονου κόςμου ζχουν φζρει ςτο προςκινιο και τθ μακθματικι 

εκπαίδευςθ ενθλίκων. Ρλικοσ ενθλίκων, ωσ αποδζκτεσ ςυνεπειϊν απαρχαιωμζνων αντιλιψεων και 

αμφιλεγόμενων εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων απόρροιασ πολιτικϊν ςυνκθκϊν ζχουν βρεκεί ςτο 

κοινωνικό περικϊριο. Θ επιςτιμθ των μακθματικϊν όντασ άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με το κοινωνικό 

ςφνολο, είναι ςε κζςθ να αμβλφνει αυτοφσ τουσ ςυςχετιςμοφσ προσ όφελοσ των πολιτϊν. Αυτό μπορεί 

να πραγματοποιθκεί μζςω τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, θ οποία, όπωσ υποςτθρίηεται και 

από τθ βιβλιογραφία επθρεάηει τθ δθμοκρατικι ηωι των πολιτϊν (Valero,2017) Στόχοσ τθσ 

μακθματικισ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να είναι θ δθμιουργία αυτόνομων πολιτϊν με κριτικι ςκζψθ, οι 

οποίοι κα μποροφν να εκτιμιςουν τισ χριςεισ των Μακθματικϊν ςτα κοινωνικά δρϊμενα και κα είναι 

ικανοί για τθν ανάλθψθ των ευκυνϊν που προχποκζτει μια δθμοκρατικι κοινωνία ιςότθτασ. 

Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να εμφυςιςει ςτουσ ενιλικεσ τθν ζννοια του μακθματικοφ και δθ του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ, όρο που ςυνδζεται με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που χρειάηονται, για να 

διευκολφνουν τουσ ενιλικεσ ςτισ μακθματικζσ απαιτιςεισ ιδιωτικισ και δθμόςιασ ηωισ, κακϊσ επίςθσ 

και για να τουσ βοθκιςει να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία ςαν ενθμερωμζνοι και ςτοχαςτικοί πολίτεσ.  

Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ζχει προςπακιςει να ςυντελζςει και θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, 

επιχειρϊντασ να ςυνειςφζρει ςτο κενό που υπάρχει ςχετικά µε ζρευνεσ που αφοροφν τον Αρικµθτικό 

Γραμματιςμό και τουσ ενιλικεσ, όχι από άποψθ μακθματικοφ περιεχομζνου αλλά περιςςότερο μζςα 

από μια κοινωνικοπολιτικι οπτικι και ευελπιςτεί να αποτελζςει εφαλτιριο για ερευνθτικι ςυνζχεια 

ςτο αντικείμενο αυτό. 

Στθν παροφςα εργαςία βαςικό κζμα είναι τα μακθματικά και οι αντιλιψεισ ενιλικων πολιτϊν και 

παράλλθλα εκπαιδευόμενων ςτο ΣΔΕ γφρω από αυτά. Ριο ςυγκεκριμζνα ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ 

είναι θ ςυλλογι, θ καταγραφι και θ ανάλυςθ µζςα από τα εμπειρικά δεδομζνα των απόψεων των 

εκπαιδευόμενων, που αποςκοποφν ςτθν ανίχνευςθ και τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεϊν τουσ απζναντι 

ςτα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο, ωσ ςχολικό μάκθμα και ωσ προαπαιτοφμενο ςτθ ηωι ενόσ 

ενιλικα.  

Στο πρϊτο μζροσ, που αποτελεί και τθν αρχι του κεωρθτικοφ πλαιςίου, παρουςιάηονται οι 

βαςικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και επιχειρείται μια ςκιαγράφθςθ κοινωνικϊν πολιτικϊν 

παραμζτρων τθσ διά βίου μάκθςθσ. Στθ ςυνζχεια, γίνεται ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτον ενιλικα 
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εκπαιδευόμενο αλλά και τισ διαφοροποιθμζνεσ από τουσ ανθλίκουσ μακθτζσ, ανάγκεσ του κατά τθ 

μακθςιακι διαδικαςία. Το πρϊτο κεωρθτικό κεφάλαιο κλείνει με τουσ βαςικοφσ λόγουσ διακοπισ τθσ 

φοίτθςθσ ςτο τυπικό ςχολείο που ζχουν φανεί από τθ βιβλιογραφία οι οποίοι υποδεικνφουν τουσ 

κφριουσ λόγουσ εγγραφισ των ενθλίκων ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ.  

Το δεφτερο κεωρθτικό κεφάλαιο ξεκινάει με μια ειςαγωγι ςτθν οποία ςυνδζεται θ μακθματικι 

επιςτιμθ με τθ ςφγχρονθ κοινωνία. Ζπειτα, γίνεται μια προςπάκεια ανάλυςθσ τθσ ςχζςθσ τθσ 

μακθματικισ γνϊςθσ με το κοινωνικό ςφνολο, θ οποία φζρνει ςτθν επιφάνεια ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ  οι 

οποίεσ ςυνδζονται με τα μακθματικά. Αυτζσ οι πτυχζσ είναι θ δθμοκρατία, θ πολιτειακι ιδιότθτα 

(citizenship) και θ κοινωνικι δικαιοςφνθ. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθν τάξθ των 

μακθματικϊν ωσ προςομοίωςθ τθσ κοινωνίασ και ςτα μακθματικά ωσ εργαλείο αποπροςανατολιςμοφ 

τθσ κοινισ γνϊμθσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται µια ςφνδεςθ των µακθµατικϊν µε τον πλθκυςμό  των 

ενθλίκων ζτςι ϊςτε να οδθγθκοφμε ςτον Αρικµθτικό Γραμματιςμό και ςτθν αξία του ςτθ ηωι των 

ενθλίκων, ςυγκεκριμζνα ςτθν κακθμερινότθτα τουσ αλλά και ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο. 

Στο δεφτερο μζροσ, το ερευνθτικό τθσ εργαςίασ, παρουςιάηεται ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ 

παροφςασ ζρευνασ αλλά και θ µεκοδολογία. Ρεριγράφεται το δείγµα και το ερευνθτικό εργαλείο τθσ 

εργαςίασ. Το εργαλείο τθσ εργαςίασ, που αποτελεί θ θµιδοµθµζνθ ςυνζντευξθ αναλφεται με βάςθ τθσ 

ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ και τουσ βαςικοφσ τθσ άξονεσ. Στο τζλοσ υπάρχει ζνα τυπικό ςχεδιάγραμμα 

τθσ ςυνζντευξθσ για μεγαλφτερθ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε. Ακολουκεί θ 

περιγραφι τθσ μεκόδου ανάλυςθσ δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκε, θ οποία αποτελεί ζναν 

ςυνδυαςμό  τθσ λογικισ των τεχνικϊν τθσ Θεμελιωμζνθσ Θεωρίασ (Grounded Theory)  και τθσ 

Ανάλυςθσ Ρεριεχομζνου (Content Analysis) και γίνεται μια προςπάκεια διάκριςθσ των ςταδίων που 

ακολουκικθκαν κατά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων.   

Στθ ςυνζχεια  γίνεται μια μικρι ανάλυςθ του προφίλ του κάκε εκπαιδευόμενου, βαςιςμζνθ εκτόσ 

από τθ μικρι παρατιρθςθ που ζγινε μζςα ςτθν τάξθ και ςε παράγοντεσ όπωσ το μορφωτικό επίπεδο 

τθσ οικογζνειασ του εκπαιδευόμενου, θ προςπάκεια ζνταξθσ του ςτθ ςφγχρονθ αγορά εργαςίασ, και 

ςυνολικότερα θ προςωπικι του διαδρομι, ςφμφωνα πάντα με το λόγο του κάκε ςυμμετζχοντα. 

Ακολουκεί θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων και θ αναπαράςταςθ των ευρθμάτων με ςυςτθμικά 

δίκτυα (systemic networks) για τθν αποτφπωςθ τθσ ςυνολικισ δομισ και των εςωτερικϊν ςχζςεων των 

ςτοιχείων τθσ ανάλυςθσ. 

Ακολουκεί θ ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων για να κλείςει θ εργαςία µε τθ διεξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων μζςα από τθ ςφνδεςθ με τα ευριματα τθσ βιβλιογραφίασ όπου αυτό ιταν εφικτό. Θ 

αναφορά ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ ολοκλθρϊνει το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ. Τζλοσ, 

υπάρχει αναλυτικά θ βιβλιογραφία και το παράρτθμα που περιλαμβάνει ότι ςτθρίηει τθν εργαςία αυτι. 
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

1. Ενιλικθ εκπαίδευςθ 

Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι ζνα πεδίο δραςτθριοτιτων που εμφανίςτθκε ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ 

ΘΡΑ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και είχε ςτόχο τθ βελτίωςθ του μορφωτικοφ επιπζδου των ευπακϊν 

κοινωνικϊν τάξεων. Γριγορα όμωσ πιρε πολλζσ ακόμα μορφζσ, όπωσ επαγγελματικι κατάρτιςθ, 

εκπαίδευςθ ςε ηθτιματα πολιτιςμικά, κοινωνικά και πολιτικά και επεκτάκθκε ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ. 

Θ δεκαετία του ’80 χαρακτθρίηεται για τθ μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων με τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να είναι ο βαςικόσ χρθματοδότθσ τθσ. Οι ανάγκεσ ςε δφο βαςικοφσ τομείσ ιταν 

αυτζσ που οδιγθςαν ςτθν επζκταςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων: 

i) ςτο οικονομικό/τεχνολογικό, δθλαδι ςτθν παγκοςμιοποίθςθ και ςε όςα αυτι ςυνεπάγεται 

όπωσ θ όξυνςθ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ και θ απελευκζρωςθ του διεκνοφσ εμπορίου. Κακϊσ και 

ςτο ςυνδυαςμό τθσ με τισ αλλεπάλλθλεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ που οδιγθςαν, πλικοσ ανκρϊπων ςτθν 

ανεργία αλλά και ςτθν ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ των εκνικϊν οικονομιϊν. Θ αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων αυτϊν απαιτεί ςυνεχι ανανζωςθ των μεκόδων εργαςίασ και αδιάκοπθ εξειδίκευςθ ςε 

νζεσ ειδικότθτεσ μζςω τθσ διαρκοφσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

ii) ςτον κοινωνικό/πολιτιςμικό, δθλαδι ςτισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ όπωσ οι μεγάλεσ μετακινιςεισ 

πλθκυςμϊν, θ επζκταςθ του φαινομζνου του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, θ κρίςθ των παραδοςιακϊν 

κοινωνικϊν δομϊν κλπ. Κάκε ενιλικοσ λοιπόν ςτθν εποχι μασ χρειάηεται να μπορεί, ςε διάφορεσ 

φάςεισ τθσ ηωισ του, να ζχει πρόςβαςθ ςε νζεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ που να του επιτρζπουν να 

εξελίςςεται και να προςαρμόηεται ςτισ ςυνκικεσ που αλλάηουν (Κόκκοσ, 2005). 

Συνολικά, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχει κακοριςτικι ςθμαςία για τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν 

απαςχολθςιμότθτα, τθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν και τθν προςωπικι 

εξζλιξθ των ατόμων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.  

1.1. Διά βίου μάκθςθ 

Είναι αντιλθπτό ότι για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων για ζναν πολίτθ εφοδίων, κα πρζπει να 

ενεργιςει ολόκλθρο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, κακϊσ και θ άτυπθ εκπαίδευςθ, δθλαδι οι φυςικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ κοινωνικισ και εργαςιακισ ηωισ, μζςα από τισ οποίεσ αποκτοφμε 

νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Επομζνωσ, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διά βίου μάθηση, που αποτελεί 

τθ ςφνκεςθ όλων αυτϊν των ςυμπλθρωματικϊν μορφϊν εκπαίδευςθσ και μζροσ τθσ οποίασ αποτελεί 

και θ ενιλικθ εκπαίδευςθ (Rubenson, 2011). 

Ρροτοφ ςυνεχίςουμε, είναι ςθμαντικό να τονιςτεί πωσ θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ζδειξε ότι το 

περιεχόμενο των οριςμϊν ςυγκεκριμζνων εννοιϊν εξαρτάται είτε από τισ παγκόςμιεσ αλλαγζσ 

(Schuetze, 2006), είτε από το άτομο ι τον οργανιςμό που δίνει τον οριςμό (Rogers, 1999 ςτο Ηαρίφθσ, 

2009). Για το λόγο αυτό επιχειρείται μια ςφνδεςθ οριςμϊν τθσ δια βίου μάκθςθσ από διάφορουσ 

φορείσ και ερευνθτζσ. Σφμφωνα με τον Κόκκο (2005) θ διά βίου μάκθςθ αναφζρεται ςε όλουσ τουσ 

τφπουσ εκπαίδευςθσ και περιλαμβάνει κάκε είδουσ μάκθςθ που μπορεί να λάβει χϊρα ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ ανκρϊπου. Σε κείμενα πολιτικισ θ διά βίου μάκθςθ αναφζρεται κυρίωσ ςε 
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δραςτθριότθτεσ μετά τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και ζχει ςυνδεκεί με τθν ανάγκθ διαρκοφσ 

ανανζωςθσ των γνϊςεων και απόκτθςθσ καινοφριων. Ο όροσ διά βίου μάκθςθ ζχει υιοκετθκεί και από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, από τοπικζσ κυβερνιςεισ και από διεκνείσ οργανιςμοφσ και για αυτό το λόγο 

ζχει αποκτιςει πολιτικι, ιδεολογικι και ςτρατθγικι διάςταςθ (Griffn, 2006, Κόκκοσ, 2005). 

Αναλυτικότερα, θ διά βίου εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα ςφνολο αρχϊν που προςανατολίηει τισ 

εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ προσ νζεσ κατευκφνςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ τθσ μάκθςθσ και τθσ 

πλθροφορίασ. Αποτελείται από τθν αρχικι εκπαίδευςθ και τθ ςυνεχιηόμενθ που χαρακτθρίηονται και οι 

δφο από μεγάλθ ποικιλομορφία. Θ αρχικι εκπαίδευςθ ςυμπεριλαμβάνει τθν υποχρεωτικι, τθ 

δευτεροβάκμια γενικι ι επαγγελματικι και τθ τριτοβάκμια γενικι ι επαγγελματικι εκπαίδευςθ. Ενϊ θ 

ςυνεχιηόμενθ μάκθςθ ςυμπεριλαμβάνει πολλζσ επιμζρουσ μορφζσ γενικισ και επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και  όροι που τθν περιγράφουν είναι θ επαναλαμβανόμενθ, θ επανερχόμενθ ,θ 

εναλλαςςόμενθ, θ περιοδικι, θ διαρκισ και θ αδιάκοπθ (Κελπανίδθσ, Βρυνιϊτθ, 2004). Το κριτιριο για 

τθν ζνταξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ εκπαίδευςθσ ςτθν αρχικι ι ςτθ ςυνεχιηόμενθ είναι ότι κάκε 

μορφι αρχικισ εκπαίδευςθσ λαμβάνει χϊρα πριν τθν ζνταξθ του ατόμου ςε ενεργοφσ κοινωνικοφσ 

ρόλουσ, ενϊ όλεσ οι μορφζσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ λαμβάνουν χϊρα μετά τθν ανάλθψθ 

υπεφκυνων κοινωνικϊν ρόλων. 

Αυτό που άλλαξε ςιμερα είναι ότι θ αρχικι εκπαίδευςθ δεν επαρκεί ωσ προετοιμαςία, επειδι οι 

γνϊςεισ, θ τεχνολογία και θ κοινωνία μεταβάλλονται πολφ γριγορα και ζτςι απαιτείται μία ςυνεχισ 

ανανζωςθ των γνϊςεων (Κελπανίδθσ & Βρυνιϊτθ, 2004). Εφόςον πρζπει όλοι να εκςυγχρονίηουν τισ 

γνϊςεισ τουσ, όςοι δεν ζχουν αποκτιςει τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ για τθν επίτευξθ αυτοφ 

του κοινωνικά αναγκαίου προςόντοσ, μειονεκτοφν (Βεργίδθσ, 2010). 

1.1.1. Αναγκαιότθτα και κοινωνικοοικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ 

Σφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι επιτροπι, δια βίου μάκθςθ «νοείται κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα 

που αναλαμβάνεται ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του βίου, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ, των 

δεξιοτιτων και των ικανοτιτων ςτα πλαίςια μιασ προοπτικισ που ςυνδζεται με το πρόςωπο, τον 

πολίτθ, τον κοινωνό και/ι τθν απαςχόλθςθ».  Ο οριςμόσ αυτόσ υποδθλϊνει ακριβϊσ τθ μετατόπιςθ 

από τθ ςυλλογικι ευκφνθ (το εκπαιδευτικό ςφςτθμα) ςτο άτομο. Εξαιτίασ αυτισ τθσ μετατόπιςθσ, ο 

ΟΟΣΑ, υπογραμμίηει ότι «θ δζςμευςθ ςτθ δια βίου μάκθςθ προχποκζτει τθ δζςμευςθ για κεςμικζσ 

μεταβολζσ» (OECD, 1996). Συνεπϊσ θ επιμόρφωςθ και θ ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ πρζπει να 

αποτελοφν μία διαρκι προτεραιότθτα του ςφγχρονου εργαηόμενου. Στθν ζκκεςθ του ΟΟΣΑ (1996), 

αναφζρεται ότι θ επιτυχία ςτθ δια βίου μάκθςθ κα αποτελζςει ζνα ςθμαντικό παράγοντα ςτθν 

προϊκθςθ τθσ εργαςίασ, τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςτο μζλλον (Jarvis, 

2004).                                                                                                                                                                      

Ραρόλα αυτά θ δια βίου μάκθςθ είναι κάτι περιςςότερο από οικονομία. Στο βιβλίο του Jarvis 

(2004) επιςθμαίνονται διάφορεσ κατευκφνςεισ  υπό τισ οποίεσ μποροφν να ςχεδιαςτοφν τα 

προγράμματα τθσ δια βίου μάκθςθσ όπωσ: προςωπικι ανάπτυξθ (αυτοαξιολόγθςθ, επικζντρωςθ ςτθ 

μάκθςθ), ςχεδιαςμζνθ ανάπτυξθ (κοινωνικόσ ζλεγχοσ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων, αναμορφωμζνο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα), δομικζσ αλλαγζσ και εκμάκθςθ τθσ αγοράσ. Ο Dewey (1938), ιςχυρίηεται ότι θ 

μάκθςθ δεν πρζπει να τελειϊνει όταν κάποιοσ ολοκλθρϊςει το ςχολείο με δεδομζνο ότι ο ςκοπόσ του 

ςχολείου είναι να εξαςφαλίςει μια ςυνεχι αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ, θ οποία ωκεί ςε ανάπτυξθ. 
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Οι αλλαγζσ ςε τομείσ, όπωσ ο επιςτθμονικόσ, οικονομικόσ, τεχνολογικόσ, κοινωνικόσ και 

πολιτιςμικόσ κακιςτοφν αναγκαία τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των 

ανκρϊπων για να ανταποκρικοφν ςτισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ 

κακϊσ και τθσ εργαςιακισ τουσ πορείασ. Θ αντίλθψθ λοιπόν πωσ κάποιοσ μπορεί να αρχίςει και να 

τελειϊςει τθν εργαςιακι ςταδιοδρομία του με τισ ίδιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που είχε αρχικά, είναι 

παρωχθμζνθ. Θ ανάγκθ κινθτικότθτασ και ςυνεχοφσ κατάρτιςθσ είναι πια επιτακτικι με αποτζλεςμα τισ 

αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ, θ οποία πρζπει ςυνεχϊσ να αναβακμίηεται και να προςαρμόηεται ςε νζεσ 

ςυνκικεσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πολιτϊν.  

Επιπλζον, ο διεκνισ υψθλόσ ανταγωνιςμόσ ςτο χϊρο τθσ αγοράσ εργαςίασ οδθγεί ςτθν ανάγκθ 

ανάπτυξθσ εκςυγχρονιςμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. Οι απαιτιςεισ ομαλισ ζνταξθσ των νζων 

ςτθν αγορά εργαςίασ και επιπλζον θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ μετατοπίηουν το βάροσ τθσ 

εκπαίδευςθσ από τθν παροχι γνϊςεων ςτθν απόκτθςθ γνωςτικϊν, κοινωνικϊν, προςωπικϊν και 

επαγγελματικϊν ικανοτιτων, οι οποίεσ  κα πρζπει να εξαςφαλίηουν ςε κάκε νζο τθ δυνατότθτα να 

προςαρμόηεται ςυνεχϊσ ςε μια κοινωνία υψθλισ διακινδφνευςθσ, να διαχειρίηεται ζνα ςυνεχϊσ 

αυξανόμενο όγκο πλθροφοριϊν, να καινοτομεί και να είναι ςε κζςθ να παράγει (Δαγκλισ, 2008). Ωσ εκ 

τοφτου υπάρχει μεγαλφτερθ αναγκαιότθτα οι πολίτεσ να είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν ιςότιμα μζςα 

ςτθν κοινωνία. 

 Γίνεται αντιλθπτό πωσ πολλοί από τουσ παραδοςιακοφσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ δεν 

μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ, ωκϊντασ τα άτομα να μακαίνουν εκτόσ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Jarvis, 2004). Ζτςι αφοφ οι κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ ανάγκεσ του 

ατόμου δεν μποροφν να ςυνδυαςτοφν με το παραδοςιακό μοντζλο εκπαίδευςθσ, ςτθ κζςθ του 

αναπτφςςονται ευζλικτεσ μορφζσ μάκθςθσ (π.χ. εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ). 

 Θ δια βίου μάκθςθ εν τζλει, καλείται να παίξει κακοριςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια 

απομάκρυνςθσ των φραγμϊν που εμποδίηουν τουσ ανκρϊπουσ να ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ και 

περιορίηουν τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ και τθν πρόοδο.  
Θ δια βίου μάκθςθ ζχει οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι αξία. Στθ ςφγχρονθ εποχι θ 

εκπαίδευςθ κεωρείται ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν οικονομία και τθν ανάπτυξι τθσ και δεν 

αντιμετωπίηεται τόςο ωσ κεςμόσ που ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ και ςτθν ιδεολογικι 

αναπαραγωγι τθσ. Θ οικονομικι αυτι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ αναδφκθκε από τουσ 

οικονομολόγουσ τθσ εκπαίδευςθσ και προζκυψε θ κεωρία του «ανκρϊπινου κεφαλαίου»( ζππα & 

Βαςιλάκθσ, 2015). Σφμφωνα με αυτι, θ εκπαίδευςθ αποτελεί επζνδυςθ που κα μποροφςε να 

ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ μζςω τθσ αποδοτικότερθσ αξιοποίθςθσ των ανκρωπίνων 

ικανοτιτων και δεξιοτιτων. Το ςυμπζραςμα τθσ κεωρίασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου εξαπλϊνεται με 

τθ διατφπωςθ ότι οι δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ είναι οικονομικά αποδοτικζσ.  Ζτςι οι εταιρείεσ, 

βαςιηόμενεσ ςε αυτι τθ κεωρία, αξιοποιϊντασ τον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ, άρχιςαν να 

αναπτφςςουν τθ δικι τουσ επιμόρφωςθ. Θ γνϊςθ λοιπόν πλζον αποτελεί το μζςο για να προςδϊςουν 

ςτθν εκάςτοτε επιχείρθςθ το ηθτοφμενο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 

Σε μια οικονομία δεν ςε οδθγεί μόνο θ φτϊχεια ςτον αποκλειςμό αλλά και θ ζλλειψθ 

απαιτοφμενθσ γνϊςθσ για εργαςία (Jarvis, 2004). Αυτοί  που είναι ςε κζςθ να εργαςτοφν μποροφν να 

λάβουν μζροσ ςτθν κοινωνία ωσ πολίτεσ, ενϊ οι υπόλοιποι καταλιγουν ςτον κοινωνικό αποκλειςμό. 

Αντίςτοιχοσ διαχωριςμόσ, με δεδομζνο ότι θ παγκόςμια αγορά ευνοεί τον πλοφτο, δθμιουργείται και 
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ςτισ χϊρεσ.  Υπάρχουν οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ που βαςίηουν τθν οικονομία τουσ ςτθ γνϊςθ και 

εξειδίκευςθ και οι υπόλοιπεσ οι οποίεσ μζνουν εκτόσ αγοράσ. 

Θ δια βίου μάκθςθ αναγνωρίηεται ωσ θ αρχι που κατευκφνει τισ ενζργειεσ ςε όλο το φάςμα τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ, θ οποία απειλείται από τισ πρόςφατεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ αλλαγζσ με φαινόμενα 

όπωσ θ διεκνοποίθςθ τθσ οικονομίασ, θ οικονομικι κρίςθ, θ μετανάςτευςθ, θ κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ (οφςςοσ, 2010). Αν και θ εκπαίδευςθ και θ επανεκπαίδευςθ δεν μποροφν να 

εξαλείψουν τθν ανεργία, μποροφν να τθ μειϊςουν με ζνα ςφςτθμα κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ 

που κα ζδινε τθν ευκαιρία ςε ζναν άνεργο είτε να αποκτιςει νζεσ δεξιότθτεσ, αναγκαίεσ για τθν 

επιςτροφι ςτθν αγορά εργαςίασ, είτε να προςφζρει καλά αμειβόμενεσ υπθρεςίεσ ςτο χϊρο τθσ 

κοινότθτασ. Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων από μια οπτικι είναι θ επιπλζον μόρφωςθ τθσ αρχικισ που ζχει 

ιδθ ολοκλθρωκεί και μπορεί να ενιςχφςει το υπάρχον status quo (Jarvis 2004). Με αυτι τθν ζννοια θ 

εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ οικονομικισ και κοινωνικισ αλλαγισ. Σε 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ θ Κετςετηοποφλου, (2006) αναφζρει πωσ το εργατικό δυναμικό με χαμθλό 

επίπεδο εκπαίδευςθσ αντιμετωπίηει μεγαλφτερο κίνδυνο φτϊχειασ από τα άτομα που ζχουν υψθλό 

επίπεδο εκπαίδευςθσ και ζχουν ςυνεχι ενθμζρωςθ που ωκεί ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ.  

Επιπλζον υπάρχει αφξθςθ των προερχομζνων από «δφςκολο» κοινωνικό υπόβακρο ατόμων χωρίσ 

καμιά εκπαίδευςθ, που δφςκολα βρίςκουν εργαςία. Ζτςι κάκε φορζασ που αςχολείται με τθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων, καλείται να προςαρμόηεται ςτα άτομα που τθ χρειάηονται περιςςότερο, 

αντιπαρερχόμενοσ τθν κοινωνικι προζλευςθ των εκπαιδευομζνων, αμβλφνοντασ τθν κοινωνικι 

ανιςότθτα. 

1.1.2. Ρολιτικζσ για τθ δια βίου μάκθςθ 

Σε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, οι ςυνκικεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ κακιζρωςαν τθν κοινωνία τθσ 

μάκθςθσ ωσ τθν ευζλικτθ και ανοικτι κοινωνία, θ οποία ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ που 

κακοδθγοφνται από τθν οικονομία τθσ γνϊςθσ και τθν αγορά. Με τθ ςειρά τθσ, θ διά βίου μάκθςθ 

τόνιςε τθν ευζλικτθ προετοιμαςία του εργατικοφ δυναμικοφ. 

Θ επικράτθςθ τθσ λεγόμενθσ «κυβερνθτικισ ςτρατθγικισ» ςιμαινε ότι οι κυβερνιςεισ 

δθμιουργοφν τισ ςυνκικεσ ϊςτε τα άτομα να μεγιςτοποιιςουν με δικι τουσ ευκφνθ τθ μάκθςι τουσ. Ο 

πολιτικόσ λόγοσ για τθ δια βίου μάκθςθ αποτζλεςε μζροσ τθσ κυβερνθτικισ ςτρατθγικισ για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων τόςο τθσ οικονομικισ ανταγωνιςτικότθτασ όςο και τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ/ζνταξθσ. 

Θ ςφνδεςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ με κοινωνικοφσ ςτόχουσ όμωσ λαμβάνει χϊρα τθν ίδια ςτιγμι 

που ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθ διαςφάλιςθ αυτϊν των ςτόχων καταργείται, από τισ επιταγζσ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ οι οποίεσ διαμορφϊνουν το πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ. Σιμερα, το κράτοσ 

διαχειρίηεται τα πλαίςια ςτα οποία οι πολίτεσ κάνουν τισ δικζσ τουσ ατομικζσ επιλογζσ, ςυμμετζχοντασ 

ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ, ϊςτε να ενταχκοφν ςτθν απαςχόλθςθ και να μθν εξαρτϊνται 

πλζον από το κράτοσ. Θ απομάκρυνςθ, ωςτόςο, από τθ δθμόςια εκπαιδευτικι πολιτικι και θ 

μετακίνθςθ προσ τθ δια βίου μάκθςθ και τθν κοινωνία τθσ μάκθςθσ δυςχεραίνει τθν επίτευξθ 

κοινωνικισ ςυνοχισ, με τθν ζννοια ότι προωκεί τον ατομικό δρόμο (Πρόκου, 2009). 
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Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ πολιτικισ διζφεραν από χϊρα ςε χϊρα. Σε χϊρεσ με ςχετικά 

αναπτυγμζνθ παροχι εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, θ «κοινωνία τθσ μάκθςθσ» και θ «δια βίου 

μάκθςθ» εμφανίςτθκαν ωσ απειλι μάλλον παρά ωσ ικανοποίθςθ των παλαιϊν προςδοκιϊν 

τθσ «εκπαίδευςθσ για όλουσ». Ωςτόςο, ςε χϊρεσ και περιοχζσ χωρίσ επαρκι παροχι δια βίου 

εκπαίδευςθσ, θ ανοικτι αγορά προκάλεςε ακόμα και αφξθςθ τθσ εκπαιδευτικισ παροχισ 

(Olesen,2006). Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, ιταν καταφανισ θ 

αφξθςθ τθσ παροχισ προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευςθσ, με ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Οι εξελίξεισ ςτισ 

πολιτικζσ για τθ διά βίου εκπαίδευςθ κατζδειξαν ωςτόςο τθν κυριαρχία τθσ «κυβερνθτικισ 

ςτρατθγικισ» με τθν προςπάκεια υλοποίθςθσ των δφο βαςικϊν προαναφερκζντων ςτόχων. Το 

ελλθνικό κράτοσ προϊκθςε τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ με τθ βοικεια 

του ΕΚΤ. Πμωσ, ενϊ τθ δεκαετία του ’80, το μεγαλφτερο μζροσ των προγραμμάτων προςφζρονταν από 

το δθμόςιο τομζα, από τθ δεκαετία του 1990 το μεγαλφτερο μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν Ε.Ε 

κατευκυνόταν ςτα υψθλά οργανωμζνα και εξοπλιςμζνα ιδιωτικά ΚΕΚ, τα οποία οι δθμόςιοι 

οργανιςμοί, όπωσ θ ΓΓΛΕ (αργότερα ΓΓΕΕ και ςιμερα Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ), δεν 

μποροφςαν να ςυναγωνιςτοφν. Θ μείωςθ των δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ από τθν πλευρά του 

δθμόςιου τομζα οφειλόταν ςτθν ζλλειψθ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτιριξθσ των δθμόςιων φορζων. 

Επίςθσ, θ ενίςχυςθ και επζκταςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ οδιγθςαν ςτθν 

αποδυνάμωςθ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Οι δράςεισ τθσ ΓΓΛΕ ςυρρικνϊκθκαν, με μόνο 

κάποια ςθμάδια μελλοντικισ εξζλιξθσ με τα ςχετικά πρόςφατα ιδρυκζντα ΣΔΕ και ΚΕΕ και παράλλθλα ο 

ρόλοσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ ιταν να διοχετεφει μζςω ενόσ ανεξάρτθτου οργανιςμοφ, του ΕΚΕΡΙΣ, 

τουσ πόρουσ ςτουσ φορείσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Υπό αυτό το πρίςμα θ 

ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ βοικθςε όντωσ τθν ανάπτυξθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα και 

τα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κα ανταποκρίνονταν επίςθσ ςτθν ανάγκθ 

για κοινωνικι ςυνοχι και ζνταξθ. Ωςτόςο, θ ιδιωτικοποίθςθ του ςυςτιματοσ τθσ δια βίου 

εκπαίδευςθσ, μαηί με τθν εξατομίκευςθ τθσ ευκφνθσ για μάκθςθ (αλλιϊσ, θ απομάκρυνςθ από τθ 

δθμόςια εκπαιδευτικι πολιτικι) κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ τθν επίτευξθ ςτόχων όπωσ είναι θ κοινωνικι 

ςυνοχι και κοινωνικι ζνταξθ (Ρρόκου, 2007). 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, επιβάλλεται μια μετατόπιςθ από το ενδιαφζρον για ποςοτικι 

πρόςκτθςθ γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων προσ το ενδιαφζρον για ποιοτικό 

μεταςχθματιςμό των εκπαιδευόμενων, ο οποίοσ επιτυγχάνεται με τθ ςταδιακι εμβάκυνςθ ςτθ 

δθμοκρατικι επικοινωνία μζςα από τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τθσ αμφιςβιτθςθσ και τθσ 

ςυηιτθςθσ. Αυτι θ διαδικαςία απαιτεί μια κεωρία τθσ μάκθςθσ που να διδάςκει πϊσ οι εξουςίεσ 

διαμορφϊνονται, λειτουργοφν και διατθροφνται και πϊσ οι πολιτικζσ γίνονται διαπραγματεφςιμεσ με 

τρόπο παραγωγικό, ςε κεςμικό και ςυλλογικό επίπεδο (Olssen, 2006). 

Εν τζλει, κρίνεται ςκόπιμο να επανεξεταςτοφν οι τζςςερισ ςτόχοι τθσ δια βίου μάκθςθσ που 

ςφμφωνα με τον Jarvis (2004), είναι θ απαςχολθςιμότθτα, θ ενεργόσ ιδιότθτα του πολίτθ, θ κοινωνικι 

ζνταξθ και θ προςωπικι ολοκλιρωςθ. 0F

1 

                                                                                                                                                                                                
1 Ο φορζασ διοίκθςθσ τθσ δια βίου μάκθςθσ ςτθν χϊρα μασ είναι θ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ  (ΓΓΔΒΜ) 
του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Αςκεί επιτελικό ζργο για το ςχεδιαςμό 
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1.2. Περιεχόμενο του όρου εκπαίδευςθ ενθλίκων 

Μζροσ τθσ διά βίου μάκθςθσ λοιπόν, είναι και θ εκπαίδευςθ ενθλίκων. Για τθν ορκότερθ 

κατανόθςθ του όρου εκπαίδευςθ ενθλίκων κα αναφερκοφμε και ςε άλλουσ όρουσ ςυνυφαςμζνουσ με 

τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των ενθλίκων. Το περιεχόμενο των όρων, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ζχει 

απαςχολιςει τουσ περιςςότερουσ κεωρθτικοφσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ζχει προκαλζςει 

ςθμαντικζσ διαφωνίεσ ανάμεςά τουσ. Οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι οι δφο ζννοιεσ πρζπει να 

διαχωριςτοφν. Θ κατάρτιςθ μάλιςτα, ςφμφωνα με οριςμζνουσ εκπαιδευτζσ, κα πρζπει να τοποκετθκεί 

ςε κζςθ «υποδεζςτερθ» από αυτιν τθσ εκπαίδευςθσ (Barrow & Milburn, 1990  ςτο Κόκκοσ, 2005). 

Ραραδοςιακά, θ εκπαίδευςθ κεωρείται ότι ζχει μεγαλφτερο εφροσ και δίνει ςτουσ ενιλικουσ τθ 

δυνατότθτα ελεφκερων επιλογϊν. Αντίκετα, θ κατάρτιςθ ζχει περιοριςμζνουσ ςτόχουσ και κατευκφνει 

τουσ ενιλικουσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο εφαρμογισ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που κεωρεί 

«ςωςτό» (Rogers, 2002). Αξίηει να μείνουμε ςτθ κζςθ του Κόκκου (2005) ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι θ 

εννοιολογικι διχοτόμθςθ των δυο εννοιϊν δεν είναι δόκιμθ. Θεωρεί ςκόπιμο να χρθςιμοποιείται θ 

γενικι ζννοια τθσ “εκπαίδευςθσ ενθλίκων”, για να αποδίδονται όλεσ οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

ςτισ οποίεσ μετζχουν ενιλικοι, κεωροφμενθσ τθσ κατάρτιςθσ ωσ υποκατθγορίασ τθσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων, δθλαδι ωσ ςχεδιαςμζνθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ που εμπεριζχει πάντοτε, ςτοιχεία 

εκπαίδευςθσ, όπωσ είναι θ απόκτθςθ βαςικϊν ικανοτιτων, κακϊσ και θ βακφτερθ κατανόθςθ 

διαςτάςεων του μακθςιακοφ αντικειμζνου (Κόκκοσ, 2005). 

 Ζνασ ακόμθ διαχωριςμόσ που είναι απαραίτθτοσ για τθν ςυνζχεια τθσ εργαςίασ είναι τθσ ζννοιασ 

τθσ «εκπαίδευςθσ» με τθν ζννοια τθσ μάκθςθσ κακϊσ ςυχνά ςυγχζονται. Ο Rogers (2002) διαχωρίηει τισ 

δφο ζννοιεσ, υποςτθρίηοντασ ότι θ εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςτθ μάκθςθ αλλά θ μάκθςθ αποτελεί 

ςυνολικότερθ διαδικαςία,. Θ μάκθςθ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ μόνιμθ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά του 

ατόμου και πθγάηει από δφο πράγματα: τθν εμπειρία και τθν πράξθ (Bigge, 1990). Σφμφωνα με τον 

Rogers (2002) ςτο βιβλίο του Κόκκου (2005), μόνο όταν είναι ςυνειδθτι θ μάκθςθ από πλευράσ 

ςυμμετεχόντων, ςυγκροτθμζνθ και ςχεδιαςμζνθ από κάποιο φορζα ο οποίοσ προςφζρει μάκθςθ,  

αποτελεί εκπαίδευςθ. 1F

2    

                                                                                                                                                                                                

τθσ δθμόςιασ πολιτικισ τθσ διά βίου μάκθςθσ, τθ διαμόρφωςθ των ςχετικϊν κανόνων, τθν εποπτεία τθσ 
εφαρμογισ τουσ, τον ςυντονιςμό του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ Διά βίου μάκθςθσ και τθν εποπτεία και 
διαχείριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Σφνδεςθσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ με τθν 
Απαςχόλθςθ (ΕΣΣΕΕΚΑ). Ραράλλθλα, θ ΓΓΔΒΜ ζχει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και λειτουργίασ ςυγκεκριμζνων δομϊν 
κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 
2 Για να κατανοιςουμε τθν ζννοια τθσ μάκθςθσ αξίηει να αναφζρουμε τρείσ οριςμοφσ για τθν μάκθςθ που 

διατυπϊκθκαν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ αλλά τα ςθμεία ςφγκλιςθσ τουσ είναι πολφ ενδιαφζροντα. 

Σφμφωνα με τον Kolb (2001),  θ µάκθςθ αποτελεί “µια διεργαςία κατά τθν οποία θ γνϊςθ δθμιουργείται µζςα ςε 

ζναν αζναο κφκλο, όπου το άτοµο δρϊντασ αποκτά ςυνεχϊσ νζεσ εμπειρίεσ, τισ οποίεσ επεξεργάηεται, τισ 

διαςυνδζει µε τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ του και αντλεί ςυμπεράςματα µε βάςθ τα οποία ςχεδιάηει νζεσ δράςεισ». 

Σε παρόμοια κατεφκυνςθ ο Jarvis ( 2004)  αναφζρει: «Μάκθςθ είναι θ διεργαςία του µεταςχθµατιςµοφ τθσ 

εµπειρίασ ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ, αξίεσ, ςυναιςκιματα.». Τζλοσ, ο Mezirow (1991) αναλφει τθν μάκθςθ  

ωσ μια  διεργαςία ςυνεχοφσ επανερµθνείασ των εµπειριϊν, θ οποία επιτρζπει ςτον άνκρωπο να κατανοεί 

πλθρζςτερα τα φαινόµενα, µε αποτζλεςµα να ςυμμετζχει ενεργθτικά ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι.». Οι παραπάνω 

οριςμοί για τθν ζννοια τθσ μάκθςθσ ςυμφωνοφν ςε δφο καίρια ςθµεία. Ρρϊτον, ότι θ µάκθςθ αποτελεί 
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Κατά ςυνζπεια, ςυνκζτοντασ τισ δφο ζννοιεσ, μάκθςθ και εκπαίδευςθ, θ «εκπαίδευςθ ενθλίκων» 

αποτελεί κάκε εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα τυπικι ι μθ τυπικι που απευκφνεται ςε ενιλικεσ και 

ςτοχεφει να τουσ αναπτφξει επαγγελματικά, ι/και ςε προςωπικό επίπεδο. Σχεδιάηεται και προςφζρεται 

από εκπαιδευτικοφσ ι μθ φορείσ και αποτελεί κομμάτι τθσ «ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ» θ οποία 

εμπλζκει άτομα όλων των θλικιϊν ςε όλα τα ςτάδια τθσ ηωισ τουσ (Ηαρίφθσ, 2009).  

Για τα ςφγχρονα ζκνθ θ «εκπαίδευςθ ενθλίκων» αποτελεί κυρίαρχθ ςτρατθγικι για τθν 

αντιμετϊπιςθ όλων των αλλαγϊν που λαμβάνουν χϊρα ςε μία οργανωμζνθ κοινωνία, επενδφοντασ 

πάνω ςτο ανκρϊπινο δυναμικό με αποτζλεςμα να αυξάνεται κατακόρυφα θ ςθμαςία τθσ μάκθςθσ και 

τθσ γνϊςθσ. Ο Jarvis (2004), δθλϊνει ότι θ «εκπαίδευςθ ενθλίκων» είναι ςε κζςθ να ευκολφνει και να 

βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ να επιβιϊςουν ςτισ ςυνεχείσ κοινωνικζσ αλλαγζσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

μάκθςθσ για τθν εργαςία και τθσ μάκθςθσ που ςτοχεφει ςτθν ενεργό ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία, 

αποτελεί τθ ςφγχρονθ προςζγγιςθ τθσ «εκπαίδευςθσ ενθλίκων» και άρα και τθσ «διά βίου μάκθςθσ» 

(Rogers, 2006). 

  Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ωσ ζννοια είναι περιςςότερο οριοκετθμζνθ από αυτιν τθσ διά βίου 

μάκθςθσ (Βεργίδθσ & Καραλισ, 2004). Ραρόλα αυτά, θ μελζτθ των πθγϊν δείχνει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ 

όροσ δεν είναι εφκολο να οριςτεί (Κόκκοσ, 2005, Jarvis, 2004). Οι οριςµοί που δόκθκαν για τθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι πολλοί. Ραρουςιάηονται  δφο οριςµοί  από τθν UNESCO (1976) και τον 

ΟΟΣΑ (1977) που αναφζρονται από τον Κόκκο (2005): «Εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι κάκε εκπαιδευτικι 

διεργαςία, κάκε περιεχόμενου, επιπζδου ι µεκόδου, είτε πρόκειται για τυπικι εκπαίδευςθ είτε όχι, 

είτε για διεργαςία που επεκτείνει χρονικά ι αντικακιςτά τθν αρχικι εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία, κολζγια 

και πανεπιςτιμια, κακϊσ και για µμακθτεία, µζςω των οποίων άτοµα που κεωροφνται ενιλικα από τθν 

κοινωνία ςτθν οποία ανικουν αναπτφςςουν τισ ικανότθτζσ τουσ, εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, 

βελτιϊνουν τα τεχνικά και επαγγελµατικά τουσ προςόντα ι τα προςανατολίηουν προσ άλλθ 

κατεφκυνςθ και επιφζρουν αλλαγζσ ςτισ ςτάςεισ ι τθ ςυμπεριφορά τουσ µε τθ διπλι προοπτικι τθσ 

πλιρουσ προςωπικισ ανάπτυξθσ και τθσ ςυμμετοχισ ςε µια εναρμονιςμζνθ και αυτοδφναμθ 

κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ»  (Χατηθκεοχάρουσ, 2010· Μπλζτςου, 2008· Δοφδθ, 

2012· Ψάχου, 2010). 

  Σφµφωνα µε τον ΟΟΣΑ (1977) «Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων αφορά οποιαδιποτε µακθςιακι 

δραςτθριότθτα ι πρόγραµµα ςκόπιµα ςχεδιαςμζνο από κάποιον εκπαιδευτικό φορζα, για να 

ικανοποιιςει οποιαδιποτε ανάγκθ κατάρτιςθσ ι ενδιαφζρον, που ενδζχεται να πραγματοποιθκεί ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ηωισ ενόσ ανκρϊπου που ζχει υπερβεί τθν θλικία τθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ και θ κφρια δραςτθριότθτά του δεν είναι πλζον θ εκπαίδευςθ. Το πεδίο τθσ, εποµζνωσ, 

καλφπτει µθ επαγγελµατικζσ, επαγγελµατικζσ, γενικζσ, τυπικζσ και µθ τυπικζσ ςπουδζσ, κακϊσ επίςθσ 

και τθν εκπαίδευςθ που ζχει ςυλλογικό κοινωνικό ςκοπό» (Χατηθκεοχάρουσ, 2010· Δοφδθ, 2012· 

Αποςτολόπουλοσ, 2012·  Ψάχου, 2010). 

                                                                                                                                                                                                

απαραίτθτο ςυςτατικό τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ µζςω τθσ οποίασ ο άνκρωποσ κατανοεί όςα ςυμβαίνουν ςτο 

κοινωνικό περίγυρο και ςτον ίδιο του το εαυτό και  προςαρμόηεται ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ επαγγελµατικζσ 

και προςωπικζσ καταςτάςεισ τθσ πραγματικότθτασ. ∆εφτερον, θ ανάγκθ τθσ µάκθςθσ, όπωσ ζχει δείξει και ο Jarvis 

(2004), πθγάηει από τθν ανάγκθ, κυρίωσ των ενιλικων ατόµων, να εναρμονίςουν τισ απαιτιςεισ των τρεχουςϊν 

καταςτάςεων και εμπειριϊν που βιϊνει το άτοµο µε το ςφςτθµα αντιλιψεων και αξιϊν που διακζτει. 
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Ο Κόκκοσ (2005), με τθ ςειρά του αξιολογεί ότι οι οριςμοί τθσ UNESCO και του ΟΟΣΑ για τθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι ιδιαίτερα διευρυμζνοι και ςυνεπϊσ καλφπτουν το πεδίο. Στον οριςμό 

μάλιςτα τθσ UNESCO διακρίνεται κακαρά θ αξία τθσ ςυμβολισ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςτθν 

πλιρθ προςωπικι ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργικι ζνταξθ ςτο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 

γίγνεςκαι. Σφμφωνα με τα παραπάνω ο όροσ εκπαίδευςθ ενθλίκων ςθματοδοτεί το οργανωμζνο μζροσ 

τθσ διά-βίου μάκθςθσ που αφορά ενθλίκουσ και ταυτόχρονα υποδθλϊνει τθν ανκρωπιςτικι 

κατεφκυνςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που πραγματοποιοφνται ςε αυτό το πλαίςιο». 

  Κατά τον Jarvis (2004) θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων αφορά οποιαδιποτε διαδικαςία που ςτοχεφει 

ςτθν κατανόθςθ και ςτθ μάκθςθ των ςυμμετεχόντων και αναφζρεται ςτισ μακθςιακζσ διεργαςίεσ 

γενικισ ι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ τισ οποίεσ ακολουκοφν οι ενιλικοι (Κριηζα, 2008). Από τθν 

άλλθ, κατά τον Houle (1975), πρόκειται για μια διαδικαςία που εμπεριζχει ςχεδιαςμό από άτομα ι τθν 

κοινωνία τουσ, ατομικά, ομαδικά ι ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα (Rojers, 2002). Σφμφωνα με τον Rogers 

(2002), θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων οφείλει να οδθγεί πάντοτε τουσ ενιλικεσ προσ τθν ενδυνάμωςθ των 

ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ, τα οποία είναι θ πλιρθσ ανάπτυξθ, θ άποψθ και θ αυτονομία 

(Ραρκζνθ, 2009). Γίνεται ςαφζσ μζςω των παραπάνω οριςμϊν, πωσ αποτελοφνται από οριςμζνα κοινά 

ςτοιχεία. Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων λοιπόν αποτελεί μια διαδικαςία που ςτρζφεται προσ τουσ ενιλικεσ, 

τουσ προςφζρει εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και ςτοχεφει να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τουσ και να 

βελτιϊςει τθ ηωι τουσ οδθγϊντασ τουσ προσ το δρόμο τθσ ενδυνάμωςθσ. 

1.2.1. Δραςτθριότθτεσ και φορείσ εντόσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

Θ UNESCO κατατάςςει ςτο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Τισ 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ τισ χωρίηει ςε πζντε κατθγορίεσ ςτθ ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ, ςτθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ, ςτθν εκπαίδευςθ ςε κοινωνικά κζματα, ςτθν εκπαίδευςθ για τθν πολιτικι 

και κοινωνικι ηωι και ςτθν εκπαίδευςθ για τθν προςωπικι ανάπτυξθ (Βεργίδθσ & Καραλισ, 2004). Στθ 

χϊρα μασ οι δραςτθριότθτεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων εντάςςονται ςε οριςμζνεσ ςτρατθγικζσ οι 

οποίεσ ςθματοδοτοφν ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ ςτθν ιςτορία του τόπου. Οι ςτρατθγικζσ είναι 

(Βεργίδθσ & Καραλισ, 2004): 

α) θ πολιτικο-ιδεολογικι, 

β) αυτι τθσ ςυμπλθρωματικισ κατάρτιςθσ, 

γ) τθσ επιςτθμονικισ εξειδίκευςθσ, 

δ) τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και αντιμετϊπιςθσ του αποκλειςμοφ, 

ε) τθσ κοινωνικο-πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ και 

ςτ) τθσ ολοκλθρωμζνθσ τοπικισ ανάπτυξθσ  

Ζνασ ακόμθ διαχωριςμόσ εντόσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων μπορεί να γίνει με βάςθ τουσ φορείσ 

τθσ. Οι µορφζσ που προςλαµβάνουν τα προγράµµατα εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςε όλο τον κόςµο 

καλφπτουν ζνα µεγάλο φάςµα, ςφµφωνα µε τον Rogers µια κατθγοριοποίθςθ είναι θ εξισ: 

 Ρρογράµµατα που οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ τίτλων ςπουδϊν από φορείσ που ανικουν ςτο 

επίςθµο εκπαιδευτικό ςφςτθµα κάκε χϊρασ. 

 Ρρογράµµατα επαγγελµατικισ κατάρτιςθσ που δεν οδθγοφν ςε τυπικοφσ τίτλουσ και 

απευκφνονται ςε ανζργουσ αλλά και εργαηόμενουσ, ζχουν ποικίλθ µορφι και διάρκεια και 

προςφζρονται από µεγάλθ ποικιλία φορζων. 
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 Ρρογράµµατα µε ςτόχο τθν προςωπικι ανάπτυξθ πχ χειροτεχνία, τζχνεσ, ακλθτιςµό, ιςτορία, 

κλπ.. 

 Ρρογράµµατα µε ςτόχο τθν κοινωνικι ανάπτυξθ που απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ 

κατθγορίεσ ανκρϊπων µε ςτόχο τθν υποςτιριξθ του κοινωνικοφ τουσ ρόλου πχ. επιμόρφωςθ 

γονζων, γυναικϊν κλπ. . 

Ο Κόκκοσ (2005), κατθγοριοποιεί τουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ που απευκφνονται ςε θλικιακά 

ενιλικουσ και λαµβάνουν χϊρα ςτθν Ελλάδα ςε τρεισ κατθγορίεσ:  

α) ςτουσ φορείσ τυπικισ εκπαίδευςθσ θλικιακά ενθλίκων, όπωσ είναι τα Τριτοβάκμια 

Εκπαιδευτικά Ιδρφµατα και τα ΙΕΚ, 

β) ςτουσ φορείσ τυπικισ εκπαίδευςθ ενθλίκων, όπωσ το Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο και τα 

Σχολεία ∆εφτερθσ Ευκαιρίασ  

γ) ςτουσ φορείσ µθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ φορείσ που παρζχουν ςυνεχιηόμενθ 

επαγγελµατικι κατάρτιςθ, γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων (π.χ. Σχολζσ Γονζων), επιμόρφωςθ, εκπαίδευςθ 

από απόςταςθ κλπ.. 

1.2.2. Χαρακτθριςτικά ενιλικα εκπαιδευόμενου 

Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία εκτόσ από το κεςμό τθσ ενιλικθσ εκπαίδευςθσ μασ αφορά και θ ζννοια 

του ενιλικα κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά του ωσ εκπαιδευόμενοσ μιασ και φαίνεται να 

διαδραματίηουν ρόλο ςτισ απαντιςεισ τουσ.  Αρχικά να αναφερκεί ότι θ διεκνισ βιβλιογραφία τείνει 

ςτο ότι το καταλλθλότερο κριτιριο για να κεωρθκεί κάποιοσ ενιλικασ δεν είναι θ θλικία, εφόςον θ 

θλικία ενθλικίωςθσ διαφζρει ανάλογα με τθν εποχι και τθν κοινωνία (Κόκκοσ,2005). Με βάςθ αυτό, ο 

μόνοσ παράγοντα που κακορίηει αν κάποιοσ είναι ενιλικασ ι όχι είναι θ κοινωνία ςτθν οποία ηει 

(Rogers, 1998).  Στθν ίδια κατεφκυνςθ ο Jarvis (2004) αναφζρει πωσ θ ενθλικιότθτα αποκτάται όταν το 

άτοµο αντιμετωπίηεται από τουσ άλλουσ ωσ κοινωνικά ϊριµο και προςκζτει ότι ταυτόχρονα πρζπει και 

το ίδιο το άτομο να κεωρεί ότι ζχει κατακτιςει αυτό το επίπεδο (Κόκκοσ, 2005). Ο Knowles υποςτθρίηει 

ότι προχπόκεςθ για να κεωρείται κάποιοσ ενιλικοσ είναι να ςυμπεριφζρεται ωσ ενιλικοσ και να 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ωσ ενιλικο.  Θ ενθλικιότθτα, δθλαδι, αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι θ 

επίγνωςθ των ίδιων των ατόµων για τον εαυτό τουσ και θ αντίλθψθ των άλλων γι’ αυτοφσ τουσ 

απονζµει τα χαρακτθριςτικά τθσ ενθλικιότθτασ µζςα ςτθν κοινωνία τουσ (Jarvis, 2004). Ο Hiemstra 

(1991), από τθν άλλθ ορίηει τον ενιλικα με βάςθ ζναν άλλον παράγοντα αυτόν τθσ ευκφνθσ, ςε ατομικό 

αλλά και ςυλλογικό επίπεδο. Αναγνωρίηει ότι ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ θ ανάλθψθ ευκφνθσ 

μεταφράηεται κυρίωσ ςε οικονομικι ευκφνθ. 2F

3 

                                                                                                                                                                                                
3 Θ ζννοια τθσ ενθλικιότθτασ μπορεί να αναλυκεί με βάςθ τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Θ ιδζα τθσ πλιρουσ ανάπτυξθσ. Θ ωριμότθτα, ωσ επιδιωκόμενο ιδανικό, οδθγεί ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ, τθν 
ενεργοποίθςθ και αξιοποίθςθ όλων των ικανοτιτων του ατόμου.  
Θ αίςκθςθ προοπτικισ. Θ ςυςςϊρευςθ των εμπειριϊν και θ αξιοποίθςθ αυτϊν, κα οδθγιςει ςε μια ιςορροπθμζνθ 
ζνταξθ ςτθ ηωι και ςτθν κοινωνία κακϊσ επίςθσ και εξζλιξθ ςτον τρόπο ςκζψθσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ.  
Θ αυτονομία. Ο ενιλικασ μπορεί να παίρνει αποφάςεισ που αφοροφν τθν ηωι του. Είναι υπεφκυνοσ για τθν λιψθ 
των αποφάςεων, κακϊσ και για τισ κετικζσ ι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ αυτϊν. (Rogers A. 1998). Συμπεραςματικά θ 
ενθλικιότθτα ςθματοδοτεί τθν κίνθςθ προσ ολοζνα και μεγαλφτερο αυτοπροςδιοριςμό (Κόκκοσ,2005).  
Ο ενιλικασ, ωσ άτομο αλλά και ωσ μζροσ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου, διαμορφϊνει τθν κοινωνικι του ταυτότθτα. Θ 
διαδικαςία αυτισ τθσ διαμόρφωςθσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν προςωπικι του εξζλιξθ, μζροσ τθσ οποία αποτελεί 
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Είναι λογικό και επόμενο οι αντιλιψεισ και οι απόψεισ ενόσ ενιλικα εκπαιδευόμενου να είναι ςε 

άμεςθ ςυνάρτθςθ με τουσ παραπάνω οριςμοφσ. Συγκεκριμζνα αξίηει να αναφερκοφμε ςτα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευομζνων όςον αφορά τθ μακθςιακι διαδικαςία και τισ 

επεκτάςεισ τθσ. Θ ανάγκθ τουσ να γνωρίηουν γιατί πρζπει να μάκουν κάτι, να αντιμετωπίηονται από 

τουσ εκπαιδευτζσ ωσ ικανοί για αυτο-κατευκυνόμενθ μάκθςθ και να αξιοποιοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ωσ 

πθγζσ μάκθςθσ  αποτελοφν τρία βαςικά χαρακτθριςτικά. (Κόκκοσ, 2005).  

Οι προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ μακαίνει ζνασ ενιλικασ κακορίηονται από τα παραπάνω.  

Σφμφωνα με τον Courau (2000), οι επτά κυριότερεσ προχποκζςεισ είναι: 

 Κατανόθςθ 

 Σφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν κακθμερινότθτά. 

 Αντίλθψθ και αποδοχι των ςτόχων του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 Ενεργι ςυμμετοχι. 

 Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων από τον εκπαιδευτι. 

 Ζνταξθ ςε ομάδα. 

Είναι προτιμότερο για τθν ουςιαςτικότερθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων να εςτιάςουμε ςτα  

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευόμενων που τουσ διαφοροποιοφν από τουσ ανιλικουσ 

εκπαιδευόμενουσ. Σφµφωνα µε τον Κόκκο (2005)  είναι τα ακόλουκα: 

 Ζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ µε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, είτε αυτοί αφοροφν τον επαγγελµατικό 

τοµζα ι κοινωνικοφσ ρόλουσ που καλοφνται να αναλάβουν ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ, ι πάλι 

ςχετίηονται µε τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ και τθ διεφρυνςθ των ενδιαφερόντων τουσ. 

 Συμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ζχοντασ ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ, που πθγάηουν από 

τθν αντίλθψθ και τθν εµπειρία τουσ για το τι είναι µάκθςθ (βλ. ςχολικά χρόνια κ.λπ.) και 

                                                                                                                                                                                                

και θ εκπαίδευςθ του. Εννοιολογικά, ο όροσ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ χρθςιμοποιείται ευρζωσ, αλλά ςπάνια 
κακορίηεται κακϊσ αποτελεί μία διευρυμζνθ ζννοια με κολά περιγράμματα. Σφμφωνα με τον  Jenkins (2007)  θ 
ταυτότθτα είναι «θ κατανόθςθ εκ μζρουσ μασ αυτοφ που είμαςτε και αυτοφ που είναι οι άλλοι άνκρωποι και, 
αντιςτοίχωσ, θ κατανόθςθ εκ μζρουσ των άλλων ανκρϊπων του εαυτοφ τουσ και των άλλων.». Συνζπειεσ του 
παραπάνω οριςμοφ είναι ότι θ ταυτότθτα δεν αποτελεί ζνα ςτάςιμο και παγιωμζνο «χαρακτθριςτικό» του 
ατόμου, αλλά διαδικαςία ςυνεχϊσ εξελίξιμθ, ενϊ όλεσ οι ταυτότθτεσ ςχετίηονται και αναδιαμορφϊνονται 
κοινωνικά. Το τελευταίο ςθμαίνει ότι ςυχνά διαμορφϊνονται μζςα από κοινωνικζσ ςχζςεισ π.χ. εξουςίασ.  
Μολονότι θ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ δεν προδιαγράφεται από τθν κοινωνικι  προζλευςθ όπωσ ςυνζβαινε 
παλαιότερα, αυτι προςδιορίηεται από τισ κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ λειτουργίεσ τθσ κοινωνίασ, θ οποία 
περιορίηει τισ φιλοδοξίεσ των ατόμων. Αυτό μπορεί να ςθμαίνει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δια βίου κοινωνικό 
αποκλειςμό ενϊ ςε άλλεσ καταβολι επίπονων και επίμονων προςπακειϊν μζςω τθσ κατοχισ γνϊςεων, 
εκπαίδευςθσ, ςτάςεων και δεξιοτιτων, ϊςτε να μπορεί  το άτομο να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ 
κοινωνίασ (Ραπαςταμάτθσ, 2008). Θ κοινωνικι ταυτότθτα διαμορφϊνεται με δφο τρόπουσ: Με τθν 
ανάκεςθ/απονομι ταυτότθτασ από κεςμικά όργανα, πράγμα που αποτελεί απόρροια τθσ ςχζςθσ εξουςίασ μεταξφ 
των δρϊντων . Δεφτερον, με τθν ενςωμάτωςθ τθσ ταυτότθτασ από τα ίδια τα άτομα, ανάλογα με τθν κοινωνικι 
τροχιά μιασ ομάδασ αναφοράσ. Το άτομο χαρακτθρίηεται από αυτι τθν «πολλαπλι ικανότθτα του ανικειν», ςυχνά 
«ςυγκρουςιακι», μεταξφ «κλθρονομικισ ταυτότθτασ και αποκτθκείςασ ταυτότθτασ». (Carignan, 2000). Σιμερα, το 
ίδιο το άτομο το οποίο καλείται να δϊςει νόθμα ςτθν φπαρξθ του ςε ζναν κόςμο που διαςπάτε. Εξ ου και θ 
ζμφαςθ που δίνεται ςτισ ςτρατθγικζσ ταυτότθτασ που ςυνδζονται με τθ διεκδίκθςθ κοινωνικϊν κζςεων (Gaulejac 
& Taboada 1993). 



13 
 

καταλιγουν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ τουσ από το πρόγραµµα ςτο οποίο ςυμμετζχουν 

(Rogers, 1998). 

 ∆ιακζτουν γνϊςεισ και ευρφ φάςµα εµπειριϊν -πολφ µεγαλφτερο από εκείνο των ανθλίκων- κακϊσ 

και διαμορφωμζνεσ ιδθ αντιλιψεισ. Οι εμπειρίεσ τουσ γίνονται αφετθρία για τθ νζα µάκθςθ. Ο 

Knowles υποςτθρίηει ότι, για τα παιδιά, θ εµπειρία είναι κάτι που απλά διαβαίνει ενϊ για τουσ 

ενιλικεσ θ εµπειρία χρθςιμεφει ςτθ εριουργία τθσ δικισ τουσ αντίλθψθσ για τθν ταυτότθτά τουσ 

(Rogers, 1999). Θ απόρριψθ τθσ εµπειρίασ τουσ πολλζσ φορζσ εκλαμβάνεται ωσ προςωπικι 

απόρριψθ, µε αποτζλεςµα τθν πρόκλθςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων που οδθγοφν ςε αρνθτικζσ 

αντιδράςεισ και ςτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Αποηθτοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςι τουσ αφοφ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, το 

γεγονόσ ότι είναι ενιλικεσ είναι ςυνυφαςμζνο µε τθ χειραφζτθςθ και τθν τάςθ τουσ για 

αυτοκακοριςµό. Ωσ ενεργοί πολίτεσ υποβοθκοφνται ςτθ διαμόρφωςθ κοινωνικϊν ςτάςεων, για να 

καταςτοφν ικανοί να δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικό και περιφερειακό, αλλά ενδεχομζνωσ και ςε 

παγκόςμιο επίπεδο (Ραπαςταμάτθσ, 2008). Συχνά επικυµοφν να ςυμμετζχουν ςε όλα τα ςτάδια 

ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ (ςχεδιαςµόσ, ςυνκικεσ υλοποίθςθσ, εκπαιδευτικι διαδικαςία). 

 Ζχουν διαμορφϊςει προςωπικοφσ τρόπουσ και ςτρατθγικζσ µάκθςθσ, ανάλογουσ µε τισ ικανότθτζσ 

τουσ, τισ εμπειρίεσ τουσ και γενικότερα τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.  

 Βρίςκονται ςε εξελιςςόμενθ διεργαςία ανάπτυξθσ και όχι ςε ςταςιμότθτα ι ςτο ξεκίνθμα τθσ 

(Rogers, 2002),  Οι διεργαςίεσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ δεν ςταματοφν µε τθν ενθλικίωςθ. Αλλαγζσ 

ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ενθλίκων ςε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, ςτθ φυςικι κατάςταςθ, ςτο 

διανοθτικό επίπεδο, ςτα ςυναιςκιματα και ςτισ ςχζςεισ, ςτθν επαγγελµατικι τουσ ηωι κ.ά. Οι 

αλλαγζσ αυτζσ επθρεάηουν, όπωσ είναι φυςικό, και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Ζχουν ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα, υποχρεϊςεισ, κακικοντα και δεςμεφςεισ που προκαλοφν 

εµπόδια ςτθ µάκθςθ. Ο Rogers (2002), οι κζςεισ του οποίου εντάςςονται ςτο προοδευτικό ρεφμα 

τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθ Βρετανία, προςκζτει ότι οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν 

ςτθν εκπαίδευςθ με δεδομζνεσ προκζςεισ και προςδοκίεσ, οι οποίεσ αφοροφν τθν ίδια τθν 

εκπαίδευςθ, αλλά και με ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα που μπορεί να παρεμποδίςουν τθ 

διεργαςία τθσ μάκθςθσ. Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ζχουν πολλά κακικοντα και δεςμεφςεισ που 

απορρζουν από τουσ κοινωνικοφσ τουσ ρόλουσ (ςφηυγοι, γονείσ, εργαηόμενοι κ.λπ.). Οριςμζνεσ 

φορζσ οι ςχζςεισ αυτζσ µπορεί να λειτουργοφν υποςτθρικτικά, προσ όφελοσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, ενϊ άλλοτε τα κακικοντα µε τα οποία είναι επιφορτιςμζνοι αποτελοφν αναςταλτικό 

παράγοντα ςτθν πορεία τθσ εκπαίδευςισ τουσ. 

 Αναπτφςςουν µαχνιςτοφσ άµυνασ ςτθν προςπάκεια να µθν αμφιςβθτθκοφν τα πιςτεφω και οι 

αντιλιψεισ τουσ ι ακόµα και οι ςυνικειζσ τουσ. Είναι λοιπόν ςθµαντικόσ ο τρόποσ που ο 

εκπαιδευτισ κα διαχειριςτεί τζτοια ηθτιµατα γιατί αυτοί οι µθχανιςµοί άµυνασ ι και παραίτθςθσ 

του εκπαιδευόμενου δθμιουργοφν εµπόδια ςτθ µάκθςι του.  

1.2.3. Λόγοι εγγραφισ ςτο ΣΔΕ 

Ρροτοφ εξετάςουμε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ζνασ ενιλικασ αποφαςίηει να ξαναμπεί ςτθν 

μακθςιακι διαδικαςία αξίηει να γίνει μια αναφορά ςτουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οδθγικθκε ςτθν 

διακοπι τθσ φοίτθςθσ του ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία οι λόγοι που 
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οδθγοφν ζναν μακθτι ςτθν εγκατάλειψθ τθσ εκπαίδευςθσ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τρεισ 

κατθγορίεσ: α) Σε αυτι που ςχετίηεται με το οικογενειακό τουσ υπόβακρο, β) ςε αυτι που ςχετίηεται με 

το ςχολείο και γ) ςε αυτι που αναφζρεται ςτον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. 

Στθν πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνονται παράγοντεσ όπωσ: το χαμθλό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο τθσ οικογζνειασ, θ εμπλοκι του μακθτι με τθν εργαςία κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 

φοίτθςθσ, το πολιτιςμικό κεφάλαιο τθσ οικογζνειασ και θ αξία που δίνει ςτθν εκπαίδευςθ, θ ςφνκεςθ 

τθσ οικογζνειασ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνικισ ομάδασ ςτθν οποία ανικει θ 

οικογζνεια. Ππωσ διαπιςτϊνει θ Epstein (1992) και οι Pollard καI Collins, (2005) το βαςικό μινυμα των 

ςχετικϊν ερευνϊν τόςο των παλαιότερων, όςο και των πιο πρόςφατων, είναι ότι θ οικογζνεια είναι ο 

ςθμαντικότεροσ παράγοντασ για τθ μάκθςθ, τθν ανάπτυξθ και τθ ςχολικι επιτυχία των παιδιϊν. 

Ραράλλθλα, ο Bourdieu (1994), αναφζρει ότι υπάρχει μια ιδιότυπθ ςυμφωνία ανάμεςα ςτθν επικυμία 

των γονζων και τον προςανατολιςμό του παιδιοφ. Οι γονεϊκζσ αντιλιψεισ και οι αξίεσ τθσ οικογζνειασ 

διαμορφϊνουν το πολιτιςμικό κεφάλαιο, το οποίο κακορίηει μζςω των διαδικαςιϊν κοινωνικοποίθςθσ 

τισ ςτάςεισ, τισ ςυνκικεσ και τισ προςδοκίεσ των ατόμων τόςο απζναντι ςτο ςχολείο, όςο και ςτθ 

μακθτικι και επαγγελματικι πορεία τουσ. 

Στθ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνονται παράγοντεσ που ςχετίηονται με το ςφςτθμα του 

ςχολείου, όπωσ θ απόςταςθ τθσ κατοικίασ από το ςχολείο, θ ζλλειψθ ςυγκοινωνίασ, θ χαμθλι ςχολικι 

επίδοςθ του ατόμου, οι απουςίεσ, θ ςταςιμότθτα ςτισ τάξεισ και θ ςυμπεριφορά των εκπαιδευτικϊν. Το 

ςχολείο αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ ρυκμιςτικοφσ παράγοντεσ ςτθ ηωι ενόσ ατόμου και οι 

αλλθλεπιδράςεισ εντόσ του διαμορφϊνουν τθν κοινωνικι του ταυτότθτα, κακορίηουν ζνα μεγάλο 

μζροσ από τισ προςδοκίεσ του και διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο για τθν ζνταξθ του ςτθν αγορά 

εργαςίασ. Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, λοιπόν, αν δεν λαμβάνει υπόψθ του τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

του κάκε ατόμου οδθγεί ςτθν αναπαραγωγι τθσ κοινωνικισ κζςθσ ενόσ ατόμου. 

Στθν τελευταία κατθγορία περιλαμβάνονται παράγοντεσ που ςχετίηονται με τον ίδιο τον 

εκπαιδευόμενο και αφοροφν λόγουσ υγείασ, χαρακτθριςτικϊν προςωπικότθτασ και τθ γενικότερθ 

αρνθτικι ςτάςθ του ατόμου απζναντι ςτο ςχολείο. Θ οικογζνεια, το ςχολείο και τα χαρακτθριςτικά του 

ατόμου επενεργοφν κατά τθ μακθτικι ηωι του ατόμου είτε μεμονωμζνα, είτε ςε ςυνδυαςμό και 

διαμορφϊνουν τθν πορεία και τισ προοπτικζσ του. 

Είναι λογικό οι λόγοι που οδιγθςαν τουσ εκπαιδευόμενουσ τουσ ΣΔΕ ςτθν εγκατάλειψθ τθσ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ να ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τα κίνθτρα εγγραφισ τουσ ςτο ΣΔΕ και τθσ ςυνκικεσ τθσ 

διαβίωςθσ τουσ. Τα κίνθτρα των εκπαιδευόμενων για εγγραφι ςτο ΣΔΕ μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο 

μεγάλεσ κατθγορίεσ. Τα εςωτερικά κίνθτρα, δθλαδι αυτά τα οποία πθγάηουν από τισ ανάγκεσ του ίδιου 

του ατόμου και τα εξωτερικά κίνθτρα, δθλαδι αυτά τα οποία πθγάηουν από τισ ανάγκεσ τισ κοινωνίασ 

τθσ οποία το άτομο αποτελεί μζλοσ. 

Αρκετζσ µελζτεσ ζχουν δείξει ότι, για να εμπλακοφν οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ςτθ διεργαςία 

τθσ µάκθςθσ, χρειάηονται περιςςότερουσ από ζναν λόγουσ (Tough, 1978 ςτο Cross 1981). Σφµφωνα µε 

τον Lieb (1991), υπάρχουν τουλάχιςτον ζξι παράγοντεσ που λειτουργοφν ωσ κίνθτρα ςτθν εκπαίδευςθ 

ενθλίκων: 

 Θ ςφναψθ κοινωνικϊν ςχζςεων κάνοντασ νζουσ φίλουσ και εκπλθρϊνοντασ τθν ανάγκθ για 

κοινωνικοποίθςθ. 

 Οι εξωτερικζσ προςδοκίεσ, µε τθν προςπάκεια να ςυμμορφωκοφν προσ τισ επικυμίεσ κάπου 

άλλου, πικανϊσ κάποιου ανκρϊπου µε επίςθµθ εξουςία. 
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 Θ κοινωνικι προςφορά, κακϊσ επικυµοφν να βελτιϊςουν τθν προςφορά τουσ ςτθν κοινότθτα 

ςτθν οποία ανικουν ι τθν κοινωνία γενικότερα. 

 Θ προςωπικι εξζλιξθ, µε τθν επιδίωξθ επίτευξθσ υψθλότερθσ κζςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο και 

τθν απόκτθςθ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ ζναντι των ανταγωνιςτϊν. 

 Θ αποφυγι τθσ ρουτίνασ, προςπακϊντασ να πετφχουν ζνα διάλειµµα από τθν κακθµερινότθτα 

του ςπιτιοφ ι τθσ εργαςίασ και µια διαφοροποίθςθ από τισ υπόλοιπεσ απαιτιςεισ τθσ ηωισ. 

Το ενδιαφζρον για τθ γνϊςθ, όταν ενδιαφζρονται να µάκουν µόνο και µόνο για να µάκουν, όταν 

αναηθτοφν τθ γνϊςθ για να ικανοποιιςουν κάποιεσ πνευµατικζσ ανθςυχίεσ ενόσ ερευνθτικοφ 

µυαλοφ. 

Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι όταν αποφαςίηουν να ςυμμετάςχουν ςε ζνα πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ, το κάνουν για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, που ςχετίηονται με τθ φάςθ τθσ ηωισ τθν οποία 

διανφουν και τισ ανάγκεσ που προκφπτουν, ζτςι ϊςτε να ανταπεξζλκουν καλφτερα ςτθσ ανάγκεσ-

ςυνκικεσ τθσ ηωισ τουσ. Σφμφωνα με το Κόκκο (2005), υπάρχουν 4 βαςικοί λόγοι:  

(α) επαγγελματικοί λόγοι: Κατά το Κόκκο οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι «επιδιϊκουν να αποκτιςουν 

εφόδια γα να ενταχτοφν ςτθν απαςχόλθςθ θ αν είδθ εργάηονται για να προςαρμοςτοφν ςτισ 

εξελιςςόμενεσ απατιςεισ του επαγγζλματοσ τουσ θ για να προαχκοφν θ να αναλάβουν καινοφργιουσ 

επαγγελματικοφσ ρόλουσ.» Ραρόλα αυτά πρζπει να τονιςτεί πωσ θ ανάγκθ για προςαρμογι ςτθσ 

απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ διαμορφϊνεται και μζςα από τα φαινόμενα που βιϊνει θ ίδια θ 

κοινωνία. Θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ αποτελεί ζνα ηωτικό πρόβλθμα για πολλοφσ ενιλικεσ λόγω 

τθσ ανεργίασ που επικρατεί ςτθν ελλθνικι κοινωνία αλλά και τθ διεκνι Ταρατόρθ (2008). Εκτόσ από τθ 

ςτζρθςθ των χρθμάτων, θ απουςία τθσ εργαςίασ περιορίηει ι ανατρζπει τισ κοινωνικζσ εκείνεσ 

διαδικαςίεσ, μζςα από τισ οποίεσ τα άτομα εξαςφαλίηουν κοινωνικι ταυτότθτα, ανεξαρτθςία και 

αναγνϊριςθ από τουσ άλλουσ. Εξίςου ςθμαντικζσ είναι και ςυνζπειεσ από τθν ανατροπι των ρθτϊν ι 

άρρθτων ςχζςεων του ατόμου με τθν κοινωνικι οργάνωςθ του κακθμερινοφ χϊρου και χρόνου που 

προςδιορίηεται από τθν εργαςία (Καμπζρθσ, 1999). 

(β ) εκπλιρωςθσ κοινωνικϊν ρόλων: Οι άνκρωποι αναπτφςςονται και ταυτόχρονα ςτα πλαίςια 

τθσ κοινωνικισ τουσ ςυνφπαρξθσ αναπτφςςουν και κάποιουσ ρόλουσ. Ζνασ από αυτοφσ είναι και αυτόσ 

του κετικοφ προτφπου του γονζα. Σφμφωνα με τον Κόκκο, οι ενιλικοι αποφαςίηουν να εκπαιδευτοφν 

«για να για να μπορζςουν να εκπλθρϊςουν κοινωνικοφσ ρόλουσ που ζχουν ι πρόκειται να αναλάβουν 

λχ το ρόλο του μζλλουσ μιασ κοινωνίασ , του γονζα κ.α.»( Καμπζρθσ, 1999).  

(γ) ςτόχοι προςωπικισ ανάπτυξθσ: Οι ενιλικοι «ζρχονται αντιμζτωποι με νζεσ καταςτάςεισ και 

προκλιςεισ, αιςκάνονται τθν ανάγκθ να διευρφνουν τα ενδιαφζροντα τουσ και να ανακαλφψουν νζεσ 

διαςτάςεισ τθσ πραγματικότθτασ που τουσ περιβάλει άλλα και του εαυτοφ τουσ. Ραρακολουκοφν, 

λοιπόν, εκπαιδευτικά προγράμματα που ζχουν αντικείμενο διάφορα επιςτθμονικά κζματα, τισ τζχνεσ, 

τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, τθν υγεία, το περιβάλλον, τισ δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου κ.ο.κ.». 

(δ) ςτόχοι απόκτθςθσ κφρουσ: Είναι πολφ προφανζσ ότι ωσ αποτζλεςμα τθσ υιοκζτθςθσ 

διαφοροποιθμζνων ρόλων, οι κοινωνικζσ κζςεισ των ανκρϊπων διαφζρουν. Ωςτόςο, δεν διαφζρουν 

τυχαία, θ κζςθ ζχει τα προνόμια τθσ και ςυνικωσ θ κοινωνικι κζςθ ι κατάςταςθ ςυνδζεται με τθ δομι 

των ευκαιριϊν και των ανταμοιβϊν ςε μια κοινωνία. Σφμφωνα με τον Κόκκο οριςμζνοι ενιλικοι 

«επικυμοφν να εκπαιδευτοφν, όχι τόςο για να χρθςιμοποιιςουν ςτθν πράξθ όςα κα μάκουν αλλά 

περιςςότερο για λόγουσ κφρουσ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ, ενδεχομζνωσ, ενδιαφζρονται περιςςότερο για 
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τισ κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ που ςχετίηονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρά για το 

περιεχόμενο του, αυτό κακεαυτό.». 

Οι λίγεσ ζρευνεσ που αφοροφν ςε ελλθνικά δεδομζνα υποδεικνφουν πωσ τα κίνθτρα /λόγοι 

εγγραφισ  ςτο ΣΔΕ είναι απόρροια λόγων διακοπισ τθσ φοίτθςθσ ςτο τυπικό ςχολείο. 

Σε ζρευνα τθσ Ταρατόρθ, (2008) διερευνικθκαν οι απόψεισ των εκπαιδευομζνων που φοιτοφν 

ςτα Σ.Δ.Ε. και ςυγκεκριμζνα οι λόγοι οι οποίοι τουσ οδιγθςαν να φοιτιςουν ξανά ςτο ςχολείο. Τα 

ευριματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν πωσ ο λόγοσ για τον οποίον οι εκπαιδευόμενοι αποφάςιςαν να 

επιςτρζψουν ςτο ςχολείο είναι θ δφναμθ που τουσ προςφζρει το απολυτιριο του Σ.Δ.Ε. για τθν 

επαγγελματικι τουσ πορεία. 

 Σε ζρευνα τθσ Στακοποφλου (2009), γφρω από τουσ λόγουσ διακοπισ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ 

και τισ ανάγκεσ επανζνταξθσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα των εκπαιδευομζνων του ΣΔΕ φάνθκε πωσ το 

εξωτερικό κίνθτρο των περιςςότερων εκπαιδευόμενων ιταν θ απόκτθςθ απολυτθρίου, που ςυνδζεται 

με τθν εφρεςθ εργαςίασ ι τθ βελτίωςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ. Το γεγονόσ αυτό ςυνδζεται με το ότι όλοι 

οι εκπαιδευόμενοι προζρχονταν από οικογζνειεσ χαμθλοφ μορφωτικοφ και οικονομικοφ επιπζδου και 

άρα θ ανάγκθ για εργαςία ιταν μεγαλφτερθ από αυτι τθσ μάκθςθσ. Ραρόλα αυτά υπιρχε ζνα ποςοςτό 

εκπαιδευόμενων που παρακολουκοφςε το ΣΔΕ παρακινοφμενο από εςωτερικζσ ανάγκεσ ι ανθςυχίεσ. 

Συμπεραςματικά, φάνθκε πωσ τα κίνθτρα μάκθςθσ μεταβάλλονται από εξωτερικά ςε εςωτερικά, κακϊσ 

πολλοί είναι πλζον αυτοί που κζλουν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ, γιατί μζςω τθσ μάκθςθσ 

βελτιϊνουν το επίπεδο τθσ ηωισ τουσ. Επίςθσ αιςκθτι διαφορά φάνθκε ςτθ ςτάςθ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ προσ το ΣΔΕ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςε ςχζςθ με τθ ςτάςθ που είχαν οι 

εκπαιδευόμενοι με το τυπικό ςχολείο και τουσ τότε δαςκάλουσ τουσ. Αντίςτοιχα ιταν τα αποτελζςματα 

τθσ Μαλάνου (2012). 

Θ Μπάρλου (2012), διερεφνθςε τα κίνθτρα ςυμμετοχισ των ενθλίκων εκπαιδευομζνων ςτο ΣΔΕ 

Κυκλάδων και Δωδεκανιςου, κακϊσ και των πικανϊν μεταςχθματιςμϊν τουσ. Σθμαντικά κίνθτρα 

αναδείχκθκαν θ απόκτθςθ απολυτθρίου Γυμναςίου (επαγγελματικό κίνθτρο) και ακολοφκωσ θ 

απόκτθςθ νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων (γνωςτικό κίνθτρο), ενϊ ςχετικά με τουσ μεταςχθματιςμοφσ 

των αρχικϊν κινιτρων, μόνο το 42% ανζφερε αλλαγι και ότι τα νζα του κίνθτρα ιταν γνωςτικά και 

προςωπικά, δθλαδι εςωτερικά κίνθτρα. 

Θ Καηταρίδου (2007), μελζτθςε τα κίνθτρα των εκπαιδευομζνων ςτο ΣΔΕ Καςτοριάσ με ςκοπό να 

διερευνιςει εάν αυτά τροποποιικθκαν ςτθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι τα 

εξαρτϊμενα από εξωτερικοφσ παράγοντεσ κίνθτρα αφοροφν τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ και 

πρόοδο, ενϊ τα εςωτερικά κίνθτρα ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, τθν ικανοποίθςθ 

ανεκπλιρωτθσ επικυμίασ, τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων με αυτοςκοπό τθ μάκθςθ και τθν ικανοποίθςθ 

τθσ ανάγκθσ για κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ. Οι εκπαιδευόμενοι διλωςαν ότι τα κίνθτρά τουσ 

ικανοποιικθκαν, ενϊ τα εξωτερικά τουσ κίνθτρα μετατράπθκαν ςε εςωτερικά ςτθ διάρκεια τθσ 

φοίτθςθσ ςτα ΣΔΕ. 

Οι Σπυριδάκθσ και Κουτςοφκου (2010), διζνειμαν ερωτθματολόγια κλειςτοφ τφπου ςε 

εκπαιδευομζνουσ ςτα ΣΔΕ Λζχαιου και Ξυλοκάςτρου, διερευνϊντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι 

νζοι δεν ςυνεχίηουν τθ φοίτθςθ τουσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Ακόμθ μελετικθκαν οι επιπτϊςεισ 

από τθν απόφαςθ αυτι ςτθν κοινωνικι και επαγγελματικι ηωι. Το δείγμα αποτελοφταν από 28 

εκπαιδευόμενουσ ( άνδρεσ (42,8%) και γυναίκεσ (57,1%)). Ωσ ςθμαντικότεροσ λόγοσ για τθ διακοπι 

φοίτθςθσ των ανδρϊν (με ποςοςτό 50%) αναδείχκθκε θ ανάγκθ για προςφορά ςτιριξθσ ςτισ 
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οικονομικζσ δυςκολίεσ τθσ οικογζνειασ τουσ και αμζςωσ μετά οι κακζσ ςχολικζσ τουσ επιδόςεισ. Για τισ 

γυναίκεσ ο βαςικόσ λόγοσ για τθ διακοπι τθσ φοίτθςθσ τουσ ιταν (με ποςοςτό 37,5%) θ αρνθτικι 

ςτάςθ τθσ οικογζνειασ τουσ προσ το ςχολείο και ο δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ οι οικονομικζσ δυςκολίεσ 

που αντιμετϊπιηε θ οικογζνεια Ακόμθ κάποια μθ αμελθτζα ποςοςτά απζδωςαν τθ μακθτικι διαρροι 

ςε προςωπικι ευκφνθ ι ςε ανεπαρκι προςπάκεια, κακϊσ και ςτθν ακατάλλθλθ ςυμπεριφορά των 

δαςκάλων. Τα κίνθτρα των εκπαιδευόμενων ςυχνά ςυνδζονται με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

διζκοψαν το ςχολείο. Το μεγαλφτερο  ποςοςτό των ερωτθκζντων (50%) αποφάςιςε να φοιτιςει ςτα 

Σ.Δ.Ε για να βελτιϊςει τισ ιδθ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ εργαςίασ ι να βρει δουλειά.· Το 40% οδθγικθκε 

ςε αυτά για να αποκτιςει το απολυτιριο του Γυμναςίου, και μόνο το 10% λόγω επικυμίασ για τθν 

απόκτθςθ γνϊςεων. Αντίςτοιχοι ιταν και οι λόγοι που ανζφεραν οι γυναίκεσ: 62,5% επικυμεί να πάρει 

το απολυτιριο για τθν εφρεςθ απαςχόλθςθσ, ενϊ μόλισ 6,25% ωσ ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ και τθσ 

επικυμίασ για μάκθςθ, ενϊ, τζλοσ, ζνα ποςοςτό 12,5% χαρακτθρίηει τθ φοίτθςθ ςτα Σ.Δ.Ε. ωσ τθν 

πραγματοποίθςθ μιασ προςωπικισ επικυμίασ. 

Στθν ζρευνα του Ανανιάδθ (2007), μελετικθκαν με ςυνεντεφξεισ οι αντιλιψεισ των 

εκπαιδευομζνων ςτα ΣΔΕ για τθν εικόνα του εαυτοφ τουσ (αυτοεκτίμθςθ). Τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ ςυμφϊνθςαν με προθγουμζνων (Ραπάνθσ, 2007 από Ανανιάδθ, 2004): θ χαμθλι 

αυτοεκτίμθςθ των εκπαιδευομζνων επθρζαςε ςτθν απόφαςι τουσ για τθ διακοπι τθσ φοίτθςθσ ςτο 

ςχολείο. Ταυτόχρονα, θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ ςτθ μετζπειτα ηωι τουσ οφείλεται και ςτθ διακοπι τθσ 

φοίτθςθσ, ενϊ επθρεάηει τθ μελλοντικι τουσ πορεία και εξζλιξθ, μζχρι να πάρουν και πάλι τθν 

απόφαςθ για ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ. Κακϊσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα θ ςυνολικι 

αυτοεκτίμθςθ αυξάνεται όςο αυξάνεται και το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ (Ραπάνθσ & Γιαβριμίδθσ, 

2007), θ φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ ενιςχφει τθν αυτοεκτίμθςθ των εκπαιδευομζνων και τουσ ανοίγει δρόμουσ 

για το άμεςο μζλλον, με προςδοκίεσ για τθν επόμενθ εκπαιδευτικι βακμίδα και καλφτερθ 

επαγγελματικι εξζλιξθ.  

 Θ Καλαμποφκα (2010) μελζτθςε τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευομζνων για τθν εικόνα, τθν 

αυτοεκτίμθςθ, αλλά και τισ προςδοκίεσ τουσ από τθ φοίτθςι τουσ ςτo ΣΔΕ Λάριςασ. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι εγκατζλειψαν τθν τυπικι εκπαίδευςθ λόγω ςχολείου (αρνθτικι εμπειρία 

από ςχολείο ι/και εκπαιδευτικοφσ), οικογζνειασ (κακι οικονομικι κατάςταςθ), αλλά και τουσ ίδιουσ 

(χαμθλι αυτοεκτίμθςθ). Τα κίνθτρα φοίτθςισ τουσ ςτα ΣΔΕ ιταν θ αυτοβελτίωςθ, θ εφρεςθ/βελτίωςθ 

εργαςίασ και θ ςυνζχιςθ ςπουδϊν, οπότε ολοκλθρϊνοντασ τo ΣΔΕ οι εκπαιδευόμενοι ζχουν 

μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ και νιϊκουν ικανοποιθμζνοι. 

Γίνεται αντιλθπτό πωσ θ ενιλικθ εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα πεδίο το οποίο μπορεί να αναλυκεί 

από πολλζσ ςκοπιζσ λόγω τθσ πολυπαραγοντικισ δομισ του και των πολφπλευρων ςτόχων που κζτει 

για τον ενιλικα πολίτθ. 
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2. Αρικμθτικόσ γραμματιςμόσ 

Θ ςφγχρονθ δυτικι βιομθχανικι κοινωνία κυριαρχείται από τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ. Με βάςθ 

τθν τεχνολογία οργανϊνονται θ παραγωγι, θ διοίκθςθ, τα κεφάλαια, θ εργαςία, θ ζρευνα και πολλοί 

άλλοι παράγοντεσ. Γίνεται αντιλθπτι θ αυξανόμενθ χριςθ των μακθματικϊν τεχνικϊν ωσ εργαλείο 

διαχείριςθσ ςτο εμπόριο και τθ βιομθχανία (Cockroft, 1982), τομείσ ςτουσ οποίουσ θ ςφγχρονθ 

κοινωνία ςτθρίηεται ςθμαντικά για τθν οικονομία τθσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τα μακθµατικά αποτελοφν 

τθ βαςικι δοµι επάνω ςτθν οποία βαςίηεται θ τεχνολογικι ανάπτυξθ. Στθ ςθμερινι τεχνολογικι 

κοινωνία είναι απαραίτθτο να απορροφθκοφν, να χρθςιμοποιθκοφν και να αξιολογθκοφν μεγάλεσ 

ποςότθτεσ αρικμθτικϊν πλθροφοριϊν που παρουςιάηονται με αρικμθτικι ι γραφικι μορφι. 

Ρροκειμζνου να ερμθνευκοφν οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτείται μια ςειρά από μακθματικζσ 

δεξιότθτεσ.  

Στισ  επιςτιμεσ τϊρα, οικονοµικζσ και τεχνολογικζσ, τα μακθµατικά αποτελοφν τα εργαλεία, µε 

βάςθ τα οποία ςυγκροτοφνται οι επιµζρουσ κεωρίεσ και επιςτιµεσ, όπωσ για παράδειγµα θ 

οικονοµετρία. Αλλά και οι πολιτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιµεσ χρθςιμοποιοφν πολφ ςυχνά εργαλεία 

από τα μακθµατικά, όπωσ για παράδειγµα είναι οι εφαρμογζσ τθσ ςτατιςτικισ. Ζτςι, λοιπόν, τα 

μακθµατικά αποτελοφν τθ βάςθ των κετικϊν επιςτθµϊν, αλλά προοδευτικά αποτελοφν και το 

μεκοδολογικό εργαλείο των κοινωνικϊν επιςτθµϊν (Λεµονίδθσ, 2010). 

Εκτόσ από τθν ιςχφ των μακθματικϊν ωσ επιςτιμθ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και ο ίδιοσ ο 

ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτθν ανάπτυξθ τουσ. Εκτόσ από  τα μακθματικά επιτεφγματα τα οποία 

αναγνωρίηονται όλο και περιςςότερο ωσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν οικονομία μιασ χϊρασ (Reyna V. F., 

2007), θ ανάπτυξθ των μακθματικϊν πθγάηει και από τθν ανκρϊπινθ επικυμία να κατανοιςει και να 

κατανοθκεί. Οι γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτα εργαλεία για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ 

αναπτφςςονται, μζςω μακθματικϊν δραςτθριοτιτων. Ρολλοί άνκρωποι κεωροφν ωσ βαςικι γνϊςθ τα 

μακθματικά μαηί με τθ  μθτρικι γλϊςςα, και ότι κα ιταν πολφ δφςκολο να ηιςει κανείσ μια 

φυςιολογικι ηωι (τουλάχιςτον ςτον δυτικό κόςμο) χωρίσ να κάνει χριςθ οποιαςδιποτε μορφισ 

μακθματικϊν, (Mosvold & Bekkeken, 2003) είτε για λόγουσ επικοινωνίασ είτε για βιοποριςτικοφσ 

λόγουσ. 

2.1. Μακθματικι γνϊςθ και κοινωνικό ςφνολο 

Θ μακθματικι εκπαίδευςθ αποτελεί τθν τομι πολλϊν επιςτθμϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κοινωνικϊν επιςτθμϊν, τθσ γλϊςςασ, των Μακθματικϊν και τθσ πολιτικισ (Walshaw, 2013) . Επιπλζον, 

δε ςυνιςτά πλζον ηιτθμα μόνο μεταφοράσ μακθματικισ γνϊςθσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ, αλλά και 

καταςκευισ μιασ επικυμθτισ υποκειμενικότθτασ, αφοφ θ μακθματικι εκπαίδευςθ αποτελεί μία 

εκπαιδευτικι διαδικαςία με δυναμικό και αποτελεςματικό πολιτικό χαρακτιρα (Andersson, 2015). Θ 

μακθματικι γνϊςθ, δθλαδι, δεν περιορίηεται ςτθ ςχολικι τάξθ, αλλά αφορά γενικότερα τθ δυναμικι 

του κοινωνικοφ ςυνόλου. Ραρατθρείται όμωσ το εξισ παράδοξο: παρά τον κεντρικό ρόλο των 

Μακθματικϊν ςτθν κοινωνία, οι άνκρωποι δεν κατανοοφν ότι κάνουν Μακθματικά, ενϊ ελάχιςτοι 

φαίνεται να κάνουν Μακθματικά (Gravemeijer, 2017). Αν και οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ 

ποικίλλουν ανάλογα με τον πολιτιςμό και το πλαίςιο ςτο οποίο εμφανίηονται χρθςιμοποιοφν μια ςειρά 
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μακθματικϊν δεξιοτιτων οι οποίεσ είναι ουςιαςτικζσ για να είναι ςιμερα κοινωνικά ενεργόσ κάποιοσ. 

Για αυτό το λόγο αξίηει να εξεταςτεί ο τρόποσ με τον οποίο τα μακθματικά ςυνδζονται με το κοινωνικό 

ςφνολο και ςυγκεκριμζνα το ςφνολο των ενθλίκων μιασ κοινωνίασ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςτθ ςυνζχεια 

αναπτφςςονται με ςυντομία ζννοιεσ που αναδεικνφονται όπωσ θ δθμοκρατία, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ 

και θ ιδιότθτα του πολίτθ. 

Είναι λογικό να κεωρθκεί πωσ οι μακθματικζσ δεξιότθτεσ ενόσ ατόμου ζχουν μια αμφίδρομθ 

ςχζςθ εξάρτθςθσ με το κοινωνικό ςφνολο ςτο οποίο ανικει. Δθλαδι οι μακθματικζσ δεξιότθτεσ που κα 

ζχει κάποιοσ επιβάλλονται από τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από το κοινωνικό ςφνολο και 

διαμορφϊνονται μζςω των δεξιοτιτων που ζχει ιδθ το κοινωνικό ςφνολο. Από τθν άλλθ το άτομο ωσ 

μζλοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου διαμορφϊνει ακροιςτικά τισ μακθματικι γνϊςθ που ζχει το κοινωνικό 

ςφνολο. Θ κατάκτθςθ αυτϊν των δεξιοτιτων γίνεται μζςω τθσ  αποτελεςματικισ εκμάκθςθσ των 

μακθματικϊν, διαδικαςία που αποτελεί κζμα δθμοκρατίασ, κακϊσ οι επαρκϊσ καταρτιςμζνοι πολίτεσ 

ςτα Μακθματικά κα μποροφν να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςτο οικονομικό και πολιτικό γίγνεςκαι 

τθσ χϊρασ ενϊ οι υπόλοιποι κα βιϊςουν δυςμενζςτερουσ όρουσ. 

Θ κατανόθςθ τθσ πολιτικισ που ακολουκείται για τθ μακθματικι εκπαίδευςθ οδθγεί ςε μία 

ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν ιςότθτα και τθ δθμοκρατία, γεγονόσ που αγνοοφν αρκετοί ερευνθτζσ τθσ 

μακθματικισ εκπαίδευςθσ (Skovmose κ.ά, 2000). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Skovmose (2000) αναφζρει 

τζςςερισ ζννοιεσ που επθρεάηουν τθ ςχζςθ μακθματικισ εκπαίδευςθσ και δθμοκρατίασ: τθν ιδιότθτα 

του πολίτθ ι πολιτειότθτα (citizenship), που κεωρεί τον εκπαιδευόμενο ζνα νζο μζλοσ τθσ κοινωνίασ, 

τθ μακθματικι αρχαιολογία (mathematical archeology), που περιλαμβάνει τισ κοινωνικζσ λειτουργίεσ 

των μακθματικϊν και τθ χριςθ τουσ ςτθν κακθμερινότθτα, τθ μακθματικότθτα (mathemacy), ζνα 

ολοκλθρωμζνο πακζτο επαρκοφσ μακθματικισ γνϊςθσ και τθ ςυνειδθτι αλλθλεπίδραςθ (deliberative 

interaction), που αντιμετωπίηει τθ ςχολικι τάξθ ωσ μικρο-κοινωνία και ςχετίηεται με τισ διαδικαςίεσ 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. 

Από τθ δεκαετία του 1980 ζχει αναδείξει θ βιβλιογραφία τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ μακθματικι 

εκπαίδευςθ και τθ δθμοκρατία. Τα Μακθματικά αφοροφν και επθρεάηουν τον ευρφτερο πλθκυςμό και 

θ δθμοκρατία είναι αυτι που διαμορφϊνει τισ ςχζςεισ μζςα ςε αυτόν τον πλθκυςμό. Επίςθσ, θ ζρευνα 

τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ ζχει δεχτεί κοινωνιολογικό και φιλοςοφικό κεωρθτικό υπόβακρο, 

διαςτάςεισ που εξετάηουν τθ δθμοκρατία, ενϊ επικρατεί θ παγκόςμια τάςθ να γίνει θ εκπαίδευςθ ο 

ςτφλοσ τθσ δθμοκρατίασ (Valero, 2012). 

Πςο αφορά ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ μακθματικι εκπαίδευςθ επθρεάηει τθ δθμοκρατικι 

ηωι των πολιτϊν, οι (Aguilar, 2012) επιςθμαίνουν ότι θ μακθματικι εκπαίδευςθ: 

 μπορεί να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ μακθματικζσ δεξιότθτεσ με τισ οποίεσ μποροφν κριτικά να 

αναλφςουν το κοινωνικό περιβάλλον, να πιςτοποιιςουν και να εκτιμιςουν τισ χριςεισ, κετικζσ 

και αρνθτικζσ, των Μακθματικϊν ςτα κοινωνικά δρϊμενα 

 παρζχει ςτουσ μακθτζσ αξίεσ και ςτάςεισ που είναι κεμελιϊδεισ για τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ 

δθμοκρατικϊν κοινωνιϊν 

 μπορεί να λειτουργεί ςαν φίλτρο που περιορίηει τισ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ και αςτικι 

ςυμμετοχι μερικϊν μακθτϊν 

Είναι λογικό να ςυμπεράνουμε πωσ μία τάξθ μακθματικϊν από ενιλικεσ ςε ςχζςθ με μία τάξθ 

μακθματικϊν από ανιλικουσ μακθτζσ δεν διαφζρει ςε αυτά τα ςθμεία ςχετικά με τθ μακθματικι 
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εκπαίδευςθ και τθ δθμοκρατία. Ραρόλα αυτά όπωσ ζχει αναφερκεί και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο οι 

αντιλιψεισ των ενιλικων εκπαιδευόμενων είναι περιςςότερο εδραιωμζνεσ, άρα και λιγότερο 

εφπλαςτεσ γφρω από κοινωνικά κζματα.  

Στθν άποψθ περί ςυςχζτιςθσ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ δθμοκρατίασ ςυγκλίνει και ο 

Niss (2003), ο οποίοσ επιςθμαίνει πωσ θ δθμοκρατία απαιτεί πολίτεσ που είναι ςε κζςθ να 

αντιλαμβάνονται και να κατανοοφν τον κόςμο, να αντιμετωπίηουν με ςτοχαςτικό τρόπο κοινωνικά 

φαινόμενα και νόρμεσ, και όχι απλά να κατανοοφν πλθροφορίεσ και να παίρνουν αποφάςεισ. Θ ουςία 

τθσ δθμοκρατίασ είναι θ λιψθ αποφάςεων από τθν πλειονότθτα του κοινωνικοφ ςυνόλου, ενϊ οι 

πολίτεσ κακίςτανται υπεφκυνοι για αυτι. Το κζντρο βάρουσ δθλαδι μετατίκεται ςτουσ πολίτεσ, οι 

οποίοι κα πρζπει να ζχουν το κατάλλθλο υπόβακρο και κριτικι ςκζψθ, για να εξετάςουν τα δεδομζνα 

και να αποφανκοφν αναλόγωσ. 

Οι αρμοδιότθτεσ των πολιτϊν που αναφζρκθκαν είναι ςτοιχεία τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ πολίτεσ 

(citizenship). Σφμφωνα με τουσ Westheimer και Kahne (2004), θ ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα μπορεί να 

κατθγοριοποιιςει τουσ πολίτεσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: ςτον προςωπικά υπεφκυνο (personally 

responsible), το ςυμμετοχικό (participatory) και τον προσ τθ δικαιοςφνθ προςανατολιςμζνο (justice 

oriented). Ο πρϊτοσ τφποσ πολίτθ είναι ςκλθρά εργαηόμενοσ, νομοταγισ και υπεφκυνοσ ςτθν κοινότθτά 

του. Στθ δεφτερθ κατθγορία ανικουν οι πολίτεσ που ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κυβζρνθςθ/κοινότθτα, 

διαπλζκονται με το ςφςτθμα και προςπακοφν να αλλάξουν τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ, ενϊ ςτθν τρίτθ 

κατθγορία οι πολίτεσ που αναηθτοφν τθ ρίηα των κοινωνικϊν αδικιϊν και προςπακοφν με μαηικζσ 

κινθτοποιιςεισ και ςτροφι ςτον ακτιβιςμό να επιφζρουν αλλαγι ςτο κοινωνικό κατεςτθμζνο. 

Σφμφωνα με τον Weiland (2017), οι δφο τελευταίεσ κατθγορίεσ οδθγοφν ςτθν κριτικι ιδιότθτα του 

πολίτθ (critical citizenship), κακϊσ ο πολίτθσ κακίςταται ενεργόσ και μζτοχοσ ςτισ κοινωνικζσ αλλαγζσ. 

Θ μακθματικι εκπαίδευςθ, μπορεί να ςυντελζςει ςτθν απόκτθςθ αυτισ τθσ ιδιότθτασ, ξεκινϊντασ από 

τα πρϊιμα μακθματικά χρόνια φζρνοντασ αντιμζτωπα τα παιδιά με κοινωνικά γεγονότα και αςκϊντασ 

κριτικι (Gutstein, 2006), ζτςι ϊςτε να γίνουν οι αυριανοί ενιλικεσ πολίτεσ που χρειάηεται μία κοινωνία. 

Επίςθσ, θ ςφνδεςθ των μακθματικϊν με το κοινωνικό ςφνολο φαίνεται μζςα από τθν ανάδειξθ 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Θ επαρκισ μακθματικι κατάρτιςθ αποτελεί ηιτθμα κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ, κακϊσ αποτελεί μοχλό για τθν πρόςβαςθ ςτα επικυμθτά αγακά  (Valero, 2012). Σε ζνα 

κράτοσ δικαίου, το ίδιο το κράτοσ κα πρζπει να παρζχει μζςα από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα που 

επιλζγει τα απαραίτθτα εφόδια ςε όλουσ τουσ μακθτζσ είτε ανιλικουσ είτε ενιλικεσ. Τα εφόδια αυτά 

κα ενιςχφςουν το μακθτι ςτθ διεκδίκθςθ επικυμθτϊν αγακϊν και κα του δϊςουν τθν απαραίτθτθ 

αυτοπεποίκθςθ κακ’ όλθ τθν πορεία τθσ ηωισ του,. Μόλισ τα Μακθματικά γίνουν ζνα «εργαλείο 

ςκζψθσ», για να βλζπει κανείσ τον κόςμο κριτικά, κα ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι και πολιτικι 

ενδυνάμωςθ του μακθτι και κα προάγουν κοινωνικι δικαιοςφνθ και καλφτερθ ηωι για όλουσ (Ernest, 

2002). 

  Τα παραπάνω μποροφν να γίνουν περιςςότερο κατανοθτά, μζςω τθσ αναφοράσ ςτθ ςχολικι 

τάξθ των Μακθματικϊν ωσ προςομοίωςθσ τθσ κοινωνίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςε κοινωνικό επίπεδο θ 

υπόςταςθ και θ παρουςία ενόσ ατόμου εξαρτάται από το οικονομικό κεφάλαιο που διακζτει  

(Bourdieu, 1996). Ζτςι και ςε οποιαδιποτε ςχολικι τάξθ, για να κατζχει ο μακθτισ μία ιςχυρι κζςθ ςτο 

μάκθμα των Μακθματικϊν πρζπει να διακζτει το κατάλλθλο μακθματικό κεφάλαιο, ενϊ οι λιγότερο 

ιςχυρζσ ομάδεσ κα πρζπει να αποδεχτοφν τθν αποτυχία τουσ ςτα Μακθματικά. Ραρόλο που το ςχολείο 

και οι εκπαιδευτικζσ δομζσ, δθλαδι, παρζχουν μία ψευδαίςκθςθ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, τα αίτια τθσ 
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ανιςότθτασ μεταξφ των μακθτϊν ςυνεχίηουν να είναι πρωτίςτωσ ταξικά και κοινωνικά και ζπειτα 

αποτζλεςμα προςπάκειασ. Επίςθσ, οι δυνατότθτεσ που ζχει ζνασ μακθτισ να ανταποκρικεί ςτισ 

απαιτιςεισ του ςχολείου, ςυμπεριλαμβανομζνων των Μακθματικϊν, εμπλζκονται άμεςα με τθν 

κουλτοφρα του και άρα εξαρτϊνται από το πολιτιςτικό κεφάλαιο που διακζτει από τθν οικογζνειά του 

(Bourdieu, 1977). Θ κεωρία του Bourdieu γίνεται αποδεκτι από ςφγχρονουσ ερευνθτζσ (Williams, 

2016)οι οποίοι υποςτθρίηουν πωσ θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία μπορεί να ωφελιςει τθν κριτικι εκπαίδευςθ 

προςφζροντασ ερεκίςματα ςτισ κυρίαρχεσ τάξεισ, ςτουσ μακθτζσ με ικανοποιθτικό μακθματικό 

κεφάλαιο, ϊςτε να ανανεϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τα Μακθματικά.  

Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει θ ζλλειψθ ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάχρθςθ τθσ 

μακθματικισ γνϊςθσ  εντόσ του κοινωνικοφ ςυνόλου φανερϊνουν από άλλο πρίςμα τθ ςφνδεςθ των 

μακθματικϊν με τθν κοινωνία. Τα Μακθματικά μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλείο 

αποπροςανατολιςμοφ των πολιτϊν και να ςτθρίξουν παρερμθνείεσ. Μπορεί, δθλαδι, τα Μακθματικά 

να αποτελοφν τθν επιςτιμθ τθσ απόδειξθσ και τθσ αλικειασ, θ γλϊςςα τουσ όμωσ είναι κατάλλθλα 

φτιαγμζνθ, για να ενςωματϊνει υποκειμενικζσ κρίςεισ (Porter, 1995). Άνκρωποι που καταςκευάηουν 

τθν κοινι γνϊμθ (opinion makers) ςυχνά καταχρϊνται τθν επιςτθμονικι γλϊςςα ςτο λόγο τουσ 

εκμεταλλευόμενοι τθν ανεπαρκι μακθματικι γνϊςθ των πολιτϊν, για να υποςτθρίξουν τισ προκζςεισ 

τουσ, κακϊσ οι αρικμοί προςφζρουν ςτο ακροατιριο βεβαιότθτα ςχετικά με τθ γνϊςθ και τισ 

ικανότθτεσ του ομιλθτι και τον τοποκετοφν ςε κζςθ ιςχφοσ (Kalavasis, 2017). Ραράδειγμα αυτισ τθσ 

απόφανςθσ, κεωρείται θ επιλογι αρικμϊν ςε επικεφαλίδεσ εφθμερίδων, που ςτοχεφουν ςτον 

αποπροςανατολιςμό του αναγνϊςτθ και παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςχθματοποίθςθ και επιβολι ενόσ 

κακεςτϊτοσ αλικειασ (Chassapis, 2017). Κυρίωσ τα ποςοςτά ενδείκνυνται για αρικμθτικζσ αλχθμείεσ 

και πολιτικοφσ χειριςμοφσ, κακϊσ δεν είναι αρικμοί, αλλά αρικμθτικζσ εκφράςεισ που δθλϊνουν ςχζςθ 

μεταξφ δφο ποςοτιτων (Chassapis, 2017). 

Θ χριςθ τθσ μακθματικισ γλϊςςασ για τθν προϊκθςθ απόψεων και επιρροι τθσ κοινισ γνϊμθσ 

δεν είναι φαινόμενο ανεξάρτθτο από τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ ι τισ ςτερεοτυπικζσ πεποικιςεισ 

ςχετικά με τθ ςχζςθ μακθματικϊν και  πραγματικότθτασ (Kalavasis, 2017). Το γεγονόσ αυτό κάνει 

ακόμα πιο αναγκαία τθν καλλιζργεια  κριτικισ ςκζψθσ ςτουσ πολίτεσ, για να είναι ςε κζςθ να 

επεξεργάηονται επαρκϊσ τισ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ εκτίκενται.  

2.2. Μάκθςθ μακθματικϊν από ενιλικεσ   

Με δεδομζνθ τθ διαχρονικι ςχζςθ των μακθματικϊν και του κοινωνικοφ ςυνόλου, αλλά και το 

ρόλο των μακθματικϊν ςτον εργαςιακό χϊρο και ςτθν κακθμερινι ηωι ενόσ ενιλικα αναδεικνφεται θ 

αναγκαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτα μακθματικά.  Το γεγονόσ ότι αναγνωρίηεται διεκνϊσ ότι  

εκατοντάδεσ χιλιάδων ενθλίκων ζχουν μακθματικζσ γνϊςεισ ςε χαμθλό επίπεδο που κα ικελαν να 

βελτιϊςουν (Pratt κ.ά., 2016) τονίηει ακόμθ περιςςότερο αυτι τθν ανάγκθ. 

Στθν αγγλοςαξονικι βιβλιογραφία ςτθν εκπαίδευςθ μακθματικϊν για ενιλικεσ χρθςιμοποιοφνται 

διαφορετικοί όροι όπωσ «mathemacy», «mathematical literacy» και «critical mathemacy» οι οποίοι δεν 

μποροφν  να αποδωκοφν με ακριβι μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το γεγονόσ αυτό αλλά και το 

πλικοσ των όρων μασ δείχνει ότι θ εκπαίδευςθ μακθματικϊν για ενιλικεσ αποτελεί ζνα ξεχωριςτό 

πεδίο ςτθν εκπαίδευςθ των μακθματικϊν. Είναι άρα ςθμαντικό να εξετάςουμε τθ βιβλιογραφία 

ςχετικά με τθ μάκθςθ των μακθματικϊν από ενιλικεσ. Υποςτθρίηεται πωσ ζχει διευρυνκεί  ςθμαντικά 



23 
 

τθν τελευταία εικοςαετία αν και το μεγαλφτερο τμιμα τθσ ςχετικισ ζρευνασ βρίςκεται ςε διδακτορικζσ 

διατριβζσ και πρακτικά ςυνεδρίων (Safford-Ramus κ.ά., 2016). Σφμφωνα με τον Λεμονίδθ (2003), δεν 

υπάρχει επαρκισ αρικμόσ ερευνϊν που να αφοροφν ςτθ μάκθςθ των μακθματικϊν από ενιλικεσ. 

Θ εκπαίδευςθ των ενθλίκων ςτα Μακθματικά (Adults’ mathematics education-AME)  αποτελεί 

ζνα πεδίο μελζτθσ και πρακτικισ το οποίο καλφπτει ζνα μεγάλο εφροσ χϊρων διδαςκαλίασ, μάκθςθσ 

και ζρευνασ (Tsatsaroni, 2014). Ο κφριοσ και πρωταρχικόσ ςκοπόσ, όμωσ, τθσ διδαςκαλίασ των 

μακθματικϊν είναι να καταςτοφν οι πολίτεσ αρικμθτικϊσ εγγράμματοι (numerate). Σφμφωνα με τον 

Willis (1990) «Να είναι κάποιοσ ικανόσ για υπολογιςµοφσ (numerate) ςθµαίνει να λειτουργεί 

αποτελεςματικά από µακθµατικι άποψθ ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτο ςπίτι και ςτθν εργαςία» . 

Το πϊσ ορίηεται ο αρικμθτιςμόσ και το πϊσ ςυνδζεται με τα Μακθματικά και το γραμματιςμό 

παραμζνει ζνα ανοιχτό κζμα διαλόγου και αντιπαράκεςθσ εφόςον υπάρχουν διάφοροι οριςμοί με 

αποτζλεςμα αυτόσ να παραμζνει μία αρκετά αςαφισ ζννοια. Κοινό χαρακτθριςτικό αυτϊν είναι θ 

αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ ζννοιασ ωσ ζνα είδοσ «γζφυρασ» μεταξφ των μακθματικϊν εννοιϊν και των 

κακθμερινϊν προκλιςεων που αντιμετωπίηουν οι ενιλικεσ.  

2.3. Αρικμθτιςμόσ ενθλίκων 

2.3.1. Ειςαγωγι ςτον όρο  ‘αρικμθτιςμόσ’ 

Στθν προθγοφμενθ ενότθτα παρατζκθκαν απόψεισ που αφοροφν τθ μακθματικι γνϊςθ ςε ςχζςθ 

με το κοινωνικό ςφνολο και ειδικότερα, απόψεισ που τεκμθριϊνουν τθ ςχζςθ των μακθματικϊν με 

κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, όπωσ θ δθμοκρατία και θ κοινωνικι δικαιοςφνθ. Το ερϊτθμα που γεννάται όμωσ 

είναι ςχετικά με το είδοσ του γνωςτικοφ κεφαλαίου που πρζπει να φζρει το άτομο, ϊςτε να μπορζςει 

να ανταποκρικεί επαρκϊσ ςτισ υπάρχουςεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. Θ προβλθματικι δθλαδι είναι το 

απαραίτθτο γνωςτικό υπόβακρο ενόσ ενιλικα πολίτθ που περιλαμβάνει τισ μακθματικζσ ικανότθτεσ οι 

οποίεσ κακορίηουν ςυνολικά τθ ςυμπεριφορά του. Οι μακθματικζσ δεξιότθτεσ εςωκλείονται ςτον όρο 

«αρικμθτιςμόσ». Υπάρχουν διάφορεσ ζννοιεσ που περιγράφουν το επίπεδο γνϊςεων και τθ ςχζςθ ενόσ 

ατόμου με τα Μακθματικά. Αρχικά, θ ευφυΐα (intelligence) είναι θ απαιτοφμενθ ικανότθτα για λογικι 

και αφθρθμζνθ ςκζψθ, ενϊ θ μακθματικι ευφυΐα (mathematical intelligence) περιλαμβάνει τθν 

ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων. Ωσ αίςκθςθ του αρικμοφ (number sense) ορίηεται θ κατανόθςθ τθσ 

ςθμαςίασ αρικμϊν και πράξεων, θ αναγνϊριςθ τθσ ςπουδαιότθτασ των αρικμϊν, θ ικανότθτα χριςθσ 

ςθμείων αναφοράσ (benchmarks) για επίλυςθ προβλθμάτων, θ χριςθ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων, αλλά και θ εξζταςθ των αποτελεςμάτων ωσ προσ τθ λογικι τουσ (Yang & Hang, 

2004). Ωσ «κοινι λογικι» (common sense) εννοοφνται τα «αόρατα Μακθματικά», δθλαδι τα 

Μακθματικά που κάνει κάποιοσ χωρίσ να τα ςκζφτεται ωσ Μακθματικά (Cohen, 2002). 

Σφμφωνα με το Εκνικό Ινςτιτοφτο Γραμματιςμοφ (National Institute for Literacy) οι ενιλικεσ 

λειτουργοφν ωσ πολίτεσ, γονείσ και εργαηόμενοι. Λόγω των πολλϊν και καίριων ρόλων που κατζχουν, 

είναι απαραίτθτο το κατάλλθλο υπόβακρο, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται και οι μακθματικζσ 

δεξιότθτεσ. Οι μακθματικζσ δεξιότθτεσ αποτελοφν κεμελιϊδεσ ςτοιχείο του αρικμθτιςμοφ, ζννοια που 

ζχει προκαλζςει το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. 

Αρχικά, ωσ αρικμθτιςμόσ (numeracy) ορίηεται θ ικανότθτα χειριςμοφ αρικμϊν και δεδομζνων με 

ςωςτό τρόπο (De Lange, 2003). Ιδιαίτερα για τα Μακθματικά, μακθματικόσ γραμματιςμόσ 

(mathematical literacy) είναι θ ικανότθτα ενόσ ατόμου να αναγνωρίςει και να κατανοιςει το ρόλο που 
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ζχουν τα Μακθματικά ςτον κόςμο, να διατυπϊνει άρτια επιχειρθματολογθμζνεσ κρίςεισ και να 

εμπλζκει τα Μακθματικά ςτθ ηωι του, με τρόπο που το μετατρζπει ςε δθμιουργικό, ενδιαφερόμενο 

και ςτοχαςτικό πολίτθ (OECD, 1999). Ωςτόςο, αν και ςφμφωνα με τον Καλαβάςθ (2001), ο μακθματικόσ 

γραμματιςμόσ ςτθν παραδοςιακι του εκδοχι «ζχει ειδικότερο χαρακτιρα και υποδθλϊνει γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ κατανόθςθσ και διαχείριςθσ αρικμϊν, μακθματικϊν ςυμβόλων, μακθματικϊν ςχζςεων και 

γενικότερα δυνατότθτα αποτίμθςθσ ποςοτικϊν δεδομζνων», 3F

4 θ ζννοια μακθματικόσ γραμματιςμόσ 

ζχει παρόμοια ςθμαςία με τθν ζννοια αρικμθτιςμόσ (OECD, 2015).  

Πταν θ ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου διζπεται από τισ παραπάνω ικανότθτεσ μπορεί να ονομαςτεί 

ενάρικμθ ςυμπεριφορά. Ωςτόςο, θ ενάρικμθ ςυμπεριφορά δεν εντοπίηεται ςε ζναν τομζα κακϊσ 

ςχετίηεται με πολλοφσ παράγοντεσ οι οποίοι αφοροφν το άτομο. Με το πλαίςιο ςτο οποίο υφίςταται 

(κακθμερινότθτα (ι προςωπικό), εργαςία,  κοινωνία και κοινότθτα) , τθν ανταπόκριςθ που δείχνει το 

άτομο ςτθ μακθματικι δραςτθριότθτα (αναγνϊριςθ/οριοκζτθςθ/πρόςβαςθ (ωσ προσ τθν 

πλθροφορία), ενζργεια/χριςθ, ερμθνεία/αξιολόγθςθ), το μακθματικό περιεχόμενο το οποίο 

περιλαμβάνεται (ποςότθτα και  αρικμοί, διάςταςθ και χϊροσ, μοτίβα και ςχζςεισ, δεδομζνα και 

πικανότθτεσ) και τισ αναπαραςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται (ςε κείμενο, πίνακεσ και/ι ςε γραφιματα) 

(Evans, 2014). Mε βάςθ τθ Βρετανικι ζκκεςθ Cockcroft για να χαρακτθριςτεί θ ςυμπεριφορά ενόσ 

ατόμου ενάρικμθ κα πρζπει να είναι κάτοχοσ δφο δεξιοτιτων. Θ πρϊτθ είναι ‘του ςπιτιοφ’ (homeness) 

που αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα χριςθσ των αρικμϊν και των μακθματικϊν εκείνων δεξιοτιτων, που 

επιτρζπουν ςε ζνα άτομο να αντιμετωπίςει τισ πρακτικζσ απαιτιςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Θ δεφτερθ 

είναι θ δυνατότθτα προςζγγιςθσ και κατανόθςθσ των πλθροφοριϊν που παρουςιάηονται τουσ 

μακθματικοφσ όρουσ, όπωσ γραφικζσ παραςτάςεισ, διαγράμματα, πίνακεσ, ποςοςτιαίεσ αυξιςεισ ι 

μειϊςεισ. Τα κεμζλια τθσ ενάρικμθσ ςυμπεριφοράσ ξεκινοφν από τθν παιδικι θλικία και το ςχολείο 

κεωρθτικά είναι υπεφκυνο, να καλλιεργιςει ςτουσ μακθτζσ αυτι τθ ςυμπεριφορά. Ζχει παρατθρθκεί 

όμωσ, ςε κάποιεσ χϊρεσ πωσ το χάςμα ςχολικϊν Μακθματικϊν και μακθματικισ εγγραμματοςφνθσ 

είναι μεγάλο (De Lange, 2003). Φαίνεται δθλαδι, πωσ θ επίςθμθ μακθματικι εκπαίδευςθ αποκλίνει 

από το ςκοπό τθσ να ςυμβάλλει ςτθν φπαρξθ ενάρικμων πολιτϊν. Ρρζπει να τονιςτεί πωσ για να είναι 

αποτελεςματικι μια εκπαιδευτικι πολιτικι που προωκεί τον αρικμθτιςμό κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα 

ςε πολλαπλά πλαίςια ςε όλα τα μακιματα και όχι μόνο ςτα Μακθματικά (Steen, 1997). Με αυτόν τον 

τρόπο παρζχεται ολιςτικι προςζγγιςθ του αρικμθτιςμοφ και τα Μακθματικά δεν απομονϊνονται από 

τισ υπόλοιπεσ κεματικζσ περιοχζσ. 

Ειδικότερα για τουσ ενιλικεσ, οι Maguire και O’ Donoghue (2002) ορίηουν τρεισ διαςτάςεισ του 

ενιλικου αρικμθτιςμοφ: το διαμορφωτικό (formative), που περιλαμβάνει τισ αρικμθτικζσ δεξιότθτεσ, το 

                                                                                                                                                                                                
4 Ο μακθματικόσ γραματιςμόσ μπορεί να αναλυκεί με βάςθ τα τρία επίπεδα των εγγραμματιςμϊν όπωσ αυτά 
ζχουν οριςτεί, ςτθν βιβλιογραφία ςε οργανικό, λειτουργικό και κριτικό. 
-Το πρϊτο επίπεδο, δθλαδι αυτό του οργανικοφ εγγραμματιςμοφ, «είναι το μθχανιςτικό επίπεδο εγγραφισ 
πλθροφοριϊν και αφορά αναγνϊριςθ ςυμβόλων χωρίσ να είναι υποχρεωτικι θ κατανόθςθ και ςυςχζτιςθ αυτϊν». 
-Το δεφτερο επίπεδο, δθλαδι αυτό του λειτουργικοφ εγγραμματιςμοφ, « υπερβαίνει το μθχανιςτικό και αφορά τισ 
διεργαςίεσ που υλοποιοφνται με τθν επεξεργαςία των δεδομζνων όπωσ θ ανάλυςθ, θ ςφνκεςθ και θ εφαρμογι 
ςτα όρια των μακθματικϊν ι πζρα απϋαυτά ςε άλλουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ». 
-Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο, του κριτικοφ εγγραμματιςμοφ, «αφορά νοθματικζσ προεκτάςεισ πζρα από τα 
όρια τθσ ςχολικισ γνϊςθσ ςε διαχρονικά κζματα που διαμορφϊνουν προςανατολιςμοφσ ςτθν κοινωνικι δράςθ». 
(Βοφλγαρθσ, 2007). 
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μακθματικό (mathematical), που εμπεριζχει τα Μακθματικά ςτθν κακθμερινότθτα και τον 

ολοκλθρωμζνο (integrative), που τα Μακθματικά εντάςςονται ςε ζνα γενικότερο πολιτιςμικό πλαίςιο. 

Το τρίτο είδοσ ενιλικου αρικμθτιςμοφ είναι το πιο ςθμαντικό από τα τρία είδθ για τθν κοινωνία, αλλά 

και το πιο δφςκολο να επιτευχκεί. Αφενόσ γιατί θ επίτευξθ του προχποκζτει τισ προθγοφμενεσ δφο 

διαςτάςεισ  και αφετζρου γιατί τα Μακθματικά δεν αντιμετωπίηονται ςαν ζνασ τομζασ ενςωματωμζνοσ 

ςε διάφορεσ οπτικζσ τθσ ηωισ που εντοπίηεται ςχεδόν ςε όλα, τα κοινωνικά γεγονότα. Στθ ςυνζχεια, 

γίνεται αναφορά ςτισ διάφορεσ προςεγγίςεισ του αρικμθτιςμοφ από τθν ερευνθτικι κοινότθτα. 

Ο αρικμθτιςμόσ είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται και περιλαμβάνει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που 

χρειάηονται, για να διευκολφνουν τουσ ενιλικεσ ςτισ μακθματικζσ απαιτιςεισ ιδιωτικισ και δθμόςιασ 

ηωισ, κακϊσ επίςθσ και για να τουσ βοθκιςει να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία ςαν ενθμερωμζνοι και 

ςτοχαςτικοί πολίτεσ (Geiger, 2015). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο αρικμθτιςμόσ αφορά ςτθ χριςθ βαςικϊν 

υπολογιςμϊν, ςτθ μζτρθςθ, ςτθ χριςθ και ερμθνεία ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν, αλλά και ςτθν κριτικι 

ςκζψθ (Tout, 2015). Μία πιο ςφαιρικι οπτικι διακζτει ο Askew (2015), ο οποίοσ κεωρεί πωσ ο 

αρικμθτιςμόσ πρζπει να περιζχει δεξιότθτεσ πζρα από τισ βαςικζσ και να ωκεί το μακθτευόμενο να 

ςκζφτεται κριτικά για τθ χριςθ και τθ αξία των Μακθματικϊν. 

Σφμφωνα με τον Niss (2003) θ μακθματικι ικανότθτα, και κατ’ επζκταςθ ο μακθματικόσ 

γραμματιςμόσ προχποκζτει τισ εξισ δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ: τθ μακθματικι ςκζψθ, τθν καταςκευι και 

επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων, τθ μακθματικι μοντελοποίθςθ, τθν αιτιολόγθςθ βάςει 

μακθματικϊν, τθν αναπαράςταςθ πλθροφοριϊν με μακθματικά εργαλεία, το χειριςμό μακθματικϊν 

ςυμβόλων, τθν επικοινωνία με και για τα Μακθματικά και τθ χριςθ εργαλείων και βοθκθμάτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνολογικϊν καταςκευαςμάτων. Επιπροςκζτωσ, θ de Aguero (2008) κάνει 

λόγο για κεμελιϊδεισ γνϊςεισ Μακθματικϊν που αφοροφν ςτθ μζτρθςθ, τθν απαρίκμθςθ, τθν 

αναλογία, τον όγκο και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Σφμφωνα με ζρευνεσ (Duchhardt, 2017) οι ενιλικεσ 

χρθςιμοποιοφν περιςςότερο: πρόςκεςθ και αφαίρεςθ, προπαίδεια, μζτρθςθ, ποςοςτά, κλάςματα και 

ςτατιςτικι.  

Στθ μελζτθ του PIAAC (2009) οι ικανότθτεσ ενόσ ενάρικμου ενιλικα είναι: υπολογιςμόσ τιμϊν, 

χριςθ κλαςμάτων/δεκαδικϊν/ποςοςτϊν, χριςθ υπολογιςτι τςζπθσ, προετοιμαςία γραφθμάτων, 

χριςθ προθγμζνων Μακθματικϊν ι ςτατιςτικισ. Ραρόλα αυτά, ςφμφωνα με τουσ Geiger, Goos και 

Forgasz (2015), θ ενάρικμθ ςυμπεριφορά, πζρα από αρικμθτικζσ δεξιότθτεσ, περιλαμβάνει και τθ 

ςυςχζτιςθ με ρεαλιςτικά προβλιματα, τθν κριτικι ςκζψθ και τθν ικανότθτα εξαγωγισ νοιματοσ από μθ 

μακθματικά πλαίςια ιδωμζνα από μακθματικι οπτικι. Σφμφωνα με τον Steen (1997), οι μακθματικζσ 

ςυμπεριφορζσ των ενθλίκων μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ: αναπαράςταςθ δεδομζνων και 

ερμθνεία, αίςκθςθ αρικμοφ και πράξεων, ικανότθτα μζτρθςθσ, αξίεσ και ςχζςεισ τουσ, ςχιματα και 

χωρικι οπτικοποίθςθ και πικανότθτα. 

Οι μακθματικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ αναφζρκθκε, είναι απαραίτθτο εφόδιο, ϊςτε να μπορζςει ζνασ 

ενιλικασ να αςκιςει επιτυχϊσ τισ υποχρεϊςεισ του ωσ πολίτθσ που αποφαςίςει, κρίνει, ψθφίηει, 

ςυμμετζχει ςτο πολιτικά γεγονότα. Βαςικζσ πτυχζσ μακθματικϊν που προςκροφουν ςτθ βαςικι 

ιδιότθτα του πολίτθ (basic citizenship) είναι: αρικμθτικι (αρικμθτικζσ δεξιότθτεσ και εφαρμογζσ τουσ), 

βαςικζσ γεωμετρικζσ ζννοιεσ (μζτρθςθ, ςχιματα, μοτίβα, ςχζδια υπό κλίμακα), άλγεβρα (κφριουσ 

πίνακεσ, απλά γραφιματα, μερικοφσ τφπουσ) και ςτατιςτικι (ςτατιςτικά γραφιματα, χειριςμόσ 

δεδομζνων, πικανότθτα) (Begg, 2005). 
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Από όλα τα παραπάνω είναι ςαφζσ ότι ο όροσ αρικμθτιςμόσ (numeracy) δεν αναφζρεται μόνο 

ςτθ διαχείριςθ των αρικμϊν όπωσ θ λζξθ υπονοεί, αλλά ςε ζνα πολφ πιο ευρφ φάςμα δεξιοτιτων. 

Υπονοεί μια ςυγκεκριμζνθ ευελιξία που εξαρτάται από τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα του ατόμου 

μζςα ςτα πλαίςια μιασ ομάδασ ι του εργαςιακοφ του χϊρου. 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει μεγάλεσ ςυηθτιςεισ για τθν ςχζςθ 

μεταξφ μακθματικϊν και αρικμθτιςμοφ, κακϊσ και για τθν ζννοια ‘κρίςιμοσ’ (critical numeracy). 

Σφμφωνα με τθν Betty Johnston ‘να είναι κανείσ ικανόσ για υπολογιςμοφσ (numerate) είναι κάτι πολφ 

περιςςότερο από το να χειρίηεςαι τουσ αρικμοφσ ι να πετυχαίνεισ ςτο ςχολείο. Ο κριτικόσ 

αρικμθτιςμόσ είναι μια ςυνειδθτοποίθςθ που χτίηει γζφυρεσ μεταξφ των μακθματικϊν και του 

πραγματικοφ κόςμου’. Από τθν άποψθ αυτι μπορεί κάποιοσ να κεωριςει πωσ δεν υπάρχει κάποιο 

ιδιαίτερο επίπεδο μακθματικϊν. Αφοφ είναι το ίδιο ςθμαντικό για ζναν μθχανικό το να είναι ικανόσ 

ςτουσ υπολογιςμοφσ όςο για ζνα γονιό ι ζνα κθπουρό. Τα διαφορετικά πλαίςια απλά είναι αυτά που 

κα απαιτιςουν και τθ χριςθ διαφορετικϊν μακθματικϊν. 

2.4. Αρικμθτιςμόσ και κακθμερινότθτα 

Ραρόλο που θ ςθμαςία του αρικμθτιςμοφ ποικίλει ςε διάφορεσ χϊρεσ, το να είναι ενάρικμοσ 

ζνασ ενιλικοσ, είναι αποδεκτό, πωσ εκτόσ από τθ γνϊςθ βαςικϊν αρικμθτικϊν δεξιοτιτων 

περιλαμβάνει τθν ικανότθτα άςκθςθσ κριτικισ και τθσ ςυςχζτιςθσ των μακθματικϊν με ρεαλιςτικά 

προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ικανότθτασ εξαγωγισ νοιματοσ  από μθ 

μακθματικά πλαίςια μζςα από μακθματικό πρίςμα (Geiger, 2015).  Από τθν πλευρά των ενθλίκων, τα 

δεδομζνα τθσ ζρευνα τθσ Helen Oughton (2008) ζρχονται ςε ςυμφωνία, κακϊσ ζδειξαν πωσ αυτό που 

κζλουν οι ενιλικεσ από ζνα τμιμα αρικμθτιςμοφ (numeracy course) είναι μακθματικζσ γνϊςεισ που 

ςυνάδουν με κακθμερινι ηωι. Για παράδειγμα: ποςοςτά (εκπτϊςεισ ςε αγορζσ), εμβαδό/όγκοσ 

(μαγειρικι), λογαριαςμοί νοικοκυριοφ (λίςτεσ για ψϊνια) κ.ά.. 

Είναι λογικό θ ενιλικεσ να αναγνωρίηουν και να αξιολογοφν τα μακθματικά ανάλογα με το βακμό 

χριςθσ τουσ ςτθν κακθμερινότθτα τουσ. Θ χριςθ των μακθματικϊν ςτθ ηωι ενόσ ενιλικα γίνεται 

αντιλθπτι με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ. Αυτό φαίνεται αρχικά πολφ απλά, από τισ δεξιότθτεσ 

τθσ αρικμθτικισ που απαιτοφνται  για χριςθ ςτο ςπίτι, ςτο γραφείο αλλά και από πρακτικζσ επιλογζσ 

τθσ κακθμερινότθτασ ενόσ ενιλικα, όπωσ θ ενοικίαςθ ενόσ διαμερίςματοσ ι θ αγορά μιασ κατοικίασ, θ 

εκμίςκωςθ ι θ αγορά ενόσ αυτοκινιτου, ι θ πλθρωμι του χρζουσ των πιςτωτικϊν καρτϊν (Forman, 

1999). Επίςθσ, μζςω των υπολογιςτικϊν φφλλων, που αρχικά ςχεδιάςτθκαν ωσ εργαλεία για λογιςτζσ, ο 

κακζνασ αςχολείται με τουσ προχπολογιςμοφσ, τισ δαπάνεσ, τουσ φόρουσ και τισ επενδφςεισ, 

δραςτθριότθτεσ δθλαδι που απαιτοφν τθν τριβι με τα μακθματικά. Αλλά και θ αναγκαία πολλζσ φορζσ 

εναςχόλθςθ με άλλεσ μθ-οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ παρακολοφκθςθ ιατρικϊν αρχείων ι 

βακμϊν ςτθν εκπαίδευςθ εδραιϊνει ακόμθ περιςςότερο τθ κζςθ των μακθματικϊν μζςα ςτθ ηωι ενόσ 

ενιλικα. Πλεσ αυτζσ οι επιλογζσ, περιλαμβάνουν μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ ςφγκριςθσ του κόςτουσ 

και αξιολόγθςθσ κινδφνου (Forman, 1999) και φανερϊνουν τθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα ενόσ ενιλικα. 

Το ίδιο φαινόμενο  ζρχεται να επιβεβαιϊςει και θ ζρευνα τθσ Ραυλίδου (2012), θ οποία 

αφοροφςε τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεϊν 16 απόφοιτων εκπαιδευόμενων ΣΔΕ απζναντι ςτο μάκθμα 

του Αρικµθτικοφ Γραµµατιςµοφ. Πςον αφορά τθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα θ 
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απάντθςθ ιταν άμεςθ από το ςφνολο των εκπαιδευόμενων και αφοροφςε τομείσ ςχετικοφσ με τισ 

ςυναλλαγζσ με ποικίλουσ τρόπουσ. Με τον όρο ςυναλλαγζσ εννοοφνταν όλεσ οι ςυναλλαγζσ µε τισ 

οποίεσ ζρχονταν αντιμζτωποι ςτθ διάρκεια τθσ µζρασ: αγορζσ ςε supermarket, παντοπωλεία, 

οπωροπωλεία., τθν πλθρωµι λογαριαςµϊν- ∆ΕΘ, ΕΥΑΑ, κινθτϊν κλπ- αλλά ακόµα και τθ ςφνταξθ των 

φορολογικϊν δθλϊςεων και τα λογιςτικά εν γζνει. Τρεισ ανζφεραν ςαν ξεχωριςτι 

κατθγορία τισ τράπεηεσ µε τα δάνεια- δόςεισ, τόκουσ- και ζνασ εκπαιδευόμενοσ ο οποίοσ είναι 

ελεφκεροσ επαγγελματίασ ακόµα και ςτθ ςυμπλιρωςθ ενόσ τιµολογίου. Αξίηει να αναφερκεί πωσ 13 

από τουσ 16 απόφοιτουσ εκπαιδευόμενουσ  ΣΔΕ άλλαξαν τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτα μακθματικά ςε 

βάκοσ χρόνου προσ το καλφτερο. Μόνο µία ιταν θ εκπαιδευόµενθ τθσ οποίασ θ κετικι ςτάςθ τθσ 

απζναντι ςτο µάκθµα δεν άλλαξε και µόνο δφο οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι διλωςαν ότι δεν άλλαξε θ 

αρνθτικι ςτάςθ που είχαν. Στθν ίδια κατεφκυνςθ, όςον αφορά τα μακθματικά και τθν κακθμερινότθτα 

είναι και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δράςθσ τθσ Ραπανδρικοποφλου (2016). Οι 10 ενιλικεσ 

εκπαιδευόμενων ΣΔΕ αναγνϊριηαν άμεςα τθν αξία τθσ ορκισ καταςκευισ ενόσ γεωμετρικοφ ςχιματοσ, 

άλλοι λόγω του επαγγζλματοσ (ξυλουργόσ, κτίςτθσ, μαρμαράσ κλπ.) και άλλοι λόγω τθσ κακθμερινισ 

τουσ εμπειρίασ από μια κακοτεχνία ςτθν καταςκευι των χϊρων ςτουσ οποίουσ ηουν ι εργάηονται. 

Γενικότερα, οι πιο κοινζσ πρακτικζσ, που ςυναντϊνται τα μακθματικά ςτθν κακθμερινότθτα ενόσ 

ενιλικα, ςχετίηονται με: αγορζσ, διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν αποταμίευςθ και τθ χριςθ 

χρθμάτων, λογαριαςμοφσ, διακοπζσ, μαγειρικι, βοικεια των παιδιϊν ςτα μακιματα και διακόςμθςθ 

(Swain, 2005). 

Πλοι αυτοί οι τομείσ τθσ κακθμερινότθτασ που αναφζρκθκαν ζχουν ωσ κοινό χαρακτθριςτικό τουσ 

υπολογιςμοφσ που καλείται να διεκπεραιϊςει ο ενιλικασ. Σε ζρευνα που πραγματοποιικθκε για τθ 

μελζτθ μακθματικϊν υπολογιςμϊν ςτθν κακθμερινι ηωι ενόσ ανκρϊπου φάνθκε ότι το 47,9% των 

υπολογιςμϊν λαμβάνουν χϊρα ςτο ςπίτι, το 18% ςτθν αγορά, το 9,1% ςτο αυτοκίνθτο και το 4,6% ςε 

κζντρα διαςκζδαςθσ, με τθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ να είναι οι πιο ςυνικεισ πράξεισ που 

χρθςιμοποιοφνται Τζλοσ παρατθρικθκε πωσ ςτο 60% των υπολογιςμϊν που κάνει, απαιτείται μια απλι 

εκτίμθςθ, όπου δεν είναι αναγκαία μια ακριβισ απάντθςθ, το 84,6% των υπολογιςμϊν 

πραγματοποιοφνται νοερά, το 11,1% γραπτά, ενϊ μόλισ το 6,8% με χριςθ αρικμομθχανισ (Northcote, 

1999). Τα παραπάνω δεδομζνα μασ οδθγοφν ςτθ ςκζψθ πωσ ολόκλθρθ θ μζρα ενόσ ενιλικα είναι 

δυνατόν να ςχετίηεται με το αντικείμενο των μακθματικϊν. 

Ωςτόςο, θ βιβλιογραφία δείχνει ότι οι ενιλικεσ ζχουν δυςκολία με ζνα ευρφ φάςμα μακθματικϊν 

εννοιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των κλαςμάτων, των αναλογιϊν και των πικανοτιτων.  Ζρευνα, 

ςχετικά με τθν αρικμθτικι ςτθν ιατρικι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, ζδειξε ότι πολλοί ενιλικεσ 

αποτυγχάνουν να ερμθνεφςουν αναλογίεσ και δεκαδικά προβλιματα, ζννοιεσ που αποτελοφν 

προχποκζςεισ για τθν ακριβι αντίλθψθ των κινδφνων ςτθν υγεία και για τθν ορκι εφαρμογι ιατρικϊν 

ςυμβουλϊν επιβεβαιϊνοντασ, ότι αυτι θ δυςκολία προβλζπει φτωχότερα αποτελζςματα ςτθν υγεία 

(Reyna V. F., 2007). Επιπλζον, οι ενιλικεσ φαίνεται να ζχουν αδυναμία ςτθ ςυμβολικι ζκφραςθ τθσ 

επίλυςθσ  αρικμθτικϊν προβλθμάτων,  γεγονόσ που οφείλεται πρϊτα ςτθν ελλειμματικι εκπαίδευςθ 

ςτο Δθμοτικό και δεφτερον ςτο ότι μζχρι τϊρα, ςτα κακθμερινά προβλιματα που ςυναντοφςαν, αυτό 

που τουσ ενδιζφερε ιταν οι αρικμθτικζσ απαντιςεισ και όχι θ καταγραφι των διαδικαςιϊν τθσ λφςθσ.  

Ραράλλθλα υπάρχει αδυναμία ςτθν ακριβι μζτρθςθ και καταγραφι των μθκϊν και εμβαδϊν, γεγονόσ 

που οφείλεται ςτθν ζλλειψθ προθγοφμενθσ εμπειρίασ και εξοικείωςθσ με τα γεωμετρικά όργανα και 
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ταυτόχρονα ςτθν τάςθ “ςτρογγυλοποίθςθσ’’ για τθν ευκολότερθ εκτζλεςθ των αρικμθτικϊν πράξεων. 

(Ραπανδρικοποφλου Α. , 2016). 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται, ότι θ Μακθματικι παιδεία είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

ουςιαςτικι και παραγωγικι ηωι του κάκε ατόμου. Το γεγονόσ αυτό φαίνεται να ζχει γίνει αντιλθπτό 

από τουσ ίδιουσ τουσ ενιλικεσ κακϊσ ζχει κακορίςει ωσ βαςικά τουσ κίνθτρα για επιμόρφωςθ ςτα 

μακθματικά, τθ ςυνολικι αξία των μακθματικϊν και τθ χριςθ τουσ ςτθν κακθμερινότθτα. (Evans, 

2014). Επιπλζον οι μακθματικζσ ικανότθτεσ που χρειάηονται για τθν κακθμερινι ηωι και για τθν 

αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία ζχουν αλλάξει δραματικά (Mosvold & Bekken, 2003). Θ 

μακθματικι γνϊςθ λοιπόν, είναι απαραίτθτθ για τθ λιψθ και ςυμμετοχι ςε κοινωνικζσ αποφάςεισ 

ςτθν κακθμερινι ηωι, για τθν αντιμετϊπιςθ κοινϊν ςφαλμάτων και τθν κατανόθςθ και τθν εφαρμογι 

αρικμθτικϊν πλθροφοριϊν (Reyna V. F., 2007). 

2.5. Αρικμθτιςμόσ ςτον εργαςιακό χϊρο 

Μζςα από τθ βιβλιογραφία είδαμε πωσ υπάρχουν πολλζσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ενόσ 

ενιλικα -πολιτικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ- ςτισ οποίεσ εμπλζκεται θ μακθματικι επιςτιμθ και οι 

πρακτικζσ τθσ. Αξίηει να αναφερκοφμε ξεχωριςτά ςτισ μακθματικζσ απαιτιςεισ που αναδεικνφονται 

ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, κακϊσ για τον ενιλικα θ εργαςία αποτελεί μια βαςικι πτυχι τθσ ηωισ του ςε 

όλεσ τισ κοινωνίεσ και όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και καταλαμβάνει ζνα μεγάλο μζροσ του χρόνου του. 

(Masingila, 1996). Αλλά και γιατί ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ θ εργαςία ωσ τρόποσ βιοποριςμοφ του κάκε 

ατόμου κακορίηει το οικονομικό του κεφάλαιο και κατ επζκταςθ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν ταξικι του 

κζςθ ςτθν κοινωνία.  Θ ςφνδεςθ λοιπόν μεταξφ των μακθματικϊν και του χϊρου εργαςίασ είναι 

αναπόφευκτθ και αυτόσ είναι ο λόγοσ που τα μακθματικά ςτον εργαςιακό χϊρο ζχουν δεχτεί αξιόλογθ 

προςοχι από τουσ ερευνθτζσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ενϊ πολλζσ ομάδεσ ζχουν μελετθκεί ωσ προσ τισ 

μακθματικζσ τουσ πρακτικζσ (Χοφτου, 2016). Σφμφωνα με τουσ Frejd και Bergstein (2016), ςτον 

εργαςιακό χϊρο χρθςιμοποιοφνται Μακθματικά, τα οποία εμφανίηονται ςε ποικίλα πλαίςια, ενϊ 

ςυχνά δθμιουργοφνται ςυχνά μακθματικά μοντζλα για διαφορετικοφσ ςκοποφσ.  

Το αν θ μακθματικι γνϊςθ αποτελεί επαγγελματικό προςόν ςτθν αγορά εργαςίασ μπορεί να 

εξεταςτεί με βάςθ τον εντοπιςμό τθσ ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωκεί μζςω μιασ 

πλθκϊρασ ερευνϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί τα τελευταία χρόνια ςε διάφορουσ εργαςιακοφσ 

χϊρουσ, οι οποίεσ μελζτθςαν τθν τυπικι ι άτυπθ μακθματικι γνϊςθ που χρθςιμοποιείται ςε αυτοφσ 

κακϊσ και τουσ τρόπουσ µε τουσ οποίουσ  επθρεάηεται και διαμορφϊνεται μζςα από το εργαςιακό 

περιβάλλον. Στθν ζρευνά του Wedege (2002), φάνθκε ότι θ γνϊςθ των μακθματικϊν αποτελεί ζνα 

βαςικό επαγγελματικό προςόν, κυρίωσ όταν ςυνδυάηεται με τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που είναι 

ςχετικζσ με τθν τεχνικι και τθν οργάνωςθ ςτο χϊρο εργαςίασ. Βζβαια, αυτό φαίνεται να ιςχφει για του 

ιδθ ζχοντεσ εργαςία κακϊσ ςτουσ πολίτεσ που βρίςκονται ςτθ διαδικαςία εφρεςθσ εργαςίασ παίηουν 

ρόλο και άλλοι παράγοντεσ αναφορικοί με τισ κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ τθσ εκάςτοτε 

χϊρασ/κράτουσ. Θ ανεργία ωσ φαινόμενο παίηει ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ πολιτϊν που υφίςτανται μια 

γενικότερθ διαδικαςία φκοράσ και περικωριοποίθςθσ, βριςκόμενοι ςε ζναν ευρφτερο φαφλο κφκλο 

χαμθλοφ ειςοδιματοσ, κοινωνικισ απομόνωςθσ, απϊλειασ αυτοπεποίκθςθσ και αναςφάλειασ για το 

μζλλον. Το γεγονόσ αυτό τοποκετεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθ μακθματικι γνϊςθ, ανεξάρτθτα από τθ 

χριςθ τθσ, ςε υποδεζςτερθ κζςθ όςον αφορά τθν αξία τθσ ωσ επαγγελματικό προςόν.  
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Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία υπάρχει πλθκϊρα επαγγελμάτων ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται τα 

μακθματικά και υπό αυτό το πρίςμα μποροφν να κεωρθκοφν επαγγελματικό προςόν. Οι Glazer & 

McConnell, (2002) αναφζρουν κάποια τζτοια επαγγζλματα ςε ςυνδυαςμό με τα μακθματικά που 

χρθςιμοποιοφν. Οι Βιολόγοι χρθςιμοποιοφν διαφορικζσ εξιςϊςεισ, οι Χθμικοί χρθςιμοποιοφν 

γεωμετρία των ςτερεϊν για να περιγράψουν τα μόρια, οι ςχεδιαςτζσ ςε κζατρα χρθςιμοποιοφν 

τριγωνομετρία για να κακορίςουν τθν καλφτερθ κζςθ φωτιςμοφ για μια παράςταςθ, οι ιςτορικοί 

κακορίηουν τθν προζλευςθ των εγγράφων μζςω ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, διεκνείσ εταιρείεσ και ιδιϊτεσ 

επενδυτζσ χρθςιμοποιοφν μακθματικοφσ κανόνεσ για τον προςδιοριςμό τθσ παραγωγισ, τθσ 

απαςχόλθςθσ και των τιμϊν (Glazer, 2002). Στθν ίδια κατεφκυνςθ οι  Forman και Steen (1999) 

αναφζρουν τουσ μθχανικοφσ και τουσ αρχιτζκτονεσ οι οποίοι κατά τθ ςχεδίαςθ και τθν καταςκευι 

χρθςιμοποιοφν μακθματικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ όπωσ θ μζτρθςθ, θ τριςδιάςτατθ γεωμετρία και 

τριγωνομετρία (Forman & Steen, 1999). Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τον Duchhardt και τουσ ςυνεργάτεσ 

του (2017), οι ενιλικεσ ςυναντοφν τουσ εξισ τομείσ των  Μακθματικϊν ςτον εργαςιακό χϊρο: 

υπολογιςμόσ και εκτίμθςθ, κατανόθςθ ποςοςτϊν, αναλογία, δθμιουργία φόρμουλασ και επίλυςθ 

προβλθμάτων (multi step). 

Δεν γίνεται να εξετάςουμε τθ ςφνδεςθ των μακθματικϊν με τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ αν δεν 

αναφερκοφμε και ςτθ ςχζςθ με τα ςχολικά μακθματικά. Αρχικά γιατί πρζπει να προθγθκεί μια 

ςφγκριςθ του ίδιου αντικειμζνου ςε δφο διαφορετικά πλαίςια και να αναγνωριςτοφν οι παράμετροι 

που αναδεικνφονται. Αλλά και γιατί θ ςχζςθ ενόσ εργαηόμενου με τα μακθματικά φαίνεται να 

ςυνδζεται με τθ ςχζςθ του με τα ςχολικά μακθματικά. 

Σφμφωνα με τουσ Frejd και Bergstein (2016), ςε ςχζςθ με τα ςχολικά Μακθματικά, τα 

Μακθματικά που ςυναντϊνται ςτον εργαςιακό χϊρο είναι πιο πολφπλοκα, κακϊσ περιλαμβάνουν 

ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ και πολιτικζσ, πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ που δεν απαντϊνται 

ςε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Επιπροςκζτωσ, οι μακθματικζσ ζννοιεσ που ςυναντϊνται ςτον 

εργαςιακό χϊρο δεν είναι εφκολα περιγράψιμεσ ςτθ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςτο ςχολείο  (Keogh, 

2014). Επίςθσ ενϊ, ςε περιεχόμενο τα Μακθματικά που ςυναντϊνται ςτον εργαςιακό χϊρο δεν είναι 

πολφ διαφορετικά από τα ςχολικά Μακθματικά, εκείνο που τα κακιςτά πιο δφςκολα είναι το πλαίςιο 

που εμφανίηονται και θ κριτικι ςκζψθ που απαιτείται από τον εργαηόμενο ςτθ διαχείριςθ τθσ 

(μακθματικισ) πλθροφορίασ. Ο εργαηόμενοσ, όπωσ και ο μακθτισ, επιλφει κακθμερινά προβλθματικζσ 

καταςτάςεισ που απαιτοφν Μακθματικά πολλζσ φορζσ ίδιου επιπζδου, αλλά με διαφορετικζσ 

απαιτιςεισ και μεγαλφτερο κόςτοσ ςτθ λάκοσ επίλυςθ. 

Τθ διαφορά των μακθματικϊν δραςτθριοτιτων ςε εργαςιακό και ςχολικό περιβάλλον 

επιςθμαίνει ο Wake (2014), κακϊσ και οι Gravemeijer et al. (2017), οι οποίοι αφενόσ τονίηουν τθ 

ςθμαντικι διαφορά των ςχολικϊν Μακθματικϊν με τα Μακθματικά που ςυναντϊνται ςτο εργαςιακό 

περιβάλλον, αλλά επιςθμαίνουν και πλικοσ επαγγελμάτων που δεν χρθςιμοποιεί τα ςχολικά 

Μακθματικά. Σφμφωνα με τον Wake (2014), ςυχνά οι εργαηόμενοι δεν αντιλαμβάνονται ότι εκτελοφν 

μία μακθματικι δραςτθριότθτα, επειδι ςτοχεφουν ςτθν επαγγελματικι αποδοτικότθτα. Ουςιαςτικά 

δθλαδι ζχει δεχκεί αλλαγι ο οριςμόσ των μακθματικϊν από τουσ ίδιουσ και δεν αποτελοφν ςτόχο του 

ατόμου, όπωσ ςτο ςχολείο, αλλά εργαλείο και δίοδο, για τθν επίτευξθ μίασ επαγγελματικισ 

εκκρεμότθτασ. Ραράδειγμα αυτοφ αποτελεί και θ ζρευνα τθσ Χοφτου (2015) για τισ μακθματικζσ 

πρακτικζσ ςτον εργαςιακό χϊρο μιασ κεραμίςτριασ. Ραρά τθν άμεςθ χριςθ των Μακθματικϊν, το 

υποκείμενο κεωροφςε πωσ δε χρθςιμοποιοφςε μακθματικζσ πρακτικζσ, ενϊ ςτο τζλοσ τθσ ζρευνασ και 
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κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ αντιλιφκθκε τθ χριςθ οριςμζνων μακθματικϊν δεξιοτιτων. Σε 

παρόμοια κζςθ βρζκθκαν και πζντε ειςπράκτορεσ λεωφορείων, ςτουσ οποίουσ θ χριςθ νοερϊν 

Μακθματικϊν ιταν αόρατθ, λόγω πίεςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο (Naresh, 2015). 

Για να εξερευνιςουν τα Μακθματικά ςτο χϊρο εργαςίασ οι Keogh, Maguire και O’ Donoghue 

(2010) καταςκεφαςαν ζνα εργαλείο που δίνει πλθροφορίεσ για τθ μακθματικι ςυμπεριφορά και τισ 

ςτάςεισ των υποκειμζνων. Ριο αναλυτικά, ςκοπόσ τουσ ιταν να εκμαιεφςουν τισ ςτάςεισ των 

υποκειμζνων απζναντι ςτα Μακθματικά είτε με δθλϊςεισ που ζκαναν κατά τθ διάρκεια των 

ςυνεντεφξεων, είτε μζςα από παρατθριςεισ που ζκαναν οι ερευνθτζσ. Γενικότερα, αν και οι 

άνκρωποι/εργαηόμενοι χρθςιμοποιοφν κακθμερινά τα Μακθματικά ςτο ςπίτι και τθ δουλειά τουσ, δε 

γίνεται ςαφισ θ χριςθ τουσ, επειδι θ χριςθ και θ αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ των Μακθματικϊν 

εκτόσ ςχολείου διαφζρει από το πϊσ και το πόςο αποτελεςματικά χρθςιμοποιοφνται τα Μακθματικά 

ςτο ςχολείο (Naresh, 2015). Το γεγονόσ αυτό εξθγείται και μζςα από τθν ζρευνα του Dalby (2015), που 

αφορά των διαχωριςμό των προβλθμάτων ςε δομθμζνα και μθ δομθμζνα προβλιματα. Ενϊ ςτθ 

ςχολικι τάξθ οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τθν επίλυςθ δομθμζνων προβλθμάτων, ςτον εργαςιακό 

χϊρο χρειάηεται να ζρκουν ςε επαφι με μθ δομθμζνα. Με τον όρο μθ δομθμζνα προβλιματα 

εννοοφνται τα προβλιματα που δεν αποτελοφν προζκταςθ τθσ διδαςκαλίασ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου και, άρα, είναι προδιαγεγραμμζνοσ ο τρόποσ λφςθσ τουσ. Στα μθ δομθμζνα 

προβλιματα ο λφτθσ πρζπει να ανατρζξει ςτο γνωςτικό μακθματικό υπόβακρο ϊςτε να βρει εργαλεία 

και μεκόδουσ που κα τον βοθκιςουν ςτθν επίλυςθ τουσ. Ρζρα από το μακθματικό υπόβακρο ωςτόςο, 

απαιτείται θ ικανότθτα ευελιξίασ και κριτικισ ςκζψθσ για το αποτζλεςμα. 

Μία διαφορετικι προςζγγιςθ για τθν ανάδειξθ των Μακθματικϊν εννοιϊν ςτον εργαςιακό χϊρο 

επιχείρθςε θ Seabright (2010), θ οποία εξζταςε τθ ςχζςθ πρακτικϊν, επαγγελματικϊν και μακθματικϊν 

γνϊςεων και πϊσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται ςτθ δουλειά μαηί ι ξεχωριςτά. Μζςα από τθν ζρευνα τθσ 

φάνθκε πωσ θ χριςθ των μακθματικϊν ςτον επαγγελματικό χϊρο ενόσ ατόμου ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ 

αντιλιψεισ του απζναντι ςτα Μακθματικά, το μακθματικό ιςτορικό του και τα μακθματικά του 

ςχολείου. 

Θ δυςκολία ςτθ χριςθ ι τον εντοπιςμό των Μακθματικϊν ςτον εργαςιακό χϊρο δεν 

παρατθρείται μόνο ςε επαγγζλματα που απαιτοφν βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτα Μακθματικά. Ακόμα και 

ενιλικεσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτα Μακθματικά ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον. 

Σε ζρευνα τθσ θ Wood (2012), πιρε ςυνεντεφξεισ από απόφοιτουσ ςχολϊν, όπωσ το πολυτεχνείο ι θ 

μακθματικι ςχολι, και ζδειξε πωσ οι απόφοιτοι ιταν ανεπαρκϊσ προετοιμαςμζνοι για να ςυμμετζχουν 

ςτθν αγορά εργαςίασ. Το πρόβλθμα εςτιαηόταν κυρίωσ ςε ηθτιματα επικοινωνίασ, κακϊσ ιταν 

υποχρεωμζνοι να ςυνεργαςτοφν με ανκρϊπουσ που δεν είχαν αντίςτοιχο μακθματικό υπόβακρο και 

δυςκολεφονταν ςτθν κατάλλθλθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και ςτθν επικοινωνία πολλαπλϊν επιπζδων. 

Ρροζκταςθ αυτισ τθσ δυςκολίασ ιταν θ μθ αποδοτικότθτά τουσ και θ εμφάνιςθ προβλθμάτων ςε 

προςωπικό επίπεδο. 

Τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω ζρευνασ μποροφν εξθγθκοφν μζςω τθσ ζρευνασ του Bernstein 

(2000) που αφορά τουσ δφο πυλϊνεσ που απαρτίηεται θ γνϊςθ, τον κάκετο και τον οριηόντιο. Θ γνϊςθ 

που ζχει ωσ βάςθ τον κάκετο πυλϊνα εςτιάηει ςτθν επίςθμθ γνϊςθ, κυρίωσ ςε κεωρθτικζσ και 

γενικευμζνεσ προςεγγίςεισ, και ςε ςτρατθγικζσ που διδάςκονται ςτο ςχολείο, ενϊ ο οριηόντιοσ 

πυλϊνασ ςτθρίηει τθ γνϊςθ που αφορά τθν κακθμερινότθτα, ςυνδζει επιςτθμονικοφσ τομείσ, είναι 

λειτουργικι για το άτομα και, είναι πικανό, να απαιτεί πλικοσ ςτρατθγικϊν, ϊςτε να είναι 
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εφαρμόςιμθ. Για να μπορζςει ζνασ εργαηόμενοσ να είναι αποδοτικόσ, είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ βάςει 

και των δφο δομϊν, κακϊσ είναι αναγκαία θ μακθματικι γνϊςθ που προςφζρει το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα (κάκετοσ πυλϊνασ), αλλά και θ δυνατότθτα να ςυνδυάηει γνϊςεισ και ςτρατθγικζσ, ανάλογα 

με το πλαίςιο που κάκε φορά χειρίηεται (οριηόντιοσ πυλϊνασ) (FitzSimons, 2017). 

Με βάςθ τα παραπάνω, γίνεται λοιπόν αντιλθπτό πωσ υπάρχει άρρθκτθ ςφνδεςθ μεταξφ των 

μακθματικϊν και τθσ ηωισ ενόσ ενιλικα ςυνολικά και πωσ αυτι θ ςφνδεςθ ανατροφοδοτείται και 

ανανεϊνεται ςφμφωνα με τθ ρευςτότθτα τθσ κοινωνίασ που ηει ο ενιλικασ (ςυνεχείσ κοινωνικζσ 

αλλαγζσ, αλλαγζσ επαγγζλματοσ, ανάπτυξθ τεχνολογίασ). 

Στθ ςυνζχεια, γίνεται ςφντομθ αναφορά ςε ζρευνεσ που ανταποκρίκθκαν ενιλικεσ με ςτόχο τθν 

ανάδειξθ των μακθματικϊν δεξιοτιτων και τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων. Ραρ’ όλο που 

υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθ ςφνδεςθ των ςχολικϊν Μακθματικϊν με κακθμερινζσ 

πρακτικζσ, δεν υπάρχουν αρκετζσ ζρευνεσ που να εξετάηουν τθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων 

από ενιλικο πλθκυςμό (Gazit, 2012), αν και θ ανάπτυξθ ικανοτιτων επίλυςθσ ποςοτικϊν προβλθμάτων 

που ςχετίηονται με τθν κακθμερινι ηωι αναφζρεται ωσ ςτόχοσ ςχεδόν ςε όλα τα ςχολικά προγράμματα 

μακθματικϊν ςτον κόςμο (Hoogland, 2012). Φοιτθτζσ, μεταπτυχιακοί, ςυμμετείχαν και ςε ζρευνα των 

Koustourakis και Zacharos (2011). Οι φοιτθτζσ, εκ των οποίων κάποιοι ιταν ιδθ διδάςκοντεσ ςε 

δθμοτικό ςχολείο, κλικθκαν να επιλφςουν τρία προβλιματα από το βιβλίο τθσ Β’ Δθμοτικοφ ςχετικά με 

χρθματικζσ ςυναλλαγζσ. Θ ζρευνα ζδειξε πωσ θ ερμθνεία του πλαιςίου ενόσ προβλιματοσ ςχετίηεται με 

το πολιτιςμικό κεφάλαιο του λφτθ, ενϊ φάνθκε ότι θ προςπάκεια αναδόμθςθσ κακθμερινϊν 

πρακτικϊν από τθν οπτικι των ςχολικϊν μακθματικϊν δθμιουργεί μία εικονικι πραγματικότθτα. 

Τθ μεγάλθ βαρφτθτα που δίνουν ςτα ςχετιηόμενα με τθν κακθμερινότθτα προβλιματα οι 

μελλοντικοί δάςκαλοι ζδειξε θ ζρευνα του Ji-Eun Lee (2012), αν και οι ίδιοι δυςκολεφτθκαν να 

κατανοιςουν τον τρόπο ενςωμάτωςθσ τθσ «πραγματικισ ηωισ» (real life) ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ 

κακϊσ αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τθν ζννοια «πραγματικότθτα». Επιπροςκζτωσ, θ 

διερεφνθςθ των ικανοτιτων μακθτϊν (15-16 χρονϊν) και μελλοντικϊν δαςκάλων ςτθν επίλυςθ 

προκλιςεων που απαιτοφν λογικο-μακθματικι ςκζψθ ιταν ο ςτόχοσ ζρευνασ του Gazit (2012). Ο μζςοσ 

όροσ των ςωςτϊν απαντιςεων για τουσ μακθτζσ (20 υποκείμενα) ιταν 43,4%, ενϊ από το ςφνολο των 

μελλοντικϊν δαςκάλων (15 υποκείμενα) το 20% ανταποκρίκθκαν επιτυχϊσ ςε όλα τα προβλιματα. 

Σε ζρευνά τουσ οι Βρυϊνθσ και Μπαραλισ (2015), μελζτθςαν τθν ικανότθτα επίλυςθσ τριϊν 

ρεαλιςτικϊν προβλθμάτων από μακθτζσ ζκτθσ δθμοτικοφ και τουσ γονείσ τουσ. Θ ζρευνα κατζδειξε τθ 

δυςκολία μακθτϊν, αλλά και ενιλικων γονζων να ανταποκρικοφν επιτυχϊσ ςε ρεαλιςτικζσ δοκιμαςίεσ. 

Ενδεικτικά, αναφζρεται ότι ςε κανζνα από τα τρία προβλιματα δεν ςθμειϊκθκε ποςοςτό επιτυχίασ 

μεγαλφτερο από 50% για τουσ γονείσ, ενϊ για οι μακθτζσ δεν ξεπζραςαν το 10% ςε κανζνα πρόβλθμα. 

Θετικά αποτελζςματα για τθν υπολογιςτικι εκτίμθςθ των ενθλίκων ζδωςε ζρευνα των Ανεςτάκθ και 

Λεμονίδθ (2014) που βαςίςτθκε ςε ςυνζντευξθ 15 ενθλίκων και ζδειξε πωσ θ κυρίαρχθ ενζργεια είναι θ 

ςτρογγυλοποίθςθ και πωσ οι παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν είναι: οι προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ και 

γνϊςεισ, το είδοσ τθσ απαιτοφμενθσ πράξθσ και οι δυςκολίεσ που ζχουν τα υποκείμενα κατά τθ 

μάκθςθ. 

  Το ςτατιςτικό γραμματιςμό, τθ ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ δθλαδι που χρειάηονται οι πολίτεσ για να 

αντιλαμβάνονται και να παίρνουν αποφάςεισ βάςει ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν, ζλεγξαν ςε ζρευνά τουσ 

οι Κοντογιάννθ και Τάτςθσ (2015). Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 43 ενιλικεσ που φοιτοφςαν ςε ςχολείο 
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δεφτερθσ ευκαιρίασ. Αρχικά, οι ςυμμετζχοντεσ εςτίαηαν μόνο ςτουσ αρικμοφσ, ενϊ μετά από 

διδαςκαλία εννζα ωρϊν, υπιρξε βελτίωςθ και ιταν ςε κζςθ να εξάγουν ςυμπεράςματα. 

Σε διεκνζσ επίπεδο, ζχουν πραγματοποιθκεί από το 1990 τρεισ ζρευνεσ για τισ ικανότθτεσ και τα 

επίπεδα αρικμθτιςμοφ των ενθλίκων: θ Διεκνισ Ζρευνα Αρικμθτιςμοφ των Ενθλίκων (International 

Literacy Survey, IALS) (Kirsch, 2001), θ Ζρευνα για τον Αρικμθτιςμό των Ενθλίκων και τισ Δεξιότθτεσ 

Ηωισ (Literacy and Lifeskills Survey, ALL) (Satherley κ.ά., 2008) και το Ρρόγραμμα για τθ Διεκνι 

Εκτίμθςθ των Ικανοτιτων των Ενθλίκων (Programme for the International Assessment of Adults 

Competencies, PIAAC). Δεδομζνα από τισ δφο πρϊτεσ ζρευνεσ καταδεικνφουν χαμθλζσ δεξιότθτεσ ςε 

χϊρεσ και αυτζσ οι χαμθλζσ δεξιότθτεσ δθμιουργοφν προβλιματα ςε άτομα που προςπακοφν να 

ανταπεξζλκουν ςτθν εργαςία τουσ και ςτισ απαιτιςεισ των ςφγχρονων κοινωνιϊν, όπου οι δεξιότθτεσ 

εγγραμματιςμοφ αυξάνονται διαρκϊσ. 

2.6. Αρικμθτικόσ γραμματιςμόσ ςτο ∆Ε 

Στθν Ελλάδα οι ενιλικεσ διδάςκονται Μακθματικά είτε ςτο πλαίςιο τθσ τριτοβάκμιασ  

εκπαίδευςθσ είτε ςτο πλαίςιο δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (για παράδειγμα ςτα Σχολεία Δεφτερθσ 

Ευκαιρίασ (ΣΔΕ)), κακϊσ και δομϊν τθσ δια βίου μάκθςθσ (για παράδειγμα ςτα Κζντρα Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων (ΚΕΕ)). Θ κφρια δομι τθσ δια βίου μάκθςθσ ςτθ χϊρα μασ, ςτθν οποία οι ενιλικεσ 

διδάςκονται Μακθματικά είναι τα Σ.Δ.Ε.. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ το μάκθμα των μακθματικϊν εντόσ τθσ δομισ του ΣΔΕ ονομάηεται 

αρικμθτικόσ γραμματιςμόσ. Τον κφριο άξονα τθσ διδακτικισ φιλοςοφίασ του ςυνιςτά θ παρεμβατικι 

διερευνθτικι ςυμμετοχι και διδαςκαλία, θ δοκιμι, ο προβλθματιςμόσ, αλλά και θ ενςωμάτωςθ του 

νζου υλικοφ ςτα ιδθ υπάρχοντα γνωςτικά και νοθτικά ςχιματα, τα οποία ο εκπαιδευόμενοσ μπορεί να 

μεταςχθματίηει, να αναδομεί και να ανακεωρεί. Δεν υπάρχουν διδακτικά εγχειρίδια και ο  ρόλοσ των 

εκπαιδευτικϊν διαφζρει από αυτόν των εκπαιδευτικϊν τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ αυτοί 

καλοφνται να γίνουν ερευνθτζσ ςτθν τάξθ τουσ και από απλοί αναμεταδότεσ γνϊςεων γίνονται ςυν-

παραγωγοί γνϊςθσ μαηί με τουσ εκπαιδευόμενουσ (Χοντολίδου, 2010). Επίςθσ, λόγω των διαφορϊν ςτθ 

δομι του ΣΔΕ από το τυπικό ςχολείο αλλά και ςτουσ ενιλικουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ςχζςθ με τουσ 

ανιλικουσ μακθτζσ θ εναςχόλθςθ με το μάκθμα εκτόσ του ΣΔΕ δεν αποτελεί κακικον του 

εκπαιδευόμενου. Στθ χϊρα μασ υπάρχουν ζρευνεσ που αφοροφν τα ΣΔΕ και τον τρόπο μάκθςθσ των 

μακθματικϊν εννοιϊν από τουσ εκπαιδευόμενουσ (Anestakis & Lemonidis,  2014) κακϊσ και τον τρόπο 

διδαςκαλίασ των κακθγθτϊν των μακθματικϊν ςτα ΣΔΕ (Λεμονίδθσ, 2003). 

Ριο ςυγκεκριμζνα το μάκθμα των μακθματικϊν ονομάηεται αρικμθτικόσ γραμματιςμόσ ςτα ΣΔΕ 

και το περιεχόµενο που προτείνεται ςτισ προδιαγραφζσ των Σ∆Ε βαςίηεται ςτισ εξισ κεµατικζσ 

ενότθτεσ: 

α) αρικµοί, πράξεισ και εκτιµιςεισ,  

β) άλγεβρα  

γ) ςτατιςτικι και πικανότθτεσ,  

δ) γεωµετρία, χϊροσ και μετριςεισ. 

Θ κάκε μία από τισ παραπάνω κεματικζσ ενότθτεσ μπορεί να διδαχκεί με βάςθ τθ ςφνδεςθ τθσ με 

τθν κακθμερινότθτα των ενθλίκων. Στθν πρϊτθ ενότθτα ςυµπεριλαµβάνονται πολλζσ κακθµερινζσ 

καταςτάςεισ που δίνουν τθν ευκαιρία για τθ χριςθ των αρικµϊν, των πράξεων αλλά και τθν 
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πραγµατοποίθςθ εκτιµιςεων: αγορζσ, εκπτϊςεισ, προςκζςεισ, αφαιρζςεισ, πολλαπλαςιαςµοί, 

διαιρζςεισ, νοεροί υπολογιςµοί κλπ. Στθ δεφτερθ ενότθτα περιζχονται όλεσ εκείνεσ οι ζννοιεσ τθσ 

Άλγεβρασ που ενϊ κεωροφµε ότι δεν ζχουν ςχζςθ µε τθν κακθµερινότθτά µασ, εν τοφτοισ 

χρθςιµοποιοφµε πολφ ςυχνά µεταβλθτζσ, εξιςϊςεισ, ςυναρτιςεισ και γραφιµατα χωρίσ να γνωρίηουµε 

τισ ρίηεσ τουσ. Πςον αφορά τθ Στατιςτικι και τισ Ρικανότθτεσ είναι προφανζσ ότι αποτελοφν 

αναπόςπαςτο κοµµάτι τθσ κακθµερινότθτάσ µασ: ςτατιςτικά δεδοµζνα για τθν υγεία ι τθν οικονοµία, 

τυχερά παιχνίδια, µζςοσ όροσ κλπ. Κλείνοντασ, θ τελευταία κεµατικι τθσ Γεωµετρίασ, του Χϊρου και 

των µετριςεων ζχει αναρίκµθτα παραδείγµατα ςτθν κακθµερινότθτα του ενιλικα: ςχιµατα, εµβαδά, 

αποςτάςεισ, υποδιαιρζςεισ κλπ.. 

Σφμφωνα με τον Λεμονιδθ (2010), ςτθ διδαςκαλία του αρικµθτιςµοφ δεν πρζπει να διδάςκονται 

µακθµατικά, φορµαλιςτικά και “αποπλαιςιωµζνα” από τθν πραγµατικότθτα. Τα µακθµατικά που κα 

διδάξουµε κα πρζπει να ειςάγονται µε αφορµι καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ οι µακθµατικζσ ζννοιεσ κα 

βρίςκονται µζςα ςε ζνα πλαίςιο παρόµοιο µε αυτό τθσ κακθµερινισ ηωισ. Αυτζσ οι πλαιςιωµζνεσ 

καταςτάςεισ όµωσ κα πρζπει να ςυµφωνοφν µε τισ εµπειρίεσ και τα επαγγελµατικά ι άλλα 

ενδιαφζροντα των εκπαιδευοµζνων. Ωςτόςο ςε µια τάξθ αρικµθτικοφ γραμματιςμοφ υπάρχει ςυνικωσ 

ποικιλία ωσ προσ τα ενδιαφζροντα αλλά και ωσ προσ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ. Θ διδαςκαλία κα 

πρζπει να πραγµατοποιείται µε τζτοιο τρόπο, ϊςτε να καλφπτει όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 

καταςτάςεισ, οι οποίεσ κα είναι ςφµφωνεσ µε τα ενδιαφζροντα των εκπαιδευοµζνων. Μερικζσ 

πραγµατικζσ καταςτάςεισ µπορεί να δίνονται για τθν ειςαγωγι κάποιων εννοιϊν και άλλεσ µπορεί να 

δίνονται ςτθ φάςθ τθσ εφαρµογισ τθσ ζννοιασ, µετά τθν ανακάλυψι τθσ από τουσ ίδιουσ τουσ 

εκπαιδευοµζνουσ. 

Ραρόλα αυτά, όςον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν για τθ διδαςκαλία του 

μακθματικοφ εγγραμματιςμοφ ςτα ΣΔΕ,  υπάρχουν και διαφορετικζσ απόψεισ. Στο βιβλίο Δθμοκρατικι- 

Κριτικι Εκπαιδευτικι Καινοτομία Μακιματα από το Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ θ Ρόπθ αναφζρει ότι 

κατά τθν ίδρυςθ των πρϊτων Σχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ ςτθ χϊρα μασ, θ ςφνοψθ των 

Ρροδιαγραφϊν του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν των ςχολείων αυτϊν, με κζντρο το φορζα ςχεδιαςμοφ και 

υλοποίθςθσ το Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (ΙΔΕΚΕ), παρείχε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθν 

παιδαγωγικι ελευκερία να διαμορφϊςουν το Αναλυτικό Ρρόγραμμα και τθ διδακτικι των 

εγγραμματιςμϊν του ςχολείου, με βάςθ τθ κεωρία του κριτικοφ εγγραμματιςμοφ. 

Πμωσ το ΙΔΕΚΕ διζνειμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του μακθματικοφ εγγραμματιςμοφ ζνα κείμενο με 

τίτλο ‘’Αναλυτικό Ρρόγραμμα για τα Μακθματικά’’. Στο κείμενο αυτό ενϊ «ωσ αρχι μάκθςθσ και 

διδαςκαλίασ ςτα μακθματικά κεωρείται θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα (κονςτρουκτιβιςμόσ) το 

περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ ορίςτθκε πάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ μακθματικζσ ζννοιεσ όπωσ πχ ο 

λογιςμόσ με ρθτοφσ αρικμοφσ, βαςικζσ γεωμετρικζσ ζννοιεσ κτλ. (Ρθγιάκθ, 2006). Θ παρζμβαςθ αυτι, 

όμωσ, αντιβαίνει ςτθ λογικι του Ανοικτοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν επειδι «ςϋ ζνα ανοικτοφ τφπου 

αναλυτικό πρόγραμμα ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να παρζμβει και να κζςει ι να ανακεωριςει ςτόχουσ, 

να διαλζξει τα περιεχόμενα και τθ μζκοδο διδαςκαλίασ» (Χατηθγεωργίου, 2001). 

Γενικόσ ςκοπόσ του αρικμθτικοφ γραµµατιςµοφ ενόσ Σ∆Ε είναι να γίνει ο δίαυλοσ που κα 

προωκιςει και κα ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευόµενοφσ του ςε ικανότθτεσ όπωσ το να κατανοοφν τισ 

ςυνεχϊσ αναδυόµενεσ αλλαγζσ και εξελίξεισ τθσ ςφγχρονθσ κακθµερινισ πραγµατικότθτασ και να 

διακζτουν το κατάλλθλο επίπεδο µακθµατικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων ϊςτε να µποροφν να 

αντεπεξζρχονται ςτισ απαιτιςεισ αυτζσ αλλά και να διατυπϊνουν τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ και να 
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παίρνουν τισ αποφάςεισ εκείνεσ που κα ςυµβάλλουν ςτθν επίλυςθ προβλθµάτων, για τθ λφςθ των 

οποίων άλλοτε υπάρχει και άλλοτε δεν υπάρχει προκακοριςµζνθ πορεία. 

Οι γενικοί ςκοποί που διατυπϊκθκαν παραπάνω, εξειδικεφονται ςε επιµζρουσ ςτόχουσ, οι οποίοι 

αφοροφν τθν απόκτθςθ των κατάλλθλων γνϊςεων και δεξιοτιτων που κα επιτρζπουν ςτουσ 

εκπαιδευοµζνουσ: 

 να ανταποκρίνονται ςτισ κακθµερινζσ πρακτικζσ– µακθµατικζσ τουσ ανάγκεσ (υπολογιςµοί, 

µετριςεισ, επίλυςθ προβλθµάτων) 

 να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ για τα µακθµατικά 

 να κεωροφν τα µακθµατικά µζροσ του ελλθνικοφ αλλά και του παγκόςµιου πολιτιςµοφ 

 να χρθςιµοποιοφν τθ μακθματικι γλϊςςα για να εκφράηουν τισ ςκζψεισ τουσ, να αναφζρονται 

ςε ζννοιεσ και ειδικοφσ όρουσ 

 να µποροφν να ςυνεργάηονται και να επικοινωνοφν µε άλλουσ ςε µακθµατικά κζµατα 

αναπτφςςοντασ οργανωµζνθ αιτιολόγθςθ, ορκό λόγο, ερωτιςεισ, ςυηιτθςθ κτλ. 

 να αποκωδικοποιοφν τα δεδοµζνα και να προςδιορίηουν ζνα πρόβλθµα, όταν παρουςιάηεται 

µζςα ςτα πλαίςια τθσ κακθµερινότθτασ 

 να µποροφν να εργάηονται µόνοι τουσ ςε µακθµατικά κζµατα και να µακαίνουν µζςα από 

αυτιν τθ διαδικαςία καινοφργια περιεχόµενα και ζννοιεσ 

 να κατανοοφν τισ αναπαραςτάςεισ ςτοιχείων τθσ επικαιρότθτασ µε τα εργαλεία τθσ ςτατιςτικισ 

(γραφικζσ παραςτάςεισ, διαγράµµατα, ραβδογράµµατα, πίνακεσ), κακϊσ και να χρθςιµοποιοφν 

τα εργαλεία αυτά ςτα πλαίςια των εργαςιϊν τουσ 

 να κατανοοφν διάφορουσ χριςιµουσ αλγόρικµουσ (αλγόρικµουσ πράξεων, επίλυςθσ εξιςϊςεων 

κ.ά.) 

 να επιλζγουν το πότε και το πϊσ κα τουσ χρθςιµοποιοφν ςτα πλαίςια των ςχολικϊν αλλά και 

των κακθµερινϊν τουσ εργαςιϊν 

 να προςοµοιάηουν ςτθν πραγµατικότθτα τισ µακθµατικζσ ζννοιεσ τθσ µεταβλθτισ, τθσ 

ςυνάρτθςθσ  και ζννοιεσ τθσ γεωµετρίασ  

 να διαβλζπουν τισ γενικζσ αρχζσ πίςω από τα επιµζρουσ φαινόµενα 

 να αντιµετωπίηουν µθ ςυµβατικά προβλιµατα, για των οποίων τθν επίλυςθ δεν ζχει 

προβλεφκεί αλγόρικµοσ 

 να χρθςιµοποιοφν τισ µακθµατικζσ γνϊςεισ και τεχνικζσ ςε διακεµατικζσ δραςτθριότθτεσ 

 να βελτιϊςουν τθ ςυγκρότθςθ και τθν τεκµθρίωςθ τθσ λογικισ ςκζψθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να 

προάγεται θ ικανότθτά τουσ να επικοινωνοφν µζςω επιχειρθµάτων ςτθν κακθµερινι ηωι τουσ  

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιλθπτό πωσ το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςτα 

ΣΔΕ ζχει ςυνολικότερθ επιδίωξθ από τθ μετάδοςθ τθσ μακθτικισ γνϊςθσ. Στόχοσ του μακιματοσ είναι 

ςτθν ουςία θ δθμιουργία ενάρικμων πολιτϊν, οι οποίοι κα είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν τθ 

μακθματικι γνϊςθ με πολφπλευρο τρόπο ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τισ ηωισ τουσ.   
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟ 

3. Μεκοδολογία ζρευνασ 

3.1. τόχοσ και ερευνθτικά ερωτιματα 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ μελζτθ των αντιλιψεων των εκπαιδευόμενων ενόσ ΣΔΕ για 

τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ ςχολικό μάκθμα, κακϊσ και για το ρόλο τουσ ςτθν 

κακθμερινι και επαγγελματικι τουσ ηωι ωσ πολιτϊν πριν και κατά τθ φοίτθςι τουσ ςτο ΣΔΕ. 

Ρρόκειται για µία εμπειρικι ζρευνα θ οποία χωρίηεται ςε δφο φάςεισ.  Θ πρϊτθ φάςθ 

αναπτφςςεται  ςτουσ ακόλουκουσ τζςςερισ  άξονεσ. 

Στθν πρϊτθ  φάςθ, αρχικά, επιχειρείται μια πρϊτθ ανίχνευςθ των αντιλιψεων των 

εκπαιδευόμενων ςχετικά με το βακμό που θ γνϊςθ των μακθματικϊν ςυνδζεται με τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ τουσ, ζτςι ϊςτε να αντιλθφκοφμε τθν ιςχφ που 

αποδίδουν ςτα μακθματικά οι εκπαιδευόμενοι. Ακολουκεί, θ διερζυνθςθ των αντιλιψεων των 

εκπαιδευόμενων και τθσ ςχζςθσ τουσ με τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικοφ πεδίου και ωσ μακιματοσ 

πριν το ΣΔΕ και των τρόπων που αυτζσ οι αντιλιψεισ και θ ςχζςθ διαμορφϊκθκαν. 

Στθ δεφτερθ φάςθ τθσ ζρευνασ περιλαμβάνονται δυο επίπεδα διερεφνθςθσ. Αρχικά εξετάηεται θ 

γενικότερθ  αντιμετϊπιςθ των εκπαιδευόμενων απζναντι ςτα μακθματικά κατά τθ διάρκεια φοίτθςισ 

τουσ ςτα Σ∆Ε και αν αυτι ζχει αλλάξει πλζον ςε ςχζςθ με τισ αντιλιψεισ τουσ πριν φοιτιςουνσ το ΣΔΕ. 

Ακολοφκωσ, εξετάηονται οι αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τθν αξία και το ρόλο τθσ μακθματικισ 

γνϊςθσ ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ ωσ πολιτϊν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Με βάςθ τα ανωτζρω, θ 

ζρευνα επιχειρεί να προςφζρει απαντιςεισ ςτα παρακάτω δυο Ερευνθτικά Ερωτιματα (ΕΕ): 

 Ροιεσ είναι οι αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων για τα Μακθματικά ωσ προ-απαιτοφμενο τθσ 

κακθμερινισ ηωισ ενόσ ενιλικα πριν τθν εγγραφι τουσ ςε ΣΔΕ και κατά τθ φοίτθςι τουσ ςε 

αυτό. (Ερευνθτικό Ερϊτθμα 1) 

 Ρωσ διαφοροποιοφνται οι αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων για τα Μακθματικά ωσ επιςτθμονικό 

πεδίο και ςχολικό μάκθμα πριν τθν εγγραφι τουσ ςε ΣΔΕ και κατά τθ φοίτθςι τουσ ςε αυτό. 

(Ερευνθτικό Ερϊτθμα 2)  

Θ ζρευνα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ςφγκριςθ μελετϊν περίπτωςθσ κακϊσ αφορά τθν ανάλυςθ 

και τθ ςφνκεςθ ομοιοτιτων και διαφορϊν ςτισ απόψεισ πζντε εκπαιδευόμενων ςτο ίδιο πλαίςιο, αυτό 

του ΣΔΕ. Θ ανάλυςθ του λόγου των εκπαιδευόμενων πραγματοποιικθκε υπό μία κοινι εςτίαςθ, αυτι 

του επιδιωκόμενου ςκοποφ τθσ ζρευνασ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να γενικευκοφν οι απόψεισ τουσ για τα 

μακθματικά και οι αλλαγζσ που ζχουν προκφψει ςτισ αντιλιψεισ τουσ γι’ αυτά. Επίςθσ, ωσ προσ το 

είδοσ των ερευνθτικϊν δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν θ ζρευνα χαρακτθρίηεται ποιοτικι ενϊ, ζύμθωνα 

με ηον απιθμό ηων εξεηαζόμενων αηόμων μποπούμε να σαπακηηπίζοςμε ηην έπεςνα ωρ δειγμαηοληπηική 

καθώρ ζηην πποκειμένη πεπίπηωζη ηο δείγμα είναι πεπιοπιζμένο ζε πένηε εκπαιδεςόμενοςρ ηος ΣΔΕ. 

3.2. ∆είγμα   

Το δείγµα τθσ ζρευνασ αποτελείται από πζντε εκπαιδευόμενουσ του  2ου Σχολείου ∆εφτερθσ 

Ευκαιρίασ Θεςςαλονίκθσ ςτουσ οποίουσ για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν τα ψευδϊνυμα 

Γιάννθσ, Ελζνθ, Άννα, Χριςτίνα και Γιϊργοσ. Οι εκπαιδευόμενοι φοιτοφςαν ςτο ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-
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2019 ςτο  πρϊτο και ςτο δεφτερο ζτοσ του Σ∆Ε. Από τουσ 5 εκπαιδευόμενουσ, τρεισ ιταν οι γυναίκεσ 

και δφο οι άνδρεσ. Το θλικιακό εφροσ του δείγματοσ ιταν τα 17 χρόνια µε το μικρότερο μακθτι να είναι 

θλικίασ 35 ετϊν και τουσ δφο ςυνομιλικουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ  52  ετϊν, ζναν άνδρα και μία 

γυναίκα. Πλεσ οι γυναίκεσ του δείγματοσ ιταν διαηευγμζνεσ με παιδιά. Ο μοναδικόσ άγαμοσ και 

άτεκνοσ ιταν ο Γιάννθσ ενϊ ο μοναδικόσ ζγγαμοσ με παιδιά ιταν ο Γιϊργοσ, ο τελευταίοσ ςυμμετζχον 

ςτθ ςυνζντευξθ. Ριο αναλυτικά δίνονται οι θλικίεσ, το φφλο, θ οικογενειακι κατάςταςθ και θ 

εκνικότθτα των εκπαιδευόμενων ςτο παρακάτω Ρίνακα 1. 

Φφλο 
Άνδρασ 

(Γιάννθσ) 
Γυναίκα 
(Ελζνθ) 

Γυναίκα 
(Άννα) 

Γυναίκα 
(Χριςτίνα) 

Άνδρασ 
(Γιϊργοσ) 

Θλικία 35 49 37 52 52 

Οικογενειακι 
κατάςταςθ 

Άγαμοσ 
Διαηευγμζνθ 

3 παιδιά 
2 εγγόνια 

Διαηευγμζνθ 
2 παιδιά 

Διαηευγμζνθ 
4 παιδιά 

Ζγγαμοσ 
3 παιδιά 

Εκνικότθτα/Καταγωγι 
Ζλλθνασ, 

Χανιά 

Ελλθνίδα, 
γεννθμζνθ 

ςτθ Γερμανία 

Ελλθνίδα, 
Ρεραία 

Θεςςαλονίκθσ 

Ελλθνίδα, 
Λαγκαδάσ 

Θεςςαλονίκθσ 

Ζλλθνασ, 
μωαμεκανόσ, 

Ξάνκθ 

Πίνακας 3.1: Δθμογραφικά ςτοιχεία εκπαιδευόμενων 

Πςον αφορά τθν εργαςιακι κατάςταςθ των εκπαιδευόμενων, αξίηει να αναφερκεί πωσ οι 

τζςςερισ από τουσ πζντε είναι άνεργοι αυτι τθ ςτιγμι. Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ κρίκθκε απαραίτθτο 

να καταγραφεί και θ πρωτεφουςα εργαςιακι τουσ εμπειρία. 

Στον Ρίνακα 2 που ακολουκεί δίνεται αναλυτικά θ εικόνα των εκπαιδευόμενων αναφορικά µε τθν 

εργαςιακι τουσ εμπειρία και κατάςταςθ. Τον πίνακα ςυμπλθρϊνει ο τρόποσ βιοποριςμοφ των 

εκπαιδευόμενων. 

Εργαςιακι 
κατάςταςθ 

Εργαηόμενοσ Άνεργθ Άνεργθ Άνεργθ Άνεργοσ 

Εργαςιακι 
εμπειρία 

Ξυλουργόσ 
Υπάλλθλοσ ςε 
επιχειριςεισ 

εςτίαςθσ 

Ιδιοκτιτρια - 
υπάλλθλοσ ςε 
επιχειριςεισ 

εςτίαςθσ 

Μελιςςοκόμοσ 
 Εργάτθσ - 
χειριςτισ 
μθχανϊν 

Βιοποριςμόσ 
Εργάτθσ ςτο 
αεροδρόμιο 

Αναπθρικι 
ςφνταξθ 
ΑΜΕΑ, 

επιδόματα 

Επιδόματα 
Οικογενειακι 

βοικεια, 
επιδόματα 

Σποραδικι 
εργαςία 

:μετακομίςεισ 
 

Σφηυγοσ: 
Εποχιακά 

εργαηόμενθ 

Πίνακας 3.2: Εργαςιακά και βιοποριςτικά δεδομζνα εκπαιδευόμενων 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ κάποιοι από τουσ εκπαιδευόμενουσ βιϊνουν τθν ανεργία αρκετά χρόνια 

με χαρακτθριςτικό παράδειγμα τον Γιϊργο, ο οποίοσ είναι άνεργοσ 8 χρόνια. Επίςθσ, όλοι οι 

ςυμμετζχοντεσ είχαν και εναλλακτικζσ εργαςιακζσ εμπειρίεσ αλλά επιλζχκθκαν οι πιο ςυχνζσ ςτο λόγο 

τουσ και ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ. Φαίνεται και από τον πίνακα πωσ το οικονομικό 
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επίπεδο των ςυμμετεχόντων δεν είναι πολφ υψθλό και πωσ ο τρόποσ βιοποριςμοφ τουσ επιτυγχάνεται 

με εναλλακτικζσ μορφζσ και όχι από τθν τυπικι εργαςία που οφείλει θ κοινωνία να παρζχει ςε κάκε 

πολίτθ. 

3.3. Διαδικαςία 

Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, πριν από τθ διαδικαςία των ςυνεντεφξεων, ςτάλκθκαν τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ Γενικι Γραμματεία Δια βίου μάκθςθσ , δομι ςτθν οποία υπάγονται τα 

ΣΔΕ. Ζπειτα από τθν ζγκριςθ διεξαγωγισ ζρευνασ που δόκθκε και μετά τθν επικοινωνία με τθ 

διευκφντρια του ΣΔΕ και τθν πολφτιμθ ςυμβολι του εκπαιδευτικοφ των μακθματικϊν 

πραγματοποιικθκε παρακολοφκθςθ τεςςάρων μακθμάτων μακθματικϊν, δφο του α’ ζτουσ και δφο 

του β’ ζτουσ, για τθν ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ εμπλοκισ  μεταξφ του ερευνθτι και των 

ςυμμετεχόντων. Μζςα από τθν παρατιρθςθ ςτθ ςχολικι αίκουςα επιτεφχκθκε μια ουςιαςτικότερθ 

κατανόθςθ του ΣΔΕ ωσ εκπαιδευτικι δομι και δθμιουργικθκε ζνα αρχικό προφίλ των ςυμμετεχόντων.  

Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι ενθμερϊκθκαν για τθν ερευνθτικι διαδικαςία και παράλλθλα 

αποδζχκθκαν ι όχι τθν πρόςκλθςι για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα.  Υπιρχαν πολλζσ αρνθτικζσ 

απαντιςεισ, αλλά θ ενκάρρυνςθ από το μακθματικό αφξθςε τθν προκυμία για ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία καταρρίπτοντασ τα όποια αρνθτικά ςυναιςκιματα των εκπαιδευόμενων.  

Οι ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2019, ατομικά µε 

κάκε εκπαιδευμζνο. Ο χϊροσ διεξαγωγισ ιταν τισ περιςςότερεσ φορζσ θ αίκουςα υπολογιςτϊν του 

ΣΔΕ ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθ διευκφντρια αλλά και το μακθματικό του ΣΔΕ και κάποιεσ φορζσ θ 

αίκουςα όπου γινόντουςαν οι ςυναντιςεισ με τθ ςχολικι ψυχολόγο. Αρχικά διεξιχκθ μια πιλοτικι 

ςυνζντευξθ ςε μία εκπαιδευόμενθ του β’ ζτουσ για τον τελικό κακοριςμό των αξόνων τθσ ςυνζντευξθσ 

και για τον ζλεγχο του χρονικοφ διαςτιματοσ διεκπεραίωςθσ τθσ. Εν τζλει, πραγματοποιικθκαν ςφνολο 

πζντε ςυνεντεφξεισ, διάρκειασ 20-30 λεπτϊν θ κάκε µία. Επειδι οι αίκουςεσ ζπρεπε να είναι άδειεσ για 

τθ διεκπεραίωςθ τθσ ςυνζντευξθσ και παράλλθλα οι εκπαιδευόμενοι να μθν απουςιάηουν από τα 

μακιματα τουσ, όλεσ οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςτα δεκάλεπτα διαλλείματα μεταξφ των 

μακθμάτων των εκπαιδευόμενων.   

Θ ςυνζντευξθ πραγματοποιικθκε ατομικά µε το κάκε υποκείμενο, αφοφ ςτθν αρχι 

ενθμερϊνονταν για τθν απόλυτθ εχεμφκεια τθσ ςυνζντευξθσ αλλά και για το ςκοπό τθσ ζρευνασ. Πλοι 

οι ερωτϊμενοι διλωςαν τθ ςυναίνεςθ τουσ ςτθ χριςθ μθχανισ θχογράφθςθσ για τθ μεγαλφτερθ 

ακρίβεια που προςφζρει. Σηη ζςνέσεια οι ςυνεντεφξεισ απομαγνθτοφωνικθκαν και κωδικοποιικθκαν 

ζτςι ϊςτε να προκφψουν τα αποτελζςματα και ακολοφκωσ τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ. 

3.4. Ερευνθτικό εργαλείο 

Θ ερευνθτικι μζκοδοσ που επιλζχκθκε βαςίηεται ςτθ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων, θ οποία 

απευκφνεται από τον ερευνθτι προσ τον ερωτϊμενο. Για το ςκοπό χρθςιμοποιικθκαν θµιδοµθµζνεσ 

ςυνεντεφξεισ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ ζτςι ϊςτε να αφινουν τον ερωτϊμενο ελεφκερο να αναπτφξει τθν 

απάντθςθ του δίχωσ προκακοριςμοφσ  (semi-structured interviews).  

Επιλζχκθκε θ μζκοδοσ τθσ θµιδοµθµζνθσ ςυνζντευξθσ κακϊσ χαρακτθρίηεται από μεγάλθ 

ευελιξία ωσ προσ τθ ςειρά των ερωτιςεων, ωσ προσ τθ τροποποίθςθ του περιεχομζνου των ερωτιςεων 

ανάλογα µε τον ερωτϊμενο και ωσ προσ τθν προςκαφαίρεςθ ερωτιςεων και κεμάτων για ςυηιτθςθ. 
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Δθμιουργικθκε ζνα πλαίςιο ςτο οποίο οι εκπαιδευόμενοι ελεφκερα, είχαν τθν ευκαιρία να εκφράςουν 

τισ απόψεισ τουσ ι µε δικι τουσ πρωτοβουλία ν’ αναδείξουν ηθτιματα που ιταν ςθμαντικά για τουσ 

ίδιουσ. Θ ςυνζντευξθ μπορεί να χωριςτεί ςε τζςςερα μζρθ:  

Αϋ: Ο ρόλοσ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι των εκπαιδευόμενων 

Βϋ: Αντιλιψεισ για τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ μάκθμα πριν τθ φοίτθςθ ςε ΣΔΕ 

Γϋ : Αντιλιψεισ για τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ μάκθμα κατά τθ φοίτθςθ ςε ΣΔΕ  

Δϋ: Ο ρόλοσ των μακθματικϊν ςτθν κοινωνία 

Θ αρχικι επιλογι τθσ χριςθσ ςυνεντεφξεων, ωσ μιασ ποιοτικισ μεκόδου ςυλλογισ δεδομζνων, 

βαςίςτθκε ςτα βαςικά πλεονεκτιματα τα οποία παρουςιάηει: 

- Θ ςυνζντευξθ επιτρζπει ςτον ερευνθτι να αντλιςει πλθροφορία ςε βάκοσ, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για τθ διερεφνθςθ πολφπλοκων κοινωνικϊν διαδικαςιϊν, ςυμπεριφορϊν, ςτάςεων, αξιϊν 

και αντιλιψεων. 

- Θ ςυνζντευξθ προχποκζτει τθν αµεςότθτα τθσ ςχζςθσ μεταξφ του ερευνθτι και του 

ερωτϊμενου και μπορεί να οδθγιςει ςτθ διερεφνθςθ κεμάτων που δεν είχαν προκακοριςτεί από πριν, 

μεταβάλλοντασ ι τροποποιϊντασ πολλζσ φορζσ ακόμθ και το ίδιο το αρχικό ερευνθτικό πλαίςιο. 

- Θ ςυνζντευξθ επιτρζπει ςτον ερευνθτι να κατανοιςει κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ και 

αντιλιψεισ των ερωτϊμενων, δθλαδι να δει τον κοινωνικό κόςμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μζςα 

από τισ εμπειρίεσ και τα «µάτια» των κοινωνικϊν υποκειμζνων (Ιωςθφίδθσ, 2005). 

Οι ερωτιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν θµιδοµθµζνθ ςυνζντευξθ ιταν όλεσ ανοικτζσ 

ερωτιςεισ (open questions). Είναι ερωτιςεισ οι οποίεσ αφινουν τον ερωτϊμενο ελεφκερο να 

αναπτφξει τθν απάντθςθ του δίχωσ προκακοριςμοφσ. Το είδοσ αυτό των ερωτιςεων χρθςιμοποιείται 

κυρίωσ ςτισ µθ δοµθµζνεσ και ςτισ θµιδοµθµζνεσ ςυνεντεφξεισ. Υπιρχε ζνα προςχζδιο 

ομαδοποιθμζνων ερωτιςεων ανά άξονα, ςε καμία όμωσ περίπτωςθ το πρωτόκολλο δεν ιταν αυςτθρό. 

Λόγω τθσ δυνατότθτασ που παρζχει θ ποιοτικι ανάλυςθ και ςυγκεκριμζνα θ κεμελιωμζνθ κεωρία 

ανάλυςθσ (grounded analysis) εκτόσ από τισ ερωτιςεισ που είχαν προκακοριςτεί αναδείχκθκαν και 

ςυςτατικά ςτοιχεία ςε κάκε μζροσ ζπειτα από υπόδειξθ των δεδομζνων. Συγκεκριμζνα 

πραγματοποιικθκαν ερωτιςεισ ςτο Αϋ, Βϋ, Γϋκαι Δϋμζροσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

 

Ερωτιςεισ Αϋ μζρουσ 

Ερωτιςεισ που αναφζρονταν ςτθ χριςθ των μακθματικϊν από τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν 

κακθμερινότθτα τουσ ωσ ενιλικεσ και ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ. Επιδιϊχκθκε να ςχθματιςτεί ζνα 

προφίλ τόςο των εκπαιδευόμενων όςο και τθσ ςχζςθσ τουσ με τα μακθματικά και  να βρεκοφν αλλαγζσ 

ςτισ αντιλιψεισ τουσ όςον αφορά τθν αξία και τθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, 

μετά τθ φοίτθςθ τουσ ςτο ΣΔΕ.  Θ ερϊτθςθ για τα μακθματικά και τον εργαςιακό χϊρο των 

εκπαιδευόμενων διαςπάςτθκε ςε  δφο πεδία, αντιλιψεισ και μακθματικό περιεχόμενο αντίςτοιχα, 

ζπειτα από υπόδειξθ των δεδομζνων.  

Ερωτιςεισ Βϋ μζρουσ   

 Ερωτιςεισ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ ςχολικι εμπειρία των εκπαιδευόμενων με τα 

μακθματικά και ότι αυτι μπορεί να ςυνεπάγεται αλλά και τθν αξία- νοθματοδότθςθ που τουσ ζδιναν 
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ωσ ενιλικεσ πριν το ΣΔΕ.  Το ςφνολο των ερωτιςεων διαμορφϊκθκε εν τζλει ςε επτά ερωτιςεσ από τισ 

οποίεσ, επιδιϊχκθκε να φανερωκεί θ ςχζςθ που είχαν οι εκπαιδευόμενοι με τα μακθματικά πριν το 

ΣΔΕ και οι παράγοντεσ που τθν ζχουν κακορίςει ςτα προθγοφμενα πλαίςια τθσ ηωισ τουσ.  

Ερωτιςεισ Γ’ μζρουσ 

Ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τισ απόψεισ των εκπαιδευόμενων όςον αφορά το μάκθμα του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςτο ΣΔΕ και τα εφόδια που τουσ προςφζρει ςτο βίο τουσ ωσ ενιλικεσ. 

Αναδείχκθκαν από το λόγο των εκπαιδευόμενων άλλεσ δφο πτυχζσ εκτόσ των προκακοριςμζνων 

ερωτιςεων, οπότε τελικά το Γ μζροσ μπορεί να χωριςτεί ςε οκτϊ ερωτιςεισ-κατθγορίεσ. Οι επιπλζον 

πτυχζσ που φανερϊκθκαν αφοροφςαν τθν εναςχόλθςθ των εκπαιδευόμενων με τα μακθματικά εκτόσ 

του ΣΔΕ και τισ απόψεισ τουσ για τον εκπαιδευτικό ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ.   

Ερωτιςεισ Δ’ μζρουσ 

Ερωτιςεισ που αναφζρονται, ςτθν ενδεχόμενθ βελτίωςθ που μπορεί να τουσ παρζχει θ φοίτθςθ 

τουσ ςτο ΣΔΕ αλλά και ςτθν ιςχφ που ζχουν οι μακθματικζσ γνϊςεισ που κα αποκτιςουν ωσ εφόδιο 

ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. Επιδιϊχκθκε να ςκιαγραφθκεί θ ςχζςθ που ζχει το αντικείμενο των 

μακθματικϊν με τθν κοινωνία μζςα από τθν πολιτειακι ιδιότθτα των ςυμμετεχόντων. Οι απόψεισ των 

ςυμμετεχόντων για τθν ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα μακθματικά ςτον ενιλικα πολίτθ μιασ 

κοινωνίασ αναδείχκθκαν ςε ξεχωριςτι κατθγορία και προςτζκθκαν ςτισ υπάρχουςεσ τζςςερισ, 

διαμορφϊνοντασ το τελικό ςφνολο ςε πζντε ερωτιςεισ-κατθγορίεσ. 

Συνοπτικά, μποροφμε να κεωριςουμε πωσ οι ερωτιςεισ του Α’ και Δ’ μζρουσ δίνουν απαντιςεισ 

για τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευόμεων για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο τθσ ενιλικθσ ηωισ (ΕΕ1). 

Ενϊ οι ερωτιςεισ του Β’ και Γ’ μζρουσ δίνουν απαντιςεισ για τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευόμεων για τα 

μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ ςχολικό μάκθμα. (ΕΕ2) 

Συνολικά οι ερωτιςεισ-κατθγορίεσ που χρθςιμοποιικθκαν για να ςυνταχκοφν τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνασ προζκυψαν από τθν αλλθλεπίδραςθ του ερευνθτι και του ερωτϊμενου. Εκτόσ από αυτι 

τθ δυνατότθτα που παρζχουν οι ανοιχτζσ ερωτιςεισ, τα πλεονεκτιματα τουσ είναι και άλλα. 

 Είναι ευζλικτεσ. 

 Επιτρζπουν να προχωριςει θ ςυνζντευξθ ςε βάκοσ ι να ξεκακαριςτοφν παρανοιςεισ. 

 Δίνουν τθ δυνατότθτα να ελεγχκοφν τα όρια τθσ γνϊςθσ του αποκρινόμενου. 

 Ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία και τθ ςχζςθ μεταξφ ςυνεντευκτι και αποκρινόμενου. 

 Επιτρζπουν να γίνει µια πιο αλθκινι αξιολόγθςθ αυτοφ που πιςτεφει πραγματικά ο 

αποκρινόμενοσ. 

 Μποροφν να παράγουν απροςδόκθτεσ αποκρίςεισ. 

Τα μειονεκτιματα των ανοικτϊν ερωτιςεων αναφζρονται ςτισ πικανότθτεσ να χακεί ο ζλεγχοσ 

από το ςυνεντευκτι και ιδιαίτερα ςτθ μεγαλφτερθ δυςκολία τουσ να αναλυκοφν ςε ςχζςθ µε τισ 

κλειςτζσ ερωτιςεισ (Robson, 2007).  
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Άξονεσ ςυνζντευξθσ 

Είχε παραχωρθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ζνα ςχεδιάγραμμα με 

τα βαςικά μζρθ και άξονεσ τθσ ςυηιτθςθσ, ζτςι ϊςτε να διατθρείται θ ελευκερία που παρζχει θ 

θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ αλλά παράλλθλα να είναι εφκολο να διατθρθκεί θ ςτοχοκεςία.  

Θ ςυνζντευξθ αποτελοφνταν ερωτιςεισ, οι οποίεσ να τονιςτεί πωσ δεν αναφζρονταν μία-μία ςτον 

ερωτϊμενο αλλά ομαδοποιθμζνεσ υπό το πλαίςιο ςυηιτθςθσ και κρίνοντασ ότι καλφπτουν πλιρωσ τα 

ερευνθτικά ερωτιματα που ζχουν τεκεί από τθν ζρευνα. Επίςθσ, για να κακοριςτεί το πλικοσ των 

κατθγοριϊν τθσ ςυηιτθςθσ  λιφκθκε υπόψθ θ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ζτςι ϊςτε να µθν 

δυςαναςχετιςει ο ερωτϊμενοσ και επθρεαςτοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.  Σε κάκε ςυνζντευξθ 

υπιρχε θ ίδια λογικι των ερωτιςεων θ οποία χωρίςτθκε ςε πζντε ςτάδια. Αρχικά υπιρχε ο χαιρετιςμόσ 

όπου εξθγικθκε ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ και ηθτικθκε άδεια για τθ μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε θ ειςαγωγι ςτο κζμα μζςω ςυηιτθςθσ που αφοροφςε τα 

ατομικά χαρακτθριςτικά του ςυμμετζχοντα ζτςι ϊςτε να χτιςτεί μια ςχζςθ μεταξφ του ερευνθτι και του 

ερωτϊμενου αλλά και να δθμιουργθκεί μια βάςθ για το προφίλ του κάκε ςυμμετζχοντα.  Θ ειςαγωγι 

ςταδιακά ζκλεινε ςτον τρόπο βιοποριςμοφ και ςτθ γενικι χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα του ερωτϊμενου για να ειςαχκοφμε με μεγαλφτερθ άνεςθ ςτο επόμενο μζροσ τθσ 

ςυνζντευξθσ. Στο τελευταίο κομμάτι του Α’ μζρουσ αφοροφςε τισ αλλαγζσ ςτθ χριςθ των μακθματικϊν 

που μπορεί να ζχουν πλζον οι εκπαιδευόμενοι μετά τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ. 

Το κφριο κομμάτι τθσ ςυνζντευξθσ αποτελοφν το Β και Γ μζροσ, που αναφζρονται ςτθ γνϊμθ των 

εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ ςχολικό μάκθμα πριν και μετά το 

ΣΔΕ. Οι εκπαιδευόμενοι αρχικά ρωτικθκαν για τα κίνθτρα και τα εμπόδια που μπορεί να ςυνάντθςαν 

όταν αποφάςιςαν να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ και ζπειτα για τθ γνϊμθ που ζχουν για τα μακθματικά βάςθ 

τθσ προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ τουσ εμπειρίασ αλλά και τθσ χριςθσ τουσ πριν το ΣΔΕ. Στθ ςυνζχεια 

τζκθκαν οι ερωτιςεισ που ςχετίηονται με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ, τι κεωροφν ότι 

τουσ προςφζρει, τι εμπόδια ζχουν ςυναντιςει ςτο μάκθμα, αν χρθςιμοποιοφν προθγοφμενεσ 

μακθματικζσ τουσ γνϊςεισ, αν επικυμοφν κάποιεσ αλλαγζσ και αν τουσ επθρεάηει κάπου ο τρόποσ 

αξιολόγθςθσ τουσ..   

Ακολοφκθςε το ςτάδιο τθσ μετάβαςθσ για το κλείςιμο τθσ ςυνζντευξθσ  για να διαλυκεί 

οποιαδιποτε ζνταςθ που πικανά δθμιουργικθκε από τισ προςωπικζσ ερωτιςεισ ςχετικζσ με γνϊςεισ ι 

βιωματικζσ εμπειρίεσ. Σε αυτό το μζροσ οι εκπαιδευόμενοι ρωτικθκαν για τθ ςχζςθ των μακθματικϊν 

με τθν κοινωνία και τθν αγορά εργαςίασ ςε ζνα πιο γενικό πλαίςιο, το οποίο ενϊ προςφζρει αςφάλεια 

επειδι βγάηει από το επίκεντρο τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και παράλλθλα αφινει να διαφανεί ο 

τρόποσ προςζγγιςθσ και θ ςυλλογιςτικι του κάκε ςυμμετζχοντα για τθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ 

μζςα ςτθν κοινωνία. 

Το τελευταίο μζροσ  αποτελεί το κλείςιμο τθσ ζςνένηεςξηρ όπος εςσαπιζηεί ο επεςνηηήρ για ηη 

ζςνένηεςξη και σαιπεηίζει ηον εκπαιδεςόμενο. Ζγινε μια μικρι ςυηιτθςθ γφρω από πρακτικά κζματα 

κακθμερινότθτασ του ΣΔΕ ενϊ παράλλθλα τακτοποιοφνταν θ ςχολικι αίκουςα για τθν ζλευςθ των 

μακθτϊν του τυπικοφ ςχολείου το πρωί. Συνοπτικά, δίνεται παρακάτω ο πίνακασ.   
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Χαιρετιςμόσ Εξιγθςθ του ςκοποφ τθσ ζρευνασ και άδεια μαγνθτοφϊνθςθσ 

Ειςαγωγι Ρροφίλ εκπαιδευόμενου και Α’ μζροσ 

Κφριο μζροσ Β’ και Γ’ μζροσ 

Μετάβαςθ για κλείςιμο Θεωρθτικοποίθςθ και Δ’ μζροσ 

Κλείςιμο Χαιρετιςμόσ και ευχαριςτίεσ 

Ρίνακασ 3: Σχεδιάγραμμα ςυνζντευξθσ 

3.5. Μζκοδοσ ανάλυςθσ δεδομζνων 

Ρριν αναφερκεί θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάλυςθ δεδομζνων πρζπει να 

αποςαφθνιςτεί ο όροσ ‘λόγοσ’ (discourse) των εκπαιδευόμενων, από τον οποίο ςυλλζχκθκαν όλα τα 

δεδομζνα. Μπορεί να αναφερκεί ότι ο λόγοσ ςυνιςτά πθγι «κοινωνικά οριοκετθμζνων νοθμάτων και 

ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ, κακζνασ από τουσ οποίουσ προςδιορίηει και 

προςδιορίηεται από τισ πρακτικζσ, τισ αξίεσ και τισ ζννοιεσ που ςυγκροτοφν το λόγο του» 

(Μθτςικοποφλου, 2006). Θ χριςθ και θ αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ από ενιλικεσ εκπαιδευόμενουσ 

μια κοινωνίασ εμπεριζχουν ςτθν ουςία τουσ και παράλλθλα δθμιουργοφν πλικοσ κοινωνικϊν νορμϊν. 

Ο λόγοσ αποτελεί μια κοινωνικι καταςκευι που οικειοποιείται επιλεκτικά νζουσ παιδαγωγικοφσ 

λόγουσ με ςτόχο να ςυγκροτιςει τθν κοινωνικι ιεράρχθςθ του ατόμου (Τςατςαρϊνθ, 2010). Συνεπϊσ ο 

λόγοσ των εκπαιδευόμενων για τθ μακθματικι γνϊςθ, κακοριςμζνοσ από τισ κοινωνικζσ αντιλιψεισ και 

το ίδιο το άτομο, ςυγκεκριμενοποιεί τθν ταυτότθτα του ατόμου υπό το ςυγκεκριμζνο πρίςμα, μζςα ςε 

μια κοινωνία.  

Για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που προζκυψαν από τισ θµι-δοµθµζνεσ ςυνεντεφξεισ 

αξιοποιικθκε ζνασ ςυνδυαςμόσ τθσ λογικισ των τεχνικϊν τθσ Θεμελιωμζνθσ Θεωρίασ (Grounded 

Theory)  και τθσ Ανάλυςθσ Ρεριεχομζνου (Content Analysis) (Τάτςθσ, 2009). Ο ρόλοσ του ερευνθτι 

ςυνίςταται περιςςότερο ςτο να αναδείξει αιτιϊδεισ ςχζςεισ και όψεισ ςυνάφειασ ανάμεςα ςτο 

φαινόμενο που μελετάται και το ευρφτερο πλαίςιό του. Ειδικότερα,  αφοφ αναλφκθκε ο λόγοσ των 

εκπαιδευόμενων ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο, εντοπίςτθκαν ερμθνευτικά νοιματα και αντιλιψεισ τα 

οποία υποβόςκανε πίςω από τισ φράςεισ τουσ. Ο λόγοσ των εκπαιδευόμενων κατθγοριοποιικθκε ςε 

άξονεσ είτε προκακοριςμζνουσ είτε που αναδείχκθκαν, αποδίδοντασ νόθμα ςτο περιεχόμενο και ςτθ 

δομι του. 

Για τθν αναγνϊριςθ του περιεχομζνου και τθσ δομισ των δεδομζνων αξιοποιικθκε το ςχιμα 

ανάλυςθσ των Morgan et al (2002) ςχετικά µε τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά 

ωσ επιςτθμονικό πεδίο αλλά και ωσ μάκθμα, ορμϊμενοι από τθ χριςθ και τθν αξία που τουσ δίνουν ωσ 

ενιλικεσ πολίτεσ μιασ κοινωνίασ. Ζτςι διαμορφϊκθκαν κάποια ςυςτθμικά δίκτυα, ςυνολικά για όλουσ 

τουσ εκπαιδευόμενουσ ανά άξονα αλλά και ατομικά για κάκε εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα, 

ακολουκικθκαν τρία επίπεδα ανάλυςθσ 

Θ πρϊτθ φάςθ περιελάμβανε τθν ανάγνωςθ των δεδομζνων και τθν ζνταξθ τουσ ςτισ 

προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ. Καταγράφθκαν ανά άξονα οι βαςικζσ πτυχζσ που αναδφκθκαν από τισ 

ςυνεντεφξεισ των εκπαιδευόμενων ςτισ οποίεσ εντοπιηόταν οι αντιλιψεισ τουσ γφρω από τα 

μακθματικά, υπό το πρίςμα του ενιλικα εκπαιδευόμενου. 

Στθ δεφτερθ φάςθ ανάλυςθσ κωδικοποιικθκαν οι διατυπϊςεισ που ςυγκροτοφςαν τθν κάκε 

κατθγορία και οριςτικοποιικθκε το πλικοσ των κατθγοριϊν. Αποδόκθκαν νοιματα ςτα αποςπάςματα 
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τθσ ςυνζντευξθσ και εφαρμόςτθκε θ τεχνικι τθσ Θεμελιωμζνθσ Θεωρίασ ςτο εςωτερικό τθσ κάκε μίασ 

από τισ κατθγορίεσ που είχαν διακρικεί.  

Στθ τρίτθ και τελευταία φάςθ, επιχειρικθκε µία τελικι ςφνδεςθ μεταξφ των καταγεγραμμζνων 

πλζον ςυςτατικϊν ςτοιχείων κάκε κατθγορίασ και ομαδοποιικθκαν οι κϊδικεσ µε βάςθ κοινά 

χαρακτθριςτικά. Επιχειρικθκε μια αναπαράςταςθ των ευρθμάτων με ςυςτθμικά δίκτυα (systemic 

networks) για τθν αποτφπωςθ τθσ ςυνολικισ δομισ και των εςωτερικϊν ςχζςεων των ςτοιχείων τθσ 

ανάλυςθσ. 
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4. Αποτελζςματα και αναπαράςταςθ τουσ με ςυςτθμικά δίκτυα 

Θ δομι που ακολουκικθκε για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων είναι παρόμοια με αυτι που 

περιγράφθκε ςτο ερευνθτικό εργαλείο. Οι απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων ςτο Α και Δ μζροσ 

αφοροφν τισ αντιλιψεισ τουσ για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο τθσ ενιλικθσ ηωισ ςε ατομικό και 

ςε επίπεδο κοινωνίασ αντίςτοιχα (ΕΕ1).Οι απαντιςεισ τουσ ςτο Γ’ και Δ’ μζροσ αφοροφν τισ αντιλιψεισ 

τουσ για τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ ςχολικό μάκθμα (ΕΕ2). 

Ακολουκοφν τα αποτελζςματα τισ ζρευνασ με βάςθ το λόγο των εκπαιδευόμενων ςτθ μορφι 

ομαδοποιθμζνων απαντιςεων. Θ ανάλυςθ κάκε ερϊτθςθσ-άξονα τθσ ςυνζντευξθσ αναπαριςτάται 

μζςω ενόσ ςυνολικοφ ςυςτθμικοφ δικτφου ανά άξονα, όπου κρίκθκε απαραίτθτο. Επίςθσ, ςτο 

παράρτθμα Α παρατίκενται τα ατομικά ςυςτθμικά δίκτυα του κακενόσ από τουσ πζντε 

εκπαιδευόμενουσ για κάκε μζροσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

4.1. Προφίλ εκπαιδευόμενων 

Μια μικρι ανάλυςθ του προφίλ του κάκε εκπαιδευόμενου κρίκθκε απαραίτθτθ για τθ 

μεγαλφτερθ κατανόθςθ των αποτελεςμάτων. Εκτόσ από τθ μικρι παρατιρθςθ που ζγινε μζςα ςτθν 

τάξθ, λιφκθκαν υπόψθ παράγοντεσ όπωσ το μορφωτικό επίπεδο τθσ οικογζνειασ, θ προςπάκεια για 

ζνταξθ ςτθ ςφγχρονθ αγορά εργαςίασ και ςυνολικότερα θ προςωπικι διαδρομι του κάκε 

ςυμμετζχοντα, ςφμφωνα πάντα με το λόγο του.  

Σε αυτιν τθν ενότθτα, περιγράφετε θ ςχζςθ των εκπαιδευόμενων με το τυπικό ςχολείο κακϊσ και 

οι λόγοι για τουσ οποίουσ το διζκοψαν. Στθ ςυνζχεια, παρατίκενται τα κίνθτρα ι τα τυχόν εμπόδια που 

ςυνάντθςαν ςτθν απόφαςθ τουσ να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ και ακολουκοφν οι επόμενοι εκπαιδευτικοί 

ςτόχοι, αν υπάρχουν, μετά το ΣΔΕ. Τζλοσ, αναφζρεται ο βακμόσ ικανοποίθςθσ τουσ από τον τρόπο 

βιοποριςμοφ τουσ κακϊσ κεωροφμε πωσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των 

αντιλιψεων τουσ ςυνολικά αλλά και ειδικά ςτισ αντιλιψεισ τουσ περί μακθματικϊν ωσ 

προαπαιτοφμενο τθσ ενιλικθσ ηωισ. 

Ο Γιάννθσ είναι ζνασ άντρασ 35 χρονϊν άγαμοσ και άτεκνοσ. Θ ςθμαντικι διαφορά με όλουσ τουσ 

υπόλοιπουσ είναι πωσ εργάηεται, γεγονόσ που αποτζλεςε και το βαςικό του κίνθτρο για εγγραφι ςτο 

ΣΔΕ. Θ ιδιότθτα του αυτι ςε ςυνδυαςμό με τθν εργαςιακι εμπειρία που ζχει από πολφ μικρόσ 

ενδεχομζνωσ να του ζχουν δθμιουργιςει τθν ορκολογιςτικι ςκζψθ που διαφαίνεται ςτο λόγο του. Ο 

παράγοντασ του βιοποριςμοφ είναι εμφανισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ ςτισ αντιλιψεισ του, 

φαινόμενο που φαίνεται να προζρχεται από το οικογενειακό του υπόβακρο. Οι γονείσ του αναφζρει 

πωσ είναι αγράμματοι και ςτθν οικογζνεια του θ αξία τθσ εργαςίασ φαίνεται να ιταν πάντα μεγαλφτερθ 

από τθν αξία τθσ μόρφωςθσ. Σε ςυνδυαςμό με τθν κακι ςχζςθ που είχε με το ςχολείο και τθσ κακζσ του 

επιδόςεισ διαμορφϊνεται ζνα ςυγκεκριμζνο προφίλ όςον αφορά τθν εκπαιδευτικι του εμπειρία. 

Συγκεκριμζνα για τα μακθματικά βζβαια, λόγω τθσ προθγοφμενθσ εργαςιακισ του εμπειρίασ ωσ 

ξυλουργόσ, ο Γιάννθσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ζχει αρκετά καλό επίπεδο. Τα 

μακθματικά που γνωρίηει όμωσ δεν τα κεωρεί μακθματικά και ζτςι διαμορφϊνονται και οι αντιλιψεισ 

τουσ περί αςυμβατότθτασ κοινωνίασ και μακθματικϊν. 

Θ Ελζνθ είναι μια γυναίκα 49 ετϊν, διαηευγμζνθ με τρία παιδιά ςε μεγάλεσ θλικίεσ και δφο 

εγγόνια. Και μόνο από τθν οικογενειακι τθσ κατάςταςθ είναι εμφανζσ πωσ  δθμιοφργθςε οικογζνεια ςε 

πολφ μικρι θλικία. Συνολικότερα φαίνεται να είναι μια ςυνεςταλμζνθ γυναίκα, με ευγενικοφσ τρόπουσ 



44 
 

θ οποία ζχει κάποιεσ ανεκπλιρωτεσ επικυμίεσ που αφοροφν τθν προςωπικι τθσ ανάπτυξθ. Ζνασ ςτόχοσ 

προσ τθν αυτοπραγμάτωςθ τθσ φαίνεται να είναι και θ φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ, όχι τόςο για τθ βελτίωςθ των 

όρων που κα ζχει ςτθν αγορά εργαςίασ, όςο για τθν αυτοπεποίκθςθ που κα ειςπράξει. Ο πρϊθν 

άντρασ τθσ όπωσ και οι γονείσ τθσ είναι απόφοιτοι δθμοτικοφ, γεγονόσ που αιτιολογεί μερικϊσ τθ 

φοίτθςθ τθσ μζχρι τθ ΣΤ’ δθμοτικοφ. Ραρόλο αυτά φαίνεται πωσ θ αντίλθψθ περί προςωπικισ εξζλιξθσ 

τθν οδιγθςε να ωκιςει τα παιδιά τθσ να μορφωκοφν περιςςότερο από ότι εκείνθ. Το επίπεδο των 

μακθματικϊν τθσ γνϊςεων φαίνεται αρκετά χαμθλό αν και περιςςότερο παίηουν ρόλο τα αρνθτικά 

ςυναιςκιματα που τθσ προκαλοφν τα μακθματικά παρά θ ζλλειψθ γνϊςεων. Επίςθσ, ενϊ 

αντιλαμβάνεται τθν εργαςιακι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα και τα δεδομζνα ανταγωνιςμοφ, ςυνολικότερα, 

διακατζχεται από χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, αποτζλεςμα είτε τθσ προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ 

είτε βιωματικϊν εμπειριϊν γενικά ςτθ ηωι τθσ.   

Θ Άννα είναι μια γυναίκα 37 διαηευγμζνθ και θ μόνθ με δφο παιδιά ςε μικρζσ θλικίεσ. Θ 

προςωπικι τθσ διαδρομι δεν αφινει να διαφανοφν ςε μεγάλο βακμό ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ 

προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ τθσ εμπειρίασ ι τθσ ςχζςθσ τθσ με τα μακθματικά, οπότε αρκοφμαςτε ςτο 

λόγο τθσ. Ο πρϊθν ςφηυγοσ και οι γονείσ τθσ αναφζρει πωσ είναι απόφοιτοι του δθμοτικοφ ςχολείου 

και πωσ θ ίδια διζκοψε το ςχολείο λόγω αναςφάλειασ. Στο ςφνολο του λόγου τθσ μπορεί να γίνει 

αντιλθπτι θ ανταγωνιςτικότθτα που υπάρχει ςτισ αντιλιψεισ τθσ ςχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του 

ατόμου αλλά και ςχετικά με τισ εκπαιδευτικζσ τθσ εμπειρίεσ ςτο τυπικό ςχολείο και ςτο ΣΔΕ. Επίςθσ 

φαίνεται πωσ θ άποψθ τθσ για τθν εκπαίδευςθ ζχει αλλάξει τϊρα ωσ μθτζρα, αφοφ υποςτθρίηει πωσ θ 

παροχι ενόσ υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ για τα παιδιά τθσ είναι θ πρϊτθ τθσ προτεραιότθτα. Θ 

ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά φαίνεται να είναι αρκετά καλι λόγω τισ προτίμθςθσ τθσ ωσ παιδί ςε 

μακιματα κετικϊν επιςτθμϊν αλλά και λόγω τθσ μεγάλθσ εργαςιακισ τθσ εμπειρίασ (αντίκετα με τισ 

άλλεσ δφο ςυμμετζχουςεσ) ςε εργαςίεσ με χρθματικζσ ςυναλλαγζσ. 

Θ Χριςτίνα είναι μια γυναίκα 52 ετϊν, διαηευγμζνθ και αυτι, με τζςςερα παιδιά ςε μεγάλεσ 

θλικίεσ και ζξι εγγόνια. Θ προςωπικι τθσ πορεία φαίνεται να διακατζχεται από παραδοςιακζσ 

πατριαρχικζσ αντιλιψεισ περί προοπτικισ τθσ γυναίκασ. Γίνεται ζντονα αντιλθπτι θ μετάνοια ςε πολλζσ 

επιλογζσ ςτθ ηωι τθσ οι οποίεσ υποκινικθκαν από το οικογενειακό τθσ περιβάλλον. Το μορφωτικό 

επίπεδο των γονιϊν τθσ ιταν αρχικά χαμθλό και ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό οικονομικό τουσ 

υπόβακρο οδιγθςε ςτθν υποτίμθςθ τθσ ζννοιασ τθσ μόρφωςθσ. Κακοριςτικόσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

αντιλιψεων τθσ αλλά και ςτον επαναπροςδιοριςμό τουσ αργότερα φαίνεται να ιταν ο γάμοσ τθσ, 

οποίοσ ζγινε ςε πολφ μικρι θλικία και διακατζχονταν από εξάρτθςθ. Θ ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά 

ουςιαςτικά ιταν ανφπαρκτθ κακϊσ κεωροφταν αντικείμενο ανϊτερθσ ευφυΐας αλλά και λιψθσ 

εξουςίασ. Ενϊ ο λόγοσ τθσ είναι αρκετά απλοϊκόσ, εντοπίηονται ςθμεία που αποκαλφπτουν μια 

γενικότερθ κοινωνικι ςυνείδθςθ θ οποία δεν υπάρχει ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.   

Ο Γιϊργοσ είναι μαηί με τθ Χριςτίνα ο μεγαλφτεροσ ςυμμετζχων, ζγγαμοσ και με τρία παιδιά ςε 

μεγάλεσ θλικίεσ. Θ προςωπικι του ιςτορία είναι διαφορετικι από τον υπολοίπων κακϊσ θ μετακόμιςθ 

τθσ οικογζνειασ του από τθν Ξάνκθ ςτθ Θεςςαλονίκθ όταν ιταν να φοιτιςει ςτθν Γ’ Δθμοτικοφ 

ςυνδυάςτθκε με το κάνατο του πατζρα του. Το γεγονόσ αυτό αναχαίτιςε τθν εκπαιδευτικι του πορεία 

κακϊσ οι οικονομικζσ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ του το επζβαλλαν. Ζνα επιπλζον χαρακτθριςτικό που 

ανζφερε και φαίνεται να παίηει ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι του διαδρομι είναι πωσ ανικει ςε μωαμεκανι 

οικογζνεια, γεγονόσ που μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθν απόφαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ ςτθ Θεςςαλονίκθ 

να επαναλάβει τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ που είχε ολοκλθρϊςει ςτθ Ξάνκθ. Θ προςπάκεια του για 
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ζνταξθ ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ είναι εμφανισ, αφοφ εκτόσ από τθν πιςτοποίθςθ γνϊςθσ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν αναφζρει πωσ είναι ο μόνοσ από τα πζντε αδζρφια που είναι κάτοχοσ 

διπλϊματοσ αυτοκινιτου. Θ ςχζςθ του με τα μακθματικά φαίνεται να είναι πολφ καλι  λόγω τθσ 

μεγάλθσ προχπθρεςίασ που ζχει ςε εργαςίεσ που απαιτοφςαν μακθματικά. Συνολικά ο λόγοσ του ιταν 

αρκετά πλοφςιοσ ςε λεξιλόγιο ςε ςχζςθ με των υπολοίπων και διακατζχονταν από μια ταπεινότθτα ςε 

όλα τα κζματα που ςυηθτικθκαν. 

Θ ςχζςθ των εκπαιδευόμενων  με το ςχολείο 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ είχαν από μζτρια ζωσ κακι ςχζςθ με το ςχολείο κάτι που αναμενόταν, 

εφόςον ζφταςαν ςτο ςθμείο να το διακόψουν. Οι απαντιςεισ τουσ όςον αφορά τθ ςχζςθ τουσ με το 

ςχολείο δεν ζχουν μεγάλθ απόκλιςθ, κυμαίνονται γφρω από τθν κακι και αποςταςιοποιθμζνθ ςχζςθ 

με το ςχολείο, παρόλο αυτά ο κακζνασ εςτιάηει κάπου διαφορετικά.  

Ο Γιάννθσ χαριτολογϊντασ και αποδίδοντασ ςτο νεαρό τθσ θλικίασ κάνει ξεκάκαρο πωσ θ ςτάςθ 

του απζναντι ςτο ςχολείο δεν ιταν κακόλου κετικι, κάτι που αποτελοφςε ςυνζπεια και αιτία 

ταυτόχρονα, για τισ χαμθλζσ του επιδόςεισ. 

Γιάννθσ: «Κοίτα τι μου ιρκε τϊρα ςτο μυαλό.. Εεε εγϊ όταν πιγαινα ςχολείο ικελα να γίνει 

ςειςμόσ να πζςει το κτιριο… ε εντάξει.. πιτςιρικάσ τϊρα εντάξει… Εεε φαντάςου για να ςτο λζω αυτό 

δεν τα πιγαινα καλά.». , «Εεε και δεν τα πιγαινα καλά εν τζλει..». 

Ο φόβοσ είναι ζνα μια λζξθ που χρθςιμοποιικθκε από κάποιουσ εκπαιδευόμενουσ για να 

περιγράψει τθ ςχζςθ τουσ με το ςχολείο. Μία από αυτοφσ θ Ελζνθ, χαρακτθριςτικά αναφζρει: 

Ελζνθ: «Το φοβόμουν το ςχολείο…, δεν ιμουνα και καλι... δεν μου άρεηε.». 

Ο Γιϊργοσ παρόλο που επιςθμαίνει ότι τελείωςε το Δθμοτικό με άριςτα, αναφζρει ότι θ ςχζςθ 

του με το ςχολείο δεν ιταν και πολφ καλι γιατί ζνοιωκε αναςφάλεια πράγμα που εντεινόταν με τθ μθ 

παροχι βοικειασ από το οικογενειακό του περιβάλλον.   

Γιϊργοσ: «Το τελείωςα το δθμοτικό βζβαια. Και με άριςτα…», «...δεν μ’ άρεηε πολφ.. φοβόμουνα 

κιόλασ τα γράμματα δεν είχα και κάποιον να με ςπρϊξει..». 

Ευκφνεσ ςτο μθ υποςτθρικτικό περιβάλλον δίνει και θ Χριςτίνα μζςα από τισ απαντιςεισ τθσ όςον 

αφορά τθ ςχζςθ τθσ με το ςχολείο. 

Χριςτίνα: «Το τελείωςα ναι ναι... αλλά δεν τα ξζρα μωρζ.. δεν τα ‘μακα τότε.. δεν με ‘μακαν να 

αςχολοφμαι..».   

Τα χαρακτθριςτικά που είχε ωσ μακιτρια όπωσ θ εςωςτρζφεια κακϊσ και θ ςυμπεριφορά των 

εκπαιδευτικϊν ενίςχυςαν τθν κακι ςχζςθ τθσ με το ςχολείο.  

Χριςτίνα: «..ιμουν ζνα μαηεμζνο παιδί… ζφταιγαν και οι εκπαιδευτζσ τότε εκείνα τα χρόνια.». 

Θ Άννα,  χρθςιμοποιϊντασ ωσ κριτιριο τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και τουσ βακμοφσ 

τθσ ςτα μακιματα ςυγκριτικά με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ, φαίνεται να είναι θ μόνθ θ οποία δεν είχε κακι 

ςχζςθ με το ςχολείο. 

Άννα: «Ιμουνα καλι... καλι; Εντάξει ιμουνα... πιγαινα ςτα μακιματα και είχα καλοφτςικουσ 

βακμοφσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ.». 

Ππωσ προαναφζρκθκε θ αρνθτικι ςτάςθ των ςυμμετεχόντων απζναντι ςτο ςχολείο αιτιολογείται 

με διαφορετικό τρόπο από τον κακζνα και φζρνει ςτθν επιφάνεια άλλουσ παράγοντεσ. Για τθ Χριςτίνα 

ςθμαντικό ρόλο φαίνεται να παίηουν κάποια  χαρακτθριςτικά που είχε ωσ μακιτρια, όπωσ θ 

εςωςτρζφεια, αλλά και θ ςυμπεριφορά των τότε εκπαιδευτικϊν, θ οποία διζπονταν από αυςτθρότθτα. 
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Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο παραγόντων επθρζαηε τθ ςτάςθ τθσ μζςα ςτθν τάξθ κακιςτϊντασ τθν 

πακθτικι και περιόριηε τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Κοινι εςτίαςθ ςτθσ απαντιςεισ τουσ φαίνεται να ζχουν ο Γιϊργοσ και θ Χριςτίνα, οι οποίοι 

αποδίδουν τθν κακι ςχζςθ τουσ με το ςχολείο ςτθν ανυπαρξία υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ, 

παράγοντα τον οποίο ο Γιϊργοσ κεωρεί υπεφκυνο για το αίςκθμα αναςφάλειασ που είχε όςον αφορά 

τθν εκπαίδευςθ και τθ μόρφωςθ γενικότερα. Θ Ελζνθ, αναφερόμενθ ςτα ςυναιςκιματα που τθσ 

προκαλοφςε το ςχολείο τονίηει το φόβο που τθν ζκανε να αιςκάνεται και που ενδεχομζνωσ 

προκαλοφταν από υποτίμθςθ του ίδιου τθσ του εαυτοφ, όπωσ κα διακρίνουμε και ςε παρακάτω 

απαντιςεισ τθσ. Τζλοσ ζνα ςτοιχείο που αναφζρκθκε μόνο από τον Γιάννθ, ςτθν προςπάκεια του να 

νοθματοδοτιςει τθν κακι ςχζςθ που είχε με το ςχολείο ωσ μακθτισ, είναι θ μικρι θλικία ςτθν οποία 

βριςκόταν. Θεωρεί πωσ τα χαμθλά επίπεδα ωριμότθτασ  δεν του επζτρεπαν να κατανοιςει τθ ςθμαςία 

του ςχολείου, με αποτζλεςμα να απαξιϊνει τθ ςχολικι εκπαίδευςθ. Θ Άννα αποτελεί εξαίρεςθ κακϊσ 

είναι θ μόνθ που είχε μζτρια προσ κετικι ςτάςθ ωσ μακιτρια όςον αφορά το ςχολείο. Θ ίδια ερμθνεφει 

τθ ςχζςθ με το ςχολείο αναφζροντασ δεδομζνα ςχετικά με τισ παρουςίεσ και τουσ βακμοφσ τθσ 

ςυγκριτικά με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τθσ.  
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 1: Θ ςχζςθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ με το ςχολείο. 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Σχζςθ με το ςχολείο 

Αρνθτικι               
(1,2,4,5) 

Θλικία                                   
(1) 

Αρνθτικά ςυναιςκιματα  
(2,5) 

Μθ υποςτθρικτικό 
περιβάλλον                     

(4,5) 

Χαρακτθριςτικά ϊσ 
μακθτισ/-τρια                  

(4) 

Συμπεριφορά 
εκπαιδευτικοφ                   

(4) 

Μζτρια/ 
αποςταςιοποιθμζνθ                                 

(3) 

Βακμοί και παρουςίεσ      
(3) 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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Λόγοι διακοπισ φοίτθςθσ του ςχολείου από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

Οι εκπαιδευόμενοι αναφζρουν τουσ λόγουσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου τονίηοντασ ο κακζνασ 

ζναν διαφορετικό παράγοντα, ενϊ παράλλθλα δίνουν μια εικόνα του κοινωνικοφ τουσ υπόβακρου.  

Θ Άννα αποτελεί τθ μόνθ εκπαιδευόμενθ που διζκοψε το ςχολείο πριν δϊςει τισ τελικζσ εξετάςεισ 

τθσ Γ’ Γυμναςίου. Ο Γιάννθσ το διζκοψε ςτθν Α’ Γυμναςίου, αφοφ ζμεινε δφο φορζσ ςτθν ίδια τάξθ και 

οι υπόλοιποι τρεισ εκπαιδευόμενοι , θ Ελζνθ, θ Χριςτίνα και ο Γιϊργοσ, είναι απόφοιτοι Δθμοτικοφ. 

Ο Γιάννθσ διζκοψε το ςχολείο ςτθν Α’ τάξθ του  Γυμναςίου. Οι λόγοι ιταν πολλοί, αλλά ωσ 

βαςικότεροσ μπορεί να κεωρθκεί θ υποτίμθςθ τθσ πρακτικισ αξίασ τθσ εκπαίδευςθσ από τον 

οικογενειακό του περίγυρο, πράγμα που είχε ςυνζπειεσ για τθν εκπαιδευτικι πορεία του Γιάννθ. 

Γιάννθσ: «Δοφλευα.. με είχε ο πατζρασ μου ςτο μαγαηί του για αυτό.. από αυτόν ζμακα τθν τζχνθ.. 

βλζπεισ ότι παίηει ςθμαςία και οι γονείσ τϊρα ζτςι.. εεε κα μποροφςε να δϊςει βάςθ.. ςτο ςχολείο.. να 

πει τελείωςε το και από κει και πζρα ότι καταλαβαίνεισ..». 

 Επίςθσ, οι κακζσ ςχολικζσ επιδόςεισ ςε ςυνδυαςμό με τθν αντίλθψθ τθσ υπεροχισ των 

χρθματικϊν απολαβϊν ζναντι των μορφωτικϊν, κακιςτοφν εφκολθ τθν επιλογι τθσ διακοπισ του 

ςχολείου. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ αποτζλεςε και το λόγο για τον οποίο ο Γιάννθσ διζκοψε το ςχολείο για 

να εργαςτεί και να ςτθρίξει τον εαυτό του και ενδεχομζνωσ τθν οικογζνεια του οικονομικά. 

Γιάννθσ: «Εεε 2 φορζσ πιγα ςτθν ίδια τάξθ ςτο γυμνάςιο.. εεε τθ μια φορά ζμεινα από απουςίεσ.. 

γιατί δοφλευα.».  

Αντίςτοιχοσ λόγοσ διακοπισ του ςχολείου αποτυπϊκθκε και ςτθν περίπτωςθ τθσ Χριςτίνασ, θ 

οποία ςταμάτθςε το ςχολείο ςτθ ΣΤ’ δθμοτικοφ. Τθν εκπαιδευτικι τθσ πορεία αναχαίτιςαν οι 

αντιλιψεισ τθσ οικογζνειασ τθσ όςον αφορά τθν αξία τθσ μόρφωςθσ, εμπλουτιςμζνεσ με πατριαρχικζσ 

αντιλιψεισ για τον προοριςμό τθσ γυναίκασ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο γάμοσ και θ τεκνοποίθςθ 

από μικρι θλικία. 

Χριςτίνα: «Ιμουν μικρι και ζπρεπε να παντρευτϊ... κοίτα μυαλά δθλαδι, παλιά μυαλά...», «...οι 

γονείσ μου δεν το κεωροφςαν κάτι ςθμαντικό... Το να είςαι μορφωμζνοσ.». 

Φαίνεται ζντονα μζςα από τα λόγια τθσ, θ αντίκεςθ τθσ με τθ γνϊμθ των γονιϊν τθσ και θ 

απόδοςθ ευκυνϊν.  

Χριςτίνα: «Ζτςι και ηοφςε θ μάνα μου τϊρα και εγϊ ιμουνα λίγο πιο... Είχα λίγο καλφτερεσ 

γνϊςεισ... μποροφςα και να τθ δείρω για αυτά που μου ’πε μικρι.». 

Θ Ελζνθ ςταμάτθςε το ςχολείο αμζςωσ αφοφ τελείωςε το δθμοτικό. Το περιβάλλον του ςχολείου 

τθσ προκαλοφςε περιςςότερο ςτρεσ από ζνα εργαςιακό περιβάλλον και ζτςι αποφάςιςε να μθν 

ςυνεχίςει και άρχιςε να εργάηεται από πολφ μικρι θλικία.  

Ελζνθ: «Τελείωςα το δθμοτικό και ςταμάτθςα και απλά εργαηόμουν από τα 14... Αγχωνόμουν 

πολφ γι’ αυτό δεν ικελα άλλο... καλφτερα δουλειά.». 

Ραρόμοιοσ λόγοσ ζκανε και τθν Άννα να διακόψει το ςχολείο μολονότι ζφταςε μζχρι τθ Γ’ 

γυμναςίου. Ο ανταγωνιςμόσ που υπιρχε μζςα ςτθν τάξθ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και θ ςκλθρι 

αξιολόγθςθ τθσ προςπάκειασ που κατζβαλλε από τουσ εκπαιδευτικοφσ μείωςαν τθν αυτοπεποίκθςθ 

τθσ ωσ μακιτρια. Ζτςι, λόγω αναςφάλειασ για τισ επιδόςεισ τθσ και άγχουσ για τισ τελικζσ εξετάςεισ, 

δεν πιρε το απολυτιριο του Γυμναςίου. 

Άννα: «Πτι δεν κα τα καταφζρω… οπότε τι πάω να δϊςω… Είχα αναςφάλεια.», «…μασ εξετάηανε 

και πολφ… αυτό ο ζνασ αυτό ο άλλοσ.». 

Μοναδικι 

απάντθςθ μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ 

μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

( ≥2 ατόμων) 

11. Γιάννθσ 

12. Ελζνθ 

13. Άννα 

14. Χριςτίνα 

15. Γιϊργοσ 

Μοναδικι 

απάντθςθ μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ 

μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

( ≥2 ατόμων) 

6. Γιάννθσ 

7. Ελζνθ 

8. Άννα 

9. Χριςτίνα 

10. Γιϊργοσ 
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Ο Γιϊργοσ ςταμάτθςε το ςχολείο ςτθ ΣΤ’ Δθμοτικοφ μετά από μια ςειρά γεγονότων. Άρχιςε να 

εργάηεται από πολφ μικρόσ λόγω τθσ οικονομικισ ανάγκθσ τθσ οικογζνειασ μετά τον ξαφνικό κάνατο 

του πατζρα του. Θ μθτζρα του ιταν αμόρφωτθ και λόγω τθσ κατάςταςθσ δεν μποροφςε να αποτελζςει 

για αυτόν ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον απζναντι ςτθ μόρφωςθ. Το παραπάνω εμφανίηεται να 

ςυνδζεται με τθν αναςφάλεια και το φόβο που είχε ο Γιϊργοσ απζναντι ςτο ςχολείο, με αποτζλεςμα θ 

εργαςία να αποτελζςει μονόδρομο για αυτόν. 

Γιϊργοσ: «Το ςταμάτθςα λόγω εργαςίασ. Γιατί ςυγχωρζκθκε ο πατζρασ μου πριν τελειϊςω το 

ςχολείο, το δθμοτικό και μετά είχαμε άλλα... τθ μαμά εγϊ καταλαβαίνεισ τϊρα πωσ ιταν... δεν μ’ άρεηε 

κιόλασ ...φοβόμουν κιόλασ. Φοβόμουν τα γράμματα. Γιατί εγϊ ζχω ζνα κζμα τελειομανίασ. Ρρζπει να 

τα ξζρω να το ξζρω καλά… Εεε θ μαμά δεν μποροφςε να βοθκιςει… δεν ιξερε ιταν και αγράμματθ… να 

μου πει ςιγά μθν φοβάςαι ρε παιδί μου ςιγά τι κα ςε κάνουνε… Ε, κάπου τρόμαηα. Μου άρεηαν και τα 

λεφτά, ε και προτιμοφςα να δουλζψω.». 

Μζςα από τισ ςυνεντεφξεισ μπορεί κανείσ να κεωριςει ότι υπάρχουν κοινοί λόγοι για τθ διακοπι 

όλων των υποψθφίων, με βαςικό τισ αντιλιψεισ τθσ οικογζνειασ τουσ. Οι αντιλιψεισ του οικογενειακοφ 

περίγυρου του κάκε εκπαιδευόμενου όςον αφορά τθν αξία τθσ μόρφωςθσ ςε ςυνδυαςμό τισ 

περιςςότερεσ φορζσ με τθν οικονομικι δυςχζρεια ςτθν οποία υπόκειντο ςυντζλεςαν ςτθν 

απομάκρυνςθ των ερωτϊμενων από τισ ςχολικζσ αίκουςεσ.  

Εκτόσ από τισ αντιλιψεισ για τθν αξία τθσ μόρφωςθσ , οι αντιλιψεισ του οικογενειακοφ περίγυρου 

για τον προοριςμό του κάκε ατόμου ςφμφωνα με το φφλο του, φαίνεται να διαδραμάτιςαν ςθμαντικό 

ρόλο ςτθ ςυνζχεια ι όχι τθσ εκπαίδευςθσ των ερωτϊμενων. Θ αντίλθψθ ότι προοριςμό τθσ γυναίκασ 

αποτελεί ο γάμοσ και θ τεκνοποίθςθ, φαίνεται να υφαίνει  ζνα ςυγκεκριμζνο μοτίβο γφρω από τουσ 

λόγουσ διακοπισ του ςχολείου ςτισ απαντιςεισ των γυναικϊν τθσ ςυνζντευξθσ, ενϊ αντίκετα οι λόγοι 

διακοπισ των ανδρϊν ερωτοφμενων φαίνεται να υποκινοφνται από τθν αντίλθψθ πωσ προοπτικι του 

άνδρα αποτελεί θ οικονομικι ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ του. 

Άλλοσ ζνασ λόγοσ διακοπισ τθσ φοίτθςθσ των εκπαιδευόμενων που αναδφκθκε μζςα από το λόγο 

τουσ φαίνεται πωσ αποτελοφςε θ ανυπαρξία υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ. Θ αδυναμία φπαρξθσ 

υποςτιριξθσ και ενκάρρυνςθσ προσ τθ μόρφωςθ ενδεχομζνωσ οφείλεται ςτο μορφωτικό επίπεδο τθσ 

οικογζνειασ του κάκε ερωτϊμενου, το οποίο δεν ιταν ιδιαίτερα υψθλό ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ (βλ. 

4.1. Ρροφίλ εκπαιδευόμενων). 

Θ αναςφάλεια και ο φόβοσ που προκαλοφνταν από το ςχολείο και τθ μόρφωςθ γενικϊσ, 

αναφζρκθκε ωσ λόγοσ διακοπισ από κάποιουσ ερωτϊμενουσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ προκαλοφταν 

αυτά τα ςυναιςκιματα γίνεται αντιλθπτό πωσ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο αλλά 

και τθ ςτάςθ του απζναντι ςτο ςχολείο. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 2: Τάξθ διακοπισ φοίτθςθσ του ςχολείου από τουσ εκπαιδευόμενουσ το ΣΔΕ.

 

  

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Τάξθ διακοπισ φοίτθςθσ 
ςχολείου 

Αϋ Γυμναςίου                                  
(1) 

ΣΤϋ Δθμοτικοφ                      
(2,4,5) 

Γϋ Γυμναςίου                                
(3) 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο 2 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 3: Λόγοι διακοπισ φοίτθςθσ του ςχολείου από τουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ. 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Διακοπι φοίτθςθσ 
ςχολείου 

Οικογενειακό 
υπόβακρο        

(1,4,5) 

Οικονομικι κατάςταςθ     
(1,5) 

Αντιλιψεισ                                 
(1,4) 

Αξία μόρφωςθσ    
(1,4) 

Φυλετικι προοπτικι 
(4) 

Ζλλειψθ μόρφωςθσ               
(5) 

Σφςτθμα του 
ςχολείου                  

(1,3) 
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Κίνθτρα των εκπαιδευόμενων για τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ  

Πςον αφορά τα κίνθτρα των εκπαιδευόμενων φαίνεται πωσ οι ςυμμετζχοντεσ 

αποφάςιςαν να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ, για λόγουσ, που ςχετίηονται με τθ φάςθ τθσ ηωισ τθν 

οποία διανφουν και τισ ανάγκεσ που προκφπτουν. Ζχουν διαπιςτϊςει ότι χρειάηονται τυπικά 

προςόντα, όπωσ το απολυτιριο,  που κα τουσ επιτρζψουν να ανταπεξζλκουν καλφτερα ςτθσ 

ανάγκεσ και ςυνκικεσ τθσ ηωισ τουσ. Στισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει αυτι θ διαπίςτωςθ-

ανάγκθ, το κίνθτρο τθσ εγγραφισ ςτο ΣΔΕ αποτελεί κακαρά προςωπικό ςτόχο για ατομικι 

εξζλιξθ. 

Για τον Γιϊργο βαςικό κριτιριο για τθν εγγραφι του ςε ΣΔΕ αποτζλεςε θ ανάγκθ 

απόκτθςθσ του απολυτθρίου τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και αξιοποίθςθσ του ςτον 

επαγγελματικό του χϊρο. Του εμφανίςτθκε μια ευκαιρία επαγγελματικισ εξζλιξθσ, τθν οποία 

λόγω ζλλειψθσ του απολυτθρίου δεν μποροφςε να αδράξει. Αυτόν το λόγο ςε ςυνδυαςμό με το 

κίνθτρο των επιπλζον χρθματικϊν απολαβϊν που κα κζρδιηε αν μποροφςε να βελτιϊςει τθν 

εργαςιακι του κζςθ, αναφζρει ωσ βαςικό του κίνθτρο για τθν εγγραφι του ςτο ΣΔΕ.   

Γιϊργοσ: «.…ςτθ δουλειά μου ζχουμε 3 τμιματα (οδθγϊν, χειριςτϊν, εργατϊν )...Εεε το 

περαςμζνο καλοκαίρι λοιπόν ικελε θ προϊςταμζνθ  κάποια άτομα από το τμιμα εργατϊν, κατά 

αυτιν αξιόλογα ασ ποφμε, να τα μεταφζρει ςτο τμιμα των χειριςτϊν... εγϊ λοιπόν δεν 

μποροφςα να πάω... αυτό κεωρείται εξζλιξθ... γιατί παίρνεισ ζνα δίπλωμα του χειριςτι, το 

οποίο το αποκτάσ δουλεφοντασ ωσ βοθκόσ χειριςτι, ςε ζνα χρόνο… και αυτό ςε βοθκάει ςαν 

εξζλιξθ, επαγγελματικι εξζλιξθ… και φυςικά αν ζχεισ αυτό το δίπλωμα παίρνεισ και παραπάνω 

λεφτά ζτςι, αυτόσ ιταν ο λόγοσ για το κίνθτρο.». 

Ρροςκζτει ζπειτα και τισ νζεσ γνϊςεισ που κα κζρδιηε από τθ φοίτθςθ του ςτο ΣΔΕ ωσ 

κριτιριο για τθν εγγραφι του. Θ εξζλιξθ του δθλαδι ωσ άνκρωποσ όςον αφορά το γνωςτικό 

τομζα φαίνεται να τον απαςχολεί, παρόλα αυτά όμωσ δεν δίνει τόςο βάροσ όςο ςτθν 

επαγγελματικι εξζλιξθ που προανζφερε.  

Γιϊργοσ: «Εεε και για να μάκω κάποια περιςςότερα πράγματα ασ ποφμε… Σαν 

άνκρωποσ… να ξζρω.». 

Θ Ελζνθ εξιςτορεί ολόκλθρθ τθ διαδικαςία και προϊςτορία πίςω από τθν απόφαςθ τθσ για 

εγγραφι ςτο ΣΔΕ, ενδεχομζνωσ προςπακϊντασ να τονίςει τθν επίγνωςθ που είχε. Τονίηει πωσ θ 

απόφαςθ τθσ ιταν αποτζλεςμα ςοβαρισ ςκζψθσ ζπειτα από τθν ενκάρρυνςθ και τθν 

παρακίνθςθ φιλικοφ τθσ προςϊπου. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ που είχε λόγω του ςταδίου που 

βριςκόταν θ προςωπικι τθσ ηωι (διαηευγμζνθ και παιδιά ςε μεγάλεσ θλικίεσ) διευκόλυνε τθν 

κατεφκυνςθ τθσ απόφαςθσ τθσ. Στα παραπάνω προςκζτει ωσ ςθμαντικό παράγοντα και μια 

μακρά ανάρρωςθ ςτθν οποία είχε το χρόνο να ςκεφτεί ςοβαρά τθν εγγραφι ςε ΣΔΕ και να το 

αποφαςίςει.   

Ελζνθ: «…τζλοςπαντων κάποια ςτιγμι.. όταν τα παιδιά μεγάλωςαν εγϊ χϊριςα… τα 

παιδιά παντρεφτθκαν, τα 2 τουλάχιςτον, τα κορίτςια… Εεε εγϊ είχα αρκετό χρόνο ϊςτε να 

ςκεφτϊ τότε ςοβαρά και μζςα από μια περιπζτεια υγείασ που είχα ακόμθ πιο πολφ ελεφκερο 

χρόνο ϊςτε να αναρρϊςω.. ότι είναι κάτι που ικελα να κάνω.. πζραςαν κάποια χρόνια και 

ζγινα καλά …Το ςκζφτθκα πολφ ςοβαρά... Ε με παρακίνθςε και μια πάρα πολφ καλι φίλθ 

κακθγιτρια… θ οποία μου είπε ότι δεν ζχεισ να φοβάςαι τίποτα.. πιγαινε κάντο.. και κάπωσ 

ζτςι ξεκίνθςα.». 
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Ρζρα από τουσ παραπάνω παράγοντεσ ,θ Ελζνθ αναφζρει ωσ ςθμαντικότερο κίνθτρο τθσ 

ανάγκθ τθσ να τελειϊςει το ςχολείο. Θ μεταβίβαςθ τθσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ τθσ 

Ελλάδασ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςτο γυμνάςιο, αποτζλεςε για αυτιν, μία καταπιεςμζνθ 

επικυμία και για αυτό το λόγο θ εγγραφι τθσ ςτο ΣΔΕ ζγινε πραγματικότθτα. Θ πρακτικι 

απόκτθςθ του απολυτθρίου υπάρχει χαμθλότερα ςτθν ιεραρχία των κινιτρων τθσ, με τισ 

δθλϊςεισ τθσ να τονίηουν τθν ανάγκθ τθσ για κζςπιςθ και επίτευξθ προςωπικοφ ςτόχου.   

Ελζνθ: «...μείνει ςαν απωκθμζνο ότι εγϊ ποτζ δεν πιγα γυμνάςιο… Εεε … Ροτζ δεν το 

ςκεπτόμουν ότι κα το κάνω ςοβαρά… Ιταν και λίγο ςτθ ςκζψθ θ απόκτθςθ απολυτθρίου και 

είναι ακόμθ δθλαδι αυτό το πράγμα.. πζρα από αυτό ο κακαρόσ λόγοσ ιταν κακαρά για μζνα.. 

γιατί ιταν κάτι που δεν είχα κάνει ποτζ.. και ικελα να το ξεκινιςω και να το τελειϊςω…». 

Θ ιςτορία τθσ Άννασ όςον αφορά τθν απόφαςθ τθσ να φοιτιςει ςτο ΣΔΕ ζχει παρόμοια 

χαρακτθριςτικά με τθσ Ελζνθσ. Θ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου που απζκτθςε ζπειτα από 

ζνα πρόβλθμα υγείασ που τθν ανάγκαςε να μείνει άνεργθ, ιταν το αρχικό τθσ ζναυςμα. Θ μθ 

δυνατότθτα επιςτροφισ τθσ ςτθ εργαςία ςυντζλεςε ςτθν ενίςχυςθ τθσ απόφαςθσ τθσ.    

Άννα: «..Ζπακα ζνα ατφχθμα κ αναγκάςτθκα να ςταματιςω τθ δουλειά.. και επειδι δεν 

μπορϊ κιόλασ να γυρίςω ςτθν ίδια δουλειά είπα αφοφ κάκομαι να πάω να τελειϊςω το 

ςχολείο... και νομίηω ιτανε από τισ καλφτερεσ επιλογζσ που ζχω κάνει.». 

Επίςθσ θ Άννα φαίνεται να ςυνδζει τθν απόφαςθ τθσ με τθ διευκόλυνςθ εφρεςθσ 

εργαςίασ μζςω τθσ απόκτθςθσ απολυτθρίου παρόλο αυτά αναφζρει πωσ ζχει μεγαλφτερουσ 

ςτόχουσ όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ. Θ ςυνζχεια τθσ εκπαίδευςθσ  φαίνεται να υπερτερεί ωσ 

επιλογι ςε ςχζςθ με τθν εφρεςθ εργαςίασ.  

Άννα: «...ςίγουρα κα με βοθκιςει να βρω δουλειά αλλά βαςικά εγϊ κζλω να ςυνεχίςω.. 

να κάνω και άλλα.». 

Θ Χριςτίνα ζρχεται ςε ςυμφωνία με το πλαίςιο των κινιτρων των άλλων δφο γυναικϊν 

τθσ ζρευνασ. Οι μεγάλεσ θλικίεσ των παιδιϊν τθσ φαίνεται να τθν απελευκζρωςαν από το ρόλο 

τθσ ωσ μθτζρα με αποτζλεςμα να ανακεωριςει παρελκοντικζσ επιλογζσ τθσ ηωισ τθσ. 

Επιςθμαίνει τθ ςθμαςία τθσ κζςπιςθσ προςωπικοφ ςτόχου μζςα από τθν εςτίαςθ ςτισ 

προςωπικζσ τθσ ανάγκεσ και όχι ςτισ γνϊμεσ τρίτων. Θ απόφαςθ να γραφτεί ςτο ΣΔΕ φαίνεται 

να αποτζλεςε για τθ Χριςτίνα απάντθςθ ςτθν ανάγκθ τθσ για αυτοπραγμάτωςθ τθσ  και  

ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ τθσ ωσ γυναίκα, αν λθφκεί υπόψθ και το κοινωνικό τθσ 

υπόβακρο. 

Χριςτίνα: «...ζχει και δουλειά το παιδί μου (το μικρότερο)… εεε… και είπα και εγϊ να 

κάνω κάτι και  για μζνα τϊρα ςτα γεράματα για το άτομο μου ξεσ… μιασ και δεν το κάνα ςτα 

νιάτα μου. Το μετάνιωςα πάρα πολφ δθλαδι. Ρερίεργο μου φαίνεται… είπα μια μζρα, κφμωςα 

πολφ με τον εαυτό μου και λζω κα πάω. Και το ξεκίνθςα. Και δεν μετανιϊνω κακόλου… δθλαδι 

είμαι τόςο ευχαριςτθμζνθ.». 

Χριςτίνα: «Δθλαδι να ςου πω το πιρα απόφαςθ, βάηω ςτόχο… Να το κάνεισ και ςυ αυτό. 

Δθλαδι να λεσ εγϊ κα το κάνω. Ξεσ τι είπα και ο Κεόσ ο ίδιοσ να κατζβει εγϊ κα πάω και κα το 

τελειϊςω. Αν το πω όμωσ τζλειωςε… Πλα αυτά τα βαλα ςτθν άκρθ και λζω Μαρία-Ελζνθ κα 

κάνεισ κάτι για τον εαυτό ςου δεν με νοιάηει εμζνα τι κα πει ο ζνασ και ο άλλοσ… Εμζνα μου 

ζλειπε.». 
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Για τον Γιϊργο το κίνθτρο για να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ ιταν ξεκάκαρο και πρακτικό. Ωσ 

άνεργοσ αναφζρει πωσ το βαςικό του μζλθμα ιταν να βρει μια εργαςία. Μολονότι αναγνωρίηει 

τθσ αξία τθσ εργαςιακισ του εμπειρίασ και όχι κάποιου τίτλου ςπουδϊν ςε ζναν εργαςιακό 

χϊρο, αναγκάςτθκε να αποδεχτεί τθ ςφγχρονθ εργαςιακι κατάςταςθ για βιοποριςτικοφσ 

λόγουσ και να αναβακμίςει τθ μόρφωςθ του.  

Γιϊργοσ: «Σε αυτό το ςχολείο ιρκα… θ μόνθ προχπόκεςθ ιταν θ εργαςία… Δεν 

μποροφςα… Εεε ηθτοφςανε από διάφορεσ εργαςίεσ ενϊ εμπειρία είχα, ηθτοφςανε και κάποιο 

τίτλο ςπουδϊν.. το οποίο δεν ζχει κάποιο ζξτρα… παραπάνω να πάρω λεφτά.. ενϊ θ εμπειρία 

μου ιτανε αυτι που χρειαηόταν… και όμωσ οι επιχειριςεισ άρχιςαν ςιγά ςιγά να το κζλουν 

αυτό… και ζτςι αναγκάςτθκα.». 

Αναφζρει ςυγκεκριμζνα πωσ το απολυτιριο από τθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ αποτελεί 

βαςικι προχπόκεςθ και για τισ αιτιςεισ που ςυμπλθρϊνει μζςω ΑΣΕΡ ( Ανϊτατο Συμβοφλιο 

Επιλογισ Ρροςωπικοφ,) άρα θ απόκτθςθ του αποτελοφςε ευκεία και μόνθ επιλογι. 

Γιϊργοσ: «Να μποροφμε να μπαίνουμε να κάνουμε κάποια αίτθςθ ςτον ΑΣΕΡ… είναι  

βαςικι προχπόκεςθ… Να ζχεισ τελειϊςει βαςικι εκπαίδευςθ. Βαςικι προχπόκεςθ. Ζχω κοπεί 

μια χρονιά από αυτό .Δθλαδι όταν πιγα ιμουν επιτυχϊν και δεν το γνϊριηα… Δθλαδι εγϊ 

υπολόγιηα ότι με το δθμοτικό ιμουν εντάξει… Νόμιηα ότι είναι μζχρι το 85. Ενϊ μζχρι το 80 

όποιοσ ζχει τελειϊςει το δθμοτικό μζχρι τότε ζχει τελειϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.. 

Μετά το 80 όμωσ ζχει αλλάξει ο νόμοσ και θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ζχει και το γυμνάςιο.. 

.Εεε… και αυτι ιταν δθλαδι θ μόνθ προχπόκεςθ. Μόνο, εντελϊσ εργαςιακό το κζμα. Για να 

μπορζςω αυτό, να βρω δουλειά.». 

Γίνεται αντιλθπτό  πωσ τα κίνθτρα των ςυμμετεχόντων είτε είναι εξαρτϊμενα από 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ και αφοροφν τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ και πρόοδο, είτε από 

εςωτερικοφσ παράγοντεσ και ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, τθν ικανοποίθςθ 

ανεκπλιρωτθσ επικυμίασ και τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων. 

Ο Γιϊργοσ και ο Γιάννθσ, αποτζλεςαν τουσ μόνουσ οι οποίοι διλωςαν ξεκάκαρα πωσ 

εργαςιακοί λόγοι ιταν αυτοί που τουσ οδιγθςαν να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ. Θ επιδίωξθ να 

ενταχκοφν ςτθν απαςχόλθςθ θ αν ιδθ εργάηονται να προαχκοφν ι να αναλάβουν καινοφργιουσ 

επαγγελματικοφσ ρόλουσ φαίνεται πωσ αποτζλεςαν τα κίνθτρα τουσ για εγγραφι. Ο Γιάννθσ, 

ωσ ο μόνοσ εργαηόμενοσ, δείχνει να ςυνειδθτοποίθςε τθν ευνοϊκότερθ, με όρουσ χρθματικϊν 

απολαβϊν, εργαςιακι κατάςταςθ που κα μποροφςε να βιϊνει και ζτςι επζλεξε και αυτόσ να 

φοιτιςει ςτο ΣΔΕ. Θ ανεργία, από τθν άποψθ ςτζρθςθσ, χρθμάτων ιταν αυτι που κακόριςε τθν 

απόφαςθ του Γιϊργου για φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ, αλλά και τθσ Άννασ ςε μικρότερο βακμό βζβαια. 

Επίςθσ αξίηει να αναφερκεί πωσ θ Άννα είναι θ μόνθ ςυμμετζχουςα που ανζφερε τθν 

επικυμία να ςυνεχίςει τθν εκπαίδευςθ και μετά το ΣΔΕ βάηοντασ ςε δεφτερθ μοίρα, αν και 

άνεργθ, τθ μεγαλφτερθ ανταγωνιςτικότθτα που κα τθσ προςφζρει το απολυτιριο ςτθν εφρεςθ 

εργαςίασ. Ενδεχομζνωσ θ επικυμία τθσ αυτι να πθγάηει από τθν αντίλθψθ πωσ όςο αυξάνεται 

το επίπεδο εκπαίδευςθσ τόςο αυξάνεται και θ ςυνολικι αυτοεκτίμθςθ. 

Τζλοσ, ο λόγοσ τθσ Χριςτίνασ και τθσ Ελζνθσ φζρνει ςτθν επιφάνεια κάποια ςτοιχεία τα 

οποία μποροφν να ςχθματίςουν ζνα κοινό πλαίςιο γφρω από τα κίνθτρα που είχαν για 

εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ. Οι ςυγκεκριμζνεσ γυναίκεσ, ζχοντασ ζνα ιςτορικό με ςυναιςκιματα 

αναςφάλειασ και χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ όςον αφορά τθν εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία, 
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επζλεξαν να ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ για εκπλιρωςθ δικϊν τουσ προςωπικϊν 

αναγκϊν. Θ κζςπιςθ και θ επίτευξθ ενόσ προςωπικοφ ςτόχου, όπωσ αυτοφ τθσ φοίτθςθσ ςε 

ΣΔΕ, αποτζλεςε το βαςικό τουσ κίνθτρο, όχι τόςο για γνωςτικοφσ ι επαγγελματικοφσ λόγουσ 

αλλά περιςςότερο για τθν ενδυνάμωςθ τθσ ταυτότθτασ τουσ και ενίςχυςθ του ίδιου τουσ του 

εαυτοφ. Ο χαρακτθριςμόσ τθσ διακοπισ του ςχολείου ωσ ‘απωκθμζνο’ αιτιολογεί το κίνθτρο 

τουσ και δείχνει ακόμθ περιςςότερο τθν αντίλθψθ για βελτίωςθ του αυτοςεβαςμοφ τουσ μζςω 

τθσ εκπαίδευςθσ ςτο ΣΔΕ. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 4: Κίνθτρα των εκπαιδευόμενων όςον αφορά τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ.

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Κίνθτρα για τθν εγγραφι 
ςτο ΣΔΕ 

Εξωτερικά               
(1,3,5) 

Ζυρεςθ εργαςίασ                       
(3,5) 

Εργαςιακι εξζλιξθ                      
(1) 

Χρθματικζσ απολαβζσ               
(1,5) 

Εςωτερικά             
(1,2,3,4) 

Ρροςωπικόσ 
ςτόχοσ/αυτοπραγμάτωςθ 

(2,4) 

Ανεκπλιρωτθ επικυμία              
(2,4) 

Γνϊςεισ                                         
(1,3) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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Εμπόδια για τθν εγγραφι ςτο ΣΔΕ 

Οι απαντιςεισ  των εκπαιδευόμενων  διακρίνουν κάποια πλαίςια ςτα οποία μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν τα εμπόδια που μπορεί να ςυνάντθςαν πριν να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ ι τουσ 

περιοριςτικοφσ παράγοντεσ που μπορεί να κακυςτζρθςαν αυτιν τουσ τθν απόφαςθ. Τα εμπόδια που 

ανζφεραν, αν υπιρχαν, ςχετίηονται με πρακτικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ ενόσ ενιλικα, όπωσ 

ο χρόνοσ και οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ και με τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

Ο Γιάννθσ αναφζρει πωσ δεν υπιρχε κάποιοσ περιοριςτικόσ παράγοντασ για τον ίδιο και πωσ 

απλά δεν είχε μπει ςτισ προτεραιότθτεσ του να ςυνεχίςει τθν εκπαίδευςθ γιατί δεν είχε χρειαςτεί. 

Μζςω τθσ ανάγκθσ απόκτθςθσ  του απολυτθρίου που προζκυψε για τον εργαςιακό του χϊρο προζκυψε 

και θ ιδζα εγγραφισ ςτο ΣΔΕ. 

Γιάννθσ: «Ναι… Εεε το εμπόδιο βαςικά ιτανε το μυαλό μου… Το μυαλό μου με εμπόδιηε να μθν 

πάω, δεν είχα κάποιο άλλο ταμποφ δθλαδι… να πω τι δθλαδι; Δεν το χα ςκεφτεί και τόςο ςοβαρά ασ 

ποφμε… Μετά μου δόκθκε το κίνθτρο και ζτςι... για αυτό το λόγο ιρκα εδϊ πζρα.». 

Θ αναφορά ωσ περιοριςτικοφ παράγοντα του ίδιου του ‘μυαλοφ’ του ενδεχομζνωσ να ςχετίηεται 

με τθ κεϊρθςθ τθσ επιλογισ του να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ, ωσ ςωςτι και εν τζλει προωκθτικι για τθν 

εξζλιξθ τθσ ηωισ του. 

 Τα πρακτικά προβλιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ Ελζνθσ ιταν αυτά που τθν απζτρεπαν επί 

ςειρά ετϊν να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ, παρόλο που ςαν ςκζψθ υπιρχε ςτο μυαλό τθσ. Θ ζλλειψθ ελεφκερου 

χρόνου, λόγω οικογενειακϊν υποχρεϊςεων και εργαςίασ δεν τθσ επζτρεπε τθν επιχείρθςθ μιασ τζτοιασ 

απόφαςθσ.   

Ελζνθ: «Εμπόδια… Εεε το ςκεφτόμουνα πολλά χρόνια.., για να γραφτϊ ςτο ςχολείο... Φυςικά με 

τα παιδιά μικρά… ςε μια ζντονθ ηωι… τότε εργαηόμουνα τζλοςπαντων… ζπρεπε να κάνω 2 δουλειζσ.. 

ιταν πάρα πολφ δφςκολο… δεν το φανταηόμουνα.». 

Μζςα από τα λόγια τθσ διαφαίνονται και οι οικονομικοί λόγοι που ζπαιξαν ρόλο ςτθ μθ 

ιεράρχθςθ τθσ εγγραφισ ςτο ΣΔΕ ωσ προτεραιότθτα. Θ οικονομικι τθσ ανάγκθ, τθν ανάγκαηε να 

εργάηεται εντατικά κάνοντασ δφο δουλειζσ, γεγονόσ που περιόριηε ακόμθ περιςςότερο τισ επιλογζσ τθσ 

και άρα και τισ αποφάςεισ τθσ όςον αφορά τθ ςυνζχεια τθσ εκπαίδευςθσ . 

Θ Άννα ζρχεται ςε ςυμφωνία με τθν Ελζνθ αναφζροντασ τισ τυπικζσ ευκφνεσ ενόσ ενιλικα, όπωσ 

θ εργαςία και οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, ωσ περιοριςτικοφσ παράγοντεσ για τθν απόφαςθ τθσ να 

εγγραφεί ςτο ΣΔΕ. Συμπλθρϊνει τα λεγόμενα τθσ, αναδεικνφοντασ ζναν ακόμθ παράγοντα που τθν 

εμπόδιηε αρκετά χρόνια να πάρει τθν απόφαςθ να εγγραφεί , αυτόν τθσ δφςκολθσ πρόςβαςθσ ςτο 

χϊρο του ΣΔΕ λόγω μεγάλθσ απόςταςθσ από τθν κατοικία τθσ. 

Άννα: «...τα τόςα χρόνια δεν ιρκα γιατί ζμενα μακριά, ζμενα Ρεραία, μετά ιταν τα παιδιά μικρά... 

Δοφλευα.». 

Ζνασ ακόμθ παράγοντασ που ζπαιξε ρόλο ςτθν αποτροπι τθσ  Άννασ να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ 

φαίνεται να είναι θ προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τθσ εμπειρία με όλο το ςυναιςκθματικό φορτίο που 

αυτι ςυνεπάγεται για τθν ίδια. Τα αρνθτικά ςυναιςκιματα, όπωσ θ αναςφάλεια για τθν αξιολόγθςθ,  

που υπιρχαν κατά τθ διάρκεια των μακθτικϊν τθσ χρόνων και αποτζλεςαν ζναν από τουσ λόγουσ 
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διακοπισ τθσ ςχολικισ τθσ φοίτθςθσ φαίνεται πωσ εκτόσ του ότι υπιρχαν ακόμθ, επθρζαςαν και τθν 

απόφαςθ τθσ να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ αναβάλλοντασ τθν.  

Άννα: «Είχα και αναςφάλεια… Το ςκεφτόμουν… Ράλι εξετάςεισ.. εγϊ είχα αναςφάλεια και γι’ 

αυτό. Για αυτό κιόλασ δεν πιγα να δϊςω τα μακιματα να ςυνεχίςω ςτο λφκειο τότε.». 

Θ Χριςτίνα τονίηει πωσ ότι εμπόδια και αν υπιρχαν δεν τθν επθρζαςαν.  Θ προςιλωςθ ςτο ςτόχο 

τθσ να φοιτιςει ςτο ΣΔΕ και θ ανάγκθ ικανοποίθςθσ από το ατομικό επίτευγμα είναι ςτοιχεία που 

διαφαίνονται ςτο λόγο τθσ. Αναφζρει πωσ τα επικριτικά λόγια του κοινωνικοφ τθσ περίγυρου, λόγω τθσ 

αντίλθψθσ που υπάρχει για τισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ, όχι μόνο τθν άφθςαν 

ανεπθρζαςτθ αλλά ςχεδόν τθν ϊκθςαν περιςςότερο. 

Χριςτίνα: «Τα εμπόδια τα ζβαλα ςτθν άκρθ.. γιατί αν άκουγα τον κόςμο, τουσ γφρω μου,.. ααα κα 

πασ τϊρα εςφ ςτα γεράματα… γιατί είμαι και μεγάλθ… Μθν ξεχνάσ ζχω 6 εγγόνια... αλλά είπα εγϊ δεν 

μπορϊ; Μπορϊ! Είπα πάω… Τζλοσ.». 

Συνεχίηοντασ, αναφζρει τθ δυςκολία που βιϊνουν οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ κατά τθ 

διάρκεια τθσ φοίτθςθσ τουσ, λόγω των αυξθμζνων υποχρεϊςεων που ζχουν ςε ςχζςθ με τουσ 

ανιλικουσ μακθτζσ του τυπικοφ ςχολείου. Αν και θ ίδια άνεργθ, φαίνεται να αντιλαμβάνεται τθν πίεςθ 

που βιϊνει ζνασ ενιλικασ, εργαηόμενοσ εκπαιδευόμενοσ του ΣΔΕ και ενδεχομζνωσ για αυτόν το λόγο 

απαντάει κατά αυτόν τον τρόπο όςον αφορά τα εμπόδια τθσ εγγραφισ ςτο ΣΔΕ. Στθν προςπάκεια τθσ 

να δϊςει ζμφαςθ ςτθ δυςκολία τθσ απόφαςθσ για εγγραφι ςτο ΣΔΕ , ςυνδζει τα εμπόδια που βίωςαν 

οι ενιλικεσ για τθν εγγραφι ςτο ΣΔΕ, με τουσ περιοριςτικοφσ παράγοντεσ που ζχουν κατά τθ διάρκεια 

τθσ φοίτθςθσ τουσ .   

Χριςτίνα: «Εγϊ ξφπνθςα το πρωί ζκανα τόςεσ δουλειζσ για να ζρκω εδϊ.. κατάλαβεσ? Είναι 

τελείωσ διαφορετικό (ςε ςχζςθ με τουσ ανιλικουσ μακθτζσ). Ρολφ δφςκολο είναι. Δίνουμε πραγματικό 

αγϊνα. Ειδικά και όταν εργάηεται ο άλλοσ δίνει τα πάντα… Φαντάςου τϊρα να ξυπνάσ και να κάνεισ 

όλα τα πράγματα που είναι να κάνεισ ςτθν κακθμερινότθτα ςου και χειρότερα άλλα ζξτρα που ζρχονται 

και ςυ όμωσ να λεσ κα είςαι εκεί παρϊν ςτρατιϊτθσ!». 

Ο Γιϊργοσ παρόλο που αναφζρει πωσ δεν ςυνάντθςε εμπόδια ςχετικά με τθν απόφαςθ του να 

εγγραφεί ςτο ΣΔΕ, δθλϊνει πωσ πριν το πάρει απόφαςθ τον διακατείχε ζνα αίςκθμα ντροπισ το οποίο 

πιγαηε από τον ίδιο λόγω τθσ αντίλθψθσ που είχε για τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ μεγάλθσ 

θλικίασ. Σε αυτόν τον παράγοντα ζρχεται να προςτεκεί, θ αναςφάλεια που αιςκανόταν ωσ προσ τισ 

απαιτιςεισ του ΣΔΕ και ο φόβοσ πωσ δεν κα μπορεί να ανταπεξζλκει ςε αυτζσ. Θ ςκζψθ του για 

εγγραφι ςτο ΣΔΕ προκαταβάλλονταν από άγχοσ, το οποίο πιγαηε από τθν πίεςθ που κα είχε να 

διαχειριςτεί ςτθν περίπτωςθ εφρεςθσ εργαςίασ και παράλλθλθσ φοίτθςθσ του ςτο ΣΔΕ. Με δεδομζνο 

ότι προτεραιότθτα του είναι θ εφρεςθ εργαςίασ, καταλιγει και αυτόσ ςτα λεγόμενα τθσ Χριςτίνασ για 

να τονίςει τθν αξία τθσ απόφαςθσ του να εγγραφεί, αναφερόμενοσ ςτισ δυςκολίεσ που κα χρειαςτεί να 

αντιμετωπίςει.  

Γιϊργοσ: «Εμπόδια δεν υπιρχανε... Και παρόλο που πριν γραφτϊ ντρεπόμουνα.. είμαι και 

μεγάλοσ μωρζ.. Από μόνοσ μου. Φοβόμουνα τα μακιματα βαςικά.. Δθλαδι ότι πρζπει εγϊ να 

διαβάςω.. Εγϊ εκείνο το διάςτθμα ιμουν άνεργοσ. Και λζω, αν τυχόν πιάςω δουλειά, που κα μπορϊ να 

διαβάςω κιόλασ; Δεν κα μπορϊ και ςτα δφο. Αλλά όταν ιρκα και ςυηιτθςα με τθ διευκφντρια μου λζει 
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δεν χρειάηεται μου λζει τίποτα, απλά παρουςία… Γιατί βρίςκεισ μια δουλειά πωσ να... κάποιοι 

ςυνάδελφοι εδϊ εκπαιδευόμενοι δουλεφουνε... δφςκολο είναι. Αυτό είναι δφςκολο και ςτο νεαρό. 

Φαντάςου τϊρα τον εαυτό ςου δθλαδι να δουλεφεισ ζνα 8ωρο, πιεςμζνο και να πασ και να διαβάςεισ.. 

ατόμων μικρϊν που είςτε εςείσ… δφςκολο είναι.». 

Είναι αντιλθπτό πωσ περιοριςτικόσ παράγοντασ των ςυμμετεχόντων για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ  

εγγραφισ ςτο ΣΔΕ αποτελοφν οι ‘τυπικζσ ευκφνεσ’ τθσ ηωισ ενόσ ενιλικα ςε μια οργανωμζνθ κοινωνία. 

Θ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου τουσ για τθ ςυνζχεια τθσ εκπαίδευςθσ τουσ αποτελοφςε μια 

δφςκολθ επιλογι  αφοφ θ ζλλειψθ του προθγοφταν.  

Οι οικογενειακζσ ευκφνεσ πρωτοςτατοφν ςτο λόγο των δφο γυναικϊν τθσ Ελζνθσ και τθσ Άννασ 

αφοφ και οι δφο αναφζρουν πωσ θ ςυνζχιςθ τθσ εκπαίδευςθσ τουσ ιταν μια ρεαλιςτικι επιλογι αφοφ 

ο ρόλοσ τουσ ωσ μθτζρεσ είχε ολοκλθρωκεί. 

Τρεισ από τουσ πζντε εκπαιδευόμενουσ, θ Ελζνθ, θ Άννα και ο Γιϊργοσ αναφζρκθκαν ςτθν 

εργαςία που είχαν και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςτθν επιδιωκόμενθ κατάςταςθ να αποκτιςουν, ωσ 

περιοριςτικό παράγοντα για τθν απόφαςθ τουσ να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ. Για αυτοφσ θ εργαςία 

αποτελοφςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ λόγω των οικονομικϊν υποχρεϊςεων που διζκεταν αλλά και 

γενικότερα για το βιοποριςμό τουσ. Γίνεται αντιλθπτό πωσ θ κάλυψθ των οικονομικϊν αναγκϊν 

προζχει τθσ βελτίωςθσ του μορφωτικοφ επιπζδου για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Άρα ςε περιπτϊςεισ όπωσ 

τθσ Άννασ που θ οικονομικι ανάγκθ κακόριςε τθν εφρεςθ και δεφτερθσ δουλειάσ ,θ προοπτικι 

ςυνζχιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ τθσ δεν υφίςταντο. Για τον Γιϊργο, ο οποίοσ ιταν άνεργοσ , ζπαιξε 

περιοριςτικό παράγοντα ςτθν απόφαςθ εγγραφισ του ςτο ΣΔΕ, θ αδυναμία παρακολοφκθςθσ ι 

μελζτθσ που κα προζκυπτε ςτθν περίπτωςθ εφρεςθσ εργαςίασ. 

Ο λόγοσ του Γιάννθ είναι αρκετά διαφορετικόσ από  των υπολοίπων, ενδεχομζνωσ γιατί είναι ο 

μόνοσ εργαηόμενοσ και χωρίσ οικογζνεια. Αναφζρει πωσ δεν υπιρχε κάποιοσ περιοριςτικόσ παράγοντασ 

για αυτόν και πωσ θ απόφαςθ του λιφκθκε από τθν ανάγκθ που προζκυψε ςτο χϊρο εργαςίασ του. Σε 

ςυμφωνία μαηί του περί περιοριςμϊν ζρχεται θ Χριςτίνα από διαφορετικι κατεφκυνςθ. Τονίηει τθν 

ανάγκθ τθσ να επιτφχει το ςτόχο τθσ να τελειϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και τθν απάκεια τθσ ωσ 

προσ οποιονδιποτε εμπόδιο, κάνοντασ αιςκθτι τθ δυναμικι που τθσ προςφζρει αυτι τθσ θ επιλογι. 

Ζνασ ακόμθ παράγοντασ που αναφζρκθκε κυρίωσ από τθν Άννα, και φάνθκε να αποτελεί εμπόδιο 

ςτθν επιλογι τθσ να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ είναι θ προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τθσ εμπειρία. Ζνασ από τουσ 

λόγουσ διακοπισ τθσ φοίτθςθσ τθσ ςτο τυπικό ςχολείο, όπωσ ζχει θ ίδια αναφζρει, ιταν θ αναςφάλεια 

που τθσ προκαλοφςε. Φαίνεται λοιπόν πωσ για τθν ίδια, θ εγγραφι τθσ ςτο ΣΔΕ τθσ προκάλεςε το ίδιο 

ςυναίςκθμα, πικανόν γιατί είναι ςυνδεδεμζνο με οποιαδιποτε εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 5: Εμπόδια που ςυνάντθςαν οι εκπαιδευόμενοι όςον αφορά τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ. 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Εμπόδια για τθν 
εγγραφι ςτο ΣΔΕ 

Εξωτερικά                    
(2,3,5) 

Ζλλειψθ χρόνου            
(2,3,5) 

Οικογζνεια             
(2,3) 

Εργαςία              
(2,3,5) 

Φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ              
(3,5) 

Τοποκεςία              
(3) 

Απαιτιςεισ               
(5) 

Εςωτερικά                  
(1,3,5) 

Ρροθγοφμενθ 
εκπαιδευτικι εμπειρία 

(3) 

Ο ίδιοσ ο 
εκπαιδευόμενοσ               

(1,5) 

Ζλλειψθ κινιτρου     
(1) 

Χαμθλι 
αυτοεκτίμθςθ            

(5) 

Υπζρβαςθ 
εμποδίων                  

(4) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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Υποκατθγορία: Ο ρόλοσ του κοινωνικοφ-οικογενειακοφ περίγυρου για τθν απόφαςθ 

εγγραφισ τουσ ςτο ΣΔΕ  

Ο οικογενειακόσ και γενικότερα ο κοινωνικόσ περίγυροσ αναφζρκθκε από όλουσ ςχεδόν 

τουσ ςυμμετζχοντεσ (τζςςερισ ςτουσ πζντε) κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ για τα κίνθτρα που 

είχαν και τα εμπόδια που μπορεί να ςυνάντθςαν για τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ και φαίνεται να 

διαδραμάτιςε κάποιο ρόλο ςτθν απόφαςθ τουσ.  

Ο Γιάννθσ ιταν ο μόνοσ ςυμμετζχων ο οποίοσ δεν ανζφερε τον κοινωνικό του περίγυρο 

ςτισ απαντιςεισ του ςχετικά με τθν απόφαςθ του να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ. Φαίνεται πωσ δεν 

υπιρχε καμία γνϊμθ από το περιβάλλον του, (πικανόν να μθν γνϊριηαν καν τθν απόφαςθ του), 

καμία εξάρτθςθ και δφναμθ επιρροισ όςον αφορά τθ ςυνζχεια τθσ εκπαίδευςθσ του. Θ 

απόφαςθ του ιταν μια κακαρά  ατομικι επιλογι, γεγονόσ που μπορεί να πθγάηει από τθν 

ανεξαρτθςία που ζχει κατακτιςει ωσ άνκρωποσ. 

Γιάννθσ: «…τίποτα, τίποτα.. δεν μου είπαν κάτι... Ροιοσ δθλαδι να μου πει και τι; Εγϊ 

αποφαςίηω τι κα κάνω.». 

Θ Ελζνθ φαίνεται να αντλεί αυτοπεποίκθςθ αναφερόμενθ ςτισ αντιδράςεισ των παιδιϊν 

τθσ. Τονίηει τθ ςτιριξθ που τθσ παρείχαν ςτθν απόφαςθ τθσ να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ και 

αιςκάνεται πωσ τα παιδιά τθσ, αναγνωρίηουν και καυμάηουν τθν προςπάκεια τθσ. 

Ενδεχομζνωσ, αυτά τα ςυναιςκιματα να λειτουργοφν και αντίςτροφα, να υπάρχει δθλαδι μια 

αμφίδρομθ ςχζςθ. Δθλαδι, μζςω τθσ αποδοχισ που δζχεται θ Ελζνθ για τθν απόφαςθ τθσ να 

επιβεβαιϊνεται περιςςότερο για τθν επιλογι τθσ. 

Ελζνθ: «…από τα παιδιά μου ιδιαίτερα.. γιατί ο ςφηυγοσ δεν υπάρχει ζτςι κ αλλιϊσ.. και 

πειράγματα και τζτοια.. και ξζρεισ μθν κάνεισ κοπάνεσ και πιγαινε και ςχολείο κ όλα αυτά.. και 

είναι κ περιφανα.. χαίρονται πάρα πολφ για αυτό που ζκανα… Χαίρονται που εγϊ προςπάκθςα 

και τα κατάφερα.». 

Για τθν Άννα φαίνεται πωσ θ πλειοψθφία ιταν υποςτθρικτικι ωσ προσ τθν απόφαςθ τθσ 

παρόλο αυτά, υπιρχαν κάποια επικριτικά ςχόλια λόγω τθσ θλικίασ τθσ από τον κοινωνικό τθσ 

περίγυρο, αλλά δεν φαίνεται να τθν επθρζαςαν τόςο πολφ.   

Άννα: «Oι πιο πολλοί με ςτθρίξανε, τουσ φάνθκε περίεργο αλλά ιταν εκεί. Ντάξει 

ακοφςτθκε τϊρα και το μάκε γζρο γράμματα… που λζνε αλλά εντάξει.». 

Σε γενικζσ γραμμζσ και το περιβάλλον τθσ Χριςτίνασ ιταν υποςτθρικτικό εκτόσ κάποιων 

επικριτικϊν ςχολίων αναφερομζνων ςτθν θλικία και ςτθν υποτικζμενθ ανικανότθτα τθσ. 

Φαίνεται πάντωσ πωσ τα παιδιά τθσ παρείχαν /παρζχουν βοικεια και τα αρνθτικά ςχόλια δεν 

τθν επθρζαςαν κακόλου. Θ απόφαςθ τθσ να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ, φαίνεται να προκάλεςε αλλαγι 

ςτον κακιερωμζνο ρόλο τθσ, από μθτζρα ςε ανεξάρτθτθ γυναίκα που εςτιάηει ςτον εαυτό τθσ. 

Χριςτίνα: «Ναι, ναι κάποιοσ κόςμοσ ιταν.. (επικριτικόσ).. θλικία… ότι δεν μπορείσ… αλλά 

είπα δεν με νοιάηει εγϊ κα πάω.. και απαιτϊ και να με βοθκιςετε!! Είπα όπωσ εγϊ ςασ ζςτελνα 

εςάσ και κάνατε φροντιςτιρια. Τϊρα κα κάνετε εςείσ ςε μζνα φροντιςτιριο.. οφτε καν το 

ςκεφτόμουν αυτό ότι κα μου ςυμβεί μια μζρα.. αλικεια.. και ςιμερα ιμουν τόςο χάλια που 

δεν ικελα να ζρκω και μου λζει ο γιοσ μου πιγαινε μικρι κοπανατηοφ.. .τα παιδιά μου με 

ςτθρίηουνε ευτυχϊσ πάρα πολφ.. .μου λζει ο γιοσ μου αυτό είναι εκβιαςμόσ. Εγϊ αυτόν ζχω. 

Λζω εγϊ γιατί ςασ ςτιριηα.. τϊρα εςείσ.». (αςτειευόμενθ). 
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Για τον Γιϊργο φαίνεται να μθν υπιρξε κάποιο εμπόδιο προερχόμενο από τον κοινωνικό 

του περίγυρο, αφοφ δεν ανζφερε κάτι τζτοιο. Συγκεκριμζνα, ο οικογενειακόσ του περίγυροσ, θ 

ςφηυγοσ και τα παιδιά του, ιταν κετικοί απζναντι ςτθν απόφαςθ του και φαίνεται να του 

παρζχουν το περιβάλλον που χρειάηεται για να ςυνεχίςει τθ φοίτθςθ του. 

Γιϊργοσ: «Είχα και μια καλι υποςτιριξθ από τθ ςφηυγο μου.. Τα παιδιά μου με 

κοροιδεφανε. ε παπποφ λζει που κα πασ τϊρα.. (χαριτολογϊντασ)... Πχι, όχι, δεν είχα κάτι 

τζτοιο.». (επικριτικότθτα).  

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ εκτόσ του Γιάννθ υποςτιριξαν πωσ ο οικογενειακόσ τουσ 

περίγυροσ, τουσ παρείχε ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον όςον αφορά τθν απόφαςθ τουσ να 

εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ. Είναι λογικό να κεωρθκεί πωσ θ διαφορά αυτι ςτο λόγο του Γιάννθ 

πθγάηει από το γεγονόσ πωσ δεν ζχει αποκτιςει οικογζνεια, κεςμό που οι υπόλοιποι 

χρθςιμοποίθςαν ςτο λόγο τουσ. Γίνεται αντιλθπτι θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ οικογενειακισ τουσ 

κατάςταςθσ και τθσ ςτιριξθσ τθσ οποίασ είχαν. Ο Γιϊργοσ, ωσ ο μόνοσ ζγγαμοσ ςυμμετζχων, 

ανζφερε και τθ ςυνειςφορά τθσ ςυηφγου του ςτθν υποςτιριξθ που του παρζχεται ,ενϊ οι τρεισ 

γυναίκεσ ςυμμετζχουςεσ, θ Ελζνθ, θ Χριςτίνα και θ Άννα, ωσ διαηευγμζνεσ με παιδιά, ανζφεραν 

αποκλειςτικά τα παιδιά τουσ ωσ φορείσ βοικειασ για τθν απόφαςθ που πιραν και τθν 

υλοποίθςθ αυτισ. Τζλοσ, θ φπαρξθ κάποιων επικριτικϊν ςχόλιων προσ τθν απόφαςθ τθσ Άννασ 

και τθσ Χριςτίνασ ,από τον κοινωνικό τουσ περίγυρο, αφοροφςε το θλικιακό όριο που κεωρείτε 

πωσ μπαίνει ςτθν εκπαίδευςθ ι τθν υποτικζμενθ ανικανότθτα επίτευξθσ του ςυγκεκριμζνου 

ςτόχου. Ραρόλο αυτά, φαίνεται να μθν επζδραςαν αρνθτικά ςτθν απόφαςθ τουσ ι ςτθν 

ψυχολογία τουσ, εςτιάηοντασ και οι δφο ςτθ κετικι υποςτιριξθ των οικείων τουσ.
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6
3

 

 Επόμενοι ςτόχοι των εκπαιδευόμενων όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ μετά το ΣΔΕ 

Οι επόμενοι ςτόχοι των ςυμμετεχόντων όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ φαίνεται να κακορίηονται 

από τθν ιεράρχθςθ που ζχει για αυτοφσ θ εφρεςθ εργαςίασ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ του Γιάννθ, ο 

οποίοσ είναι ο μόνοσ εργαηόμενοσ, δεν αποτελεί παράγοντα θ εφρεςθ εργαςίασ, αλλά θ ιδθ κατοχι τθσ 

είναι αυτι που κακορίηει το τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ του πορείασ. Θ Ελζνθ και ο Γιϊργοσ κζτουν ωσ 

προτεραιότθτα τουσ τθν εφρεςθ εργαςίασ  ενϊ αντίκετα θ Άννα και θ Χριςτίνα αναφζρουν τθν 

επικυμία τουσ για ςυνζχεια τθσ εκπαιδευτικισ τουσ πορείασ. Ενδεχομζνωσ, ο λόγοσ αυτοφ του 

διαχωριςμοφ ςτισ επικυμίεσ τουσ να είναι όχι μόνο θ κζλθςθ τουσ για περαιτζρω μόρφωςθ αλλά και θ 

πρακτικι αδυναμία υλοποίθςθσ αυτισ τθσ απόφαςθσ, όςον αφορά το βιοποριςτικό παράγοντα. 

Επίςθσ, αν και θ μόνθ ςυμμετζχουςα με παιδιά ςε μικρζσ θλικίεσ είναι θ Άννα θ οποία δθλϊνει πωσ 

κζλει να ςυνεχίςει, δεν γίνεται να παραλθφκεί ο παράγοντασ των οικογενειακϊν υποχρεϊςεων ενόσ 

ενιλικα από μια τζτοια απόφαςθ. Ραρόλα αυτά αξίηει να τονιςτεί πωσ ο εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ τθσ 

Άννασ και τθσ Χριςτίνασ είναι ςε μια τελείωσ διαφορετικι κατεφκυνςθ από αυτι που είχε θ ηωι τουσ 

μζχρι τϊρα και ενδεχομζνωσ ςθματοδοτεί και τθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ ωσ ανκρϊπουσ.  

Οι ςτόχοι του Γιάννθ τελειϊνουν ςτθν αποφοίτθςθ του από το ΣΔΕ όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ. 

Φαίνεται πωσ το βιοποριςτικό κομμάτι ςτθ ηωι του, αν και δεν μποροφν να ιεραρχθκοφν αυτζσ οι 

ανάγκεσ, ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία από τθν ανάπτυξθ του μορφωτικοφ του επιπζδου. Θ ζλλειψθ 

χρόνου λόγω εργαςίασ, τθν οποία ζχει αναφζρει και ωσ περιοριςτικό παράγοντα τθσ τωρινισ φοίτθςθσ 

του ςτο ΣΔΕ είναι ο κφριοσ λόγοσ για τθν άποψθ του αυτι.  

Γιάννθσ: «Πχι, όχι δεν ζχω κάτι τζτοιο ςτο μυαλό μου... Δεν κα προλαβαίνω κιόλασ δθλαδι... Εδϊ 

και τϊρα με το ηόρι πολλζσ φορζσ... Είναι θ δουλειά ςτθ μζςθ.». 

 Θ Ελζνθ ςυμφωνϊντασ με τον Γιάννθ αναφζρει πωσ δεν είναι προτεραιότθτα τθσ να ςυνεχίςει 

τθν εκπαιδευτικι τθσ πορεία και πωσ για αυτιν προζχει θ εφρεςθ εργαςίασ αφοφ αυτόν τον καιρό είναι 

άνεργθ. 

Ελζνθ: «Εεε, δεν νομίηω... Δεν είναι προτεραιότθτα μου δθλαδι... Ρροτιμϊ να βρω μια δουλειά... 

Αν είχα ίςωσ το ςκεφτόμουν αλλιϊσ.». 

 Θ Άννα ςε τελείωσ διαφορετικι κατεφκυνςθ όχι μόνο κεωρεί δεδομζνθ τθ ςυνζχεια τθσ ςτο 

λφκειο αλλά ευελπιςτεί ςτθν ειςαγωγι τθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και ςυγκεκριμζνα ςτο 

μακθματικό τμιμα. Ενδεχομζνωσ θ φιλοδοξία τθσ αυτι να πθγάηει από τθν αγάπθ που ζχει προσ το 

αντικείμενο των μακθματικϊν, παρόλα αυτά αναφζρει πρακτικοφσ παράγοντεσ που μπορεί να τθν 

εμποδίςουν ςτθν εκπλιρωςθ αυτισ τθσ επικυμίασ όπωσ θ θλικία τθσ και θ δεδομζνθ ανεργία ςτθν 

Ελλάδα. 

Άννα: «Κζλω να ςυνεχίςω... Καλά το λφκειο το κεωρϊ δεδομζνο... Είναι να ςυνεχίςω και μετά! 

Σαν επιςτιμθ ςε ηθλεφω πάρα πολφ... κα ικελα πάρα πολφ να γίνω μακθματικόσ! Δεν νομίηω ότι λόγω 

θλικίασ δθλαδι… και είναι και ότι δεν κα βρω και δουλειά... Τζλοςπαντων μακάρι να μπορζςω.». 

Και θ Χριςτίνα φανερϊνει τθν επικυμία τθσ να ςυνεχίςει τθν πορεία τθσ ςτθν εκπαίδευςθ.  

Αναφζρει μάλιςτα ωσ επιδιωκόμενο ςτόχο τθν τεχνικι ςχολι γεωπονίασ , τομζα ο οποίοσ ςυγγενεφει 

με προθγοφμενθ εργαςιακι εμπειρία που ζχει αναφζρει.  

Χριςτίνα: «Κζλω να ςυνεχίςω! κζλω να τελειϊςω γεωπονικι... Μου πάει νομίηω... Ναι, 3 χρόνια 

είναι. Ξζρεισ τι; Γιατί; Μελιςςοκόμοσ αφοφ τθν ζχω κάνει τθ δουλειά.». 

Ο Γιϊργοσ φαίνεται να βάηει ωσ προτεραιότθτα τθν εφρεςθ εργαςίασ και για αυτό το λόγο 

αναφζρει πωσ δεν ςκοπεφει να ςυνεχίςει τθν εκπαίδευςθ του. Αναγνωρίηει, ωσ άνεργοσ πωσ λόγω τθσ 
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μεγάλθσ του θλικίασ, θ ανταγωνιςτικότθτα ςτθν αγορά τον επιτάςςει να ζχει προχπθρεςία και όχι 

απαραίτθτα εκπαιδευτικά πειςτιρια. Φαίνεται πωσ αυτι θ επιλογι είναι αναγκαςτικι για αυτόν και 

πωσ κα μποροφςε να αλλάξει μόνο ςτο ενδεχόμενο που είχε ιδθ δουλειά  και θ αξία κάποιασ 

πιςτοποίθςθσ ιταν θ περαιτζρω εδραίωςθ ςτο επάγγελμα του. 

Γιϊργοσ: «Δυςτυχϊσ όχι… Από άποψθ δεν με παίρνουν τα χρόνια… Γιατί ςκζφτθκα να γίνω 

τεχνολόγοσ τροφίμων, ζχει ηιτθςθ δθλαδι αυτι θ δουλειά.. εεε… όμωσ δεν με παίρνουν τα χρόνια... 

Δεν μπορϊ εγϊ τϊρα ςτα 52 να πάω ςε μια εργαςία και να μου πει ζχεισ προχπθρεςία και να πω όχι 

δεν ζχω. Αν δεν είχα απολυκεί... να ‘μουνα ςε ζνα εργοςτάςιο δθλαδι... να τελείωνα το ςχολείο, ναι, 

ίςωσ να το ‘βλεπα. Μελλοντικά να ‘χω 1 χαρτί να μπορζςω να εδραιϊςω τθν ειδικότθτα μου... Αυτό 

τίποτα άλλο.». 
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Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Επόμενοι εκπαιδευτικοί 
ςτόχοι μετά το ΣΔΕ 

Λιξθ                                 
(1,2,5) 

Εφρεςθ εργαςίασ                    
(2,5) 

Ζλλειψθ χρόνου λόγω 
εργαςίασ                                 

(1) 

Συνζχεια                            
(3,4) 

Τριτοβάκμια                                  
(3) 

Τεχνικι ςχολι                             
(4) 

                                              
 

  
 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 6: Επόμενοι εκπαιδευτικοί ςτόχοι των εκπαιδευόμενων μετά το ΣΔΕ. 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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 Ικανοποίθςθ ωσ προσ τον τρόπο επιβίωςθσ  

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ τθσ θμι-δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, παρόλο που ζγινε προςπάκεια 

αναδιατφπωςθσ τθσ ςε κάκε εκπαιδευόμενο ανάλογθ με τθ ροι του λόγου του αλλά και των 

απαντιςεων του/τθσ, δθμιοφργθςε κάποιεσ αντιδράςεισ, όπωσ αμθχανία ι προςπάκεια αποφυγισ. Οι 

αντιδράςεισ αυτζσ ιταν εμφανείσ μζςω χειρονομιϊν, αλλαγι τόνου και αλλαγι  ταχφτθτασ φωνισ. Το 

γεγονόσ ότι θ πλειοψθφία των εκπαιδευόμενων ςτα ΣΔΕ είναι άνεργοι ι μερικϊσ απαςχολοφμενοι, 

κατά ςυνζπεια και το ςυγκεκριμζνο δείγμα, αιτιολογεί ενδεχομζνωσ τισ παραπάνω αντιδράςεισ. 

Ο Γιάννθσ είναι ο μόνοσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ ο οποίοσ εργάηεται. Στθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ δεν προκλικθκε κάποια αμθχανία, αφοφ διλωςε ευχαριςτθμζνοσ από τθν εργαςία του. Θ 

ανάγκθ για περιςςότερα χριματα και όχι απλι κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν του ιταν κάτι που 

τόνιςε. 

Γιάννθσ: «Κοίταξε από κζμα από τθ δουλειά μου, εμζνα μ αρζςει θ δουλειά που κάνω ζτςι,.. εεε 

ςίγουρα κα ικελα να παίρνα κάποια λεφτά ,κάποια χριματα παραπάνω τζλοςπαντων… Αλλά γενικά με 

καλφπτει τουλάχιςτον τα βαςικά μου τα καλφπτει εμζνα θ δουλειά μου.». 

Θ ανεργία, οι ελαςτικζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ, οι ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου και γενικά θ 

ςυνολικότερθ εργαςιακι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα,  είναι λογικό να μθν ζχει αφιςει ανεπθρζαςτουσ και 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευόμενουσ. Κάτι που εντοπίηεται και ςτο λόγο τθσ Ελζνθσ όταν αναφζρει 

τθν προςπάκεια τθσ για εφρεςθ εργαςίασ. 

Ελζνθ: «Εεε, ψάχνω δουλειά.. είναι πολφ δφςκολο να βρω.. ΟΚ.. παιδεφομαι με τα 8μθνα όπου 

δεν με παίρνουνε.. όπου τζλοςπαντων.», «...είναι δφςκολα γενικά δεν κα το κρφψω.». 

Ο λόγοσ του Γιϊργου ςυνολικά, είναι ςφμφωνοσ με τα παραπάνω ςχόλια κακϊσ μζςα από τθ 

ςυνζντευξθ άφθςε να φανεί θ δυςαρζςκεια για τθν εργαςιακι του κατάςταςθ, θ επικυμία αλλαγισ τθσ 

και θ αναγνϊριςθ τθσ δυςκολίασ για εφρεςθ εργαςία ςτθν Ελλάδα. 

Στον αντίποδα θ Άννα απαντάει ςτθν ερϊτθςθ περί επιβίωςθσ με αναφορά ςτθν εκελοντικι 

εργαςία και όχι με αναφορά ςε κάποιο τρόπο βιοποριςμοφ, εξιδανικεφοντάσ τθν, ενδεχομζνωσ ςε μια 

προςπάκεια για αποφυγι τθσ αμθχανίασ. Θ απάντθςθ τθσ ςυνοδεφτθκε από  επιφωνιματα χαράσ και 

ζντονεσ κινιςεισ, γεγονόσ που μπορεί να επαλθκεφει το παραπάνω. 

Άννα: «..μου αρζςει που είμαι ςχολικι τροχονόμοσ.. είναι ωραία.. είναι και τα παιδιά.. είναι 

ωραία.». (εκελοντικι δουλειά). 

Θ απάντθςθ τθσ Χριςτίνασ κρφβει και αυτι μια αςάφεια αν και ςφμφωνα με τα λεγόμενα τθσ, 

κζλει να αλλάξει τθν εργαςιακι τθσ κατάςταςθ και να εργαςτεί. Γίνεται αντιλθπτι θ ανάγκθ προβολισ 

του μόχκου τθσ και θ  επίρριψθ ευκυνϊν ςτα παιδιά τθσ για το ότι δεν εργάηεται. Θ αλλαγι ςτον τόνο 

τθσ φωνισ τθσ (πιο ψιλι)  ιταν ζκδθλθ κακϊσ ανζφερε χαρακτθριςτικά:  

Χριςτίνα: «Καλά.. εγϊ κζλω να δουλζψω.. αλλά δεν με αφινουν τα παιδιά μου… Λζνε μαμά τϊρα 

κα ξεκουραςτείσ.. ζχω φάει τθ δουλειά με το κουτάλι…». 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 7: Λκανοποίθςθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ ωσ προσ τον τρόπο επιβίωςισ τουσ. 

 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Ικανοποίθςθ ϊσ προσ τον 
τρόπο επιβίωςθσ 

Δυςαρζςκεια                     
(2,5) 

Οικονομικι δυςχζρεια                                 
(5) 

Οικονομικι κρίςθ                                 
(2,5) 

Ρροςπάκεια εφρεςθσ 
εργαςίασ                               

(2,5) 

Σχετικι ικανοποίθςθ                  
(1)  

Αμθχανία/Υπεκφυγι 
ερϊτθςθσ                               

(3,4) 

Ρροςωπικι προβολι                  
(4) 

Εξιδανίκευςθ κατάςταςθσ           
(3) 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 3 Επίπεδο 2 Επίπεδο 0 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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4.2. Α’ μζροσ: Ο ρόλοσ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι 

Οι απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων ςε αυτό το μζροσ αφοροφν το 10 ερευνθτικό ερϊτθμα που 

αναφζρεται ςτισ αντιλιψεισ τουσ για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο τθσ ενιλικθσ ηωισ ςε ατομικό 

επίπεδο. Για να ςκιαγραφθκεί ο ρόλοσ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι των εκπαιδευόμενων, 

διατυπϊκθκαν ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν εργαςία και τθν κακθμερινότθτα, δφο βαςικοφσ τομείσ ςτουσ 

οποίουσ θ χριςθ και ο ρόλοσ των μακθματικϊν κακίςταται ορατόσ/ ςυνειδθτοποιείται. Στο τζλοσ του Α 

μζρουσ γίνεται θ ςφγκριςθ των αντιλιψεων των εκπαιδευόμενων πριν και μετά τθ φοίτθςθ τουσ ςτο 

ΣΔΕ.  

 

1) Θεωρείσ/κεωρείτε ότι χρθςιμοποιείτε τα μακθματικά ςτθν επαγγελματικι ςασ απαςχόλθςθ; Τι 

μακθματικά, πότε και με ποιο τρόπο? Μπορείτε να μου δϊςετε ζνα παράδειγμα; 

Σε αυτιν τθν ερϊτθςθ όπωσ είναι λογικό, λόγω τθσ εργαςιακισ κατάςταςθσ των περιςςοτζρων, 

υπιρχε το ελεφκερο για αναφορά ςτθ χριςθ μακθματικϊν ςε προθγοφμενθ εργαςιακι εμπειρία. 

Επίςθσ οι μακθματικζσ ζννοιεσ που αναφζρκθκαν ιταν κατά πλειοψθφία από τθν φλθ του δθμοτικοφ, 

γεγονόσ που δικαιολογείται κακϊσ οι περιςςότεροι διζκοψαν το ςχολείο ςε παρόμοια θλικία. Οι τρείσ 

από τουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ, ο Γιάννθσ, θ Άννα και ο Γιϊργοσ αναφζρκθκαν ςτθν υψθλι χριςθ των 

μακθματικϊν ςτθν προθγοφμενθ εργαςιακι τουσ απαςχόλθςθ κακϊσ κεωροφν ότι αποτελοφςαν 

ςυςτατικό μζροσ για τθ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν που αναλάμβαναν. Ενϊ από τθν άλλθ θ Χριςτίνα 

και θ Ελζνθ κεωροφν πωσ ζκαναν από μερικι ζωσ μθδενικι χριςθ των μακθματικϊν ςτουσ 

προθγοφμενουσ εργαςιακοφσ τουσ χϊρουσ. 

Τα μακθματικά με τθ μεγαλφτερθ χριςθ που αναφζρκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ιταν οι 

βαςικζσ πράξεισ με φυςικοφσ αρικμοφσ, θ πρόςκεςθ, θ αφαίρεςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ. 

Ραρατθρικθκε πωσ θ διαίρεςθ δεν μπαίνει ςτισ βαςικζσ πράξεισ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, αφοφ τθν 

κατατάςςουν ςε ζνα επίπεδο δυςκολίασ επιπλζον. 

Θ χριςθ των βαςικϊν πράξεων με φυςικοφσ αρικμοφσ ιταν τα μακθματικά που αναφζρκθκαν 

από τθν πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων ,  τον Γιάννθ, τθν Άννα, τθν Χριςτίνα και τον Γιϊργο. Άτομα με 

αρκετά διαφορετικζσ επαγγελματικζσ απαςχολιςεισ όπωσ ξυλουργόσ, ταμίασ, μελιςςοκόμοσ και 

βαφζασ υφαςμάτων αντίςτοιχα. Ενδεχομζνωσ ζνα κοινό ςθμείο που μπορεί να αιτιολογεί αυτι τθν 

χριςθ ςε τόςο διαφορετικισ φφςθσ επαγγζλματα, είναι οι μετριςεισ που μποροφν να προκφψουν ςε 

κακζνα από αυτά, ςε οποιοδιποτε ςφνολο αντικειμζνων. 

Για παράδειγμα το επάγγελμα του Γιάννθ ωσ ξυλουργόσ, απαιτοφςε μετριςεισ μικουσ ,ςε υλικά 

όπωσ ξφλο ,αλλά και μετριςεισ των πλευρϊν εςωτερικϊν χϊρων ενόσ κτθρίου για τθν ςωςτι 

τοποκζτθςθ των επίπλων που καταςκεφαηε. Θ χριςθ των μετατροπϊν των μονάδων μζτρθςθσ, 

ανάλογα με τισ διαςτάςεισ που προζκυπταν και των πράξεων μεταξφ τουσ, κρίνονται αναγκαίεσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο επάγγελμα από τον Γιάννθ.   

Θ Χριςτίνα από τθν άλλθ, κεωρεί τα μακθματικά αρκετά μικρό παράγοντα ςτθν εργαςία τθσ ωσ 

μελιςςοκόμοσ. Κατατάςςει τισ εργαςίεσ που ιταν υπεφκυνθ ςτισ χειρωνακτικζσ εργαςίεσ, με μικρι 

εξαίρεςθ τισ μετριςεισ των μελιςςιϊν που πραγματοποιοφςε, ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφςε πράξεισ 

φυςικϊν αρικμϊν.  

Μοναδικι 

απάντθςθ μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 



69 
 

6
9

 

Αντίκετα με τθ Χριςτίνα, θ Άννα αναφζρεται ςτα μακθματικά ωσ ςυςτατικό ςτοιχείο ςτθ δουλειά 

τθσ, μιασ και το επάγγελμα του ταμία είναι ςτθν κοινι γνϊμθ ςυνυφαςμζνο με τα μακθματικά. Εκτόσ 

από τισ μετριςεισ χρθμάτων που πραγματοποιοφςε κακθμερινά, θ εμπλοκι τθσ με τα μακθματικά 

πραγματοποιοφταν και κατά τθ δθμιουργία μθνιαίων προγραμμάτων εργαςιϊν και καταςτάςεων 

κοςτολόγθςθσ προϊόντων, εργαςία που αποτελοφςε ευκφνθ τθσ.  

Τζλοσ, ο Γιϊργοσ φαίνεται να είναι ο ςυμμετζχοντασ με τθ μεγαλφτερθ χριςθ μακθματικϊν ςτο 

χϊρο εργαςίασ του. Ωσ βαφζασ υφαςμάτων, εκτόσ από τισ μετριςεισ μθκϊν υφάςματοσ και λίτρων 

χρωςτικϊν ουςιϊν αναφζρεται ξεκάκαρα και ςτθ χριςθ άλλων ςυνόλων αρικμϊν, όπωσ δεκαδικϊν και 

κλαςμάτων, θ οποία ιταν απαραίτθτθ για τισ μετριςεισ που απαιτοφνταν. Οι βαςικζσ πράξεισ μεταξφ 

αυτϊν των ςυνόλων και οι μετατροπζσ μεταξφ τουσ αποτελοφςαν γνϊςεισ που προχπιρχαν από το 

Δθμοτικό ςτον Γιϊργο, αλλά ενιςχφκθκαν μζςω τθσ πρακτικισ τουσ εφαρμογισ ςτθν εργαςία του. 

Επίςθσ, αποτελοφςε ευκφνθ του θ εκτίμθςθ και θ διόρκωςθ τθσ παραγωγισ ςυμπεριλαμβανομζνων 

των προςκζςεων ςυςτατικϊν ςτισ ‘ςυνταγζσ’ των χρωμάτων. Για τθν εκπλιρωςθ αυτϊν των 

κακθκόντων χρθςιμοποιοφςε ποςοςτά, ζτςι ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ επιδιωκόμενθ παραγωγι. 

Ο Γιάννθσ αναφζρει πωσ ςτο τωρινό του επάγγελμα (εργάτθσ ςτο αεροδρόμιο) δεν χρειάηονται τα 

μακθματικά και για αυτό το λόγο κάνει αναφορά ςτο προθγοφμενο του επάγγελμα (ξυλουργόσ), ςτο 

οποίο κεωρεί πωσ τα μακθματικά ζπαιηαν τον κφριο ρόλο.  

Γιάννθσ: «Στο τμιμα εργατϊν του αεροδρομίου, ζχει τρία τμιματα. Το τμιμα εργατϊν, το τμιμα 

οδθγϊν και το τμιμα.. κακαρίςτριεσ είναι γυναίκεσ.», «Να χουμε εξυπθρετιςει ασ ποφμε τα αεροπλάνα 

ανάλογα με τθν εταιρία.. φόρτωμα.. ξεφόρτωμα τζτοια.», «Τϊρα τα χρθςιμοποιϊ λιγότερο πολφ 

λιγότερο.. δεν τα χρειάηομαι τϊρα εντάξει.». 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ αν και τα δφο επαγγζλματα (ξυλουργόσ και εργάτθσ) μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν ωσ περιςςότερο χειρωνακτικά, θ διαφορά τθσ χριςθσ των μακθματικϊν είναι πολφ 

μεγάλθ. Θ χριςθ των μακθματικϊν γίνεται ξεκάκαρθ μζςα από τα παραδείγματα που χρθςιμοποιεί ο 

ίδιοσ για να εξθγιςει το προθγοφμενο επάγγελμα του. Φαίνεται να χρθςιμοποιεί με άνεςθ διαφορετικά 

ςφνολα αρικμϊν, όπωσ φυςικοφσ και δεκαδικοφσ και μακθματικζσ πράξεισ, όπωσ πρόςκεςθ και 

πολλαπλαςιαςμό, για να περιγράψει ζνα παράδειγμα τθσ εργαςίασ του και να επεκτείνει το 

ςυλλογιςμό του. Θ αναφορά ςτισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθ χριςθ αρικμομθχανισ υποδεικνφει μια 

βακφτερθ εννοιολογικι κατανόθςθ των μακθματικϊν πράξεων που γνωρίηει, ζςτω και εμπειρικά ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δθλαδι είναι εμφανζσ πωσ υπάρχει θ γνϊςθ γφρω 

από τθν ζννοια του ςυνόλου των πραγματικϊν αρικμϊν ακόμθ και ςτα ηθτιματα εκείνα που 

υπερβαίνουν εννοιολογικά το επίπεδο των αρικμθτικϊν πράξεων, όπωσ είναι θ διάκριςθ των 

δεκαδικϊν αναπαραςτάςεων και οι ιδιότθτεσ που τισ διζπουν. 

Γιάννθσ: «Εμζνα βαςικά το επάγγελμα μου ιτανε ξυλουργόσ. ..ζτςι;  Άρα τα μακθματικά τα 

χρθςιμοποιοφςα ςτα ξφλα… Για να κάνω κάποιεσ διαιρζςεισ, πολλαπλαςιαςμοφσ, μετριςεισ και.. τα 

μακθματικά με βοθκοφςαν για να βγάλω κάποια μζτρα.», «Ριγαινα εκεί μετροφςα από εκεί μζχρι εκεί.. 

να πάρω μια ντουλάπα να τθ φτιάξω ξζρω ‘γω..2.80 επί 2.80 και ικελα να κάνω τα ντουλαπόπορτα 

τζλοςπαντων .. Άρα πραγματικά.. ιταν το κυριότερο πράγμα ασ ποφμε που χρθςιμοποιοφςα ςτθν 

προθγοφμενθ μου δουλειά.. ςε αυτι δεν τα χρειάηομαι όχι.. αλλά ςτθν προθγοφμενθ το κυριότερο.. ςου 

λζω οι μετριςεισ, τα χωρίςματα κτλ κτλ... Βζβαια αυτά τα κάνω μζςω με κομπιουτεράκι... Αλλά πρζπει 

να ξζρεισ και τι κα πατιςεισ.». 
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 Σε τελείωσ διαφορετικό πνεφμα, λόγω τθσ εργαςιακισ τουσ κατάςταςθσ θ Ελζνθ και θ Χριςτίνα 

υπαινίςςονται πωσ κάνουν/ζκαναν από ελάχιςτθ ωσ μθδενικι χριςθ των μακθματικϊν ςε εργαςιακό 

χϊρο. Θ ελάχιςτθ εργαςιακι εμπειρία τθσ Ελζνθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν κακι ςχζςθ που ζχει με τα 

μακθματικά, οδθγεί ςτθ διακριτικι αποφυγι τθσ ερϊτθςθσ. 

Θ απάντθςθ τθσ Χριςτίνασ αν και ςυμπνζει με τθσ Ελζνθσ, φζρνει ςτθν επιφάνεια ζνα άλλο 

ςτοιχείο που υποδθλϊνει  θ χριςθ ι θ απαγόρευςθ χριςθσ των μακθματικϊν  ςε ζναν εργαςιακό 

χϊρο. Μζςα από το λόγο τθσ διαφαίνεται ζνασ διαχωριςμόσ των εργαςιϊν ανάλογα με το αν απαιτοφν 

μακθματικά, ςε ‘ανϊτερεσ’ και ‘κατϊτερεσ’. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ ςυνεπάγεται αυτομάτωσ και το 

διαχωριςμό τθσ εξουςίασ ανάμεςα ςτα άτομα μζςα ςε ζναν εργαςιακό χϊρο, που ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ κατείχε, ςφμφωνα με τα λεγόμενα τθσ, ο ςφηυγοσ τθσ. 

Χριςτίνα: «…μζχρι που ζγινα και μελιςςοκόμοσ.. Τα χρθςιμοποιοφςα αλλά πολφ λίγο.. Δεν με 

άφθνε κόλασ να αςχολοφμαι με αυτά.. με τα χζρια πιο πολφ εγϊ.. Άντε κα μζτραγα λίγο τα κουτιά 

καμιά φορά.. Δεν αςχολιόμουν με αυτά εγϊ.». 

Θ Άννα από τθν άλλθ είναι θ μόνθ γυναίκα του δείγματοσ θ οποία ζχει καλι ςχζςθ με τα 

μακθματικά και τονίηει ότι ζπαιηαν βαςικό ρόλο ςτισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ τθσ, λόγω τθσ φφςθσ τουσ. 

Γίνεται αντιλθπτό ότι ζχει περιςςότερεσ γνϊςεισ από τισ  γνϊςεισ του δθμοτικοφ ςχολείου, λόγω των 

βαςικϊν εργαςιϊν που διεκπεραίωνε, όπωσ χρθματικζσ ςυναλλαγζσ και δθμιουργία μακροπρόκεςμων 

οικονομικϊν πλάνων. 

Άννα: «Εεε ςε όλα τα μαγαηιά που δοφλεψα ςε όλα με λεφτά αςχολιόμουν ,κάτι ςαν υπεφκυνθ 

και του ταμείου κατάλαβεσ.. Ζβγαηα εβδομαδιαία πράγματα, μθνιαία τζτοια δεν ιταν απλά πρόςκεςθ 

αφαίρεςθ.». 

Σε αντιςτοιχία με τον άλλον άνδρα του δείγματοσ, ο Γιϊργοσ αναφζρεται λεπτομερϊσ ςτθν 

προθγοφμενθ εργαςιακι του εμπειρία, βαςικό μζροσ τθσ οποίασ ιταν τα μακθματικά, ενδεχομζνωσ και 

λόγω κζςθσ. Θεωρεί πωσ τα μακθματικά ζπαιηαν μεγάλο ρόλο ςτθ δουλειά του και για το λόγο αυτό 

αναφζρει πωσ μακθματικζσ γνϊςεισ, όπωσ θ ζννοια τθσ ποςότθτασ και μακθματικζσ πράξεισ, όπωσ 

πολλαπλαςιαςμόσ και πρόςκεςθ, κα ζπρεπε να κεωροφνται δεδομζνεσ από τουσ εργαηόμενουσ. Αξίηει 

να αναφερκεί πωσ μζςα από το λόγο του Γιϊργου φαίνεται θ χριςθ μακθματικϊν εννοιϊν ςτο χϊρο 

εργαςίασ του, ςυγκεκριμζνα θ ζννοια τθσ αναλογίασ. Ραρόλα αυτά διακρίνεται μια αδυναμία ςτθν 

αναγνϊριςθ τθσ ζννοιασ. Ενδεχομζνωσ θ πρακτικι εφαρμογι τθσ αναλογίασ ςτθν εργαςία του να τον 

εμποδίηει να τθν κατατάξει ςτισ αυςτθρά μακθματικζσ ζννοιεσ και άρα να καταλιγει να μθν τθ κεωρεί 

μακθματικι ζννοια. 

Γιϊργοσ: «Ιμουνα γφρω ςτα 13 χρόνια ςτθν κλωςτοχφαντουργία, ιμουνα βαφζασ υφαςμάτων. 

Στο οποίο ζπαιηε τον κφριο ρόλο ςτθ δουλειά μου τα μακθματικά. Εάν δεν ιξερεσ να κάνεισ μια 

πρόςκεςθ και ζναν πολλαπλαςιαςμό κεωρϊ ότι δεν κα μποροφςεσ να βγάλεισ τθ δουλειά.», «Ζχει να 

κάνει με τισ ποςότθτεσ. Θ βαφι είναι μια ςυνταγι-χθμεία, και ζχει ασ ποφμε το φφαςμα που μετράτε τα 

κιλά και μπαίνουνε τα ποςοςτά  ςε λίτρα νερό, δθλαδι ςε πόςο ‘μπάνιο’ κα βαφτεί και αναλόγωσ μετά 

μπαίνουν τα προςκετικά υλικά, όπωσ ανκρακικι ςόδα.. Διάφορα χθμικά τα οποία και αυτά 

ηυγίηονται.», «Αν τα δουλεφεισ μζςα από τθν εργαςία είναι καλφτερα. Ασ ποφμε θ τελευταία μου 

δουλειά γιατί όλεσ μου οι δουλειζσ είχαν μακθματικά, ιταν ςε βιομθχανία τροφίμων και πάλι χειριςτισ 

μθχανϊν. Ζκανα πλαςτικά ςε τάπερ. Σε χαλβάδεσ. Θ ςυςκευαςία όμωσ πρζπει να μετράτε τθν ϊρα 

εκείνθ. Ασ ποφμε 6 επί 7 πρζπει να μπει ο χαλβάσ κατάλαβεσ?  Mζςα το κιβϊτιο πρζπει να μποφνε 42 

επί 20. Ρρζπει να ξζρεισ να το κάνεισ. Κεωρϊ ότι κάποιοσ που δεν ςκαμπάηει., ζχει μείνει ςτο δθμοτικό 
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να πω και δεν το χει δουλζψει λίγο με τα μακθματικά ίςωσ κα δυςκολεφεται λιγάκι, ίςωσ ζτςι λζω 

εγϊ.». 

Μζςα από το λόγο του γίνεται ξεκάκαρθ θ μεγάλθ εμπειρικι γνϊςθ μακθματικϊν που απζκτθςε 

μζςω τθσ εργαςίασ του, κακϊσ υπιρχαν απαιτοφμενεσ μακθματικζσ γνϊςεισ για τθ διεκπεραίωςθ 

ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν. Αξίηει να τονιςτεί πωσ εξοικειϊκθκε με μακθματικζσ ζννοιεσ όπωσ  

δεκαδικοφσ, κλάςματα και  ποςοςτά μζςα από τθν τριβι μαηί τουσ λόγω τθσ εργαςίασ του ωσ βαφζασ 

υφαςμάτων και όχι απαραίτθτα μζςω τθσ  εκπαίδευςθσ.  

Γιϊργοσ: «Λοιπόν, ε, και εκεί πζρα ζμακα λίγο για τουσ δεκαδικοφσ και τα κλάςματα. Δθλαδι 

ζμακα λίγο γιατί είχαμε μια ςυνταγι και ςτθ ςυνταγι αναγράφονταν τα πάντα μζςα. Δθλαδι ποιο 

υλικό ςε τι ποςοςτό.», «Με εμπειρία, το δουλεφαμε, μόνοι μασ τα βγάηαμε (τα ποςοςτά εννοεί) μετά με 

τα κιλά, αυτό πόςο είναι , 2% αυτό, 2% εκείνο.. λίγο πολφ δθλαδι εμπειρικά ζμακα λίγο το τισ 100.», 

«Ιμουνα και υπεφκυνοσ βάρδιασ ασ ποφμε το βράδυ, και ςαν υπεφκυνοσ βάρδιασ είχα όλθ τθν ευκφνθ, 

το κάκε μθχάνθμα αν κα βγει θ παραγωγι ι όχι, και πρζπει να κάνεισ απευκείασ.. ε μία προςκικθ 

χρϊματοσ οπότε ζπρεπε να τα ξζρω.». 

Πςον αφορά τθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν επαγγελματικι του απαςχόλθςθ, οι ςυμμετζχοντεσ 

φαίνεται να κεωροφν πωσ χρθςιμοποιοφν μακθματικά αποκλειςτικά ςτισ εργαςίεσ που απαιτοφν 

υπολογιςτικά μακθματικά. Γι’ αυτοφσ τα μακθματικά ςυνδζονται ςχεδόν αποκλειςτικά με ςτοιχεία τθσ 

ςτοιχειϊδουσ αρικμθτικισ, όπωσ θ απαρίκμθςθ και οι βαςικζσ πράξεισ των φυςικϊν αρικμϊν και 

κάποια αςαφισ ζννοια μζτρθςθσ μικουσ. Θ χριςθ των μακθματικϊν ςτουσ εργαςιακοφσ τουσ χϊρουσ 

κυμαίνεται από μθδενικι ζωσ υψθλι. Αξίηει να αναφερκεί πωσ μία ςυμμετζχουςα απζφυγε ευγενικά 

τθν ερϊτθςθ κακϊσ θ ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά δεν είναι/ιταν κακόλου καλι και μία ακόμθ 

ςυνζδεςε τα μακθματικά με ιεραρχικά υψθλότερεσ κζςεισ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Τζλοσ, το κοινό που 

είχαν οι τρείσ ςυμμετζχοντεσ που χρθςιμοποιοφςαν πολφ τα μακθματικά, ιταν ότι κεωροφςαν πωσ το 

επαγγελματικό τουσ αντικείμενο ιταν άμεςα ςυνδεδεμζνο με τα υπολογιςτικά μακθματικά και άρα 

τουσ ιταν αναγκαία.  
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 8: Χριςθ των μακθματικϊν ςε τωρινι θ προθγοφμενθ επαγγελματικι απαςχόλθςθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ.

 

  

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Χριςθ των μακθματικϊν 
ςε τωρινι ι προθγοφμενθ 

επαγγελματικι 
απαςχόλθςθ 

Μθδενικι                           
(2) 

Κακι ςχζςθ με τα 
μακθματικά                              

(2) 

Μερικι                                           
(4) 

Σφνδεςθ μακθματικϊν 
με ιεραρχικά 

υψθλότερεσ κζςεισ                                            
(4) 

Υψθλι                                    
(1,3,5) 

Επαγγελματικό 
αντικείμενο ςχετικό με 

τα μακθματικά                          
(1,3,5) 

Επίπεδο 3 Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 



 
 

7
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 9: Μακθματικά που χρθςιμοποιικθκαν/-νται από τουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ ςε προθγοφμενθ ι τωρινι επαγγελματικι 

απαςχόλθςθ. 

 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Μακθματικά που 
χρθςιμοποιικθκαν/-νται ςε 

προθγοφμενθ ι τωρινι 
επαγγελματικι απαςχόλθςθ 

Βαςικζσ πράξεισ με:  
(1,3,4,5) 

Φυςικοφσ αρικμοφσ 
(1,3,4,5) 

Δεκαδικοφσ αρικμοφσ 
(1,3,5) 

Κλαςματικοφσ 
αρικμοφσ                   

(5) 

Ρρακτικζσ μετριςεισ 
(1,4,5) 

Μετατροπζσ ανάμεςα 
ςε ςφνολα αρικμϊν 

(5) 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο 3 Επίπεδο 2 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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2) Γενικά ςτθ ηωι ςασ, ςτθν κακθμερινότθτα ςασ δθλαδι; Τι μακθματικά, πότε και με ποιο τρόπο; 

Μπορείτε να μου δϊςετε ζνα παράδειγμα; 

Θ χριςθ ι όχι των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα κυμαίνεται λίγο-πολφ ςε παρόμοιεσ 

κακθμερινζσ εργαςίεσ και ευκφνεσ που διεξάγονται ςτθ ηωι ενόσ ενιλικα. Ο βακμόσ χριςθσ των 

μακθματικϊν φαίνεται να αλλάηει και να διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν κακθμερινότθτα αλλά και τον 

οριςμό που δίνει για τα μακθματικά ο κάκε εκπαιδευόμενοσ. Ο μόνοσ εκπαιδευόμενοσ που δεν ζκανε 

κάποια ουςιαςτικι αναφορά ωσ προσ το μζγεκοσ ι τον τρόπο χριςθσ των μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα του ιταν ο Γιάννθσ, αφινοντασ να εννοθκεί πωσ τα μακθματικά που χρθςιμοποιεί δεν 

τα ςυγκαταλζγει ςτα ‘τυπικά’ μακθματικά, δίνοντασ τουσ μικρότερθ αξία. 

Ειδικότερα, δφο από τουσ εκπαιδευόμενουσ, ο Γιϊργοσ και θ Χριςτίνα αναφζρονται ςτθ χριςθ 

μακθματικϊν ςτον τομζα των χρθματικϊν ςυναλλαγϊν, αναπόςπαςτο κομμάτι ςτθν ενιλικθ ηωι μζςα 

ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. Θ Χριςτίνα ενιςχφοντασ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυνδζει τθ χριςθ μακθματικϊν 

ςτθν κακθμερινότθτασ τθσ με βιοποριςτικοφσ όρουσ και με τθν ανάγκθ τθσ για αποταμίευςθ. Εκτόσ από 

τον οικονομικό τομζα, για τθν Άννα, φαίνεται να ζπαιξε ρόλο και θ απόκτθςθ παιδιϊν  ςτο πόςο 

χρθςιμοποιεί τα μακθματικά ςτθν κακθμερινότθτα τθσ, αφοφ κεωρεί ευκφνθ τθσ τθν προετοιμαςία 

τουσ για το ςχολείο και ςυγκεκριμζνα ςτο μάκθμα ων μακθτικϊν. Θ Ελζνθ, από τθν άλλθ, αν και θ 

πρακτικι χριςθ των μακθματικϊν ςτθ ηωι τθσ κεωρεί πωσ είναι πολφ μικρι, αυτό πικανόν να 

οφείλεται ςτον οριςμό που δίνει για τα μακθματικά ςτθν κακθμερινότθτα τθσ, επιςθμαίνει πωσ 

παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτον τρόπο ςυλλογιςμοφ τθσ, διευκολφνοντασ τθν επεξεργαςία δεδομζνων 

τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ. 

Δφο από τουσ εκπαιδευόμενουσ, ο Γιάννθσ και θ Ελζνθ, κεωροφν ότι δεν κάνουν ιδιαίτερθ χριςθ 

των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ ι τουλάχιςτον δεν χαρακτθρίηουν ωσ μακθματικά αυτά 

που χρθςιμοποιοφν και θ απάντθςθ τουσ αποτελεί πάλι αναφορά ςε προθγοφμενα επαγγζλματα.. 

 Γιάννθσ: «Ράλι κα τα χρθςιμοποιιςω αλλά ςτθν κακθμερινότθτα μου ζτςι γενικά… όχι κάτι 

αμάν.», «..ςτο επάγγελμα μου μόνο πριν ςαν ξυλουργόσ.», «Ααα όχι, όχι. Ραλιά ςαν παιδί.. Πχι μετά τθ 

δουλειά που ςου είπα… Ραλιά δεν περνοφςε από το μυαλό μου. Ενϊ ςτθν εφθβεία μου τουλάχιςτον 

μου το λζγανε οι μεγαλφτεροι (φίλοι) αλλά δεν ζδωςα βάςθ ποτζ.».     

Ελζνθ: «Τα χρειάςτθκα αργότερα.. ςτθν επαγγελματικι μου δραςτθριότθτα.. ωσ εργαηόμενθ 

γυναίκα.. όπου υπιρχαν φορζσ που δυςκολευόμουνα.», «Σαν παιδί όχι... δεν είχα αντιλθφκεί κάτι 

τζτοιο.. τα παιχνίδια μασ ιταν πολφ απλά ζτςι κ αλλιϊσ για να μθν ςκεφτόμαςτε τα μακιματα μασ, 

μιλα κρυφτό λαςτιχάκι.», «Δοφλευα ασ ποφμε ςε κρεπερί, αναψυκτιριο και τζτοια. Εεε, όπου ςτο 

ταμείο αγχωνόμουνα για τα ρζςτα που κα δϊςω.. Ζπρεπε ασ ποφμε να υπολογίςω το ΦΡΑ που  ‘ταν 

τότε ασ ποφμε 23% και άλλθ τιμι για τα ποτά και άλλθ τιμι για άλλα. Ζπρεπε να ξζρω τι κα πατιςω. 

Ναι μεν όταν μου δείχνανε το καταλάβαινα, αλλά από μόνθ μου για να μπορζςω να το ςκεφτϊ μου 

ιταν δφςκολο.». 

Ραρόλο αυτά θ Ελζνθ φαίνεται να κεωρεί πωσ τα μακθματικά ςυνειςφζρουν ςτον τρόπο 

ςυλλογιςμοφ ενόσ ανκρϊπου, αςχζτωσ τθσ χριςθσ τουσ ςτθν κακθμερινότθτα του. 

Ελζνθ: «Εεε γενικά με διευκολφνανε πάρα πολφ ςτον τρόπο ςκζψθσ μου.. αλλά.. εεε είμαι πιο 

καλλιτεχνικόσ τφποσ εγϊ.. είμαι ηωγράφοσ.. δεν τα χρθςιμοποιϊ.». 

Σφμφωνα με τουσ εκπαιδευόμενουσ, μία από τισ βαςικζσ κακθμερινζσ εργαςίεσ ενόσ ενιλικα 

αποτελοφν θ οικονομικι διαχείριςθ και οι χρθματικζσ ςυναλλαγζσ που αυτι ςυνεπάγεται.  Ο Γιϊργοσ 
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τονίηει πωσ για αυτζσ τισ εργαςίεσ, το ελάχιςτο των απαραίτθτων μακθματικϊν γνϊςεων είναι οι τρείσ 

βαςικζσ πράξεισ, εξαιρϊντασ τθ διαίρεςθ.    

Γιϊργοσ: «Ναι, ναι.. Ε, τα χριματα.. Αν δεν ξζρεισ τισ τρεισ βαςικζσ πράξεισ νομίηω ότι δεν κα 

μπορζςεισ κακθμερινά να κάνεισ και αγορζσ αλλά και να διαχειρίηεςαι τα λεφτά ςου.».  

Θ Χριςτίνα ζρχεται με ςυμφωνία με το λόγο του Γιϊργου ενιςχφοντασ τον με κάποια 

παραδείγματα χρθματικϊν ςυναλλαγϊν τθσ κακθμερινότθτασ (ςουπερμάρκετ, ψϊνια, λογαριαςμοφσ).  

Αν και κεωρεί ότι τα μακθματικά που χρθςιμοποιεί είναι απλά, φαίνεται να αναγνωρίηει τθ ςχζςθ 

κόςτουσ-κζρδουσ-ποςότθτασ, και να τθ ςυνδυάηει με τθν τρζχουςα κατάςταςθ ςτθ Ελλάδα. 

Χριςτίνα:  «Τα χρθςιμοποιϊ.. είναι απλά όμωσ τα δικά μου ξζρεισ. .δεν ζχει.. κα δω πόςο ζχει θ 

ντομάτα.. αν με ςυμφζρει να τθν πάρω ι αν κα πάρω λίγθ ποςότθτα.. Γιατί όςο ανεβαίνουν οι τιμζσ 

εμείσ μειϊνουμε τθν ποςότθτα.». 

Μζςα από τα λόγια τθσ φαίνεται θ ςφνδεςθ ανάμεςα  ςτα μακθματικά  και ςτθν οικιακι 

οικονομία, που αποτελεί δεδομζνθ ευκφνθ ενόσ ενιλικα. Επίςθσ κάνει αιςκθτι τθ ςφνδεςθ των 

λογαριαςμϊν του ςπιτιοφ με τθ δεινι οικονομικι τθ κατάςταςθσ. Με τθν αναφορά τθσ αυτι ςτουσ 

λογαριαςμοφσ με όρουσ φτϊχειασ, υποδεικνφει πωσ το μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ τθσ ςτο οποίο 

χρθςιμοποίει μακθματικά αφορά εν τζλει τθν επιβίωςθ. 

Χριςτίνα: «Στισ ςυναλλαγζσ με χριματα. .ςτουσ λογαριαςμοφσ που πλθρϊνουμε κάκε φορά.. είναι 

πολφ ςθμαντικό να μετράσ και τθ δεκαροφλα… γιατί κάπου μασ κρατάνε 1 ευρϊ κάπου όχι.. ςτο ςοφπερ 

μάρκετ ςτο Μ. δεν το πλθρϊνεισ.. δεν ςτο κρατάει.. και το κερδίηουνε όταν ςτο κρατοφνε.». 

 Τζλοσ θ Άννα, ωσ θ μόνθ μθτζρα μικρϊν παιδιϊν ανάμεςα ςτουσ ερωτϊμενουσ, αναφζρεται ςτθν 

προετοιμαςία των παιδιϊν για το ςχολείο ωσ ζναν τομζα ςτθν κακθμερινότθτα τθσ ςτον οποίο 

χρθςιμοποιεί μακθματικά. Τονίηει μάλιςτα πωσ θ εναςχόλθςθ τθσ με το διάβαςμα των παιδιϊν 

οφείλεται ςτθ μεγάλθ αγάπθ που ζχει ςτα μακθματικά. 

Άννα:  «Κοίταξε επειδι ζχω 2 παιδιά , ςίγουρα τα βοθκάω ςτα μακθματικά. Ναι! Ναι ! Σίγουρα τα 

ηορίηω πάρα πολφ, γιατί εμζνα μ αρζςουν πάρα πολφ, τα λατρεφω τα μακθματικά!». 

Το επίπεδο χριςθσ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ  χωρίηεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ανάλογα με τον τρόπο που καταναλϊνουν το χρόνο τουσ .Θ πιο κοινι απάντθςθ, με 

τρεισ από τουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ να ςυμφωνοφν, αποτελεί θ υψθλι χριςθ μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα και ωσ βαςικόσ παράγοντασ αναδεικνφεται θ διαχείριςθ των οικονομικϊν τουσ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ αφινουν να εννοθκεί πωσ ςτθ ηωι τουσ ο οικονομικόσ τομζασ , κακορίηει και πολλζσ 

φορζσ κακορίηεται, από τθν κακθμερινότθτα τουσ. Δθλαδι, θ διαχείριςθ των οικονομικϊν τουσ που 

λαμβάνει χϊρα ωσ επί των πλείςτον ςτθν κακθμερινότθτα  τουσ -και είναι αυτι που απαιτεί τθ χριςθ 

μακθματικϊν- ζχει άμεςθ ςχζςθ με και επιρροι από τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ.  
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 10: Χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ.

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Χριςθ των μακθματικϊν 
ςτθν κακθμερινότθτα των 

εκπαιδευόμενων 

Μθδαμινι               
(1) 

Οριςμόσ των μακθματικϊν   
(1) 

Μερικι                       
(2) 

Διευκόλυνςθ ςτον τρόπο 
ςκζψθσ                                         

(2) 

Υψθλι                        
(3,4,5) 

Οικονομικι 
διαχείριςθ/χρθματικζσ 

ςυναλλαγζσ                                
(4,5) 

Οικιακι οικονομία                    
(4) 

Υποςτιριξθ ςτισ ςχολικζσ 
υποχρεϊςεισ των τζκνων      

(3) 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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3) Κατά τθ διάρκεια του ΣΔΕ χρθςιμοποιείσ τα μακθματικά ςτθν κακθμερινότθτα ςου όπωσ 

και πριν; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, που και πωσ διαφζρει πλζον θ χριςθ τουσ; 

Οι ςυμμετζχοντεσ αναφζρουν τομείσ τθσ κακθμερινότθτασ τουσ, τουσ οποίουσ είχαν 

αναφζρει και πριν τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ παρόλα αυτά θ χριςθ των μακθματικϊν τϊρα 

είναι μεγαλφτερθ για αυτοφσ. 

Ο Γιάννθσ κεωρεί πωσ υπάρχει διαφορά ςτθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα του μετά τθν εγγραφι του ςτο ΣΔΕ. Θ εναςχόλθςθ του με τα μακθματικά είναι 

μια δεδομζνθ πλζον για αυτόν διαδικαςία μζςω τθσ εξάςκθςθσ που κάνει ςτο ςπίτι για τθν 

κατανόθςθ του μακιματοσ του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Θ διαδικαςία αυτι φαίνεται να 

του δίνει αυτοπεποίκθςθ ωσ προσ τισ ικανότθτεσ του ςτα μακθματικά και αυτό ζχει ωσ 

ςυνζπεια τθ μεγαλφτερθ χριςθ των μακθματικϊν ςε κακθμερινζσ του δραςτθριότθτεσ όπωσ 

π.χ. θ κατανάλωςθ βενηίνθσ για το αυτοκίνθτο. 

Γιάννθσ: «Ναι, τϊρα τα χρθςιμοποιϊ περιςςότερο… Γενικά τϊρα περιςςότερο… Ναι, ναι… 

Τϊρα ασ ποφμε όςο μπορϊ, όςο είμαι ςτο ςπίτι και δεν ζχω κάποια άλλθ εναςχόλθςθ, όςο 

μπορϊ προςπακϊ να τα μακαίνω κάποια πράγματα... Να κάνω πράξεισ δθλαδι… Από τθ μζρα 

που ξεκίνθςα το ςχολείο και κάνουμε τισ αςκιςεισ μου’ χει δϊςει κάπωσ... κίνθτρο ότι μπορϊ, 

ότι μπορϊ και μόνοσ μου οπότε τα βλζπω αλλιϊσ τα πράματα... Τα πράματα που ‘χουν 

μακθματικά... και με τθ βενηίνθ που ςου ‘πα... αλλιϊσ βλζπω τϊρα και τθν τιμι τθσ ασ ποφμε.». 

Και θ Ελζνθ κεωρεί πωσ θ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα τθσ είναι 

μεγαλφτερθ μετά τθν εγγραφι τθσ ςτο ΣΔΕ. Φαίνεται πωσ θ παλαιότερθ αδυναμία κατανόθςθσ 

ςυγκεκριμζνων μακθματικϊν διαδικαςιϊν, όπωσ οι μετατροπι των ποςοςτϊν, περιόριηε τθ 

χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα τθσ. Το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

φαίνεται να είναι υπεφκυνο για τθ μεγαλφτερθ άνεςθ που ζχει να χρθςιμοποιεί μακθματικά ςε 

κακθμερινζσ διαδικαςίεσ όπωσ οι αγορζσ με εκπτϊςεισ. 

Ελζνθ: «Ναι, εεε… Ναι… Τισ περιςςότερεσ φορζσ όταν πρζπει να αγοράςω κάτι και ζχει 

ζκπτωςθ πχ 5%, 15% ι... Τϊρα πια μπορϊ να υπολογίςω και να καταλάβω τθ διαφορά... Αυτό 

ιταν κάτι που πάντα μου τθν ζςπαηε γιατί εγϊ δεν μποροφςα να καταλάβω ποια είναι θ 

ζκπτωςθ ασ ποφμε.».  

Για τθν Άννα φαίνεται να μθν άλλαξε ςε μεγάλο βακμό θ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα τθσ μετά το ΣΔΕ. Ραρόλα αυτά αναφζρει κάποιεσ κακθμερινζσ διαδικαςίεσ 

ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιεί τισ μακθματικζσ γνϊςεισ που τισ ζχει δϊςει ο αρικμθτικόσ 

γραμματιςμόσ και παλιότερα δεν τθσ είχε. 

 Άννα: «Ναι εντάξει... Πχι τρομερά πράγματα αλλά ναι... Δθλαδι πχ... Κάναμε… τισ... Το 

ποςοςτό τισ εκατό... μπορείσ να βγάλεισ τθν αρχικι τιμι... Ι πόςο ακριβϊσ ςου κάνουν 

ζκπτωςθ... Ι το φπα... Ρρακτικά πράγματα ςτθ ηωι.». 

Θ Χριςτίνα κεωρεί πωσ ζχει μεγάλθ αλλαγι μετά το ΣΔΕ ωσ προσ το βακμό που 

χρθςιμοποιοφςε τα μακθματικά πριν. Φαίνεται πωσ οι μακθματικζσ γνϊςεισ που ζχει λάβει τθν 

ζχουν επθρεάςει ωσ προσ τον τρόπο ςκζψθσ τθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαχείριςθ τθσ 

οικονομίασ του ςπιτιοφ. Αξίηει να τονιςτεί πωσ αυτζσ οι διαδικαςίεσ δεν αποτελοφςαν 

παλιότερα ευκφνεσ τθσ Χριςτίνασ λόγω ανεπαρκϊν ικανοτιτων όπωσ ζχει θ ίδια αναφζρει. 
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Χριςτίνα: «Ζχω αλλαγι! Ρολφ μεγάλθ ςτθ ςκζψθ... ςτα πάντα… Ππωσ παράδειγμα... Τϊρα 

εγϊ με φζρνουνε όλα το νερό, το ρεφμα, του λογαριαςμοφσ, τα πιάνω, τα βλζπω, εδϊ κα δϊςω 

αυτά εκεί, κα δϊςω αυτά... βλζπω τι να κρατιςω.». 

Και ο Γιϊργοσ είναι από τουσ ςυμμετζχοντεσ που κεωροφν πωσ ζχουν μεγάλθ αλλαγι ςτθ 

χριςθ των μακθματικϊν μετά τθ φοίτθςθ τουσ ςτο ΣΔΕ. Θεωρεί πωσ θ αλλαγι αυτι δεν 

εντοπίηεται μόνο ςτισ χρθματικζσ ςυναλλαγζσ, αλλά κυρίωσ ςτον τρόπο ςκζψθσ του. Θ χριςθ, 

ζςτω και αναφορικά, μακθματικϊν εννοιϊν και ςυγκεκριμζνα τθσ μεταβλθτισ, για τθν 

επεξιγθςθ του πολφπλευρου ςυλλογιςμοφ που κεωρεί πωσ του ζχει προςφζρει θ φοίτθςθ του 

ςτο ΣΔΕ μπορεί να κεωρθκεί από μόνθ τθσ πειςτιριο για τθ κεϊρθςθ του περί χριςθσ των 

μακθματικϊν . 

Γιϊργοσ: «Απλϊσ τϊρα το μυαλό μου ςκζφτεται πολλζσ πλευρζσ. Πχι μόνο ςτα λεφτά. 

Αλλά ςε όλεσ τισ εργαςίεσ εεε… και ςε κάκε πρόβλθμα. Το μυαλό μου αρχίηει απότομα να 

ςκζφτεται με πολλά… με ... με μεταβλθτζσ!». 

Ο οικονομικόσ τομζασ αναφζρκθκε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ωσ βαςικόσ ςτθν 

κακθμερινότθτα τουσ ςτθ χριςθ των μακθματικϊν.  Φαίνεται πωσ διαδικαςίεσ που 

εμπλζκονται με χριματα ιταν ςυνδυαςμζνεσ ςτο μυαλό τουσ με μακθματικζσ γνϊςεισ , γφρω 

από τισ οποίεσ επικρατοφςε μια αναςφάλεια. Θ μεγαλφτερθ κατανόθςθ που φαίνεται να ζχουν 

πλζον γφρω από τα μακθματικά, λόγω του μακιματοσ του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ τουσ 

ζχει δϊςει εκτόσ από μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ και μια ευχζρεια ςτον τρόπο ςυλλογιςμοφ 

τουσ . 
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Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Αλλαγι ςτθν χριςθ των 
μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα 

Μεγάλθ                                 
(1,2,3,4,5) 

Εξάςκθςθ μακθματικϊν 
ςτο ςπίτι                                

(1) 

Χρθματικζσ ςυναλλαγζσ 
(1,2,3,5) 

Τρόποσ ςκζψθσ                  
(4,5) 

Οικιακι οικονομία                     
(4) 

                                              
 

  
 

 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 

μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 

των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 

Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 11: Αλλαγι ςτθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ. 
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4.3. Β’ μζροσ ςυνζντευξθσ  

Οι απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων ςε αυτό το μζροσ αφοροφν το 20 ερευνθτικό ερϊτθμα που 

αφορά τισ αντιλιψεισ τουσ για τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ ςχολικό μάκθμα. Στόχοσ 

ιταν να μελετθκεί αναλυτικότερα θ ςχζςθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ με τα μακθματικά πριν τθ 

φοίτθςθ τουσ, με απϊτερο ςτόχο να βρεκοφν ςυνδζςεισ αλλά και να δθμιουργθκεί ζνα ιςτορικό όςον 

αφορά τθ ςχζςθ τουσ με τα μακθματικά.  

1) Τι είναι τα μακθματικά για ςζνα; 

Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων όςον αφορά το νόθμα που ζχουν για αυτοφσ τα μακθματικά 

κακορίςτθκαν ανάλογα με το πλαίςιο που άντλθςε ο κακζνασ παράγοντεσ για να εξθγιςει τι ςθμαίνουν 

τα μακθματικά για αυτόν. 

O Γιάννθσ φαίνεται να νοθματοδοτεί τα μακθματικά μζςα από το άγχοσ που του προκαλοφν. Τα 

αρνθτικά ςυναιςκιματα που προχπάρχουν μζςα του για τα μακθματικά υπερβαίνουν τθν αναγνϊριςθ 

τουσ ωσ επιςτιμθ. Θ ζλλειψθ γνϊςεων που κεωρεί πωσ ζχει όςον αφορά τα μακθματικά κακορίηει τθν 

αρνθτικι του διάκεςθ προσ αυτά αν και υποςτθρίηει πωσ υπάρχει κάποια βελτίωςθ μζςω του ΣΔΕ. 

Φαίνεται να πιςτεφει πωσ θ χαμθλι κατάταξθ του εαυτοφ του ςε ςχζςθ με τα μακθματικά κακιςτά τθ 

κεϊρθςθ του για αυτά αμετάβλθτθ.  

Γιάννθσ: «Κακό! μεγάλο κακό!... Πχι εντάξει… απλά με το που τα ςκζφτομαι ι τα ακοφω είναι 

αγχωτικό… με πιάνει άγχοσ… Λιγότερο τϊρα  από ότι πριν αλλά πάλι… επειδι δεν τα ξζρω… για αυτό... 

δεν νομίηω ότι κα το ξεπεράςω ποτζ αυτό…». 

Θ Ελζνθ κακορίηει και αυτι τθν απάντθςθ τθσ αντιμετωπίηοντασ τα μακθματικά ωσ ςχολικό 

μάκθμα. Θ δυςκολία που κεωρεί πωσ ζχουν τα μακθματικά είναι ο κφριοσ παράγοντασ που αναφζρει 

κεωρϊντασ πωσ προζρχεται από τθ μθ οριοκετθμζνθ φλθ τουσ. Φαίνεται πωσ θ δυςκολία κατανόθςθσ 

τουσ, λόγω του ατζρμονου τθσ φλθσ τουσ, είναι ο κυρίαρχοσ παράγοντασ που κακορίηει τι ςθμαίνουν 

για αυτι τα μακθματικά και ενδεχομζνωσ να προζρχεται από τθν προθγοφμενθ ςχολικι τθσ εμπειρία. 

Ελζνθ: «Δφςκολο… δφςκολο αυτό… Εεε ζχει πολλά γι’ αυτό δεν τελειϊνουν ποτζ ρε παιδί μου… 

δεν είναι κα μάκω αυτό και τελείωςα… αυτό.», «…Ζνα δφςκολο πράγμα… Ακαταλαβίςτικο…». 

 Θ Άννα μαηί με τθ Χριςτίνα χρθςιμοποιοφν τθν φπαρξθ και τθν αξία των μακθματικϊν ςτθν 

κακθμερινότθτα τουσ για να εξθγιςουν τι ςθμαίνουν τα μακθματικά για αυτζσ. Μζςα από τον πιο 

γενικό λόγο τθσ Άννασ διαφαίνεται θ μεγάλθ αξία που κεωρεί πωσ ζχουν τα μακθματικά ςτθ ηωι ενόσ 

ανκρϊπου, αφοφ είναι ςυνδεδεμζνα με βαςικοφσ τομείσ τθσ ηωισ του, όπωσ θ εργαςία και θ 

κακθμερινότθτα.  

Άννα: «Τα πάντα.. αν κάποιοσ ξζρει μακθματικά είναι… είναι μια χαρά. Δεν κζλει κάτι άλλο 

απαραίτθτο… Τα μακθματικά είναι το απαραίτθτο ςτα πάντα, ςτθ δουλειά, ςτα ψϊνια παντοφ.». 

Ενϊ θ Χριςτίνα απαντϊντασ πιο πρακτικά χρθςιμοποιεί απτά παραδείγματα τθσ κακθμερινισ 

ηωισ για να τονίςει πωσ τα μακθματικά ενεργοποιοφν τθ λογικι ςκζψθ ςτον άνκρωπο και είναι 

απαραίτθτα για τθ διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινότθτασ του ςε εργαςίεσ, όπωσ πχ οι αγορζσ ςτο 

ςουπερμάρκετ. 

Χριςτίνα: «Τα μακθματικά είναι το Α και το Ω… γιατί χωρίσ αυτά δεν ξζρεισ τίποτα… Βαδίηεισ ςτα 

τυφλά. Ενϊ όταν ξζρεισ πασ ςτο ςοφπερ μάρκετ για π.χ., βλζπεισ τισ τιμζσ… βλζπεισ 1,29, 1, 2, λεπτά 

ξζρεισ ασ ποφμε το μυαλό ςου δουλεφει… Είναι βαςικό για τον άνκρωπο.». 
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Ο Γιϊργοσ φαίνεται να χρθςιμοποιεί κάτι τελείωσ διαφορετικό για να εξθγιςει το νόθμα που 

δίνει ςτα μακθματικά. Συνδζοντασ τθ μουςικι που ζχει ωσ εναςχόλθςθ με τα μακθματικά , τονίηει τθν 

ανάγκθ τθσ εξάςκθςθσ που απαιτοφν τα μακθματικά και τθν παρομοιάηει με τθν εξάςκθςθ που απαιτεί 

θ μουςικι. 

Γιϊργοσ: «Τα μακθματικά τα παρομοιάηω με τθ μουςικι. Επειδι εγϊ είμαι μουςικόσ (κρουςτά, 

τουμπερλζκι). Θ μουςικι αν τθν αγαπάσ κάκε μζρα δεν κα ςε αφιςει. Αν τθν αφιςεισ τρεισ μζρεσ ςε 

αφινει τρεισ μζρεσ… Ζτςι είναι και τα μακθματικά κεωρϊ. Τα μακθματικά αν δεν τα εξαςκείσ ς’ 

αφινουνε… Δεν μπορείσ.». 

Ο Γιάννθσ και θ Ελζνθ, ενδεχομζνωσ επθρεαςμζνοι από τθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τουσ 

εμπειρία ςτο τυπικό ςχολείο ι και από τθν παροφςα ςτο ΣΔΕ, αναφζρκθκαν ςτα μακθματικά ωσ 

ςχολικό μάκθμα. Από τθ μία ο Γιάννθσ τόνιςε τθν πρόκλθςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων και μόνο ςτο 

άκουςμα των μακθματικϊν, αιτιολογϊντασ τθ μζςω τθσ ανεπάρκειασ των γνϊςεων του. Από τθν άλλθ 

θ Ελζνθ, ανζφερε τθ μεγάλθ ζκταςθ τθσ φλθσ των μακθματικϊν για να τονίςει τθν περιπλοκότθτα που 

κεωρεί πωσ ζχουν.  

Θ κακθμερινι ηωι ιταν ζνα άλλο πλαίςιο από το οποίο κακορίςτθκαν οι απαντιςεισ δφο 

ςυμμετεχόντων, τθσ Άννασ και τθσ Ελζνθσ. Οι ίδιεσ εξζφραςαν τι αποτελοφν για αυτζσ τα μακθματικά 

τονίηοντασ τθν αναγκαιότθτα τουσ ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων, αντιμετωπίηοντασ τα ωσ 

απαραίτθτο προςόν για τθ ηωι. 

Ο Γιϊργοσ όςον αφορά τι ςθμαίνουν τα μακθματικά γι’ αυτόν, ιταν ο μόνοσ που αναφζρκθκε ςτθ 

ςυνεχι εξάςκθςθ που απαιτοφν. Ραραλλιλιςε τα μακθματικά με τθ μουςικι μζςω τθσ εναςχόλθςθσ 

που και τα δφο χρειάηονται, γεγονόσ που δείχνει πωσ δεν τα αντιμετωπίηει οφτε κακαρά ωσ ςχολικό 

μάκθμα οφτε κακαρό ωσ αναγκαίο προςόν για τθν κακθμερινότθτα. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 12: Νοθματοδότθςθ των μακθματικϊν ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ. 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Νοθματοδότθςθ των 
μακθματικϊν 

Σχολείο                                 
(1,2) 

Δυςκολία κατανόθςθσ               
(2) 

Αρνθτικά ςυναιςκιματα  
(1) 

Κακθμερινότθτα                     
(3,4) 

Εργαςία                                        
(3) 

Χρθματικζσ ςυναλλαγζσ 
(3,4) 

Μουςικι                                   
(5) 

Ανάγκθ εξάςκθςθσ                    
(5) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 



83 
 

8
3

 

 

2) Ροιά ιταν θ ςχζςθ ςου με τα μακθματικά πριν φοιτιςεισ ςτο ΣΔΕ; Σου άρεςαν; Γιατί; Τα 

κεωροφςεσ ςθμαντικά, χριςιμα (ποφ και πότε);  

Οι εκπαιδευόμενοι απάντθςαν ςχετικά με το τι ςχζςθ είχαν με τα μακθματικά πριν φοιτιςουν 

ςτο ΣΔΕ ανάλογα με τον οριςμό που δίνει ο κακζνασ τουσ ςτα μακθματικά αλλά και με βάςθ τισ 

προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ.  

Με βάςθ τον Γιάννθ θ κακι ςχζςθ που είχε με το μάκθμα των μακθματικϊν, λόγω τθσ μθ 

κατανόθςθσ τουσ, του προκαλοφςε άγχοσ και άρα αποςτροφι από το αντικείμενο λόγω των ‘κακϊν’ 

ςυναιςκθμάτων. Θ τριβι του με τα μακθματικά ιρκε όταν άρχιςε θ επαγγελματικι πορεία ωσ 

ξυλουργόσ, ζνα επάγγελμα που με βάςθ τον ίδιο είχε ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο τα μακθματικά. 

Ενδεχομζνωσ επειδι ςε αυτό το πλαίςιο τα μακθματικά ιταν πιο απτά και δεν περιείχαν τθ ςχολικι 

αξιολόγθςθ δεν του προκαλοφταν τα ίδια ςυναιςκιματα. 

Στα λόγια τθσ Ελζνθσ φαίνεται θ αντίλθψθ πωσ δεν είναι όλοι οι άνκρωποι ικανοί να κατανοοφν 

τα μακθματικά. Φαίνεται να κεωρεί πωσ υπάρχουν διαφορετικά είδθ νοθμοςφνθσ και κατατάςςει τον 

εαυτό τθσ ςε διαφορετικι κατθγορία από αυτοφσ που υποτίκεται ότι πρζπει να γνωρίηουν μακθματικά. 

Θ ανφπαρκτθ ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά πθγάηει από τθν αντίλθψθ πωσ οι πιο ‘καλλιτεχνικοί τφποι’ 

ανκρϊπων δεν αςχολοφνται/γνωρίηουν μακθματικά. 

Ελζνθ: «...δεν είχα καμία ςχζςθ με τα μακθματικά… Είμαι πιο καλλιτεχνικόσ τφποσ.». 

 Αντίκετα θ Άννα τονίηει πωσ θ ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά ιταν πολφ καλι πριν φοιτιςει ςτο 

ΣΔΕ. Αναφζρει πωσ υπιρχε ανζκακεν μια αρζςκεια προσ το ςυγκεκριμζνο μάκθμα, λόγω τθσ 

ευκολότερθσ κατανόθςθσ ςε ςχζςθ με άλλα, θ οποία κεωρεί πωσ ευκφνεται θ δυςλεξία που είχε.   

Άννα: «Κοίταξε πάντα μου άρεηαν τα μακθματικά. Εεε… Επειδι εγϊ ζχω και δυςλεξία, πάντα 

ιμουνα προσ τα μακθματικά… Ράντα μου άρεηαν… Εεε εντάξει, βζβαια ςαν παιδί είναι διαφορετικά 

γιατί, εεε αναγκάηεςαι, να πασ.». 

Θ Χριςτίνα φαίνεται αρχικά να διαχωρίηει τισ αντιλιψεισ τισ ,ςε παρελκοντικζσ και τωρινζσ, όςον 

αφορά τθ ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά. Αναφζρεται ςε αντιλιψεισ που είχε παλαιότερα, οι οποίεσ 

αφοροφςαν τθ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ που είχε ωσ προσ τα μακθματικά. Αυτι θ αντίλθψθ τθν ζκανε να 

κατατάςςει τον εαυτό τθσ ςε μειονεκτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τθν υψθλι που κεωρεί πωσ ζχουν τα 

μακθματικά ςτθν κακθμερινι/εργαςιακι ηωι ενόσ ανκρϊπου.  Στο ςχολείο αναγνωρίηει πωσ υπιρχε 

μια κάποια ςχζςθ αλλά και πάλι μικρι λόγω υποτίμθςθσ του εαυτοφ τθσ και αντίλθψθσ πωσ τα 

μακθματικά προορίηονται μόνο για κάποια ανϊτερθ νοθτικά ‘ελίτ’. 

Χριςτίνα: «Εεε, όχι… Δεν… Εγϊ, εγϊ δεν ιμουν για αυτά πίςτευα, εγϊ… Μόνο ςτο ςχολείο…  που 

δεν και εκεί δθλαδι… Άλλοι… Ζτςι πίςτευα.». 

 Ο Γιϊργοσ κεωρεί πωσ είχε μια καλι ςχζςθ με τα μακθματικά πριν φοιτιςει ςτο ΣΔΕ. Φαίνεται 

πωσ θ αρζςκεια που είχε προσ τα μακθματικά πθγάηει από τθν εκτίμθςθ που τουσ ζχει ωσ ςθμαντικι 

επιςτιμθ για τθν ανκρωπότθτα. Φαίνεται να ςυνδζει τθν επιςτιμθ των μακθματικϊν με τθν 

ευφυΐα/νοθμοςφνθ του ανκρϊπου και αυτό ενιςχφει το καυμαςμό του προσ τα μακθματικά. Φαίνεται 

δθλαδι πωσ θ αξία των μακθματικϊν είναι δεδομζνθ για αυτόν και άρα επθρεάηει και τθν άποψθ του 

για το αντικείμενο. 

Γιϊργοσ: «…μου άρεςαν… Τα κεωρϊ μια επιςτιμθ εξίςου... Το βάηω εγϊ προςωπικά ςτισ 

επιςτιμεσ τισ τοπ. Πταν λεσ μακθματικόσ καταλαβαίνουν ζξυπνοσ… ασ ποφμε τϊρα εςφ κα λζνε εντάξει 
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αυτό το κορίτςι πρζπει αν ςπινκθρίηει. Δεν μποροφν να πουν όλοι μακθματικόσ… Κάπωσ ζτςι το χω εγϊ. 

Δθλαδι μακθματικόσ ίςον φεφγει ρε παιδί μου αυτόσ εντάξει φεφγει πολφ… Άςτο.». 

Ο Γιϊργοσ και θ Άννα, δφο από τουσ πζντε εκπαιδευόμενουσ κεωροφν πωσ θ ςχζςθ τουσ με τα 

μακθματικά πριν τθ φοίτθςθ τουσ ςτο ΣΔΕ ιταν κετικι. Οι δφο τουσ αντλοφν επιχειριματα για να 

ςτθρίξουν τθν τοποκζτθςθ τουσ από διαφορετικά πεδία. Από τθ μία θ Άννα χρθςιμοποιεί τθ ςχολικι 

τθσ εμπειρία, ωσ προσ τισ επιδόςεισ τθσ, για να τονίςει τθν καλι ςχζςθ που είχε με τα μακθματικά και 

από τθν άλλθ ο Γιϊργοσ χρθςιμοποιεί το καυμαςμό που ζχει προσ αυτά ωσ επιςτθμονικό πεδίο, 

ςυνδζοντασ τα με τθν ανκρϊπινθ ευφυΐα. Οι υπόλοιποι τρεισ εκπαιδευόμενοι, ο Γιάννθσ, θ Ελζνθ και θ 

Χριςτίνα αναφζρουν πωσ θ ςχζςθ τουσ με τα μακθματικά ιταν αρνθτικι ζωσ και ανφπαρκτθ. Εκτόσ από 

τθν προθγοφμενθ ςχολικι εμπειρία που παίηει ρόλο ςτθ ςτάςθ τουσ είναι λογικό να κεωριςουμε πωσ 

παράγοντα αποτελεί και θ κακθμερινότθτα που είχαν μζχρι να φοιτιςουν ςτο ΣΔΕ, θ οποία του 

επζτρεπε ι όχι να χρθςιμοποιιςουν μακθματικά. Από τουσ τρεισ μόνο ο Γιάννθσ αναφζρει πωσ θ χριςθ 

των μακθματικϊν ξεκίνθςε για αυτόν μόνο όταν βρζκθκε ςε εργαςιακό χϊρο ςτον οποίο τα 

χρειάςτθκε, ςυγκεκριμζνα το ξυλουργείο του πατζρα του. Οι άλλεσ δφο ςυμμετζχουςεσ, θ Ελζνθ και 

Χριςτίνα αναφζρουν πωσ θ ςχζςθ τουσ με τα μακθματικά περιορίηεται ςτθν ανυπαρξία τθσ χριςθσ τουσ 

ςτθν εργαςιακι και κακθμερινι τουσ ηωι ωσ ενιλικεσ. Υποδθλϊνονται ςτο λόγο και των δφο κάποιεσ 

διαχωριςτικζσ αντιλιψεισ μεταξφ των ανκρϊπων ωσ προσ τθ χριςθ και κατανόθςθ των μακθματικϊν, 

οι οποίεσ και κακορίηουν τθν αρνθτικι ςχζςθ που ζχουν απζναντι τουσ. Θ Ελζνθ διαχωρίηει τουσ 

ανκρϊπουσ ανάλογα με τον τφπο νοθμοςφνθσ τουσ, ενϊ θ Χριςτίνα με βάςθ το επίπεδο νοθμοςφνθσ 

τουσ. Θεωροφν πωσ θ κακι ςχζςθ που ζχουν οι ίδιεσ με τα μακθματικά οφείλεται ςε ζνα από τα δφο 

και αυτά ιταν που ζπαιξαν ρόλο μζχρι να φοιτιςουν ςτο ΣΔΕ. Αξίηει να αναφερκεί πωσ όταν θ Χριςτίνα  

αναφζρετε ςτον ελιτιςμό των μακθματικϊν υποτιμϊντασ τον εαυτό τθσ χρθςιμοποιεί παρελκοντικό 

χρόνο, γεγονόσ που δείχνει πωσ αυτζσ οι αντιλιψεισ ίςωσ να μθν ιςχφουν πλζον. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 13: Θ ςχζςθ των εκπαιδευόμενων με τα μακθματικά πριν το ΣΔΕ. 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Σχζςθ με τα μακθματικά 
πριν το ΣΔΕ 

Αρνθτικι                        
(1,2,4) 

Σχολικι εμπειρία                       
(1,4) 

Αντιλιψεισ ωσ προσ τθν 
νοθμοςφνθ που απαιτοφν 

(2,4) 

Θετικι                                 
(3,5) 

Σχολικι εμπειρία                     
(3,5) 

Εκτίμθςθ επιςτθμονικοφ 
επιπζδου                                       

(3) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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3) Κατά τθ διάρκεια του ΣΔΕ άλλαξε κακόλου θ γνϊμθ ςου για τα μακθματικά; Αν ναι, πωσ; Γιατί; 

Οι αλλαγζσ που ανζφεραν οι εκπαιδευόμενοι όςον αφορά τθ γνϊμθ τουσ για τα μακθματικά 

επικεντρϊκθκαν από τθ μία ςτο ίδιο το αντικείμενο των μακθματικϊν και από τθν άλλθ ςτθ δικιά τουσ 

αντιμετϊπιςθ προσ αυτό. 

Ο Γιάννθσ δεν κεωρεί πωσ ςυνολικά ζχει αλλάξει θ άποψθ του για τα μακθματικά κατά τθ 

διάρκεια τθσ φοίτθςθσ του ςτο ΣΔΕ ςε ςχζςθ με πριν. Ραρόλα αυτά κεωρεί πωσ θ ςταςιμότθτα αυτι 

ςτθν άποψθ του οφείλεται ςτθ μθ επαρκι εναςχόλθςθ του με το μάκθμα των μακθματικϊν λόγω των 

πολλϊν απουςιϊν που ζχει εξαιτίασ τθσ εργαςίασ του. Φαίνεται πωσ καταβάλει προςπάκεια για να 

αναφζρει κάποια αλλαγι που ζχει επιφζρει το ΣΔΕ ςτθν άποψθ του για τα μακθματικά και καταλιγει 

να αναφερκεί για ακόμθ μία φορά ςτο άγχοσ που του προκαλοφν ωσ μάκθμα, ςε μικρότερο βακμό 

όμωσ πλζον.  

Γιάννθσ: «Κοίταξε… Ζχω χάςει πάρα πολλά μακιματα λόγο δουλειάσ ναι… και τυχαίνει να είναι 

και ςτο μακθμάτων μακθματικϊν... Δεν είναι ότι ζχω δϊςει και άπειρθ ςθμαςία ι χρόνο ασ ποφμε... Αν 

μπορϊ να πω κάτι είναι ότι πάλι με αγχϊνουν αλλά κάπωσ κάπωσ… λιγότερο.. αυτό μόνο.». 

Θ Ελζνθ δεν ζχει κάποια αλλαγι ςτθν άποψθ τθσ όςον αφορά τθν αξία των μακθματικϊν. Εκεί 

που μπορεί να κεωρθκεί πωσ υπάρχει αλλαγι είναι ςτθν εκτίμθςθ των ικανοτιτων τθσ ςε ςχζςθ με τα 

μακθματικά πριν φοιτιςει ςτο ΣΔΕ. Φαίνεται να υπάρχει αλλαγι όςον αφορά τθν αυτοπεποίκθςθ τθσ 

που ενδεχομζνωσ οφείλετε ςτθν απομυκοποίθςθ του πεδίου των μακθματικϊν από μεριάσ τθσ.   

 Ελζνθ: «‘Εεε… Πτι είναι ςθμαντικά από πάντα το ιξερα... Το κεωροφςα δθλαδι... Τϊρα όμωσ ασ 

ποφμε άλλαξε ςε ςχζςθ με εμζνα.. Δθλαδι ότι μπορϊ και εγϊ... Αυτό... Αλλά ναι, τελικά ςου δείχνουνε 

κάποια πράγματα τα οποία είναι απλά και κζλουν απλά  λίγο ςυγκζντρωςθ.». 

Θ Άννα αναφζρει πωσ θ άποψθ τθσ για τα μακθματικά ζχει αλλάξει ςε ςχζςθ με τθν άποψθ που 

είχε για αυτά πριν τθ φοίτθςθ τθσ ςτο ΣΔΕ. Θεωρεί τθν αξία τουσ, ωσ μάκθμα ακόμθ μεγαλφτερθ ςε 

ςχζςθ με πριν, αφοφ δθλϊνει πωσ αναγνωρίηει τθ χριςθ τουσ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ περιςςότερο. 

Ραρόλα αυτά φαίνεται πωσ ο καυμαςμόσ που ζχει αναφζρει πωσ είχε από πάντα για τα μακθματικά 

περιορίηει τθν αναφορά ςυγκεκριμζνων αλλαγϊν ςτθν άποψθ τθσ.   

Άννα: «Ναι, τα κεωρϊ από τα πιο χριςιμα μακιματα ακόμα πιο πολφ... Βαςικά εντάξει τα 

χρθςιμοποιοφμε και παντοφ ςυνζχεια γφρω μασ… Εεε… Είναι πολφ ςθμαντικά! Ζχει αλλάξει ςίγουρα... 

Ζχει αλλάξει αλλά προσ το πολφ καλφτερο... Δεν ιταν κακι ιταν ςου λζω καλι... Αλλά τϊρα ζχει 

αλλάξει ακόμα πιο πολφ.». 

Ο λόγοσ τθσ Χριςτίνασ είναι περιοριςμζνοσ όςο αφορά τθ γνϊμθ τθσ για τα μακθματικά μετά τθν 

εγγραφι τθσ ςτο ΣΔΕ και τισ αλλαγζσ που μπορεί να ζχει υποςτεί. Ραρόλα αυτά, με δεδομζνθ τθν κακι 

ςχζςθ που είχε με αυτά μπορεί να κεωρθκεί πωσ πλζον αποτελοφν για αυτιν βαςικό παράγοντα ςτθ 

ηωι ενόσ ανκρϊπου. 

Χριςτίνα: «Ναι εννοείται! Τα κεωρϊ πιο ςθμαντικά ςτθ ηωι! Απαραίτθτα για ζναν άνκρωπο! Ριο 

ςθμαντικά εννοείται!». 

 Ο Γιϊργοσ αναφζρει πωσ θ γνϊμθ του για τα μακθματικά δεν επθρεάςτθκε από τθ φοίτθςθ του 

ςτο ΣΔΕ. Θ μεγάλθ αξία που είχαν για αυτόν ωσ επιςτθμονικό πεδίο ιταν δεδομζνθ και πριν τθν 

εγγραφι του ςτο ΣΔΕ.  

Γιϊργοσ: «Πχι, όχι… πάλι το κεωρϊ μια επιςτιμθ ςθμαντικι εξίςου.», «Ράλι, ναι, ναι… Δεν άλλαξε 

κάτι.». 
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Ο μόνοσ εκπαιδευόμενοσ που ανζφερε ξεκάκαρα πωσ δεν υπάρχει κάποια αλλαγι ςτθ γνϊμθ του 

για τα μακθματικά μετά τθ φοίτθςθ του ςτο ΣΔΕ είναι ο Γιϊργοσ. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να κεωρθκεί 

πωσ οφείλεται ςτθ ςφνεςθ και ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιχειρθματολογία που φαίνεται να διατρζχει 

ςυνολικά το λόγο του. Θ αξία τθσ επιςτιμθσ των μακθματικϊν αποτελεί ζνα ςτοιχείο που είχε 

αναφερκεί από πολφ νωρίσ ςτθ ςυηιτθςθ και ζχει αναγνωριςτεί από τον ίδιο μζςα από τουσ 

εργαςιακοφσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ ζχει βρεκεί. Οι υπόλοιποι τζςςερισ ςυμμετζχοντεσ αναφζρουν 

κάποιεσ αλλαγζσ ςτθ γνϊμθ τουσ για τα μακθματικά μετά τθ φοίτθςθ τουσ ςτο ΣΔΕ. Θ αξία των 

μακθματικϊν αναφζρκθκε από τθν Άννα και τθ Χριςτίνα ωσ ζνα ςτοιχείο που ζχει αλλάξει για αυτζσ 

μετά τθ φοίτθςθ τουσ ςτο ΣΔΕ. Το γεγονόσ αυτό ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτθν πεποίκθςθ τουσ πωσ θ 

εκτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΣΔΕ και θ δικι τουσ εξζλιξθ όςον αφορά τα μακθματικά 

εκτιμάται μζςα από τθν αναφορά αλλαγϊν ςτθ γνϊμθ τουσ για τα μακθματικά. Υπάρχει περίπτωςθ 

βζβαια να υπιρχε απλά αδυναμία ςτθν αιτιολόγθςθ τθσ τοποκζτθςθσ τουσ περί αξίασ των 

μακθματικϊν. Ο Γιάννθσ και θ Ελζνθ από τθν άλλθ δείχνουν να μθν ζχουν επθρεαςτεί από τθ φοίτθςθ 

τουσ ςτο ΣΔΕ όςον αφορά το αντικείμενο των μακθματικϊν αλλά όςον αφορά τθ δικι τουσ 

ςυμπεριφορά ςε ςχζςθ με τα μακθματικά. Ο Γιάννθσ αναφζρει τθ μείωςθ του άγχουσ που αιςκάνεται 

ςτο μάκθμα των μακθματικϊν, αλλαγι που ενδεχομζνωσ οφείλεται ςτθν ιδιότθτα του ωσ ενιλικασ 

εκπαιδευόμενοσ που κακορίηει ο ίδιοσ τισ ανάγκεσ του. Θ Ελζνθ, ενδεχομζνωσ για τον ίδιο λόγο 

αναφζρετε ςτθν πίςτθ ςτισ μακθματικζσ τθσ ικανότθτεσ, θ οποία παλαιότερα ιταν ανφπαρκτθ.  
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Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Αλλαγι ςτθ γνϊμθ για τα 
μακθματικά 

Ναι                                 
(1,2,3,4) 

Αξία των μακθματικϊν                               
(3,4) 

Συμπεριφορά του 
εκπαιδευόμενου ςτα 

μακθματικά                         
(1,2) 

Πχι                                          
(5) 

Δεδομζνθ αξία του 
επιςτθμονικοφ πεδίου        

(5) 

                                              
 

 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 14: Αλλαγι ςτθ γνϊμθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ όςον αφορά τα μακθματικά. 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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4) Ροια ιταν θ ςχζςθ ςου με το μάκθμα ων μακθματικϊν κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν ςου χρόνων; 

Σου άρεςαν;  

Τρεισ από τουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ, ο Γιϊργοσ, θ Ελζνθ και θ Χριςτίνα κεωροφν πωσ θ ςχζςθ 

τουσ με το μάκθμα των μακθματικϊν κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν τουσ χρόνων ιταν ανεπαρκισ. 

Αντίκετθ ςτάςθ φαίνεται να ζχουν θ Άννα και ο Γιϊργοσ, οι οποίοι φαίνεται να ζχουν καλι ςχζςθ με τα 

ςχολικά μακθματικά. 

Πςον αφορά τθ ςχζςθ του με το μάκθμα των μακθματικϊν ςτο ςχολείο ο Γιάννθσ αναφζρει πωσ 

δεν ιταν κακόλου καλι. Θ κατανόθςθ τουσ γι’ αυτόν ωσ μακθτισ, ιταν πολφ δφςκολθ και αυτόσ είναι ο 

λόγοσ που απομακρφνκθκε από αυτά. 

Γιάννθσ: «Εεε, κα ςου πω κοίτα ςαν παιδί δθλαδι, εεε… Τα μακθματικά ότι κυμάμαι κα ςου πω… 

με δυςκόλευαν… Με δυςκόλευαν πάρα πολφ... Δεν ξζρω... Δεν τα καταλάβαινα ςτο ςχολείο γενικά.». 

Ραρόμοια ςτάςθ με τον Γιάννθ είχε και θ Ελζνθ όςον αφορά το ςχολικό μάκθμα των 

μακθματικϊν. Θ κακι τθσ ςχζςθ με το μάκθμα των μακθματικϊν οφείλονταν ςτο φόβο που τθσ 

προκαλοφςαν. Αντιπαρακετικά με τα αρνθτικά ςυναιςκιματα που τθσ προκαλοφςαν τα μακθματικά 

αναφζρει τθν αρζςκεια τθσ ςε κεωρθτικοφ τφπου μακιματα, ενδεχομζνωσ για να τονίςει τθ 

διαφορετικοφ τφπου ευφυΐα που κεωρεί πωσ χρειάηεται κάποιοσ για να κατανοιςει τα μακθματικά. 

Ελζνθ: «...ιτανε πάντα ζνα μάκθμα που το φοβόμουνα… ποτζ δεν τα αγαποφςα ιδιαίτερα.», 

«Ιμουνα περιςςότερο ςε άλλα μακιματα… ξεσ των κεωρθτικϊν… θ ςχζςθ μου δεν ιταν καλι με τα 

μακθματικά.». 

Για τθ Χριςτίνα και μόνο θ αναφορά των ςχολικϊν μακθματικϊν ιταν αρκετι για να τθσ 

προκαλζςει αρνθτικά επιφωνιματα. Φανερϊνεται πωσ θ ςχζςθ τθσ με το μάκθμα των μακθματικϊν 

ιταν αρκετά κακι κεωρϊντασ πωσ θ ίδια ιταν ανεπαρκισ ωσ μακιτρια, ενδεχομζνωσ λόγω των 

αναμνιςεων των κακϊν επιδόςεων και τθσ μθ κατανόθςθσ τουσ. 

Χριςτίνα: «Ααα… ωχ ωχ ωχ.. τελείωσ απλά μακθματικά (όχι ςαν αυτά που κάνει τϊρα)…. χάλια! 

Δεν τα καταλάβαινα! Ιμουν χάλια!». 

Αντίκετα από τουσ προαναφερκζντεσ , θ ςχζςθ τθσ Άννασ και του Γιϊργου με το ςχολικό μάκθμα 

των μακθματικϊν μπορεί να κεωρθκεί καλι. Θ Άννα φαίνεται να προςδιορίηει τθ ςχζςθ τθσ με τα 

μακθματικά μζςω των επιδόςεων τθσ ςτθ ςχολικι τάξθ ςυγκριτικά με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ 

τθσ. Ενϊ ο Γιϊργοσ παρόλο που τοποκετεί τθ ςχζςθ του με τα μακθματικά ςε ικανοποιθτικό επίπεδο, 

αναφζρει και το φόβο που του προκαλοφςαν λόγω τθσ τελειομανίασ που ζχει αναφζρει ξανά πωσ τον 

διακατζχει.  

Γιϊργοσ: «Εεε… Κοίτα δεν ιμουν και από τουσ καλφτερουσ ςτα μακθματικά,  αλλά ιμουν από τουσ 

καλοφσ ασ ποφμε.». 

Άννα: «Καλι εντάξει… Γενικά καλι… ςε λογικό βακμό.. κάπου τρόμαηα… γιατί εγϊ πρζπει να το 

ξζρω… Εεε να το ξζρω καλά για να το  πω όπωσ ςου είπα... εεε και για αυτό δεν…». 

Θ ςχζςθ των ςυμμετεχόντων με τα ςχολικά μακθματικά φαίνεται να ζχει ςχζςθ με τθ γνϊμθ τουσ 

για τα μακθματικά γενικότερα και μπορεί να διακρικεί  ςε δφο κατθγορίεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ που 

κεωροφν πωσ θ ςχζςθ τουσ με τα μακθματικά του ςχολείου ιταν επαρκισ , όπωσ θ Άννα και ο Γιϊργοσ 

ςτθρίηονται ςτισ επιδόςεισ που είχαν ωσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Από τθν άλλθ, ο 

Γιάννθσ, θ Ελζνθ και θ Άννα υποςτθρίηουν πωσ θ ςχζςθ τουσ με τα μακθματικά δεν ιταν κακόλου καλι. 

Φαίνεται πωσ τα αρνθτικά ςυναιςκιματα που τουσ προκαλοφςαν τα μακθματικά ωσ μακθτζσ και θ 

δυςκολία κατανόθςθσ τουσ αποτελοφςαν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν κακι τουσ ςχζςθ.  
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 15: Θ ςχζςθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ με το μάκθμα των μακθματικϊν ςτο ςχολείο. 

 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Σχζςθ με το μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Αρνθτικι                                
(1,2,4) 

Αρνθτικά ςυναιςκιματα                  
(2,4) 

Αδυναμία κατανόθςθσ                      
(1,4) 

Θετικι                                      
(3,5) 

Συγκριτικζσ επιδόςεισ                        
(3,5) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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5)  Σου φαινόταν κάτι εφκολο ςτο μάκθμα των μακθματικϊν; Αν ναι, τι; 

Οι ςυμμετζχοντεσ άντλθςαν επιχειριματα ςχετικά με τθν ευκολία ι όχι των μακθματικϊν από τθν 

προαναφερκείςα ςτάςθ τουσ ωσ προσ το μάκθμα των ςχολικϊν μακθματικϊν. 

Θ δυςκολία που είχε ο Γιάννθσ ωσ μακθτισ ςτθν κατανόθςθ των μακθματικϊν ςτο ςχολείο είναι 

λογικό να ςυνεπάγεται το φόβο που είχε για τα μακθματικά και άρα τθν κακι του ςχζςθ με αυτά. Το 

ενδεχόμενο να του φαίνεται κάτι εφκολο ςτα μακθματικά φαντάηει πολφ απίκανο λόγω των παραπάνω 

και δικαιολογεί τθν απουςία ςχόλιου από μζρουσ του ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. 

 Φαίνεται πωσ και για τθν Ελζνθ ζπαιηε κακοριςτικό ρόλο θ ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά για το αν 

κα κεωριςει κάτι εφκολο ι όχι. Αναφζρει πωσ τθ δυςκόλευε γενικά ωσ μάκθμα και τθσ προκαλοφςε 

φόβο. Θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ που είχε ωσ μακιτρια λόγω τθσ κεϊρθςθσ τθσ για τθ χαμθλι τθσ 

νοθμοςφνθ φαίνεται πωσ ζπαιηε κακοριςτικό παράγοντα και δεν τθσ επζτρεπε να κεωριςει κανζνα 

κεφάλαιο των ςχολικϊν μακθματικϊν εφκολο. 

Ελζνθ: «Πχι… όχι, τα φοβόμουνα γιατί… Γιατί κεωροφςα τον εαυτό μου πολφ χαηι για να τα 

καταλάβω. Τζλοςπαντων, φοβόμουνα τουσ αρικμοφσ, οπότε όχι τίποτα.». 

Θ Άννα από τθ δικι τθσ μεριά, ςυνεχίηοντασ τθν εξιςτόρθςθ τθσ δικισ τθσ ςχζςθσ με τα 

μακθματικά δεν αναφζρει κάτι ςυγκεκριμζνο από τθ ςχολικι που να τθσ φαινόταν εφκολο ωσ 

μακιτρια, αλλά δθλϊνει πωσ υπιρχε για αυτιν μια γενικότερθ ευκολία ςτα μακθματικά ςυγκριτικά με 

τα μακιματα που χρειαηόταν αποςτικιςθ. 

Άννα: «Εεε ςυγκεκριμζνο μακθματικό πράγμα… Εεε… Πχι... Απλά μου ιτα πιο εφκολα ςε ςχζςθ με 

τα απ’ ζξω μακιματα…». 

Θ Χριςτίνα αναφζρει πωσ δεν κεωροφςε τίποτα εφκολο ωσ μακιτρια όςον αφορά το μάκθμα των 

μακθματικϊν και επανζρχεται ςτθν επίρριψθ ευκυνϊν ςτο οικογενειακό τθσ περιβάλλον για μθ παροχι 

βοικειασ. Μζςα από τα λόγια τθσ αφινει να φανεί ωσ ςυνζπεια των παραπάνω μια πικρία για τισ 

επιλογζσ ςτθ ηωι τθσ. 

Χριςτίνα: «Αν μου φαινόταν κάτι εφκολο και είχα κάποιον να με βοθκιςει θ ηωι μου ςιμερα κα 

‘ταν διαφορετικι, πάρα πολφ διαφορετικι.». 

Ο Γιϊργοσ αναφζρει τθν προπαίδεια, που διδάςκεται παραδοςιακά ωσ μζροσ τθσ βαςικισ 

αρικμθτικισ ςτα ςχολεία ωσ μια μακθματικι διαδικαςία που του φαινόταν εφκολθ ωσ μακθτισ. Θ 

απουςία περίπλοκθσ ςκζψθσ και θ απλι αποςτικιςθ φαίνεται να είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν 

αυτιν του τθ κεϊρθςθ.  

Γιϊργοσ: «...μποροφςα να πω τθν προπαίδεια και αυτά.. επειδι δεν είχε ςκζψθ… ιταν.. ιταν απ’ 

ζξω.». 

Θ ανυπαρξία κάποιασ ευκολίασ ςε ότι αφορά το μάκθμα των μακθματικϊν υποςτθρίχκθκε από 

τρεισ ςυμμετζχοντεσ, τον Γιάννθ, τθν Ελζνθ και τθ Χριςτίνα. Θ αναφορά τουσ αυτι είναι αναμενόμενθ 

μιασ και αιτιολογεί τθν αρνθτικι ςτάςθ που ζχουν δθλϊςει πωσ είχαν με το μάκθμα των μακθματικϊν 

ςτο ςχολείο. Τα αρνθτικά ςυναιςκιματα που τουσ διακατείχαν ςε ότι ζχει να κάνει με τα μακθματικά 

του ςχολείου και θ αδυναμία τουσ να τα κατανοιςουν αιτιολογεί τθν αντίλθψθ τουσ περί δυςκολίασ 

των μακθματικϊν. Θ Άννα και ο Γιϊργοσ ςυςχετίηουν για ακόμθ μία φορά τισ απαντιςεισ αναφζροντασ 

και οι δφο τθν αποςτικιςθ ςε ςχζςθ με το μάκθμα των μακθματικϊν. Ραρόλο αυτά θ Άννα αναφζρει 

τθν ανυπαρξία αποςτικιςθσ ωσ παράγοντα για τθν ευκολία που κεωρεί πωσ ζχουν τα μακθματικά 

ςυγκριτικά με άλλα μακιματα, ενϊ ο Γιϊργοσ υπονοεί τθν φπαρξθ αποςτικιςθσ ωσ παράγοντα για να 

αναφζρει τθν προπαίδεια ωσ μια εφκολθ μακθματικι διαδικαςία που καλζςτθκε να μάκει ωσ μακθτισ.  
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 16: Ευκολία ςτο ςχολικό μάκθμα των μακθματικϊν ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευόμενουσ το ΣΔΕ. 

 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Ευκολία ςτο μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Ανυπαρξία αποςτικιςθσ 
(3) 

Φπαρξθ αποςτικιςθσ                   
(5) 

Ρροπαίδεια                                  
(5) 

Καμία                                    
(1,2,4) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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6) Δυςκολευόςουν κάπου ςτο μάκθμα των μακθματικϊν; 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν ωσ κάποιο βακμό τθ δυςκολία που τουσ προκαλοφςαν τα 

μακθματικά. Φαίνεται να μθν ζχουν ξεκακαρίςει ςυγκεκριμζνουσ τομείσ των μακθματικϊν που να τουσ 

προκαλοφν δυςκολία αλλά να παραςφρονται από τα αρνθτικά ςυναιςκιματα και τθν ανεπαρκι 

κατανόθςθ που ζχουν προσ αυτά. 

Ο Γιάννθσ αφινει να αναδυκεί ςυνολικά από το λόγο του θ δυςκολία που είχε ωσ προσ το 

μάκθμα των μακθματικϊν. Θ μθ κατανόθςθ του μακιματοσ ιταν θ αιτία που του προκαλοφςαν τόςο 

άγχοσ τα μακθματικά και αυτό είχε ωσ ςυνζπεια τθν παντελισ παραίτθςθ προςπάκειασ από μεριάσ 

του.   

Γιάννθσ: «…και με άγχωνε πάρα πολφ… αλλά δεν είχα δϊςει και τόςθ ςθμαςία ςτα μακθματικά… 

Δεν κυμάμαι… Βάροσ ασ ποφμε.». 

Θ Ελζνθ τονίηει τθ δυςκολία των μακθματικϊν με τθν οποία ερχόταν αντιμζτωπθ ωσ μακιτρια 

κεωρϊντασ πωσ τα μακθματικά διακατζχονται από μια μάταιθ περιπλοκότθτα. Αυτι τθσ θ αντίλθψθ 

ενδεχομζνωσ να πθγάηει από τθ μθ ςφνδεςθ των μακθματικϊν με ρεαλιςτικά προβλιματα και άρα να 

καταλιγει ςε μθ ολιςτικι κατανόθςθ τουσ. Θ αδυναμία τθσ για εννοιολογικι κατανόθςθ μακθματικϊν 

εννοιϊν, όπωσ τθσ μεταβλθτισ, φαίνεται να επθρεάηει αρνθτικά και τθν κατανόθςθ των 

μεκοδολογικϊν ςταδίων που καλοφταν να φζρει εισ περάσ ωσ μακιτρια. 

Ελζνθ: «Μου φαινόντουςαν λίγο.. Για πιο λόγο τα χουνε κάνει τόςο πολφπλοκα.. για ποιο λόγο  ασ 

ποφμε να βρεισ αυτό το άγνωςτο χ.. πρζπει να κάνεισ άλλεσ πόςεσ χίλιεσ πράξεισ από πίςω. Είναι 

ατελείωτοι οι αρικμοί, οπότε μου φαινόταν αυτό λίγο ξζρεισ…». 

Θ Άννα φαίνεται να κεωρεί πωσ δεν υπιρχε κάτι ςυγκεκριμζνο που να τθ δυςκόλευε ςτα 

μακθματικά ωσ μακιτρια, εκτόσ από τθ γενικι δυςκολία που υπιρχε κάκε φορά που ειςαγόταν κάποια 

καινοφρια μακθματικι ζννοια ι διαδικαςία ςτθν τάξθ. 

Άννα: «...δεν κυμάμαι και πάρα πολφ. Γενικά νομίηω όχι κάπου ςυγκεκριμζνα κάκε φορά ζτςι ςτα 

καινοφρια πράγματα… Αυτό.». 

Θ Χριςτίνα τονίηει τθ μεγάλθ δυςκολία που είχε απζναντι ςτο μάκθμα των μακθματικϊν 

αναφζροντασ για ακόμθ μία φορά τθν κατάταξθ τθσ ωσ μακιτρια αλλά και τθν ζλλειψθ βοικειασ από 

το περιβάλλον τθσ. 

Χριςτίνα: «Αφοφ δεν ιμουν καλι… Δεν είχα άνεςθ... Δεν με βοικαγαν.». 

Ο Γιϊργοσ δεν δθλϊνει κάτι ςυγκεκριμζνο όςον αφορά τθ δυςκολία των μακθματικϊν και 

αναφζρεται ςτισ προςωπικζσ του επιδόςεισ ωσ μακθτισ κατατάςςοντασ τον εαυτό ςε μια 

ικανοποιθτικι κζςθ όςον αφορά τα μακθματικά. Ραρόλο αυτά δθλϊνει πωσ υπιρχε μια γενικι 

δυςκολία ςτο μάκθμα των μακθματικϊν λόγω του φόβου που του προκαλοφςαν . Θ αντίλθψθ που ζχει 

αναφζρει πωσ τα μακθματικά είναι για ανκρϊπουσ με μεγάλθ ευφυΐα ενδεχομζνωσ να είναι ζνασ 

παράγοντασ που επθρζαηε τθσ πορεία του ωσ μακθτισ όςον αφορά τθν κατανόθςθ και τθν εκμάκθςθ 

των μακθματικϊν. 

Γιϊργοσ: «Είναι ζνα δφςκολο μάκθμα. Ζνα δφςκολο μάκθμα. Το φοβόμουν και ςτο δθμοτικό 

παρόλο που ιμουν καλοφτςικοσ, όχι πολφ καλόσ.», «...καλοφτςικοσ ιμουνα, αλλά δυςτυχϊσ είναι ζνα 

μάκθμα που τρομάηει κόςμο.». 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 17: Δυςκολία ςτο ςχολικό μάκθμα των  μακθματικϊν ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ. 

 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Δυςκολία ςτο μάκθμα 
των μακθματικϊν ςτο 

ςχολείο 

Εκπαιδευόμενοσ 
(1,2,4,5) 

Αρνθτικά ςυναιςκιματα 
(1,2,5) 

Αυτοεκτίμθςθ                         
(2,4) 

Σχολικι διαδικαςία 
(1,2,3,4) 

Κατανόθςθ                             
(1,4) 

Ειςαγωγι νζασ 
ζννοιασ/διαδικαςίασ                 

(3) 

Εκπαιδευτικόσ                            
(1,2) 

Αντιλιψεισ για το 
αντικείμενο                 

(2,5) 

Μάταιθ πολυπλοκότθτα         
(2) 

Δζοσ                                              
(5) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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7) Τι εμπειρίεσ αποκόμιςεσ από το μάκθμα των μακθματικϊν κατά τα ςχολικά ςου χρόνια; Τι 

κυμάςαι πιο ζντονα; 

Οι εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων ποικίλουν και ζχουν άμεςθ ςχζςθ με όλα τα 

προαναφερκζντα. Ραρόλο αυτά ο εκπαιδευτικόσ φαίνεται να αναδεικνφεται ωσ βαςικόσ 

παράγοντασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με τα μακθματικά κατά τα ςχολικά τουσ χρόνια. 

 Ο Γιάννθσ αναφζρεται ςτθν αυςτθρότθτα τθσ δαςκάλασ του γφρω από τισ  βαςικζσ 

γνϊςεισ που χρειαηόταν να αποκτιςουν οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ όπωσ θ εκμάκθςθ 

μακθματικϊν πράξεων και  προπαίδειασ. Φαίνεται πωσ θ διαχείριςθ τθσ εκπαιδευτικοφ 

διαδραμάτιςε κακοριςτικό ρόλο ςτθ ςχζςθ του με τα μακθματικά αφοφ αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

πίεςθσ ιταν για τον ίδιο το άγχοσ που του προκαλοφταν  και εν τζλει θ αδιαφορία εναςχόλθςθσ 

με τα μακθματικά. 

Γιάννθσ: «Κάτςε τϊρα με πασ πολλά χρόνια πίςω... Εεε μου ζρχεται ςτο μυαλό ότι ςτο 

μάκθμα των μακθματικϊν τουλάχιςτον… Θ δαςκάλα μου ιταν πάρα πολφ αυςτθρι  ςτο να 

μάκουμε τουλάχιςτον βαςικά, να μάκουμε τθν προπαίδεια, να κάνουμε προςκζςεισ, 

αφαιρζςεισ κτλ τζλοςπαντων. Να ‘χουμε μια καλι γνϊςθ πάνω ςτα μακθματικά… Ρωσ να 

κάνουμε πράξεισ ασ ποφμε κατάλαβεσ; Αυτό… και με άγχωνε πάρα πολφ… Αλλά δεν είχα δϊςει 

και τόςθ ςθμαςία ςτα μακθματικά, δεν κυμάμαι.». 

 Μζςα από τισ ελάχιςτεσ  αναμνιςεισ που αναφζρει θ Ελζνθ όςον αφορά τισ μακθματικζσ 

γνϊςεισ που πιρε από το Δθμοτικό φαίνεται θ ζμφαςθ που δίνει ςτθν ψυχολογικι πίεςθ που 

δεχόταν ωσ μακιτρια από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ο ςυνδυαςμόσ των τιμωριϊν, τθσ άςκθςθσ 

βίασ και τθσ ςυνολικά μεγάλθσ αυςτθρότθτασ που επιδείκνυαν οι εκπαιδευτικοί  είχαν ωσ 

αποτζλεςμα το αίςκθμα του φόβου και όχι τθν εμπλοκι τθσ ςτο μάκθμα των μακθματικϊν. Θ 

αποςταςιοποίθςθ από το μάκθμα και τθ λιψθ γνϊςεων φαίνεται να ιταν ζνασ μθχανιςμόσ 

που ανζπτυξε θ ίδια ωσ μακιτρια για να ανταπεξζλκει ςτθ δυςμενι γι’ αυτιν κατάςταςθ. 

Ελζνθ: «Ζπαιηε ρόλο ςίγουρα και ο εκπαιδευτικόσ. Τότε ιταν πιο αυςτθροί οι 

εκπαιδευτικοί. Δεν κυμάμαι κάτι, κάποιο περιςτατικό ασ ποφμε. Τα μακθματικά που κάναμε 

ιταν, πρόςκεςθ, αφαίρεςθ, διαίρεςθ, τα κλαςςικά. Ζχουν περάςει και πόςα χρόνια… Ζχω φάει 

ξφλο ασ ποφμε, ξφλο με τθ βζργα, ζχω φάει τιμωρία με το πόδι ςτον πίνακα με το ζνα πόδι 

ςθκωμζνο, ςφαλιάρα από δαςκάλα... Τουσ φοβόμαςταν γενικά εντάξει. Και εγϊ ιμουνα 

πάντοτε ζνα δειλό παιδί, και δεν μποροφςα να υπεραςπιςτϊ τον εαυτό μου οπότε πάντα 

απζφευγα καταςτάςεισ πράγματα και μακιματα. Δεν είχα καλι ςχζςθ.». 

Ο Γιϊργοσ αντιδιαμετρικά  από τουσ άλλουσ δφο ςυμμετζχοντεσ δεν ςυνάντθςε 

αυςτθρότθτα από τθ δαςκάλα του ςτο Δθμοτικό. Αναφζρει τθν άνεςθ ςυμμετοχισ ςτον πίνακα 

που είχε ωσ μακθτισ ,ενδεχομζνωσ λόγω μικρότερθσ θλικίασ, ςε αντίκεςθ με τϊρα που 

αποτελεί βαςικό του πρόβλθμα λόγω ζκκεςθσ. 

Γιϊργοσ: «Εεε δεν κυμάμαι κάτι. Μασ ςικωνε, ςθκωνόμουν και γω δθλαδι. Αλλά δεν,. 

δεν ιταν αυςτθρι θ κυρίασ μασ.». 
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4.4. Γ’ μζροσ ςυνζντευξθσ 

Οι απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων ςε αυτό το μζροσ αφοροφν το 20 ερευνθτικό ερϊτθμα που 

αφορά τισ αντιλιψεισ τουσ για τα μακθματικά ωσ ςχολικό μάκθμα. Σε αυτό το μζροσ οι ςυμμετζχοντεσ 

αναφζρονται ςτισ εμπειρίεσ και ςτισ απόψεισ τουσ για το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ του 

ΣΔΕ, ςε μια προςπάκεια καταγραφισ τυχόν αλλαγϊν  ςτθ ςτάςθ που είχαν για τα μακθματικά πριν τθ 

φοίτθςθ τουσ ςτο ΣΔΕ. 

1) Tί γνϊμθ ζχεισ για το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ; Τι κεωρείσ πωσ ςου προςφζρει; 

Οι γνϊμεσ των ςυμμετεχόντων όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ φαίνεται 

να επθρεάηονται από τθ ςχζςθ που είχαν με το μάκθμα των μακθματικϊν ςτο ςχολείο αλλά και από τα 

κίνθτρα που τουσ οδιγθςαν να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ. 

Αυτό που προζχει ςτον Γιάννθ όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ είναι το 

άγχοσ που του προκαλεί. Φαίνεται να είναι επθρεαςμζνοσ από τισ προθγοφμενεσ εκπαιδευτικζσ του 

εμπειρίεσ όςον αφορά τα μακθματικά κακϊσ τα ίδια αρνθτικά ςυναιςκιματα ζχει δθλϊςει πωσ του 

δθμιουργοφταν και ςτο μάκθμα των ςχολικϊν μακθματικϊν. Θεωρεί πωσ θ κατανόθςθ του δεν είναι 

επαρκισ και αναγνωρίηει τθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ εξάςκθςθσ από μζρουσ του.   

 Γιάννθσ: «Εεε… με αγχϊνουν πάρα πολφ τα μακθματικά. Το βλζπω και τϊρα ςτα 35 ότι με 

αγχϊνουν... κάποιεσ πράξεισ δθλαδι δεν τισ καταλαβαίνω… Δεν μπορϊ... Ρρζπει να κάτςω δθλαδι να 

κάνω εξάςκθςθ για να τισ καταλάβω.», «Με αγχϊνουνε πολφ ρε παιδί μου ακόμα… Ακόμα και τϊρα... 

και τϊρα πάλι μακθματικά ζχουμε, πάλι αγχϊνομαι.». 

Θ Ελζνθ ενδεχομζνωσ λόγω τθσ κακισ ςχζςθσ που ζχει δθλϊςει με τα μακθματικά, τθσ χαμθλισ 

αυτοεκτίμθςθσ που είχε χτίςει ωσ μακιτρια και του φόβου που τθσ προκαλοφςαν τα μακθματικά, δεν 

εςτιάηει ςτθν προςωπικι τθσ γνϊμθ όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ.  Ρικανόν 

ςε μια προςπάκεια αποφυγισ του κζματοσ αναφζρεται γενικά ςτθ ςθμαςία που ζχει ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτάςθσ των εκπαιδευόμενων και κατ’ επζκταςθ και ςτθ δικι τθσ, 

απζναντι ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 

Ελζνθ: «Για το μάκθμα.. δεν ξζρω τι να ςου πω… Εγϊ δεν… Σε όλουσ και όλα πιςτεφω ότι παίηει 

πάρα πολφ μεγάλο ρόλο ο κακθγθτισ.  Αυτό.». 

Θ προτίμθςθ τθσ Άννασ για το μάκθμα των μακθματικϊν ζχει αναφζρει πωσ υπάρχει από τα 

μακθτικά τθσ χρόνια, ςτθν ίδια κατεφκυνςθ είναι και θ  γνϊμθ τθσ για το μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ.  Εξ αιτίασ τθσ μεγάλθσ τθσ αρζςκειασ, αναφζρει μάλιςτα πωσ  θ παρουςία τθσ ςτο ΣΔΕ 

εξαρτάται από τθν φπαρξθ του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςτο θμεριςιο πρόγραμμα. 

Άννα:  «…τϊρα επειδι ικελα να ζρκω… είμαι... Δεν μπορείσ να φανταςτείσ πόςο τα αγαπϊ τα 

μακθματικά… Δθλαδι μζρεσ που δεν ζχουμε μακθματικά θ αλικεια είναι ότι δεν ζρχομαι... γιατί 

κεωρϊ ότι δεν ζχω κάτι… Κατάλαβεσ.». 

 Για τθ Χριςτίνα φαίνεται να παίηει μεγάλο ρόλο θ μακθςιακι κατάςταςθ ςτθν οποία ζχει μπει. Θ 

δυνατότθτα λιψθσ νζων γνϊςεων που τισ παρζχεται μζςω του μακιματοσ του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ φαίνεται να τθσ προςφζρει εκτόσ από πλθρότθτα και το καυμαςμό του οικογενειακοφ 

τθσ περιβάλλοντοσ. Είναι ζκδθλοσ ο ενκουςιαςμόσ και θ χαρά που αιςκάνεται για τα καινοφρια 

πράγματα που μακαίνει , ςυναιςκιματα που ςυνδζονται και με τα κίνθτρα εγγραφισ που είχε για το 

ΣΔΕ. Το αίςκθμα προςωπικισ ανάπτυξθσ μζςω του μακιματοσ του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ  
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φαίνεται να είναι ο κινθτιριοσ λόγοσ για τον οποίο τθσ αρζςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Ραίρνοντασ ωσ 

δεδομζνο ότι πριν το ΣΔΕ κεωροφςε πωσ δεν είναι ικανι για τθ διαχείριςθ μακθματικϊν γνϊςεων ςε 

οποιοδιποτε πλαίςιο, (ςχολικό, εργαςιακό, κακθμερινότθτασ), θ αναφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ 

μακθματικζσ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ και ςφμβολα με τα οποία ζρχεται ςε επαφι κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ αντικατοπτρίηει ακόμθ περιςςότερο τθν αυτοπραγμάτωςθ που αιςκάνεται μακαίνοντασ. 

Χριςτίνα: «Μακαίνω! τα μακαίνω!! Και για τισ εγγονζσ μου που με βλζπουν! Τισ κάνει εντφπωςθ 

και τισ αρζςει που θ γιαγιά διαβάηει μακθματικά… Τρελαίνομαι...  Μ’ αρζςει πάρα πολφ! Μ’ αρζςει!», 

«...κλάςματα διαιρζςεισ, αγκφλεσ... εδϊ ζχω μάκει.. .ουυυυυ.». 

 Θ άποψθ του Γιϊργου για το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ φαίνεται να είναι πολφ 

κετικι. Εκτόσ από τθν αξία των γνϊςεων που λαμβάνει εμπλουτίηοντασ το γνωςτικό του υπόβακρο 

κεωρεί πωσ κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ εξελίςςεται ο ίδιοσ ωσ άτομο. Φαίνεται πωσ 

οι γνϊςεισ για αυτόν δεν ζχουν μόνο ακροιςτικό χαρακτιρα αλλά και ουςία ωσ προσ τθν πρόοδο του 

ωσ άτομο. 

Γιϊργοσ: «Άριςτθ! Άριςτθ! Εεε... Μου διευρφνει και μου προςκζτει και από αυτά που ιξερα.. 

Καταρχιν διευρφνει... πωσ το λζνε... τισ γνϊςεισ ναι, αλλά πϊσ να το πω... Αναπτφξξομαι… Γίνομαι πιο 

καλφτεροσ... Καλλιεργοφμαι καλφτερα... Γνωρίηω αυτά που δεν ιξερα.». 

Είναι φανερό πωσ οι απόψεισ του Γιάννθ και τθσ Ελζνθσ όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ κακορίηονται από τθ ςχζςθ που είχαν με το μάκθμα των μακθματικϊν ςτο τυπικό 

ςχολείο. Το άγχοσ ιταν το βαςικό ςυναίςκθμα του Γιάννθ όςον αφορά τα μακθματικά ωσ μακθτισ και 

το ίδιο αναφζρει πωσ είναι και τϊρα. Φαίνεται πωσ θ αδυναμία κατανόθςθσ των μακθματικϊν 

ςυνεχίηεται και ςτθ νζα του ιδιότθτα ωσ εκπαιδευόμενοσ του ΣΔΕ και ςυνεχίηει να του προκαλεί 

αρνθτικά ςυναιςκιματα. Πςον αφορά τθν Ελζνθ, είναι λογικό να κεωρθκεί πωσ θ κακι ςχζςθ που είχε 

με το μάκθμα των μακθματικϊν του ςχολείου αποτελεί παράγοντα για τθν προςπάκεια αποφυγισ τθσ 

ερϊτθςθσ και εςτίαςθσ ςτθν αξία του ρόλου εκπαιδευτικοφ. Θ ίδια είναι που ζχει αναφζρει ωσ 

παράγοντα απομάκρυνςθσ τθσ από τα μακθματικά τισ ςυμπεριφορζσ των εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολικά 

τθσ χρόνια. Οπότε και από αυτιν τθν πλευρά τα λεγόμενα τθσ μποροφν να κεωρθκοφν δικαιολογθμζνα. 

Θ κετικι άποψθ που ζχει θ Χριςτίνα όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ φαίνεται 

να πθγάηει από τα κίνθτρα που είχε για να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ. Θ ανάγκθ κζςπιςθσ προςωπικοφ ςτόχου 

και θ αυτοπραγμάτωςθ που είχε φανεί να επιηθτά μζςω τθσ επιλογισ τθσ να εγγραφείσ το ΣΔΕ φαίνεται 

να παίρνουν πιο πρακτικι υπόςταςθ μζςω του μακιματοσ.  Υποδθλϊνεται από το λόγο τθσ θ 

ευχαρίςτθςθ που νοιϊκει όχι μόνο από τισ γνϊςεισ που λαμβάνει αλλά και από τθν ίδια τθν εμπλοκι 

τθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Θ Άννα και ο Γιϊργοσ είναι οι δφο ςυμμετζχοντεσ των οποίων θ ςχζςθ 

με τα μακθματικά μπορεί να κεωρθκεί κετικι με βάςθ τα λεγόμενα τουσ. Θ κετικι αυτι τουσ ςτάςθ 

φαίνεται να τροφοδοτεί και τθ γνϊμθ που ζχουν για το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςτο 

ΣΔΕ, με τθν Άννα να το κατατάςςει ωσ βαςικό κριτιριο παρουςίασ τθσ ςτο ΣΔΕ. Θ  γνϊμθ του Γιϊργου 

φαίνεται να κακορίηεται και από άλλον παράγοντα όςον αφορά τθ γνϊμθ του για τον αρικμθτικό 

γραμματιςμό. Ραρόλο που είχε τονίςει πωσ βαςικό του κίνθτρο για τθν εγγραφι  του ςτο ΣΔΕ ιταν 

κακαρά θ εφρεςθ εργαςίασ,  φαίνεται να πιςτεφει πωσ μζςω του μακιματοσ ζχει επιτφχει ζναν 

διαφορετικό ςτόχο ο οποίοσ είχε αναφερκεί από άλλουσ ςυμμετζχοντεσ. Θεωρεί πωσ ο ουςιαςτικόσ 

εμπλουτιςμόσ των  μακθματικϊν του γνϊςεων που επιτυγχάνεται κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία, 

οδθγεί ςτθν προςωπικι του καλλιζργεια και ανάπτυξθ.  
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 18: Θ γνϊμθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ για  το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Γνϊμθ για το μάκθμα του 
αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ 

Θετικι                             
(3,4,5) 

Εναςχόλθςθ με το 
αντικείμενο των 

μακθματικϊν                              
(3) 

Λιψθ γνϊςεων                       
(4,5) 

Αίςκθμα προςωπικισ 
ανάπτυξθσ                                 

(4,5) 

Μζτρια                                 
(1,2) 

Ρροθγοφμενθ 
εκπαιδευτικι εμπειρία με 

το μάκθμα των 
μακθματικϊν                   

(2,4) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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2) Αυτοκατάταξθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ. 

α) Κατάταξθ του ίδιου όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 

β) Συμπεριφορά εντόσ τάξθσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 

Μεταξφ τθσ κατάταξθσ του κάκε εκπαιδευόμενου όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ  και τθσ ςυμπεριφοράσ του εντόσ τάξθσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, φαίνεται να 

υπάρχει μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ. Τα κριτιρια που χρθςιμοποιεί ο κάκε εκπαιδευόμενοσ για να 

κατατάξει τον εαυτό του φαίνεται να μθν διαφζρουν πολφ μεταξφ τουσ και να ζχουν άμεςα 

αποτελζςματα ςτισ ςυμπεριφορζσ τουσ. 

Ο Γιάννθσ κεωρεί πωσ δεν είναι αρκετά ψθλά ςτθν κατάταξθ ςχετικά με το μάκθμα του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Θ ανεπαρκισ κατανόθςθ που είχε αναφζρει ωσ παράγοντα τθσ αρνθτικισ 

του ςτάςθσ προσ τα μακθματικά του τυπικοφ ςχολείου φαίνεται να ςυνεχίηει να υφίςταται.  Θ 

ανεπαρκισ κατανόθςθ του περιεχομζνου του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ φαίνεται να επθρεάηει και τθ 

ςυμπεριφορά του εντόσ τάξθσ προκαλϊντασ του αναςφάλεια ςε ότι ζχει να κάνει με τθν ζκκεςθ του 

ςτουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ του, με αποτζλεςμα να διςτάηει να λφςει κάποια άςκθςθ ςτον πίνακα.   

Γιάννθσ: «...Διςτάηω να ςθκωκϊ ςτον πίνακα.. να κάνω ζτςι μια πράξθ... Το χει καταλάβει και 

αυτό ο κ. Τςακαλίδθσ για αυτό δεν με ςθκϊνει... Δεν ξζρω τϊρα για λόγουσ ςεβαςμοφ ίςωσ ςου λζει 

μθν τον ςθκϊςω.», «‘Ρροχκζσ με ςικωςε ςτον πίνακα αλλά αν δεν ιταν ο κ. Τςακαλίδθσ εντάξει... Δεν 

κα μποροφςα να κάνω τθν πράξθ... Δεν κα μποροφςα... Αν ιμουν ςπίτι μου μπορεί ςε μιςι ϊρα να τθν 

είχα κάνει.», « Στθν τάξθ ςτον πίνακα εντάξει κολλάω… ασ ποφμε γιατί ξζρω ότι με βλζπουνε και άλλα 

10 άτομα από κάτω... Ζκκεςθ ασ ποφμε κατάλαβεσ; ..αν ιξερα όμωσ δεν κα χα πρόβλθμα.. αυτό που ςε 

κάνει είναι όταν δεν ξζρεισ κάτι.. και αν ςε βγάλουνε ςτον πίνακα να γράψεισ κάτι και δεν ξζρεισ να το 

κάνεισ ςωςτά και ξεσ ότι ςε βλζπουνε και 10-15 άτομα… Το κζμα είναι να ξζρεισ... αν ξζρεισ δεν ζχεισ 

πρόβλθμα... Εγϊ δθλαδι… Αν ξζρω να κάνω κάτι δεν με αγχϊνει κάτι.». 

 Και θ Ελζνθ κεωρεί πωσ θ κατάταξθ τθσ όςον αφορά το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

είναι χαμθλι, παίρνοντασ ωσ κριτιριο τθ χαμθλι κατανόθςθ του αντικειμζνου από μεριάσ τθσ . Ραρόλα 

αυτά αν και προςπακεί να εμπλακεί ςτο μάκθμα, φαίνεται πωσ θ χαμθλι τθσ αυτοπεποίκθςθ γφρω 

από τισ γνϊςεισ τισ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αμφιςβιτθςθ των ικανοτιτων τθσ.  

Ελζνθ: «Δεν τα καταλαβαίνω όλα.. αλλά προςπακϊ... Ζνα πχ ασ ποφμε ιταν ασ ποφμε που πριν 

λίγο με ςικωςε ο κακθγθτισ και ζπρεπε να κάνω ζναν πολλαπλαςιαςμό ςτον πίνακα τον οποίο ενϊ τον 

ζκανα ςωςτά ακοφγοντασ όμωσ τουσ άλλουσ αμφιςβιτθςα τον εαυτό μου... Το οποίο ζπακε κ ο 

κακθγθτισ... Είναι λίγο... Είμαςτε άνκρωποι δθλαδι.». 

Θ Άννα παρουςιάηει μια διαφορετικι πτυχι τθσ εμπλοκισ τθσ με το μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ. Στθριηόμενθ ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ και ςτισ κεωρθτικζσ βακμολογικζσ 

επιδόςεισ τθσ ςυγκριτικά με τουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ τθσ, κατατάςςει τον εαυτό ςχετικά ψθλά όςον 

αφορά το μάκθμα. Θ υψθλι αυτι κατάταξθ φαίνεται να ζχει αντίκτυπο και ςτθ ςυμπεριφορά τθσ κατά 

τθ διάρκεια του μακιματοσ μζςω τθσ μεγάλθσ τθσ ςυμμετοχισ, ςε βακμό ενδεχομζνωσ επίδειξθσ, ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία. 

Άννα: «...όταν ρϊτθςα τον κ. … (κακθγθτισ μακθματικϊν) μου είπε ότι είμαι του 20!», «‘Τον 

ρϊτθςα τι βακμολογία κα μου ζβαηε  και μου είπε ότι εςφ είςαι κακαρό 20..ςε άλλουσ που ρϊτθςαν ασ 
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ποφμε είπε 18 ι άλλοι ιτανε πιο κάτω. Εγϊ ςθκϊνομαι δεν ζχω πρόβλθμα… απλά… Εεε πρζπει... καλό 

είναι να ςθκωνόμαςτε όλοι, όχι μόνο αυτοί που ξζρουμε... Αυτό.». 

Μζςα από τα λόγια τθσ Χριςτίνασ φαίνεται και πωσ αυτι όπωσ ο Γιάννθσ και θ Ελζνθ, δεν κεωρεί 

τον εαυτό τθσ αρκετά επαρκι ωσ μακιτρια. Αν και γίνεται αιςκθτι θ διαφορά ανάμεςα ςτο πρϊτο και 

ςτο δεφτερο ζτοσ που διανφει όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά τθσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ, αιτιολογείται από τθν ζλλειψθ χρόνου για εναςχόλθςθ και προςωπικά προβλιματα  τα 

οποία φαίνεται να μθν τθν επθρεάηουν ςτο παρόν. Επίςθσ, φαίνεται πωσ υπάρχει διαφορά όςον 

αφορά τθν αυτοπεποίκθςθ τθσ ςτο μάκθμα κακϊσ  πζρυςι ,αποτελοφςε περιοριςτικό παράγοντα για 

τθ ςυμμετοχι τθσ  πχ. ςτο πίνακα ενϊ κατά το διανυόμενο ζτοσ φοίτθςθσ τθσ δθλϊνει μεγάλθ επικυμία 

για παρουςία και ςυμμετοχι ςτο μάκθμα. 

Χριςτίνα: «Εγϊ πζρςι με παρακαλοφςε ο μακθματικόσ να ςθκωκϊ και δεν ςθκωνόμουν. Είχα 

αναςφάλεια μεγάλθ.. αναςφάλεια.», «...εγϊ πζρςι δεν είχα τόςο καλι (αξιολόγθςθ) ζχω μεγάλθ 

διαφορά τϊρα.2ο είμαι αλλά πζρςι δεν ζκανα τίποτα.. είχα τον αδερφό μου ςτο νοςοκομείο.. δεν είχα 

μυαλό.. δεν μποροφςα.», «...δεν μ’ αρζςει να χάνω μάκθμα. Κάκε μζρα κζλω να ‘ρχομαι. Να είμαι εδϊ. 

Δεν κζλω να χάνω μάκθμα.». 

Ο Γιϊργοσ είναι  ο δεφτεροσ  ςυμμετζχον που φαίνεται πωσ κεωρεί τον εαυτό του επαρκι 

απζναντι ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Αν και αναφζρει τθ κεωρθτικι αξιολόγθςθ του 

από τον εκπαιδευτικό, φαίνεται να ςτθρίηει τθν άποψθ του περιςςότερο ςτο γνωςτικό του επίπεδο. 

Θεωρεί πωσ ςυγκριτικά με τουσ ςυνεκπαιδεδευόμενουσ του, κατζχει περιςςότερεσ γνϊςεισ, λόγω 

κυρίωσ  τθσ εργαςιακισ του εμπειρίασ, ςτθν οποία ζχει επανελεγμζνα αναφερκεί. Φαίνεται να 

αναγνωρίηει τθν ανάγκθ ςυνδυαςτικοφ μακιματοσ λόγω των διαφορετικϊν επιπζδων γνϊςεων των 

εκπαιδευόμενων και τθν προςπάκεια του εκπαιδευτικοφ να το υλοποιιςει.   

Γιϊργοσ: «Ντάξει τϊρα αυτό μεταξφ μασ... εγϊ είμαι του 20.Χαχαχα...Τϊρα κοίταξε υπάρχουν και 

2-3 μακιτριεσ που δεν ξζρουν... εμείσ βγάλαμε και ζνα δθμοτικό… Ριγαμε ςε 1 δουλειά... ξζρουμε και 

2-3 πράγματα, πράξεισ.. ναι όμωσ θ γυναίκα ασ ποφμε θ ςυγκεκριμζνθ δεν ξζρει... κάπωσ πρζπει να τα 

βολζψει... να ςυμβαδίςουν αυτά μαηί.», «...εγϊ ιξερα αρκετά... από τθ δουλειά είναι αλλιϊσ...». 

Τρεισ από τουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ , ο Γιάννθσ, θ Ελζνθ και θ Χριςτίνα κεωροφν πωσ θ κατάταξθ 

τουσ ςχετικά με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ είναι αρκετά χαμθλι. Οι λόγοι για τθ 

χαμθλι τουσ κατάταξθ είναι κυρίωσ θ ανεπαρκισ κατανόθςθ του αντικειμζνου του μακιματοσ και θ 

χαμθλι αυτοπεποίκθςθ που ζχουν όςον αφορά τα μακθματικά. Ραίρνοντασ υπόψθ τθν προθγοφμενθ  

αρνθτικι εκπαιδευτικι εμπειρία των τριϊν ςυμμετεχόντων με τα μακθματικά, αλλά και τθ μζτρια 

ςχζςθ τθν οποία είχαν με αυτά πριν το ΣΔΕ, μπορεί ενδεχομζνωσ να ςκιαγραφθκεί μια πορεία ςτθ 

εμπλοκι τουσ με τα μακθματικά κατά τθ διάρκεια φοίτθςθσ τουσ ςτο ΣΔΕ. Απόδειξθ αυτοφ είναι θ 

επανάλθψθ ςυγκεκριμζνων ςυμπεριφορϊν απζναντι ςτα μακθματικά, όπωσ τα αρνθτικά 

ςυναιςκιματα και θ υποτίμθςθ των ικανοτιτων τουσ , οι οποίεσ είχαν αναφερκεί ςτθ ςχζςθ τουσ με τα 

ςχολικά μακθματικά και εμφανίηονται και ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ του ΣΔΕ.  

Θ Άννα και ο Γιϊργοσ ςε άλλθ κατεφκυνςθ από τουσ προθγοφμενουσ ςυμμετζχοντεσ κατατάςςουν 

τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ μακθτζσ αρκετά ψθλά ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Θ 

επιχειρθματολογία γφρω από αυτιν τουσ τθν κατάταξθ περιλαμβάνει και ςτουσ δφο τθν αξιολόγθςθ 

του εκπαιδευτικοφ και τθ κεωρθτικι βακμολογία τουσ από αυτόν, αφινοντασ ζτςι να φανεί θ αντίλθψθ 

περί αυκεντίασ του εκπαιδευτικοφ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ του Γιϊργου γίνεται λόγοσ για παραπάνω  

γνϊςεισ απζναντι ςτο αντικείμενο των μακθματικϊν ζναντι των ςυνεκπαιδευόμενων του. Των οποίων 
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τθν κατοχι αιτιολογεί μζςω τθσ εργαςιακισ του εμπειρίασ, παράγοντα από τον οποίο διζπεται ο λόγοσ 

του ςυνολικά μιασ και κεωρεί πωσ τα μακθματικά ιταν το επίκεντρο ςτθν πλειοψθφία των 

προθγοφμενων εργαςιϊν του. Αναλφοντασ, τθ ςυμπεριφορά του Γιϊργου και τθσ Άννασ ςτο μάκθμα 

του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ, υπό το πρίςμα τθσ προθγοφμενθσ ικανοποιθτικισ εκπαιδευτικισ τουσ 

εμπειρίασ, διακρίνονται κάποιεσ διαφορζσ, οι οποίεσ όμωσ πικανόν δικαιολογοφνται από τθ διαφορά 

ςτθν κατάταξθ τουσ ςτθ τάξθ του ΣΔΕ ςε ςχζςθ με τθν κατάταξθ τουσ ςτθν τάξθ του τυπικοφ ςχολείου. 

Θ μεγάλθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα από τθ μεριά τθσ Άννασ ςε βακμό ίςωσ και προβολισ/επίδειξθσ ζχει 

μεγάλθ απόκλιςθ από τθ ςυμπεριφορά τθσ ςτο τυπικό ςχολείο, τθσ οποίασ μζροσ ιταν θ αποφυγι τθσ 

αξιολόγθςθσ και θ αναςφάλεια. Και ςτθν περίπτωςθ του Γιϊργου, διακρίνονται κάποιεσ διαφορζσ όςον 

αφορά τθ ςυμπεριφορά του ςε μικρότερο βακμό βζβαια. Αν και θ ςχζςθ του με το μάκθμα των 

μακθματικϊν του τυπικοφ ςχολείου ιταν ικανοποιθτικι υπιρχε μια ζλλειψθ ςιγουριάσ από μζρουσ του 

ωσ μακθτισ, ςυναίςκθμα το οποίο ςτο πλαίςιο του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ του ΣΔΕ ζχει δϊςει τθ 

κζςθ του ςτθν αυτοπεποίκθςθ.  Ενδεχομζνωσ, θ πολυπαραγοντικι αυτι διαφοροποίθςθ ςτισ 

ςυμπεριφορζσ τουσ απζναντι ςτο μάκθμα των μακθματικϊν να οφείλεται ςτο διαφορετικό 

εκπαιδευτικό πλαίςιο που ςυμμετζχουν πλζον. Εκτόσ από ςτθν εναλλαγι του πλικουσ με το οποίο 

ζρχονται ςε ςφγκριςθ πια , βιϊνουν και τθ ςθμαντικι μετάβαςθ από ανιλικοσ εκπαιδευόμενοσ ςε 

ενιλικασ εκπαιδευόμενοσ από τθν οποία προκφπτουν διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ . 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 19: Κατάταξθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 

 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Κατάταξθ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ 

Ανεπαρκισ/χαμθλι 
(1,2,4) 

Αυτοπεποίκθςθ                   
(2,4) 

Κατανόθςθ                              
(1,2) 

Επαρκισ/Υψθλι                
(3,5) 

Αξιολόγθςθ                              
(3,5) 

Γνϊςεισ                                      
(5) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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3)  Εναςχόλθςθ με τα μακθματικά του ΣΔΕ εκτόσ τάξθσ 

Θ εναςχόλθςθ των εκπαιδευόμενων με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ εκτόσ του ΣΔΕ 

φαίνεται να κυμαίνεται από μθδαμινι ζωσ αρκετι και να κακορίηεται από πρακτικοφσ αλλά και 

ψυχολογικοφσ παράγοντεσ. 

 Ο Γιάννθσ κεωρεί πωσ θ εξάςκθςθ ςτο ςπίτι των μακθματικϊν διαδικαςιϊν που μακαίνει ςτο 

μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ τον βοθκάει ςτθν περαιτζρω κατανόθςθ. Ραρόλο αυτά όμωσ 

δεν κεωρεί ότι θ εναςχόλθςθ του με τα μακθματικά είναι επαρκισ, κακϊσ ωσ ο μόνοσ εργαηόμενοσ, 

δεν ζχει αρκετό χρόνο για να αφιερϊςει. Φαίνεται πάντωσ πωσ υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτθν 

προςπάκεια που καταβάλλει τϊρα όςον αφορά τα μακθματικά ςε ςχζςθ με το ςυναίςκθμα τθσ 

απάκειασ και  παραίτθςθσ που είχε αναφζρει ςτισ προθγοφμενεσ εκπαιδευτικζσ του εμπειρίεσ. 

Γιάννθσ: «Αν κάνω εξάςκθςθ κα τα καταλάβω.. δεν προλαβαίνω όμωσ ςπίτι.. λόγω δουλειάσ 

δθλαδι δεν προλαβαίνω.. για αυτό ςου λζνε μάκε νζοσ γράμματα να χεισ καλά γεράματα.. .Και ςτον 

υπολογιςτι  ζχω τυπϊςει και ζνα ΕΕ πλαςτικό φυλλάδιο ασ ποφμε που ζχει τθν προπαίδεια που πριν ασ 

ποφμε δεν το χα.. πάλι μου χρειαηόντουςαν πριν αλλά… Πποτε όταν είμαι ςτο ςπίτι να κάνω ζτςι μια 

πράξθ, για να μάκω λίγο περιςςότερο να μάκω να κάνω μια πράξθ μακθματικϊν, οτιδιποτε είναι αυτό 

το πράγμα κατάλαβεσ;». 

Θ  Ελζνθ επίςθσ κεωρεί πωσ θ εναςχόλθςθ τθσ με τα μακθματικά εκτόσ ΣΔΕ είναι πολφ μικρι 

αλλά φαίνεται να είναι ςυνειδθτοποιθμζνθ ωσ προσ τθ μικρι προςπάκεια που καταβάλει ςτο ςπίτι τθσ. 

Ο φόβοσ τθσ αποτυχίασ και θ χαμθλι εκτίμθςθ των ικανοτιτων τθσ φαίνεται να είναι οι παράγοντεσ 

που περιορίηουν τθν εναςχόλθςθ τθσ με τα μακθματικά. 

Ελζνθ: «Εεε εντάξει... Εγϊ κάποιεσ φορζσ κάνω και αςκιςεισ αλλά αν δεν μπορϊ μόνθ μου ςτο 

ςπίτι… Επθρεάηομαι και δεν κζλω μετά... Για αυτό δεν διαβάηω πολφ μόνθ μου... Απογοθτεφομαι και 

μετά δεν… κατάλαβεσ;». 

Ακολουκϊντασ τθν πορεία των προθγοφμενων απαντιςεων τθσ, θ  Άννα κεωρεί πωσ οι γνϊςεισ 

και θ κατανόθςθ τθσ όςον αφορά τισ μακθματικζσ διαδικαςίεσ που διδάςκονται μζςα ςτθν τάξθ τθσ 

είναι ςε τζτοιο βακμό που να τθσ επιτρζπουν να μθν χρειάηεται να αςχολθκεί με τα μακθματικά ςτο 

ςπίτι ςε μεγάλο βακμό. 

Άννα: «...διαβάηω... Πχι πάρα πολφ γιατί δεν χρειάηομαι... ξζρω… Καταλαβαίνω δθλαδι... Αλλά... 

Ζτςι λίγο, ζχω και χρόνο τϊρα που δεν δουλεφω.». 

Τθ Χριςτίνα φαίνεται να τθν απαςχολεί το μάκθμα των μακθματικϊν του ΣΔΕ και εκτόσ τάξθσ 

αφοφ αναφζρει πωσ πιζηει και το οικογενειακό τθσ περιβάλλον για βοικεια ςτθ μελζτθ τθσ. Ο 

ενκουςιαςμόσ που  φαίνεται να υποβόςκει γφρω από τθν εναςχόλθςθ τθσ με τα μακθματικά, 

ενδεχομζνωσ να αιτιολογείται μζςω τθσ κζςπιςθσ προςωπικοφ ςτόχου που ζχει αναφζρει ςαν κίνθτρο 

τθσ για εγγραφι ςτο ΣΔΕ, αλλά και μζςω τθσ μεγάλθσ αξίασ που ζχουν τα μακθματικά για αυτιν όςον 

αφορά τθν ανεξαρτθςία ενόσ ατόμου.   

Χριςτίνα: «Εεε, όταν πάω το βράδυ ςπίτι αρχίηουν και δουλεφουν... όλα αυτά όταν ξαπλϊνω… 

Αυτό πακαίνω… Και ξζρεισ τϊρα δεν τα αφινω ε..15 μζρεσ τϊρα κα τα διαβάςω από τθν αρχι.», 

«Βεβαίωσ (διαβάηω)... Τουσ παίρνω από τα αυτιά, ελάτε να με βοθκιςετε κα πεκάνω, χαχαχα... δθλαδι 

τϊρα πάω ςπίτι και ζχω αυτά να τα κάνω παλιά δεν κα τα κάνα… Τϊρα λζω ελάτε, ελάτε εδϊ να με 

βοθκιςετε δεν ντρζπεςτε να μθν κζλετε να προχωριςω ςτθ ηωι μου.». 

 Ο Γιϊργοσ κεωρϊντασ πωσ θ εναςχόλθςθ του με τα μακθματικά εκτόσ τθσ τάξθσ του ΣΔΕ είναι 

επαρκισ, κρίνει πωσ ο, δοςμζνοσ από τον εκπαιδευτικό, φόρτοσ εργαςίασ  δεν είναι μεγάλοσ. Το 
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γεγονόσ αυτό φαίνεται να το αποδίδει ςτισ διαφορετικζσ ευκφνεσ που ζχει ζνασ ενιλικασ 

εκπαιδευόμενοσ με ζναν ανιλικο και ςυνεπϊσ ςτον διαφορετικό ελεφκερο χρόνο για να καταναλϊςει 

ςτθ μελζτθ του μακιματοσ. 

Γιϊργοσ: «Π κ. …   (κακθγθτισ μακθματικϊν)  δεν μασ βάηει πολλά για το ςπίτι ίςωσ επειδι είναι 

διαφορετικό που ‘είμαςτε ενιλικζσ, καταλαβαίνει κ αυτόσ... Εγϊ ότι κάνουμε το κάνω... Δεν ζχω 

πρόβλθμα τϊρα ζχω και χρόνο δθλαδι για αυτό.». 

Ο Γιάννθσ, θ Ελζνθ και θ Άννα είναι οι τρεισ ςυμμετζχοντεσ που μζςα από το λόγο τουσ φαίνεται 

να μθν κεωροφν μεγάλθ τθν εναςχόλθςθ τουσ με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ εκτόσ ΣΔΕ. 

Για τον Γιάννθ, θ εργαςία φαίνεται να είναι ο βαςικόσ περιοριςτικόσ παράγοντασ ςτθ μελζτθ του, 

εφόςον του μειϊνει πρακτικά τον ελεφκερο χρόνο. Θ μικρι εναςχόλθςθ με τα μακθματικά από τθ 

μεριά τθσ Άννασ και τθσ Ελζνθσ μπορεί να κεωρθκεί πωσ ζχει κοινό παρανομαςτι τθν αυτοπεποίκθςθ 

τουσ όςον αφορά τα μακθματικά .Θ χαμθλι αυτοπεποίκθςθ τθσ Ελζνθσ τθν οδθγεί ςτθ μθ εναςχόλθςθ 

τθσ με τα μακθματικά ,ςτθν προςπάκεια τθσ να αποφφγει το ενδεχόμενο αποτυχίασ. Στο ίδιο 

αποτζλεςμα όςον αφορά τθν εξάςκθςθ ςτο ςπίτι καταλιγει και θ Άννα, λόγω τθσ υψθλισ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ όμωσ. Θ κεϊρθςθ τθσ περί πλιρουσ κατανόθςθσ και επάρκειασ των μακθματικϊν τθσ 

γνϊςεων είναι οι λόγοι τθσ μικρισ τθσ εναςχόλθςθσ με τα μακθματικά. Ο Γιϊργοσ και θ Χριςτίνα είναι 

οι δφο ςυμμετζχοντεσ των οποίων θ εναςχόλθςθ μπορεί να κεωρθκεί επαρκισ. Ρρακτικοί λόγοι όπωσ ο 

ελεφκεροσ χρόνοσ λόγω ανεργίασ και θ φπαρξθ υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ ενιςχφουν τθν 

προςπάκεια τουσ. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 20: Συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ.

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Συμπεριφορά ςτο μάκθμα 
του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Χαμθλι κατάταξθ 
(1,2,4) 

Ρροςπάκεια ςυμμετοχισ 
ςτο μάκθμα                                       

(1,2,4) 

Μικρι ςυμμετοχι ςτον 
πίνακα                              

(1,2) 

Υποτίμθςθ ικανοτιτων                                  
(2) 

Υψθλι κατάταξθ 
(3,5) 

Συμμετοχι/επίδειξθ                                          
(3) 

Κατανόθςθ διαφορετικϊν 
γνωςτικϊν 

επιπζδων/αυτοπεποίκθςθ     
(5) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 21: Εναςχόλθςθ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 

 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Εναςχόλθςθ με το μάκθμα 
του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Υψθλι            
(5,4) 

Ελεφκεροσ χρόνοσ                     
(5) 

Υποςτθρικτικό περιβάλλον 
(4) 

Χαμθλι          
(1,2,3) 

Ζλλειψθ χρόνου                    
(1) 

Ενδεχόμενο απογοιτευςθσ 
(2) 

Επάρκεια κατανόθςθσ                  
(3) 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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4) Ρου δυςκολεφτθκεσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ; Ρου πιςτεφεισ ότι οφείλεται; 

Φαίνεται πωσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ  δυςκολεφονται, ςε μεγάλο θ μικρό βακμό,  ςε μζρθ αλλά 

κυρίωσ ςυνολικά ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ γεγονόσ που ενδεχομζνωσ να οφείλεται 

ςτθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία.  

 Ο Γιάννθσ, είναι ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ που δυςκολεφονται ςυνολικά ςτο μάκθμα των 

μακθματικϊν του ΣΔΕ και επανειλθμμζνα ζχει αναφζρει τθν ανάγκθ εξάςκθςθσ. Θ ανεπάρκεια των 

γνϊςεων του και θ αδυναμία εννοιολογικισ κατανόθςθσ των μακθματικϊν εννοιϊν ςτο δθμοτικό 

φαίνεται πωσ επθρεάηει και τθν πρόοδο του όςον αφορά τα μακθματικά ςτο ΣΔΕ. Αναφερόμενοσ ςτο 

παράδειγμα τθσ εξίςωςθσ γίνονται εμφανείσ οι δφο αυτοί παράγοντεσ, που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ 

δυςκολία επίλυςθσ και κατανόθςθσ των μεκοδολογικϊν βθμάτων μιασ εξίςωςθσ. 

Γιάννθσ: «‘Δυςκολεφομαι γενικά... Αν δεν κάνω πράξεισ δεν μπορϊ να τισ καταλάβω… Δθλαδι μια 

εξίςωςθ αν ζχω ασ ποφμε να κάνω... Τθ βάηει ασ ποφμε ο κ Τςακαλίδθσ ςτον πίνακα... δεν… προςπακϊ 

να τθν καταλάβω, αλλά δεν μπορϊ… Με τθν ζννοια ότι τθν καταλαβαίνω ςτο ελάχιςτο ασ ποφμε.», «..να 

κάνω μια εξίςωςθ ςτον πίνακα ςαν αυτό που είχεσ ζρκει προχκζσ.. εξίςωςθ δεν ιταν αυτό που κάναμε; 

Εεε ναι, με τα χ ναι.. μπροςτά βάλτο πίςω... δφςκολο.». 

Θ Ελζνθ αναφζρεται και αυτι ςτθ γενικι δυςκολία που ζχει απζναντι ςτο μάκθμα του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Στθν περίπτωςθ τθσ, θ προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τθσ εμπειρία φαίνεται 

να παίηει κυρίωσ ψυχολογικό ρόλο κακϊσ τα ςυναιςκιματα χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ και πίςτθσ ςτισ 

ικανότθτεσ τθσ είναι αυτά που τθν επθρεάηουν. Ραρόλο αυτά, φαίνεται να υπάρχει κετικι κατεφκυνςθ 

αφοφ αμφιςβθτεί πλζον αυτζσ τισ πεποικιςεισ που είχε για τον εαυτό τθσ και προςπακεί να αλλάξει. 

Ελζνθ: «Γενικά! Γενικά δυςκολεφομαι, δεν μπορϊ να ςου πω κάτι ςυγκεκριμζνο! Ασ ποφμε το 

άγχοσ και ο φόβοσ που ζχω εγϊ για τα μακθματικά από παλιά το ‘χω και τϊρα και με εμποδίηει να 

αντιλθφκϊ τισ ικανότθτεσ μου, ενϊ θ πραγματικότθτα είναι ότι μπορϊ να τα καταλάβω… το χω 

δθλαδι!», «...ζχω ζρκει ςτο μάκθμα ασ ποφμε ότι δεν αντζχω  ςιμερα να κάνω και μια εξίςωςθ... Να 

βρω το άγνωςτο χ ασ ποφμε... Ντάξει ζχουν τφχει και αυτά.». 

Μζςα από τα λόγια τθσ Άννασ φανερϊνεται θ πίςτθ τθσ ςτισ μακθματικζσ τθσ ικανότθτεσ, γεγονόσ 

που διαφαίνεται και ςτισ απόψεισ τθσ για τθν κατάταξθ και τθν εναςχόλθςθ τθσ όςον αφορά το 

μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Φαίνεται να υπάρχει για αυτι μια μικρι ευκολία ςτο μάκθμα 

των μακθματικϊν, εκτόσ ίςωσ από τισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ νζων εννοιϊν που τισ προκαλοφν μια 

δυςφορία, διαδικαςία τθν οποία ζχει αναφζρει αρνθτικά και ςτθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τθσ 

εμπειρία. 

Άννα:  «‘...δεν δυςκολεφομαι κάπου ςυγκεκριμζνα... Στθν αρχι μπορεί να τα ακοφω… ασ ποφμε 

ότι τϊρα αυτό ωχ τι το κζλαμε ..αλλά μετά μπορϊ! Κατευκείαν το κάνω.». 

 Θ Χριςτίνα αναφζρει τθ μεγάλθ δυςκολία που ζχει απζναντι ςτο μάκθμα των μακθματικϊν του 

ΣΔΕ, θ οποία ενδεχομζνωσ να οφείλεται όχι μόνο ςτθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τθσ εμπειρία αλλά 

και ςτθ ςχζςθ τθσ με τα μακθματικά. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ ζλλειψθσ γνϊςεων από το δθμοτικό με τθν 

αποςταςιοποιθμζνθ ςχζςθ που είχε με τα μακθματικά ςτθ ηωι τθσ, φαίνεται να μθν επθρεάηουν τθν 

αιςιοδοξία τθσ ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ ςτα μακθματικά του ΣΔΕ. 

Χριςτίνα: «Εεε… παντοφ, όχι κάπου… Γενικά μου φαίνονται δφςκολα… Από πάντα εγϊ δεν τα 

καταλάβαινα… Αλλά κα τα καταφζρουμε μωρζ… είναι και ο κ. Τςακαλίδθσ… διαβάηω και ςπίτι.. κα 

γίνει, κα γίνει.». 
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Θ δυςκολία του Γιϊργου όςον αφορά τα μακθματικά ςτο ΣΔΕ φαίνεται να περιορίηεται ςτθν 

κατανόθςθ νζων εννοιϊν και ςτθν επιμονι του εκπαιδευτικοφ να αναβακμίςει τθ μακθςιακι 

διαδικαςία. Ο ίδιοσ φαίνεται να αποδίδει αυτιν του τθ δυςκολία ςτθν ζλλειψθ μακθματικϊν γνϊςεων 

και κατοχισ αποκλειςτικά γνϊςεων επιπζδου δθμοτικισ εκπαίδευςθσ.  

 Γιϊργοσ: «Ναι μασ δυςκολεφει λίγο ο κ. (κακθγθτισ μακθματικϊν)... Καλά κάνει… Μασ τα κάνει 

λίγο.. Δυςκολεφτθκα επειδι από τισ 3 πράξεισ και πζρα ιταν άγνωςτα. Οι εξιςϊςεισ, τα κλάςματα… 

τϊρα τα μάκαμε λίγο καλφτερα.. μου ιτανε άγνωςτα.». 

Εκτόσ ίςωσ από τθν Άννα και τον Γιϊργο, οι ςυμμετζχοντεσ φαίνεται να ζρχονται ςε ςυμφωνία 

όςον αφορά τθ γενικι δυςκολία που ζχουν ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Μπορεί να 

κεωρθκεί πωσ ο βαςικόσ λόγοσ αυτισ τθσ δυςκολίασ είναι θ προθγοφμενθ εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία 

ςε ςχζςθ με τα μακθματικά και ο χρόνοσ που ζχει περάςει από αυτιν. Επιπρόςκετα, θ δυςκολία τουσ 

αυτι να οφείλεται ενδεχομζνωσ και ςτθ ςχζςθ που είχαν με τα μακθματικά ςτα δφο βαςικά πλαίςια 

τθσ ενιλικθσ ηωισ τουσ, τθν κακθμερινότθτα και τθν εργαςία. Αυτοί πικανόν να είναι και οι λόγοι που θ 

δυςκολία του Γιϊργου και τθσ Άννασ παρουςιάηεται πιο περιοριςμζνθ ςε ςχζςθ με τθ δυςκολία που 

αναφζρουν θ Ελζνθ, θ Χριςτίνα και ο Γιάννθσ.  
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 22: Δυςκολία των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 
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5) Σε ποιο βακμό το πρόγραμμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ χρθςιμοποιεί προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

και εμπειρίεσ ςου; 

Για τουσ ςυμμετζχοντεσ φαίνεται πωσ ο βακμόσ χριςθσ προθγοφμενων μακθματικϊν γνϊςεων  

ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ  διαφοροποιείται, αρχικά βάςθ τθσ ςυνολικισ τουσ ςχζςθ 

με τα μακθματικά πριν το ΣΔΕ και δεφτερον βάςθ του οριςμοφ που δίνει ο κακζνασ ςτισ προθγοφμενεσ 

μακθματικζσ γνϊςεισ. 

 Φαίνεται πωσ ο βακμόσ που χρθςιμοποιεί ο Γιάννθσ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του 

ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ  του ΣΔΕ είναι πολφ μικρόσ. Δεν κάνει κάποια 

ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςε γνϊςεισ ι εμπειρίεσ λόγω αδυναμίασ μνιμθσ και ζλλειψθσ προςοχισ ςτα 

ςχολικά  μακθματικά. Αναφζρει μόνο τθ μζτρθςθ με τθ βοικεια των δαχτφλων ωσ μια κοινι διαδικαςία  

ανάμεςα ςτθν παροφςα και προθγοφμενθ εκπαιδευτικι του εμπειρία. 

Γιάννθσ: «‘Στο μάκθμα των μακθματικϊν, όχι δεν χρθςιμοποιϊ προθγοφμενεσ γνϊςεισ ...Εεε, τι να 

ςου πω τϊρα.. Ράντα με τα δάχτυλα μου εγϊ ασ ποφμε... Επειδι λεσ για γνϊςθ... κα με βοθκιςει 

δθλαδι με τα δάχτυλα μου να κάνω κάποια πράξθ ι να γράψω ζνα νοφμερο και να το βάλω ςτο 

τετράδιο. Να κάνω ζναν πολλαπλαςιαςμό ι μια διαίρεςθ με τα δάχτυλα... Πχι κάτι άλλο δεν 

χρθςιμοποιϊ κάποια παλιότερθ γνϊςθ δθλαδι αυτό… Ζχουνε περάςει και χρόνια, δεν είχα δϊςει και 

τθν απαραίτθτθ προςοχι ςτα μακθματικά.». 

Οι μακθματικζσ γνϊςεισ που  είχε από πριν και χρθςιμοποιεί θ Ελζνθ ςτο μάκθμα του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ περιορίηονται ςτισ βαςικζσ πράξεισ, εκτόσ τθσ διαίρεςθσ, που είχε διδαχκεί 

ςτο δθμοτικό. Φαίνεται να κεωρεί πωσ οι εμπειρίεσ τθσ με τα μακθματικά ςτθν κακθμερινι τθσ ηωι, 

όπωσ οι χρθματικζσ ςυναλλαγζσ, δεν παίηουν κάποιο κακοριςτικό ρόλο ςτθ ςυμμετοχι τθσ μζςα ςτο 

μάκθμα των μακθματικϊν του ΣΔΕ. 

 Ελζνθ: «Πχι από το 0 ξεκίνθςα... Το ξεκίνθςα από το 0... Βζβαια από παλιά χρθςιμοποίθςα το ότι 

ιξερα να κάνω ζναν πολλαπλαςιαςμό, μια πρόςκεςθ, μια αφαίρεςθ αυτά τα γνϊριηα ζτςι κ αλλιϊσ.. 

δεν ιταν δθλαδι κάτι... Στθ διαίρεςθ λίγο ηοριηόμουνα... Τα βαςικά τα γνϊριηα ϊςτε να μπορζςω να 

κατανοιςω... Τα απλά πράγματα και να μθν με κοροϊδζψει κάποιοσ ςτα ρζςτα που κα μου δϊςει ασ 

ποφμε. ι ςτα ρζςτα που κα δϊςω εγϊ... εντάξει μζχρι αυτό το ςθμείο μόνο.». 

Θ Άννα αν και αναφζρει τθν αδυναμία ανζγερςθσ γνϊςεων από μνιμθσ λόγο των πολλϊν χρόνων 

που ζχουν περάςει από τότε που ιταν μακιτρια, κεωρεί πωσ με τθ διαχείριςθ μζςα ςτθν αίκουςα 

γίνεται ευκολότερο να αναςυρκοφν οι μακθματικζσ τθσ γνϊςεισ. Επίςθσ, φαίνεται να κεωρεί πωσ θ 

χριςθ των προθγοφμενων μακθματικϊν τθσ γνϊςεων κακορίηεται ςε κάποιο βακμό και από τθν 

ειςαγωγι τθσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςε ςφγκριςθ με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ που είναι 

απόφοιτοι Δθμοτικοφ, αν και δεν κάνει κάποια ςυγκεκριμζνο  αναφορά ςτο μακθματικό περιεχόμενο 

που υπονοεί πωσ γνωρίηει. 

 Άννα: «… πράξεισ και τζτοια δθλαδι, αυτά… αλλά… κα μου πεισ τϊρα είναι και δφςκολο να τα 

κυμάςαι μετά από τόςα χρόνια… Δεν πιγα και μόνο Δθμοτικό εγϊ.», «Ελάχιςτα... δθλαδι δεν 

κυμόμουνα ςχεδόν τίποτα... αλλά κάπωσ εντάξει όταν ςου λζνε κάτι μετά κάπωσ ςου ‘ρχεται... Και 

γίνεται αλυςίδα.». 

Θ Χριςτίνα αναφζρει πωσ δεν χρθςιμοποιεί τισ προθγοφμενεσ  μακθματικζσ τισ γνϊςεισ ςτο 

μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Θ αντίλθψθ τθσ αυτι εξθγείται από τισ ελάχιςτεσ γνϊςεισ που 

φαίνεται πωσ ζχει ςτα μακθματικά, γεγονόσ που πθγάηει από τθν κακι ςχζςθ που είχε μαηί τουσ ςτο 
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ςχολείο όπωσ ζχει προαναφζρει. Θ κεϊρθςθ πωσ θ ικανότθτα τθσ πράξθσ του πολλαπλαςιαςμοφ 

εξιςϊνεται με τθ γνϊςθ των μακθματικϊν και πωσ θ πράξθ τθσ διαίρεςθσ αποτελεί κάτι ανϊτερο από 

τισ βαςικζσ μακθματικζσ γνϊςεισ είναι ςτοιχεία που αποδεικνφουν το χαμθλό μακθματικό τθσ επίπεδο. 

 Χριςτίνα: «Από τθν αρχι.. Από τθν αρχι ξεκίνθςα... Τϊρα φζτοσ ξεκίνθςα.. Από το 0... (ςθμείωςθ 

είναι β ζτοσ) Εγϊ τον πολλαπλαςιαςμό, δεν τον ιξερα. Πταν δεν ξζρεισ πολλαπλαςιαςμό, δεν ξζρεισ 

μακθματικά... Διαίρεςθ εγϊ? Δεν ιξερα να κάνω διαίρεςθ… Διαίρεςθ!! Απαπαπα.». 

Ο Γιϊργοσ φαίνεται να χρθςιμοποιεί  αρκετά ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ , 

μακθματικζσ γνϊςεισ που ζχουν ζχει λάβει τόςο από τθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι του εμπειρία ςτο 

Δθμοτικό ςχολείο όςο και από τουσ εργαςιακοφσ του χϊρουσ. Θ αναφορά του ςε ςυγκεκριμζνεσ 

μακθματικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ όπωσ, οι βαςικζσ πράξεισ -και ςε αυτι τθν περίπτωςθ εκτόσ τθσ 

διαίρεςθσ- και είδθ αρικμϊν όπωσ τα κλάςματα και τα ποςοςτά ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτθ 

μεγαλφτερθ τριβι που είχε με τα μακθματικά ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Γιϊργοσ:  «Εγϊ ιξερα αρκετά... από τθ δουλειά. Δθλαδι εγϊ είχα μια μπαλζτα αλάτι με 30 

κιλά,25αρια και 30αρια μασ τα φζρνανε και ζπρεπε να βάλω εγϊ 900 κιλά... Ζπρεπε να μετριςω πόςα 

κα βάλω... Δθλαδι ιτανε άμεςα τα μακθματικά ςτθ δουλειά μου... Ζπρεπε να ξζρεισ μια πράξθ 

τζλοςπαντων.», «…τα κλάςματα τα ξζραμε και από το δθμοτικό αλλά τϊρα τα μάκαμε λίγο καλφτερα… 

από το δθμοτικό που ιξερα μόνο πρόςκεςθ αφαίρεςθ πολλαπλαςιαςμό…. τισ 3 πράξεισ τισ βαςικζσ τισ 

ξζρω… ..με ποςοςτά εγϊ ζχω αςχολθκεί ξζρω.». 

Οι διαφορζσ που υπάρχουν ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ όςον αφορά τθν προθγοφμενθ 

εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία αλλά και όςον αφορά τθν εργαςιακι τουσ εμπειρία φαίνεται πωσ 

κακορίηουν το επίπεδο των μακθματικϊν γνϊςεων που ζχουν αποκτιςει πριν το ΣΔΕ. Συμμετζχοντεσ 

όπωσ θ Χριςτίνα, που το μακθματικό τθσ επίπεδο είναι αρκετά χαμθλό είναι λογικό να μθν κεωρεί πωσ 

οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ τθσ μποροφν να τθ βοθκιςουν το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. Ο 

Γιάννθσ, θ Ελζνθ και θ Άννα ενϊ ζχουν δθλϊςει τελείωσ διαφορετικι πορεία όςον αφορά τθ ςχζςθ και 

τθν τριβι τουσ με τα μακθματικά δθλϊνουν και οι τρεισ πωσ ο βακμόσ που χρθςιμοποιοφν τισ 

μακθματικζσ τουσ γνϊςεισ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ  είναι αρκετά μικρόσ. 

Ενδεχομζνωσ να παίηει ρόλο  ο διαφορετικόσ οριςμόσ που δίνει ο κακζνασ ςτισ ‘προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

και εμπειρίεσ’ που αναφζρκθκαν. Ο Γιάννθσ ςυγκεκριμζνα δεν αναφζρει κακόλου τθν εργαςιακι του 

εμπειρία ωσ ξυλουργόσ, ςτθν οποία ζχει τονίςει πωσ βαςικό ρόλο ζπαιηαν τα μακθματικά αλλά 

περιορίηεται ςτθν αναφορά μιασ πρακτικισ διαδικαςίασ που χρθςιμοποιοφςε  από πριν για να 

διευκολυνκεί ςτισ μακθματικζσ μετριςεισ , τθ μζτρθςθ με τα δάχτυλα. Θ Ελζνθ από τθ δικι τθσ μεριά, 

αν και αναφζρει  τθν ικανότθτα μακθματικϊν πράξεων, ενδεχομζνωσ από το ςχολείο και από τισ 

χρθματικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ, κεωρεί πωσ δεν υπιρχε κάποια ςυγκεκριμζνθ 

αφετθρία για αυτιν ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ και πωσ ξεκίνθςε από το Ο. Θ 

αφιγθςθ τθσ Άννασ είναι κάπωσ διαφορετικι λόγω τθσ δθλωμζνθσ καλισ τθσ ςχζςθσ με τα μακθματικά 

ςτθ ηωι τθσ ςυνολικά πριν το ΣΔΕ. Είναι εν μζρει αντιφατικό να κεωρεί πωσ χρθςιμοποιεί ελάχιςτα τισ 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ τθσ ςτο μάκθμα των μακθματικϊν του ΣΔΕ μθν κάνοντασ καμία αναφορά ςε 

ςυγκεκριμζνο μακθματικό περιεχόμενο.  Στον αντίποδα, ο Γιϊργοσ πιςτόσ ςτθν αφιγθςθ του, αναφζρει 

για ακόμθ μία φορά τθν εργαςιακι του εμπειρία ωσ τομζα που ζχει ςυμβάλει ςτθ ςχζςθ του με τα 

μακθματικά, ςυνεπϊσ και ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 23: Βακμόσ χριςθσ προθγοφμενων γνϊςεων των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ. 
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6)  Σε επθρεάηει κάπου ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ο τρόποσ αξιολόγθςθσ ςου;  

Οι ςυμμετζχοντεσ δεν επθρεάηονται κάπωσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία από τθν ιδιαιτερότθτα που 

υπάρχει ςτθν αξιολόγθςθ ςτο ΣΔΕ. Οι απαντιςεισ τουσ κυμαίνονται γφρω από τθν προτίμθςθ ςε 

βακμολογικι ι περιγραφικι αξιολόγθςθ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τουσ αφινει και αδιάφορουσ. 

Μπορεί να κεωρθκεί πωσ υπάρχει μια ςχζςθ ανάμεςα ςτθ ςχζςθ που ζχουν με τα μακθματικά οι 

ςυμμετζχοντεσ και ςτθν άποψθ τουσ περί αξιολόγθςθσ. Θ Άννα και ο Γιϊργοσ ςυγκεκριμζνα είναι οι 

δφο ςυμμετζχοντεσ των οποίο το μακθματικό υπόβακρο κεωρείται υψθλότερο ςυγκριτικά με τουσ 

υπόλοιπουσ και μπορεί να μθν είναι τυχαίο που διαφαίνεται μια προτίμθςθ ςτθ βακμολογικι 

αξιολόγθςθ. Από τθν άλλθ ο Γιάννθσ, θ Ελζνθ και θ Χριςτίνα ζχοντασ μια αποςταςιοποιθμζνθ ςχζςθ με 

τα μακθματικά είναι από αδιάφοροι ζωσ και αρνθτικοί ςτο κζμα τθσ αξιολόγθςθσ. Αξίηει να αναφερκεί 

πωσ θ αναςφάλεια που τθσ προκαλοφν οι αρικμοί υπάρχει ςτο βακμό που να τθσ προκαλοφν 

αποςτροφι από τθ βακμολογικι αξιολόγθςθ. 

Φαίνεται πωσ θ εξοικείωςθ του Γιάννθ με χαμθλοφσ βακμοφσ από τθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι 

εμπειρία ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ χρόνου για ουςιαςτικι εναςχόλθςθ με τθν πρόοδο του ςτ ΣΔΕ 

,λόγω εργαςίασ  κακιςτοφν γι’ αυτόν το κζμα τθσ αξιολόγθςθσ από μικρισ ςθμαςίασ ζωσ και 

ενδεχομζνωσ αδιάφορο.  

 Γιάννθσ:  «Τϊρα να ςου πω τθν αλικεια ε; Εμζνα δεν με νοιάηει κ πολφ… Δεν προλαβαίνω 

δθλαδι να αςχολθκϊ όπωσ πρζπει οπότε…». «‘Εγϊ ιμουνα και ςυνθκιςμζνοσ από παλιά ςε 

χαμθλοφσ... Χαμθλοφσ βακμοφσ.». 

 Θ δεδομζνθ αναςφάλεια που ζχει θ Ελζνθ προσ τουσ αρικμοφσ φαίνεται να τθν επθρεάηει και ςτο 

κζμα τθσ αξιολόγθςθσ και να κακορίηει τθν προτίμθςθ τθσ ςτθν περιγραφικι αξιολόγθςθ ζναντι τθσ 

βακμολογικισ που κεωρεί πωσ δεν τθν είναι τόςο κατανοθτι. 

 Ελζνθ: «Δεν το χω μαηί μου… Εντάξει δεν ξζρω… Νομίηω μ’ αρζςει καλφτερα γιατί ςου είπα είμαι 

πιο πολφ με τα λόγια εγϊ... Οπότε από αρικμοφσ  καλφτερα πάντα… τα καταλαβαίνω καλφτερα.». 

 Θ Άννα κάνει ξεκάκαρθ τθν προτίμθςθ τθσ ςτθ βακμολογικι αξιολόγθςθ ζναντι τθσ περιγραφικισ 

που παίρνουνε ςτο ΣΔΕ, ενδεχομζνωσ λόγω τθσ αντίλθψθσ  πωσ αποτελεί μια περιςςότερο ξεκάκαρθ 

ανταμοιβι για τθν προςπάκεια που καταβάλει.  Αυτι τθσ θ αντίλθψθ ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι 

είχε μαηί τθσ τθν περιγραφικι τθσ αξιολόγθςθ  πικανόν να ςυνδυάηεται με τισ απόψεισ που διζπουν το 

λόγο τθσ ςχετικά με τισ επιδόςεισ και τθ ςφγκριςθ μεταξφ ςυμμακθτϊν.  

Άννα: «Ναι, ναι… Το ‘χω μαηί μου αν κεσ να ςτο διαβάςω… Πχι κα ικελα βακμοφσ να παίρναμε... 

για να ξζρω ακριβϊσ εεε... πωσ είμαι.», «…εεε παίρνεισ το 15, το 17 και μετά πασ και ρωτάσ τον 

κακθγθτι πωσ είμαι… δεν ξζρω πιο πολφ αρζςει.», «Δεσ τι γίνεται επειδι είναι μια προςπάκεια που 

κάνω… Εγϊ πωσ το βλζπω… Εεε κζλω και μια ανταμοιβι... Το να ακοφςω τθ βακμολογία και να ξζρω 

ότι είμαι άριςτθ εμζνα με ανεβάηει πάρα πολφ… ότι αξίηει θ προςπάκεια που κάνω.». 

Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ τθσ Άννασ : ‘’ Άννα είναι ευχάριςτο να παρακολουκεί κάποιοσ τθ 

διάκεςθ ςου μα μάκεισ και το αυξθμζνο ενδιαφζρον που επιδεικνφεισ κατά τθ διάρκεια του 

γραμματιςμοφ. Οι ικανότθτεσ και οι δεξιότθτεσ ςου ςτον αρικμθτικό γραμματιςμό είναι αυξθμζνεσ και 

είμαι ευχαριςτθμζνοσ από τθν προςπάκεια που καταβάλεισ και τθν επίδοςθ ςου.’’ 

Για τθ Χριςτίνα φαίνεται να μθν τθν ζχει απαςχολιςει πολφ το κζμα τθσ αξιολόγθςθσ ςτο ΣΔΕ. 

Διαχωρίηει βζβαια τθν αξία του ανάμεςα ςε ενιλικουσ και ανιλικουσ εκπαιδευόμενουσ, κεωρϊντασ 
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πωσ κα αποτελοφςε μια κετικι αλλαγι για τουσ δεφτερουσ θ περιγραφικι αξιολόγθςθ λόγω τθσ 

ευκολότερθσ κατανόθςθσ τθσ. 

Χριςτίνα: «Γράφουν βάςθ ςε αυτά που πιςτεφουν για ςζνα… Μ’ αυτά που ςθκϊνεςαι, που μιλάσ…  

που κινείςαι… που δεν χάνεισ μάκθμα. Ξζρω εγϊ μάλλον καλό.», «...αυτό ίςωσ ςτουσ μακθτζσ…  γιατί 

εμζνα εντάξει… Αλλά ςτουσ μικροφσ μακθτζσ νομίηω κα ιταν καλφτερα από ζνα βακμό. Το 

καταλαβαίνουν καλφτερα... Εςζνα ςου άρεςε;». 

Θ αναφορά του Γιϊργου περί δυνατότθτασ μετατροπισ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ ςε 

βακμολογικι, αν χρειαςτεί για τθ φοίτθςθ ςτο Λφκειο, ενδεχομζνωσ να πθγάηει από τθν προτίμθςθ του 

ςτουσ βακμοφσ. Μπορεί να κεωρθκεί πωσ υποδθλϊνεται θ πεποίκθςθ περί υψθλότερου κφρουσ τθσ 

βακμολογικισ αξιολόγθςθσ και πικανόν να ιςχφει λόγω τθσ ςφνδεςθσ τθσ με το τυπικό ςχολείο. 

Γιϊργοσ: «Ζτςι κ αλλιϊσ τουσ βακμοφσ μπορείσ να τουσ πάρεισ όταν πασ ςε λφκειο, αν το 

επικυμιςουν αυτοί… Μετατρζπεται δθλαδι για το λφκειο θ αξιολόγθςθ ςε βακμολογία, υπάρχει αυτι 

θ δυνατότθτα. Απ’ ότι ξζρω και άκουςα.». 
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Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

 Αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Βακμολογικι                 
(3,5) 

Ανταμοιβι                               
(3) 

Κφροσ                                                              
(5) 

Ρεριγραφικι                 
(2,4) 

Κατανόθςθ                       
(2,4) 

Ουδζτερθ ςτάςθ                            
(1) 

Αδιαφορία                                   
(1) 

                                        
 

  
 

 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 

Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 24: H αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ. 
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7) Απόψεισ για τον εκπαιδευτικό ςτο ΣΔΕ 

Φαίνεται πωσ οι απόψεισ των ςυμμετεχόντων όςον αφορά τον εκπαιδευτικό του ΣΔΕ 

κακορίηονται κυρίωσ γφρω από τα χαρακτθριςτικά που κεωροφν πωσ πρζπει να ζχει ζνασ καλόσ 

εκπαιδευτικόσ. 

Θ άποψθ του Γιάννθ για τον εκπαιδευτικό του ΣΔΕ φαίνεται να είναι πολφ κετικι. Θεωρεί πωσ ο 

ςυγκεκριμζνοσ εκπαιδευτικόσ  ζχει υψθλι ενςυναίςκθςθ και για αυτό το λόγο μπορεί να χειριςτεί τθν 

αναςφάλεια του ςχετικά με τθν ζκκεςθ ςτον πίνακα. Ραρά τθν εκτίμθςθ ςτθ ςυνειςφορά του 

εκπαιδευτικοφ, φαίνεται να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ, ξεχωρίηοντασ τθν κατάςταςθ του από τουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ του, 

γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν ανυπαρξία αιςκιματοσ ανταγωνιςμοφ από μζρουσ του.  

Γιάννθσ: «…ο κ. …(κακθγθτισ μακθματικϊν) είναι πολφ καλόσ, δεν ζχω κανζνα παράπονο... Μια 

χαρά τα λζει το κζμα είναι εμείσ τι καταλαβαίνουμε... Εγϊ τζλοςπαντων μθν παίρνω τα παιδιά ςτο 

λαιμό μου.», «...διαβάηει τθν ψυχολογία του αλλουνοφ και δεν με ςθκϊνει.». 

Για τθν Ελζνθ φαίνεται να ζχει μεγάλθ ςθμαςία ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία   και ςυγκεκριμζνα θ άποψθ τθσ για τον εκπαιδευτικό του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

φαίνεται να είναι πολφ κετικι. Μζςα από τθ ςφγκριςθ που κάνει με παλαιότερουσ εκπαιδευτικοφσ, 

αναδεικνφονται κάποια χαρακτθριςτικά που κεωρεί ςυςτατικά ςτοιχεία ενόσ καλοφ εκπαιδευτικοφ, 

όπωσ είναι θ μεταδοτικότθτα και θ υπομονι.  

Ελζνθ: «…κάκε φορά όμωσ κα μιλιςω για τον κ. … (κακθγθτισ μακθματικϊν) και κα πω ότι είναι 

ζνασ πολφ υπεφκυνοσ και υπζροχοσ κακθγθτισ... Ζχει μια απίςτευτθ μεταδοτικότθτα ςτο πωσ... και 

απίςτευτθ υπομονι!! Στο να μασ δείχνει και να μασ ξαναδείχνει… Συγκριτικά με άλλουσ κακθγθτζσ , δεν 

κζλω να αναφερκϊ προςωπικά, περςινισ χρονιάσ, και εκείνοι ιταν αξιόλογοι αλά για να μθν μασ 

ηορίςουν παραπάνω μασ ‘λεγαν βγάλτε το κομπιουτεράκι με αποτζλεςμα να μθν μασ βοθκιςει 

κακόλου... Δεν μάκαμε τίποτα όποτε τθ δεφτερθ χρονιά μασ τθν ξεκινιςαμε από τθν αρχι.’ Γενικά μασ 

πετάει λίγο ςτα βακιά αλλά μασ ξαναγυρνάει όμωσ κατευκείαν ςτα εφκολα για να ξανακυμθκοφμε τα 

πριν για να προςχωριςουμε ςτα επόμενα.. πιςτεφω ότι παίηει πολφ μεγάλο ρόλο ο κακθγθτισ.». 

 Θ Άννα ςυμφωνϊντασ με τουσ προθγοφμενουσ κεωρεί και αυτι πωσ θ ςυνειςφορά του 

εκπαιδευτικοφ του αρικμθτικοφ γραμματιςμου είναι πολφ ςθμαντικι και αναφζρει πωσ ςυγκεκριμζνα 

ςε αυτιν θ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ ενιςχφει και τθν αγάπθ τθσ για τα μακθματικά. 

Άννα: «Είναι πάρα πολφ καλόσ… και μασ μακαίνει πάρα πολλά πράγματα… Μασ καταλαβαίνει 

κάπωσ νομίηω... αςχολείται μαηί μασ πϊσ να το πω… Μασ κάνει να μασ αρζςουν ακόμα περιςςότερο τα 

μακθματικά… Εμζνα δθλαδι αυτό μου κάνει.». 

Θ Χριςτίνα αναφζρεται ςε διαφορζσ ςτθ ςυμπεριφορά τθσ εντόσ τάξθσ ςε ςχζςθ με πζρςι για να 

τονίςει τθ μεγάλθ ςυμβολι του εκπαιδευτικοφ ςτθ ςτάςθ τθσ. Θ μεταδοτικότθτα είναι αυτι που 

αναγνωρίηει ςαν βαςικό του ςυςτατικό. Θ ενίςχυςθ τθσ κετικισ άποψθσ που ζχει για τον εκπαιδευτικό 

φαίνεται ενδεχομζνωσ να οφείλεται και ςτον ενκουςιαςμό που νοιϊκει μακαίνοντασ μακθματικά, ζνα 

αντικείμενο που κεωροφςε πωσ δεν είχε τισ ικανότθτεσ να αςχολθκεί. 

Χριςτίνα: «...μόλισ ιρκε ο κ.... (κακθγθτισ μακθματικϊν) αυτό άλλαξε… Σθκϊνομαι ςτον πίνακα 

κάκε μζρα… δφο φορζσ. Εεε πζρςι όμωσ δεν ςθκωνόμουν... ζχει,.. το περνάει το μάκθμα ςτον μακθτι. 

Του αρζςει. Αυτό που κάνει του αρζςει. Εκεί επιμζνει και το λζει και μιλάει  (x3)… Εγϊ τϊρα αυτόν τον 

άνκρωπο κα τον κυμάμαι μζχρι να πεκάνω… όλοι… Αλλά αυτόσ ο άνκρωποσ μασ ζχει... με ζχει... με 

ζκανε να μάκω μακθματικά!». 
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 Και θ άποψθ του Γιϊργου φαίνεται να είναι κετικι όςον αφορά τον εκπαιδευτικό του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ αν και πιο ςυγκρατθμζνθ. Ρεριορίηεται ςτθν αναφορά τθσ υπομονισ του 

εκπαιδευτικοφ ενδεχομζνωσ λόγω τθσ αντίλθψθσ πωσ δεν ζχει δικαίωμα κριτικισ όςον αφορά τον 

εκπαιδευτικό αφοφ το γνωςτικό του υπόβακρο είναι κατά πολφ υψθλότερο ςυγκριτικά με αυτόν.   

Γιϊργοσ: «Κεωρϊ ότι ο κακθγθτισ των μακθματικϊν είναι πάρα πολφ ανεκτικόσ προσ εμάσ και 

εξθγεί.». 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ φαίνεται να ζχουν πολφ κετικι άποψθ για τον εκπαιδευτικό των 

μακθματικϊν του ΣΔΕ. Αναφερόμενοι ςτθ ςυνειςφορά του μζςα ςτθν τάξθ αλλά και ςε χαρακτθριςτικά 

που ζχει ωσ εκπαιδευτικόσ φαίνεται να τουσ είναι πολφ προςφιλισ και να του ζχουν ιδιαίτερθ εκτίμθςθ 

και ςεβαςμό. Ζνασ ακόμθ παράγοντασ , χωρίσ να μειϊνεται θ αξία των προθγοφμενων, που φαίνεται να 

παίηει ρόλο ςτθν άποψθ τουσ για τον εκπαιδευτικό και αξίηει να αναφερκεί, είναι το ίδιο το αντικείμενο 

που διδάςκεται. Θ τοποκζτθςθ του αντικειμζνου των μακθματικϊν ςε ‘υψθλι ’ κζςθ εκτίμθςθσ μζςα 

ςτθν κοινωνία  είναι μια αντίλθψθ που κατά ςυνζπεια τοποκετεί και τον εκπαιδευτικό των 

μακθματικϊν ςε υψθλι κζςθ και φαίνεται ςτα λόγια τθσ Χριςτίνασ. 
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Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

 Άποψθ για τον 
εκπαιδευτικό του ΣΔΕ 

Θετικι                     
(1,2,3,4,5) 

Ενςυναίςκθςθ               
(1,3) 

Μεταδοτικότθτα                                
(2,4) 

Υπομονι                                                
(2,4,5) 

Θζλθςθ για εναςχόλθςθ                        
(3,4) 

                                              
 

  
 

 

 Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 25: Απόψεισ των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ για τον εκπαιδευτικό. 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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8) Αν μποροφςεσ να κάνεισ κάποιεσ αλλαγζσ ςτο μάκθμα, τι κα ικελεσ διαφορετικά; 

Πλοι οι εκπαιδευόμενοι δθλϊνουν πωσ είναι πλιρωσ ευχαριςτθμζνοι από το μάκθμα ωσ 

μακθςιακι διαδικαςία και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτό δείχνει πόςο ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ 

του εκπαιδευτικοφ για τον τρόπο ςυμμετοχισ των υποκειμζνων ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, να μθν ζχουν μπει ποτζ ςτθ διαδικαςία αναφοράσ κάποιων 

αλλαγϊν. Ενδεχομζνωσ, αυτό να οφείλεται και ςε κάποιο ςυναίςκθμα κατωτερότθτασ που μπορεί να 

ζχουν όςον αφορά τα εκπαιδευτικά πλαίςια ι να οφείλεται ςτθν αίςκθςθ πωσ θ πρόταςθ αλλαγϊν 

αποτελεί κριτικι ςτον εκπαιδευτικό του μακιματοσ. Αξίηει να αναφερκεί πωσ θ Άννα είναι θ μόνθ 

ςυμμετζχουςα που ζκανε κάποιου είδουσ πρόταςθ, αυτιν τθσ πρόςκεςθσ ωρϊν. Μπορεί να κεωρθκεί 

πωσ θ πρόταςθ αυτι υποδεικνφει υπερβάλλοντα ηιλο από τθ μεριά τθσ, αν και ςυμβαδίηει με τα 

λεγόμενα τθσ γφρω από τθν καλι τθσ ςχζςθ με τα μακθματικά. 

Ο Γιάννθσ και ο Γιϊργοσ φαίνεται να δυςκολεφονται και να μθν ζχουν κάνει κάποια ςκζψθ περί 

αλλαγϊν ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ . Συγκεκριμζνα, ο Γιάννθσ φαίνεται να κεωρεί 

πωσ δεν ζχει τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ για να ζχει λόγο πάνω ςτισ όποιεσ αλλαγζσ ςτο μάκθμα. 

Γιάννθσ: «Εγϊ? Τι αλλαγζσ να πω εγϊ? Δεν ξζρω... Πχι, όχι… Τίποτα μια χαρά είναι όλα.». 

Γιϊργοσ: «Δεν ζχω αυτι τθ ςκζψθ... Δεν ςκζφτθκα κακόλου ότι κζλω κάτι άλλο.».  

Θ Ελζνθ και θ Χριςτίνα, τονίηοντασ ακόμθ περιςςότερο τθ κετικι άποψθ που ζχουν για το 

μακθματικό αναφζρονται ςτθν πλθρότθτα που τουσ προςφζρει  και για αυτό το λόγο κεωροφν πωσ δεν 

χρειάηεται να γίνει κάποια αλλαγι ςτο μάκθμα. 

Ελζνθ: «Δεν ζχω ςκεφτεί κάτι τζτοιο... Και γενικά είμαι πλιρωσ ευχαριςτθμζνθ από τον κ 

Τςακαλίδθ. Δεν ζχω κάτι να πω.». 

Χριςτίνα: «Τίποτα... τίποτα... Ο κφριοσ Τςακαλίδθσ είναι πολφ καλόσ.». 

Και για τθν Άννα φαίνεται να μθν είναι απαραίτθτθ κάποια αλλαγι, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ 

όμωσ όχι μόνο λόγο εκπαιδευτικοφ αλλά και μεγάλθσ αρζςκειασ προσ το αντικείμενο. Θ πρόταςθ τθσ, 

ενδεχομζνωσ  χαριτολογϊντασ, αφορά τθν πρόςκεςθ ωρϊν με ςκοπό τθ μεγαλφτερθ τθσ εμπλοκι με το 

μάκθμα των μακθματικϊν. Θ αναφορά τθσ αυτι ζρχεται ςε ςυμφωνία με παρουςία τθσ ςτο ΣΔΕ, θ 

οποία όπωσ ζχει αναφζρει εξαρτάται από τθν φπαρξθ των μακθματικϊν ςτο πρόγραμμα. 

Άννα: «Τίποτα! Ναι, ναι! Και αν μποροφςα... Αυτό που κα ικελα να αλλάξω είναι να προςτεκοφν 

περιςςότερεσ ϊρεσ!! Αυτό ναι!! Αλλά κα με κακαρίςει θ διευκφντρια.». 
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Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Αλλαγζσ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Καμία αλλαγι                     
(1,2,4,5) 

Ρλθρότθτα εκπαιδευτικοφ                               
(2,4) 

Καμιά ςκζψθ                      
(1,5) 

Μικρι αλλαγι                               
(3) 

Ρρόςκεςθ ωρϊν                                    
(3) 

                                              
 

 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 

Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 26: Ρροτεινόμενεσ αλλαγζσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ από τουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ. 
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4.5. Δ’ μζροσ ςυνζντευξθσ  

Οι απαντιςεισ των εκπαιδευόμενων ςε αυτό το μζροσ αφοροφν το 1Ο ερευνθτικό 

ερϊτθμα που αφορά τισ αντιλιψεισ τουσ για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο τθσ ενιλικθσ 

ηωισ ςε επίπεδο κοινωνίασ. Οι ςυμμετζχοντεσ, ωσ πολίτεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, 

διαμορφϊνουν τισ απόψεισ τουσ βάςθ των κοινωνικοπολιτικϊν ςυνκθκϊν που βιϊνουν. Οι 

επιταγζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και θ αυξανόμενθ ανεργία φαίνεται να κακορίηουν τισ απόψεισ 

τουσ όςον αφορά τισ προςδοκίεσ τουσ και τθν ιςχφ του απολυτθρίου που κα αποκτιςουν μετά 

τθν αποφοίτθςθ τουσ από το ΣΔΕ. Ζνασ ακόμθ τομζασ που φαίνεται να κακορίηεται λόγω του 

ςυγκεκριμζνου χωροχρονικοφ πλαιςίου τθσ Ελλάδασ είναι θ αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ τόςο 

ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ όςο και, ςτο ςθμαντικό ςτθ ηωι κάκε ενιλικα, πλαίςιο τθσ αγοράσ 

εργαςίασ. 

 

1) Ριςτεφετε πωσ μετά τθ φοίτθςθ ςασ ςτα ΣΔΕ κα είςτε ςε κζςθ να βελτιϊςετε τθ ηωι ςασ; 

Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, γιατί; Ρου πιςτεφετε ότι οφείλετε; 

Θ βελτίωςθ τθσ ηωισ των ςυμμετεχόντων μετά τθ φοίτθςθ τουσ ΣΔΕ, κεωρείται δεδομζνθ 

από τουσ ίδιουσ, για διαφορετικοφσ λόγουσ. Αξίηει να αναφερκεί πωσ όλοι ανεξαιρζτωσ 

κεωροφν πωσ θ αποφοίτθςθ τουσ από το ΣΔΕ κα ςυνειςφζρει κετικά ςτθ ηωι τουσ ςε μεγάλο 

βακμό. 

Φαίνεται πωσ ο Γιάννθσ είναι αιςιόδοξοσ όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ του μζςω τθσ 

απόκτθςθσ του απολυτθρίου από το ΣΔΕ. Αν και φαίνεται να μθν ςυμφωνεί με τθν πρακτικι 

αξία του απολυτθρίου ςτθν εργαςία του, αναφζρεται ςτισ χρθματικζσ απολαβζσ που 

ενδεχομζνωσ να του προςφζρει. 

Γιάννθσ: «Χρειάηεται ςτισ δουλειζσ το απολυτιριο. Το ηθτάνε δθλαδι, όχι χρειάηεται… Ζχει 

ςχζςθ και με τα λεφτά. Να ςαν και μζνα. Οπότε, ναι!». 

 Και θ Ελζνθ κεωρεί πωσ θ ηωι τθσ κα ζχει κετικι εξζλιξθ μετά τθ φοίτθςθ τθσ ςτο ΣΔΕ. 

Ραρόλα αυτά, ςε αντιδιαςτολι με τον Γιάννθ δεν αναφζρεται ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ αλλά 

ςτθν προςωπικι τθσ εξζλιξθ ωσ άτομο. Φαίνεται αβζβαιθ ωσ προσ τθ ςυμβολι του ΣΔΕ ςτθν 

εφρεςθ εργαςίασ, αλλά υποςτθρίηει πωσ θ βελτίωςθ ςτθ ηωι τθσ κα είναι δεδομζνθ λόγω τθσ 

εκπλιρωςθσ προςωπικισ επικυμίασ, ςτάςθ θ οποία ςυμβαδίηει και με τα κίνθτρα που είχε για 

τθν εγγραφισ το ΣΔΕ.  

Ελζνθ: «Μμμ, κα είμαι αλλά ςε ςχζςθ μζνα. Στθν ψυχολογία μου. Τϊρα με το κζμα τθσ 

δουλειά αν κατάλαβα καλά, δεν ξζρω. Κα βελτιωκεί ζτςι και αλλιϊσ γιατί κάνω κάτι που πάντα 

ικελα. Δεν ξζρω δθλαδι αν κα γίνει και κάτι. Κάτι, πρακτικό... Αλλά ναι πιςτεφω ζτςι κ αλλιϊσ 

κα βελτιωκεί.»’. 

Θ Άννα, αν και δεν ζχει αναφζρει ωσ άμεςο ςτόχο τθσ τθν εφρεςθ εργαςίασ, φαίνεται να 

κεωρεί πωσ θ φοίτθςθ τθσ ςτο ΣΔΕ, κα βελτιϊςει τθ ηωι τθσ μζςω τθσ απόκτθςθσ απολυτθρίου. 

Φαίνεται να αναφζρεται περιςςότερο ςτθν επιρροι που μπορεί να ζχει θ κτιςθ απολυτθρίου 

ςτθν ψυχολογία ενόσ πολίτθ κατά τθ διαδικαςία εφρεςθσ εργαςίασ δίνοντασ του μεγαλφτερθ 

αυτοπεποίκθςθ παρά ςτθν πρακτικι του αξία.     
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Άννα: «Ναι, εντάξει ςίγουρα κα βελτιωκεί ζτςι; Γενικά και από αυτά που μακαίνουμε και 

από αυτά που, που διαβάηουμε… Γενικά, και για το κζμα δουλειάσ πάλι κα βελτιωκεί. Γιατί 

αλλιϊσ είναι να πασ ςε μια δουλειά και να φοβάςαι τθν απόρριψθ επειδι δεν ζχεισ ζνα χαρτί 

και αλλιϊσ είναι, δθλαδι πασ με άλλθ αυτοπεποίκθςθ ςτθ δουλειά. Αν ζχεισ το απολυτιριο 

εννοϊ.». 

Θ Χριςτίνα φαίνεται να εςτιάηει ςτθν προςωπικι τθσ ιςτορία δείχνοντασ ζνα βακμό 

μετάνοιασ ςε κάποιεσ τισ επιλογζσ, πτυχι τθν οποία ζχει αφιςει να φανεί κακ’ όλθ τθ 

ςυηιτθςθ. Θ αλλαγι ςτον τρόπο ςκζψθσ τθσ φαίνεται να είναι ο κφριοσ λόγοσ για τον οποίο 

κεωρεί πωσ κα βελτιωκεί θ ηωι τθσ μετά τθ φοίτθςθ τθσ ςτο ΣΔΕ.  

Χριςτίνα: «Αλλάηεισ. Σε κάνει να ςκζφτεςαι.. Πλα αυτά που πακαίνεισ ςτθ ηωι ςου… και 

τα πακαίνεισ ςυνζχεια λεσ γιατί τα κάνα; Γιατί δεν ζδωςα βάςθ ςτα ςωςτά πράγματα. Ναι, για 

μζνα προςωπικά. Τϊρα οι άλλοι δεν ξζρω.». 

 Και ο Γιϊργοσ κεωρεί πωσ θ ηωι του κα βελτιωκεί μετά τθν απόφαςθ του να φοιτιςει 

ςτο ΣΔΕ, αν και δεν αναφζρει ςυγκεκριμζνουσ τομείσ βελτίωςθσ. Ενϊ το αρχικό του κίνθτρο 

εγγραφισ ςτο ΣΔΕ ιταν κακαρά θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν του για εφρεςθ εργαςίασ μζςω τθσ 

απόκτθςθσ απολυτθρίου, ςτθ διάρκεια δθμιουργικθκαν και άλλοι ςτόχοι. Θ επίτευξθ τθσ 

ανεκπλιρωτθσ επικυμίασ του για μόρφωςθ φαίνεται να αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο για αυτόν 

όςον αφορά τθν άποψθ του για τθ βελτίωςθ που μπορεί να προςφζρει θ φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ, ςτθ 

ηωι του.  

Γιϊργοσ; «Με το ΣΔΕ φυςικά κα γίνει καλφτερθ θ ηωι μου. Γιατί ζκανα ζνα απωκθμζνο 

παιδικό, πάντα ικελα. Στα ΣΔΕ πιςτεφω πρζπει να ζρχονται και τα πιτςιρίκια του γυμναςίου. 

Κεωρϊ ότι τα μακιματα που γίνονται εδϊ είναι πολφ πιο… Απορροφιςιμα.». 

Είναι λογικό οι απόψεισ των ςυμμετεχόντων όςον αφορά τθ βελτίωςθ που κα προςφζρει 

ςτθ  ηωι τουσ θ αποφοίτθςθ από το ΣΔΕ να είναι ςε μια αντιςτοιχία με τα κίνθτρα που είχαν για 

να εγγραφοφν ςτο ΣΔΕ. Τα κίνθτρα τουσ αναφζρονταν ςτον εργαςιακό τομζα τθσ ηωι τουσ και 

ςτθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθ βελτίωςθ 

που κα επζλκει ςτθ ηωι τουσ μετά το ΣΔΕ, αν και γίνονται αντιλθπτζσ κάποιεσ ανακατατάξεισ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο Γιϊργοσ, του οποίου το κίνθτρο αφοροφςε κακαρά τον 

εργαςιακό τομζα. Στθ ςυγκεκριμζνθ ςυηιτθςθ όμωσ αναδεικνφεται και μια διαφορετικι 

αντίλθψθ που δεν είχε αναφζρει πρωτφτερα, αυτι τθσ βελτίωςθσ τθσ ηωισ του μζςω τθσ 

εκπλιρωςθσ τθσ επικυμίασ του για μόρφωςθ. Ενδεχομζνωσ, θ φπαρξθ αυτισ τθσ αντίλθψθσ να 

προιλκε από τθν αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ ςυνειςφοράσ του ΣΔΕ, τθν οποία πριν φοιτιςει δεν 

είχε, λόγω άγνοιασ και από τθ λογικι μετατροπι που υφίςτανται οι ςτόχοι ενόσ ανκρϊπου 

κατά τθν εμπλοκι τουσ ςε μια διαδικαςία. Οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν μεγάλεσ 

αποκλίςεισ μεταξφ των προςδοκιϊν και των κινιτρων τουσ και φαίνεται πωσ οι απόψεισ τουσ, 

ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ τουσ, διαχωρίηονται ανάλογα με τθν εργαςιακι κατάςταςθ 

αλλά και τουσ επόμενουσ ςτόχουσ τουσ όςον αφορά τθν εργαςία και τθν εκπαίδευςθ. Ο Γιάννθσ 

πιςτόσ ςτισ αρχικζσ του απόψεισ και ωσ μόνοσ εργαηόμενοσ κεωρεί πωσ θ βελτίωςθ τθσ ηωισ 

του κα επζλκει μζςα από τθν απόκτθςθ του απολυτθρίου, το οποίο αποτελοφςε και το βαςικό 

του κίνθτρο για να εγγραφεί ςτο ΣΔΕ. Θ Άννα αν και ςυμφωνεί μαηί του και ζχει αναφζρει ωσ 

βαςικό τθσ κίνθτρο τθν εφρεςθ εργαςίασ, ζρχεται ςε μια μικρι αντίφαςθ αναφζροντασ τθν 

ψυχολογικι αξία που δίνει το απολυτιριο. Θ αναφορά που ζχει κάνει για ειςαγωγι τθν 
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τριτοβάκμια εκπαίδευςθ μετά το ΣΔΕ και όχι θ εφρεςθ εργαςίασ ενδεχομζνωσ να ενιςχφει αυτι 

τθν αντίφαςθ. Θ Ελζνθ και θ Χριςτίνα αποτελοφν δφο γυναίκεσ με παρόμοια προςωπικι 

ιςτορία και αυτόσ είναι ίςωσ ο λόγοσ που οι απόψεισ τουσ ςυνολικότερα ςτθ ςυηιτθςθ, αλλά 

και ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά τθ βελτίωςθ που μπορεί να ζχει θ ηωι τουσ μετά τθν 

αποφοίτθςθ τουσ από το ΣΔΕ, αφοροφν τθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ και ενδυνάμωςθ.   

 

2) Τι γνϊμθ ζχετε για τθν απόκτθςθ απολυτθρίου υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ςτθν ελλθνικι 

πραγματικότθτα; Υπάρχει κάποια ςφνδεςθ μεταξφ τουσ; 

Θ απόκτθςθ του απολυτθρίου φαίνεται να αποτελεί για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςθμαντικό 

λόγο για τον οποίο φοιτοφν ςτο ΣΔΕ. Θ απόκτθςθ του νοθματοδοτείται με διαφορετικό πρίςμα 

για τον κακζνα λαμβάνοντασ υπόψθ εξωτερικοφσ παράγοντεσ τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ αλλά 

και προςωπικοφσ. 

 Ο Γιάννθσ παίρνοντασ ωσ παράδειγμα τθν εργαςιακι εξζλιξθ που κα επιτφχει μζςω του 

απολυτθρίου που κα αποκτιςει από το ΣΔΕ, κεωρεί προφανϊσ πωσ θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

εργαςιακισ του κατάςταςθσ και τθσ απόκτθςθσ απολυτθρίου είναι πολφ μεγάλθ. Φαίνεται 

πάντωσ να διαφοροποιεί τθν άποψθ του όταν αναφζρεται ςτουσ ανζργουσ 

ςυνεκπαιδευόμενουσ του, ενδεχομζνωσ επθρεαςμζνοσ από τα επίπεδα ανεργίασ που 

υπάρχουν ςτθν Ελλάδα. 

Γιάννθσ: «Κοίτα εγϊ τουλάχιςτον ζχω δουλειά, και αυτό ιταν και το κίνθτρο που ςου πα, 

οπότε ναι είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ. Εμζνα προςωπικά κα με βοθκιςει δθλαδι που ιδθ 

ζχω, τϊρα άλλουσ που δεν… Είναι κζμα, δεν ξζρω.».  

Θ Ελζνθ βάηοντασ τον εαυτό ςε ζνα υποκετικό πλαίςιο ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά 

εργαςίασ φαίνεται να αναγνωρίηει τθν αξία του απολυτθρίου που κα τθσ δϊςει το ΣΔΕ. Ραρόλα 

αυτά ςε ρεαλιςτικά πλαίςια, λόγω τθσ προςωπικισ τθσ άκαρπθσ προςπάκειασ για εφρεςθ 

εργαςίασ και τθσ ςυνολικότερθσ ανεργίασ που φαίνεται να αναγνωρίηει πωσ υπάρχει θ 

πρακτικι του αξία φαίνεται να μθν τθσ είναι δεδομζνθ.  

Ελζνθ: «Σίγουρα εγϊ που δεν το ‘χω ςε ςχζςθ με κάποιον που το ‘χει είμαι χειρότερα. 

Τϊρα το ότι δεν υπάρχουν δουλειζσ το ξζρω. Το βλζπω και ςε μζνα. Τι να πω; Ελπίηω να γίνει 

κάτι..». 

 Θ Άννα φαίνεται να διακρίνει τθν αξία του απολυτθρίου ςε προςωπικι υπόκεςθ 

απαξιϊνοντασ τθν αξία του ςτθν κοινωνία. Συνεχίηοντασ να το κεωρεί πλεονζκτθμα κάποιου 

ςτθν αγορά εργαςίασ φαίνεται ςυνειδθτοποιθμζνθ όςον αφορά τθν εργαςιακι κατάςταςθ που 

βιϊνουν οι πολίτεσ ςτθν Ελλάδα και ενδεχομζνωσ για αυτό το λόγο μετακζτει τθ ςθμαςία του 

απολυτθρίου ςε προςωπικό επίπεδο.   

Άννα: «Ναι, εντάξει είναι προςόν αλλά νομίηω πλζον είναι πιο πολφ για ςζνα. Για τον 

εαυτό ςου κάπωσ. Δεν νομίηω δυςτυχϊσ ςτο ςιμερα. Ζχουν αλλάξει και τα πράγματα με τισ 

δουλειζσ.  Σίγουρα είναι καλφτερα από το τίποτα αλλά μζχρι εκεί..». 

Θ Χριςτίνα κεωρεί πωσ το απολυτιριο δεν ςχετίηεται άμεςα με τθν εφρεςθ εργαςίασ αλλά 

με τθν προςωπικι τθσ εξζλιξθ. Ραρόλα αυτά φαίνεται να μθν κακορίηεται θ άποψθ τθσ από 

κοινωνικοπολιτικοφσ παράγοντεσ αλλά από προςωπικοφσ περιοριςμοφσ και επιδιωκόμενουσ 

ςτόχουσ. 
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Χριςτίνα: «Εγϊ δεν το κζλω για αυτό. Ράλι πάντωσ μπορϊ να δουλζψω αλλά δεν μ’ 

αφινουνε (τα παιδιά),  οπότε κζλω να το πάρω για μζνα και βλζπουμε. Εγϊ για μζνα ικελα να 

κάνω κάτι.». 

 Ο Γιϊργοσ κεωρεί πωσ το απολυτιριο τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ζχει προφανι 

ςχζςθ με τθν εργαςιακι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Ωσ χρόνια άνεργοσ με βαςικό κίνθτρο τθσ 

εγγραφισ ςτο ΣΔΕ τθν εφρεςθ εργαςίασ, μπορεί να κεωρθκεί κάπωσ οξφμωρο το γεγονόσ πωσ 

επιχειρθματολογεί πάνω ςτθν άποψθ του αναφερόμενοσ ςτθν εργοδοςία και όχι ςτθν ενίςχυςθ 

των προςόντων των εργαηομζνων. Φαίνεται πωσ κεωρεί ότι θ προφανισ αυτι ςφνδεςθ 

υφίςταται λόγω του επιδιωκόμενου κφρουσ που κζλει κάκε επιχείρθςθ, το οποίο ενιςχφεται με 

το υψθλό μορφωτικό επίπεδο των εργαηομζνων τθσ.  

Γιϊργοσ: «...το χαρτί, αν ζχουν αυτά κάποια ςχζςθ μαηί. Φυςικά ζχουνε γιατί εεε… 

Αρχίηουνε και οι δουλειζσ να ψάχνονται. Δθλαδι ζχω μια επιχείρθςθ, ζνα παπουτςάδικο και 

ζχω 10 άτομα που είναι τελειόφοιτοι λυκείου, αυτό παίηει ρόλο ςτθν επιχείρθςθ μου, τι εικόνα 

δείχνω προσ τα ζξω. Πτι εμζνα οι υπάλλθλοι μου είναι μορφωμζνοι. Πταν ζχω μία βιομθχανία 

και ζχω μια κοπζλα ςτο βοθκθτικό κομμάτι του χθμείου και είναι μακθματικόσ, ζχω πολφ 

μεγάλο κφροσ ςαν βιομθχανία. Δεν ξζρω τι αποκομίηουν ςαν βιομθχανία... Δεν το γνωρίηω αυτό. 

Αλλά επιδιϊκουνε τουσ μορφωμζνουσ, δεν είπα ότι αν είςαι τελείωσ αμόρφωτοσ... Ζχει να κάνει 

και με το μυαλό, ότι κα ςου λζω φζρε τθν καρζκλα και κα μου φζρνεισ το τραπζηι. Αλλά να ζχει 

υψθλι πάνω απ’ του λυκείου  παίηει ρόλο ςτθν επιχείρθςθ.». 

Θ ςφνδεςθ που ζκαναν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, εκτόσ από τθ Χριςτίνα, μεταξφ του 

απολυτθρίου και τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ ιταν θ αξία που κα μποροφςε να ζχει ςτθν 

εργαςιακι τουσ κατάςταςθ. Αξίηει να αναφερκεί πωσ τρεισ από τουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ, ο 

Γιάννθσ, θ Ελζνθ και θ Άννα διαμόρφωςαν τθν άποψθ τουσ βαςιςμζνοι ςτα υψθλά ποςοςτά τθσ 

ανεργίασ που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα. Από τθ μία ο Γιάννθσ διαφοροποίθςε τθν αξία του 

απολυτιριου μεταξφ των εργαηομζνων και των ανζργων, αφινοντασ να φανεί πωσ 

διακατζχεται από μία αίςκθςθ αςφάλειασ λόγω τθσ εργαςίασ του. Από τθν άλλθ θ Άννα και θ 

Ελζνθ φαίνεται πωσ ενϊ κεωροφν τυπικό προςόν ςτθν αγορά εργαςίασ τθν απόκτθςθ 

απολυτθρίου λόγω αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ,  θ επίγνωςθ τθσ εργαςιακισ κατάςταςθσ 

ςτθν Ελλάδα δεν τισ αφινει να το κεωριςουν όςο μεγάλο επίτευγμα κα ικελαν. Στα λόγια των 

τριϊν αυτϊν ςυμμετεχόντων φαίνεται μια πικρία όςον αφορά τισ προςδοκίεσ που μπορεί να 

ζχουν ςτον εργαςιακό τομζα μζςω τθσ απόκτθςθσ του απολυτθρίου, ςυναίςκθμα που 

ενδεχομζνωσ οφείλεται ςτισ κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ τθσ Ελλάδασ οι οποίεσ τουσ ωκοφν 

ςτθν υποτίμθςθ τθσ πρακτικισ αξίασ του απολυτθρίου. Ο Γιϊργοσ διαφοροποίθςε αρκετά τθ 

κζςθ του, αιτιολογϊντασ τθ ςφνδεςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτο απολυτιριο τθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ και τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ μζςω τθσ αξίασ που ζχει για τουσ εργοδότεσ. 

Μθν υποτιμϊντασ τθν αξία που ζχει το απολυτιριο για το μορφωτικό επίπεδο των 

εργαηόμενων, εςτίαςε ςτθν εγκυρότθτα που δίνει ςε μια εταιρία το μορφωμζνο εργατικό 

δυναμικό. 
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3) Θεωρείτε πωσ όλοι πρζπει να γνωρίηουν μακθματικά μζςα ςε μια κοινωνία; Αν ναι, γιατί; 

Αν όχι, για ποιο λόγο;  

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναφζρονται ςτθ μεγάλθ αξία που ζχει θ μακθματικι γνϊςθ μζςα 

ςε μια κοινωνία, όχι μόνο ςτον εργαςιακό τομζα ι τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν, αλλά και 

ςτα ίδια τα άτομα ωσ πολίτεσ και μζλθ μιασ κοινωνίασ. Αφινουν να διαφανεί πωσ υπάρχει μια 

αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ τθσ αξίασ που ζχει θ μακθματικι γνϊςθ για τθν κοινωνία με τθν αξία 

που ζχει θ μακθματικι γνϊςθ για τον πολίτθ. 

 Ο Γιάννθσ φαίνεται να ζχει ζνα καυμαςμό προσ τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν μακθματικζσ 

γνϊςεισ. Φαίνεται πωσ θ μακθματικι γνϊςθ είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο μυαλό του με το κοινωνικό 

κφροσ κάποιου πολίτθ. Θεωρεί πωσ λόγο των μακθματικϊν γνϊςεων που ζχει κάποιοσ, θ κζςθ 

του μζςα ςτο κοινωνικό ςφνολο αναβακμίηεται, αφοφ θ άποψθ του δζχεται μεγαλφτερθ 

εκτίμθςθ από κάποιον που δεν ζχει μακθματικζσ γνϊςεισ και ζτςι βελτιϊνεται το κοινωνικό του 

προφίλ. 

Γιάννθσ: «…όςεσ καλφτερεσ γνϊςεισ ζχεισ γιατί μιλάμε για γνϊςθ ζτςι… εεε, νομίηω είςαι 

καλφτεροσ γενικά. Πτι είναι προςόν τζλοςπαντων. Δθλαδι τον κ. Τ. (μακθματικόσ) που ςε 2 

δευτερόλεπτα κάνει μια εξίςωςθ κα κάνει μια διαίρεςθ, ζναν πολλαπλαςιαςμό τακ τακ τακ.  Θ  

νονά μου ασ ποφμε είναι κακθγιτρια μακθματικόσ και τουσ καυμάηω ασ ποφμε εγϊ αυτοφσ 

τουσ ανκρϊπουσ, για τισ γνϊςεισ τουσ, τουσ καυμάηω για τισ γνϊςεισ τουσ ρε παιδί μου. Σε 

υπολογίηουνε, καταλαβαίνεισ πράγματα και ςε υπολογίηουνε.».  

 Και θ Ελζνθ κεωρεί πωσ θ μακθματικι γνϊςθ αποτελεί προςόν  με μια άλλθ οπτικι 

βζβαια. Φαίνεται να ςυνδζει τθν κατοχι μακθματικισ γνϊςθσ με τθν αιςιοδοξία και τθν κριτικι 

ςκζψθ του ατόμου, βαςικά χαρακτθριςτικά του πολίτθ μιασ κοινωνίασ. Λόγω του 

αναλυτικότερου τρόπου ςκζψθσ και τθν καλλιζργεια του που προκαλοφν τα μακθματικά 

κεωρεί πωσ θ εφρεςθ λφςεων ςε οποιοδιποτε πρόβλθμα γίνεται ευκολότερθ.   

Ελζνθ: «Ε, ςου διευκολφνουν τθ ηωι και ςε βοθκάνε να ςκζφτεςαι με πολλοφσ τρόπουσ. 

Ριςτεφω ςου ανοίγουνε λίγο τουσ ορίηοντεσ, δθλαδι αν υπάρχουνε 2-3 λφςεισ,  λφςεισ για να 

λφςεισ ζνα πρόβλθμα τότε υπάρχουν 2-3 λφςεισ για να λφςεισ και ζνα πρόβλθμα δικό ςου, 

κατάλαβεσ; Κζλω να πω ότι ςε βοθκάει λίγο για τον τρόπο ςκζψθσ ςου, ςε βάηει να το ψάξεισ 

λίγο καλφτερα, να δεισ ςου κάνει δεν ςου κάνει. Ε, ζτςι δεν ηεισ καλυτζρα; Δεν ξζρω εγϊ ζτςι το 

ςκζφτομαι. Κάπωσ ζχεισ περιςςότερεσ ελπίδεσ κόλασ ζτςι.». 

Το βαςικό επιχείρθμα τθσ Άννασ για τθν ανάγκθ μακθματικισ γνϊςθσ ςε μια κοινωνία, 

εκτόσ τθσ χρθςιμότθτασ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν φαίνεται να είναι 

θ κεϊρθςθ τθσ για τα μακθματικά ωσ ενοποιθτικό ςτοιχείο μεταξφ των μελλϊν διαφορετικϊν 

κοινωνιϊν. Θεωρεί πωσ θ ενιαιότθτα τουσ και θ κοινι γλϊςςα που ζχουν ςε όλο τον κόςμο, τα 

διαφοροποιεί από άλλα αντικείμενα και ενιςχφει τουσ δεςμοφσ μεταξφ των πολιτϊν. 

Άννα: «Ναι, γιατί είπαμε τα μακθματικά είναι ςε όλθ μασ τθ ηωι. Τα βλζπουμε ςυνζχεια 

μπροςτά μασ ςτθν κακθμερινότθτα μασ. Από ψϊνια από μζςα ςτο ςπίτι, κερμοκραςία 

δωματίου. Δεν ξζρω τι άλλο να πω, είναι και ςε όλο τον κόςμο τα ίδια. Δεν ξζρω ενϊνεςαι.  

Είναι τα ίδια, δεν είναι ςαν τισ γλϊςςεσ. Τα μακθματικά είναι ζνα. Είναι ζτςι γιατί ζτςι πρζπει 

να είναι.». 

Θ Χριςτίνα αναφζρεται ςτθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ μζςα ςε μια κοινωνία μζςω 

τθσ χρθςιμότθτασ των μακθματικϊν ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ. Φαίνεται να ςυνδζει 
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τθν απολυτότθτα που κεωρείται πωσ ζχουν για όλουσ τα μακθματικά με τθν ζννοια τθσ 

εμπιςτοςφνθσ μζςα ςε ζνα κοινωνικό ςφνολο. 

Χριςτίνα: «Πλοι, όλοι. Οι πάντεσ. Με ςυγχωρείσ τϊρα γίνεται να μθν γνωρίηεισ διαίρεςθ; 

Πτι κάνεισ τα μακθματικά είναι απαραίτθτα. Είναι το κυρίαρχο. Στθν ορκογραφία κάνεισ κάποιο 

λάκοσ, ςιγά μιπωσ αυτοί γράφουνε καλφτερα; Ενϊ τα μακθματικά; Μποροφν να ςε 

κοροϊδζψουν πιο εφκολα, όχι μόνο ςτα λεφτά,  παντοφ για ‘ςζνα, εκεί ζχει άλλθ ςθμαςία.». 

Ο Γιϊργοσ φαίνεται να μθν κεωρεί απαραίτθτθ τθ μακθματικι γνϊςθ για όλουσ μζςα ςε 

μια κοινωνία. Φαίνεται να διαχωρίηει τθν ανάγκθ για μακθματικι γνϊςθ ςε δφο πεδία, τθσ 

εργαςίασ και τθσ κακθμερινότθτασ. Αναγνωρίηει πωσ λόγω τθσ προόδου τθσ κοινωνίασ, θ 

ανάγκθ των πολιτϊν για προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ αφξθςε τθν αξία των μακθματικϊν 

ςτθν κακθμερινότθτα και τθν ανεξαρτθςία που προςφζρουν. Στο εργαςιακό πεδίο όμωσ 

φαίνεται πωσ θ αξία των μακθματικϊν κακορίηεται από το αντικείμενο εργαςίασ.   

Γιϊργοσ: «Ρρζπει; Ρρζπει, δεν ξζρω. Σίγουρα κα είναι βοθκθτικό ασ ποφμε. Για τθν 

κακθμερινότθτα τουσ, τϊρα μπορεί να κάνουν και μια δουλειά που δεν τα χρειάηονται., αλλά 

ςτθν κακθμερινότθτα και μόνο είναι, είναι ςθμαντικά. Σου ‘πα πριν για τισ γιαγιάδεσ… Εεε, δεν 

γίνεται και ζτςι, προχωρά και θ κοινωνία.». 

Για τουσ ςυμμετζχοντεσ, φαίνεται πωσ θ διαμόρφωςθ τθσ αξίασ των μακθματικϊν μζςα 

ςε μια κοινωνία κακορίηεται από παράγοντεσ που αφοροφν τισ ςχζςεισ των πολιτϊν εντόσ του 

κοινωνικοφ ςυνόλου αλλά και τον ίδιο τον πολίτθ. Θ κριτικι ςκζψθ και θ προςαρμοςτικότθτα 

ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που προςτάηει θ πρόοδοσ τθσ κοινωνίασ είναι δφο αποτελζςματα που 

πιςτεφουν πωσ προςφζρει θ μακθματικι γνϊςθ μζςα ςε μια κοινωνία, θ Ελζνθ και ο Γιϊργοσ. 

Αν και τα αποτελζςματα αυτϊν των ικανοτιτων ζχουν αποδζκτθ των πολίτθ, λόγω του 

ςυλλογικοφ πλαιςίου ςτο οποίο αναπτφχκθκαν είναι δεδομζνο πωσ κα υπάρχει αντίκτυπο και 

ςε κοινωνικό επίπεδο και όχι μόνο ατομικό. Ο Γιάννθσ φαίνεται να αιτιολογεί τθν αξία τθσ 

μακθματικισ γνϊςθσ μζςα ςτθν κοινωνία μζςω τθσ ατομικισ απόκτθςθσ κφρουσ. Αν και θ 

απόκτθςθ κφρουσ αναφζρεται από αυτόν ωσ ατομικό προςόν, θ διαμόρφωςθ τθσ ζγινε από το 

κοινωνικό ςφνολο, γεγονόσ που δείχνει ενδεχομζνωσ τθν αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ ατόμου και 

κοινωνίασ. Θ Άννα και θ Χριςτίνα φαίνεται να τονίηουν τθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ μζςα 

ςε μια κοινωνία υπό το πρίςμα των ςχζςεων που μπορεί να διαμορφϊςει μζςα ςτο ςφνολο. 

Φαίνεται να κεωροφν τα μακθματικά ενοποιθτικό ςτοιχείο αλλά και ςτοιχείο εμπιςτοςφνθσ 

μεταξφ των μελϊν μιασ κοινωνίασ λόγω των χαρακτθριςτικϊν τουσ, όπωσ θ κοινι μακθματικι 

γλϊςςα και κακολικότθτα από τθν οποία διακατζχονται. 
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4) Θεωρείτε πωσ υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτον πολίτθ που ζχει μακθματικζσ γνϊςεισ  και 

ςε αυτόν που δεν ζχει όςον αφορά τθν εργαςία ςιμερα;  

Οι απόψεισ των ςυμμετεχόντων για τθν αγορά εργαςίασ ςτθν Ελλάδα φαίνεται να 

αντικατοπτρίηουν μια δφςκολθ πραγματικότθτα για αυτοφσ. Θ εςτίαςθ ςτθ δφςκολθ εφρεςθ 

εργαςίασ λόγω τθσ γενικότερθσ ανεργίασ που υπάρχει ςε ςχζςθ με παλαιότερα αλλά και των 

χαμθλϊν χρθματικϊν απολαβϊν που ιςχφουν πλζον, φαίνεται να είναι οι βαςικοί λόγοι 

δυςαρζςκειασ των ςυμμετεχόντων. Οι ςυμμετζχοντεσ φαίνεται να διαχωρίηουν τισ απόψεισ 

τουσ για τθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ ςτθν εργαςία ανάλογα με το ςτάδιο εργαςίασ που 

βρίςκεται ζνασ πολίτθσ. Φαίνεται πωσ οι απαντιςεισ τουσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με το αν 

κάποιοσ ψάχνει να βρει δουλειά ι ζχει ιδθ. Θ ανεργία ωσ κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο ςτθν 

ελλθνικι κοινωνία αλλά και ωσ προςωπικι τουσ εμπειρία φαίνεται να  αποτελεί κακοριςτικό 

παράγοντα για τθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Ο Γιάννθσ αναφζρεται ςτθν αξία που ζχουν τα μακθματικά μζςα ςε ζναν εργαςιακό χϊρο 

και φαίνεται να μθν τα κεωρεί απαραίτθτο προςόν για κάποιον εργαηόμενο. Θ διευκόλυνςθ 

που προςφζρει θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ φαίνεται να είναι ο λόγοσ για τον οποίο ζχει αυτιν 

τθν άποψθ, αφοφ κεωρεί πωσ ελλείψεισ ςτισ μακθματικζσ γνϊςεισ που μπορεί να χρειαςτοφν 

κατά τθν εργαςία είναι εφκολο να παρακαμφκοφν με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. 

Γιάννθσ: «…ζτςι και αλλιϊσ δεν είναι καλά τα πράγματα… Γενικά. Τουλάχιςτον να ‘χεισ μια 

δουλειά όμωσ, το βλζπω και εδϊ που οι  περιςςότεροι… Νομίηω, πωσ για να βρεισ δεν παίηει 

ρόλο… Ντάξει άποψθ μου είναι τϊρα αυτι ζτςι… Τϊρα, νομίηω ότι δεν είναι απαραίτθτο όςον 

αφορά για τα μακθματικά και κα ςτο αιτιολογιςω αυτό το πράμα. Γιατί πλζον και ςτθ δουλειά 

ςου ασ ποφμε μπορεί να μθν ξζρεισ να κάνεισ μια πράξθ, με το μυαλό ςου δθλαδι, αλλά επειδι 

θ τεχνολογία ζχει προχωριςει κα πάρεισ το κινθτό ςου, κα πάρεισ το κομπιουτεράκι και κα 

κάνεισ τθν πράξθ για να ςυνεχίςεισ ςτο επόμενο βιμα τθσ δουλειάσ ςου ασ ποφμε αυτό που 

κάνεισ.». 

Θ Ελζνθ φαίνεται να κεωρεί πωσ υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτον εργαηόμενο που ζχει 

μακθματικζσ γνϊςει και ςε αυτόν που δεν ζχει. Θεωρεί πωσ θ μακθματικι γνϊςθ ζχει μεγάλθ 

αξία ςτθ διατιρθςθ τθσ εργαςίασ του ατόμου λόγω των δεξιοτιτων που μπορεί να αναπτφξει. 

Πςον αφορά τθν εφρεςθ εργαςίασ θ ςτάςθ ωσ προσ τθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ φαίνεται 

να είναι ουδζτερθ λόγω τθσ ανεργίασ που υπάρχει.  

Ελζνθ: «Γενικά πιςτεφω πωσ τα πράγματα είναι δφςκολα αλλά φυςικά είναι πολφ μεγάλο 

προςόν. Ράρα  πολφ μεγάλο, περιςςότερο από οτιδιποτε άλλο. Να βλζπεισ, να καταλαβαίνεισ 

τι είναι οι αρικμοί που βλζπεισ, τι ςου ηθτάει, ςτθν επαγγελματικι ςου δουλειά και μόνο ξζρεισ. 

Μπορεί να τα χρειαςτείσ. Το για να βρεισ δεν ξζρω. Είναι και θ ανεργία. Αν όμωσ ζχεισ ι βρεισ 

και ξζρεισ μου φαίνεται πιο λογικό να ςε κρατιςουν. Αυτό κάπωσ ζτςι.». 

 Θ Άννα αναφζρεται ςτθ διαφορά που εντοπίηει ανάμεςα ςτον  εργαηόμενο που ζχει 

μακθματικι γνϊςθσ και ςε αυτόν που δεν ζχει αναφερομζνθ ςε ζνα διαφορετικό ςτοιχείο. Θ 

κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μιςκοδοςίασ και θ εκτίμθςθ των ανταμοιβϊν του εργαηόμενου 

ςφμφωνα με τθν προςφορά εργαςίασ του κεωρεί πωσ είναι πεδία που απαιτοφν μακθματικι 

γνϊςθ. Πςον αφορά τθν εφρεςθ εργαςίασ φαίνεται να μθν κεωρεί πωσ τα μακθματικά παίηουν 

κάποιο κακοριςτικό ρόλο ςε ςχζςθ με τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ που υπονοεί. 
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Άννα: «Εεε… Ζχουν αλλάξει τα πράγματα, πλζον δεν βρίςκονται εφκολα δουλειζσ και 

αυτζσ που βρίςκονται είναι, δεν είναι αρκετά τα λεφτά. Τα μακθματικά όμωσ, ναι, ναι βζβαια. 

Οπουδιποτε κεωρϊ. Εεε, το βαςικό είναι τα λεφτά. Τα χριματα. Αρχικά για να καταλαβαίνεισ 

και τι παίρνεισ τθν ϊρα, τι ςου κρατάνε, αν ςου κρατάνε. Κα κάτςεισ, δεν κα κάτςεισ. Για να 

βρεισ. Εεε πωσ δθλαδι?... Δεν νομίηω, είναι και θ ανεργία. Άλλα χρειάηονται εκεί..». 

Ο λόγοσ τθσ Χριςτίνασ αν και μπορεί να κεωρθκεί κάπωσ γενικόσ αναδεικνφει μια 

επίγνωςθ τθσ εργαςιακισ πραγματικότθτασ ςτθ Ελλάδα. Ραρόλο που αναφζρει τα μακθματικά 

ωσ προςόν για τθν εφρεςθ εργαςίασ, ενδεχομζνωσ λόγω τθσ αντίλθψθσ που υπάρχει για τθ 

μεγάλθ αξία τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ ςυνολικά, εςτιάηει ςτθν ανεργία που λαμβάνει χϊρα 

ςτθν κοινωνία μασ και περιορίηει ζτςι και αλλιϊσ τισ επιλογζσ.  Φαίνεται να τθν απαςχολεί 

περιςςότερο θ ανεργία που ιςχφει ςε μικρότερεσ θλικίεσ, ανεξαρτιτωσ προςόντων, λόγω τθσ 

ζγνοιασ τθσ για τα παιδιά τθσ. 

Χριςτίνα: «Εγϊ τα λζω και ςτα παιδιά μου, τθ δουλειά ςασ και τα μάτια ςασ... Ζχουνε και 

φίλουσ, ξζρω και παιδιά άλλα με χαρτιά και τζτοια και δεν ζχουν δουλειά τα καθμζνα. Πλα 

ςερβιτόροι γίνονται. Εντάξει τι να κάνεισ, ευτυχϊσ εμζνα τα παιδιά μου μια χαρά.», «Ναι, ναι. 

Χρειάηονται τα μακθματικά για να βρεισ δουλειά. Υπάρχει ανεργία βζβαια, εδϊ για να βρεισ 

δουλειά κάνεισ μεγάλθ χαρά. Ζτςι και αλλιϊσ δθλαδι. Είναι δφςκολο από μόνο του, αλλά και 

πάλι χρειάηονται.». 

Ο Γιϊργοσ φαίνεται να κεωρεί πωσ θ μακθματικι γνϊςθ διαχωρίηει τουσ πολίτεσ εφόςον 

είναι εργαηόμενοι, αν και δεν αποτελεί μοναδικό ςτοιχείο διαχωριςμοφ μιασ και θ κατανόθςθ 

που μποροφν να επιδείξουν ςε διαδικαςίεσ εντόσ τουσ εργαςιακοφ τουσ χϊρου δεν εξαρτάται 

για αυτόν μόνο από τα μακθματικά. Αναφερόμενοσ ςτθ χρόνια ανεργία του δείχνει πωσ δεν 

πιςτεφει πωσ θ μακθματικι γνϊςθ αποτελεί ςθμαντικό προςόν για τθν εφρεςθ εργαςίασ. 

Ορμϊμενοσ από τθν προςωπικι του εργαςιακι εμπειρία αναφζρεται ςτθν εκμετάλλευςθ που 

υπάρχει ςτθν αγορά εργαςίασ και με τθ ςειρά τθσ αλλθλεπιδρά με το φαινόμενο τθσ ανεργίασ. 

Θ δυςαρζςκεια του για αυτιν τθν κατάςταςθ φαίνεται να είναι αρκετά ζντονθ και να του 

δθμιουργοφν μια ματαιότθτα και αίςκθςθ ανικανότθτασ γφρω από το κζμα τθσ εργαςίασ. 

Γιϊργοσ: «Εεε, δυςτυχϊσ από το ’11 που χω μείνει άνεργοσ, 1 χρονιά μόνο δοφλεψα το 

’16-’17 και από τότε είμαι ακόμθ άνεργοσ. Θ εργαςία είναι πάρα πολφ εκμεταλλεφςιμθ. Άλλα 

αναγράφονται ςτισ προςλιψεισ, άλλα δίνονται ςτο χζρι. Τι να κάνεισ? Κάποιεσ επιχειριςεισ ςου 

λζνε υπζγραψε ότι το πιρεσ (το δϊρο του Ράςχα) και δεν το παίρνεισ.», «Για τθ δουλειά τϊρα 

κζλει κ άλλα. Δεν είναι κζμα τα μακθματικά μόνο. Ασ  ποφμε τα ποςοςτά, τα κλάςματα οι 

πράξεισ όλεσ είναι χριςιμα ςτθν εργαςία.(…) Είναι άλλο όμωσ, να καταλαβαίνεισ γιατί το ζνα 

γιατί το άλλο. Για να βρεισ δουλειά δεν ξζρω, δεν νομίηω… και ‘γω που λζω τα ξζρω είμαι τόςα 

χρόνια άνεργοσ.». 

Φαίνεται πωσ θ εργαςία για τουσ ςυμμετζχοντεσ ζχει ταυτιςτεί με τθ ςτακερι και με 

πλιρθ δικαιϊματα εργαςία. Θ τρζχουςα κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, θ οποία αλλάηει αυτόν τον 

οριςμό, παραπζμποντασ τουσ ςε κάτι περιςςότερο ευκαιριακό και επιςφαλζσ φαίνεται να είναι 

υπεφκυνθ για τθ δυςφορία που αιςκάνονται οι εκπαιδευόμενοι απζναντι ςτο κζμα τθσ 

εργαςίασ. Οι ανεργία, οι χαμθλζσ χρθματικζσ απολαβζσ και θ εκμετάλλευςθ που επικρατεί ςτθν 

αγορά εργαςίασ φαίνεται να διαμορφϊνει τθν αρνθτικι τουσ ςτάςθ απζναντι ςτα εργαςιακά 

δεδομζνα τθσ Ελλάδασ. Ραρόλα αυτά ςυγκεκριμζνα για τθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ, θ 
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χριςθ τθσ τεχνολογίασ και απαίτθςθ επιπλζον προςόντων ςτθν εργαςία φαίνεται να είναι οι 

λόγοι που θ αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ είναι ςε χαμθλά επίπεδα όςον αφορά τισ απόψεισ 

του Γιάννθ και του Γιϊργου. Στον αντίποδα θ μεγάλθ αξία που δίνει θ Ελζνθ ςτα μακθματικά 

οφείλεται ςε παράγοντεσ όπωσ θ ευκολότερθ διατιρθςθ τθσ εργαςιακισ κζςθσ που κεωρεί 

πωσ κα ζχει αν γνωρίηει μακθματικά, ενδεχομζνωσ γιατί πιςτεφει πωσ κα εκτιμθκοφν οι 

μακθματικζσ ικανότθτεσ από τουσ εργοδότεσ. Και θ Άννα ςυμφωνεί με τθ μεγάλθ αξία των 

μακθματικϊν από άλλθ ςκοπιά. Θ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ από ζναν εργαηόμενο μεταξφ των 

χρθματικϊν του απολαβϊν και των εργαςιακϊν ωρϊν φαίνεται να είναι για αυτιν κομβικισ 

ςθμαςίασ αφοφ κεωρεί πωσ επθρεάηει τθσ ςυνκικεσ εργαςίασ του. Πςον αφορά το ςτάδιο τθσ 

εφρεςθσ εργαςίασ, θ ςυνειςφορά τθσ μακθματικισ γνϊςθσ  φαίνεται να είναι αρκετά χαμθλι 

ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, εκτόσ τθσ Χριςτίνασ, ενδεχομζνωσ λόγω του κακοριςτικοφ ρόλου 

που παίηει για αυτοφσ το φαινόμενο τθσ ανεργίασ.   
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Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Αξία μακθματικισ 
γνϊςθσ ςτθν 

κοινωνία 

Ατομικοί παράγοντεσ                     
(2,5) 

Κριτικι ςκζψθ                        
(2) 

Ρροςαρμοςτικότθτα            
(5) 

Ραράγοντεσ 
αναφερόμενοι ςτισ 

ςχζςεισ εντόσ 
κοινωνικοφ ςυνόλου   

(1,3,4) 

Κοινωνικό κφροσ          
(1) 

Ενοποίθςθ                     
(3) 

Εμπιςτοςφνθ                 
(4) 

Αξία μακθματικισ 
γνϊςθσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ 

Εργαςία                   
(1,2,3,5) 

Τεχνολογία                       
(1) 

Επιπλζον απαιτοφμενα 
προςόντα                      

(1,5) 

Κατανόθςθ                       
(2) 

Διατιρθςθ κζςθσ        
(2,3) 

Εφρεςθ εργαςίασ 
(1,2,3,4,5)  

Ανεργία                      
(1,2,3,4,5) 

 

 

                                              
      

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

6. Γιάννθσ 

7. Ελζνθ 

8. Άννα 

9. Χριςτίνα 

10. Γιϊργοσ 

Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 27: Αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων όςον αφορά τθν αξία τθσ  μακθματικισ γνϊςθσ ςτθν κοινωνία και ςτθν αγορά εργαςίασ. 
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5) Μακθματικά και ανεξαρτθςία του ατόμου 

Μζςα από τθ ςυνζντευξθ και τθ ροι τθσ ςυηιτθςθσ με τουσ εκπαιδευόμενουσ φάνθκε 

πωσ αντιλαμβάνονται τα μακθματικά άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθν ζννοια τθσ ανεξαρτθςία 

ενόσ ατόμου. Εκτόσ από τα παρακάτω λόγια των τριϊν εκπαιδευόμενων, οι αντιλιψεισ γφρω 

από τθν ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα μακθματικά φαίνεται και ςε απαντιςεισ άλλων 

αξόνων όταν γίνεται αντιλθπτι θ εξάρτθςθ από άλλα μζλθ (κυρίωσ οικονομικι) του κοινωνικοφ 

ι οικογενειακοφ περίγυρου. 

 Θ Ελζνθ κεωρεί πωσ τα μακθματικά ςε βοθκοφν να αναπτφξεισ ζναν πολφπλευρο τρόπο 

ςκζψθσ και άρα να εξετάηεισ τισ επιλογζσ ςου καλφτερα μειϊνοντασ τον κίνδυνο κοροϊδίασ από 

τρίτουσ. 

Ελζνθ: «..είναι διαφορετικό πϊσ να το πω. Αν ξζρεισ μακθματικά δεν μποροφν να ςε 

κοροϊδζψουν τόςο εφκολα, γενικά όχι μόνο ςτα χριματα, ςκζφτεςαι διαφορετικά οπότε είςαι 

και πιο… κάνεισ καλφτερεσ επιλογζσ.». 

 Θ Χριςτίνα από τθν άλλθ ςυνδζει τθ γνϊςθ μακθματικϊν με τθν εφρεςθ εργαςίασ και 

ςυνεπϊσ οικονομικισ ανεξαρτθςίασ.  

Χριςτίνα: «..να πατάσ γερά ςτα ποδαράκια ςου, να ‘χεισ το μιςκό ςου το μυαλό ςου και 

όποιοσ και να ‘ναι άντε ζξω.». 

Τονίηει πωσ θ κατανόθςθ και θ αποπλθρωμι των λογαριαςμϊν μιασ οικίασ είναι 

απαραίτθτο προςόν ενόσ ανεξάρτθτου ατόμου και για να επιτευχκεί αυτό χρειάηονται 

μακθματικζσ γνϊςεισ. 

Χριςτίνα: «Τϊρα είμαι και μόνθ μου. Ρρζπει να τα καταλαβαίνω εγϊ μόνθ μου 

(λογαριαςμοί).». 

Στθν ίδια κατεφκυνςθ ςυνεχίηει και ο λόγοσ του Γιϊργου, αφοφ και για αυτόν θ 

διαχείριςθ των οικονομικϊν είναι δείγμα ανεξαρτθςίασ του ατόμου και απαιτεί κάποιεσ 

βαςικζσ μακθματικζσ γνϊςεισ. Αναφζρει κάποια περιςτατικά όπου θ μακθματικι γνϊςθ δεν 

υπάρχει, για να τονίςει τουσ περιοριςμοφσ που προκφπτουν ςτθν απλι κακθμερινότθτα αλλά 

και τθν αναπόφευκτθ εξάρτθςθ που προκφπτει από κάποιον που ζχει αυτζσ τισ γνϊςεισ. 

Γιϊργοσ: «Κα πρζπει να εξαρτάςαι από κάποιον άλλον. Είτε είναι ςφηυγοσ είτε είναι 

μαμά-μπαμπάσ. Και γνωρίηω και κάποια άτομα που δεν μποροφν να πάρουν, δθλαδι βγαίνουν 

ζξω και δεν παίρνουν πολλά λεφτά, γιατί δεν γνωρίηουν καλά τθν πράξθ. Και γνωρίηω και 

γιαγιάδεσ που δεν παίρνουν πολλά λεφτά. Ράει μζχρι το ςοφπερ μάρκετ κα πάρει 10 ευρϊ, δεν 

κα πάρει 50 γιατί κα μπερδευτεί γιατί δεν τα ξζρει. Αυτό.». 

Θ ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα μακθματικά αναδεικνφεται ωσ αντίλθψθ ςτα λόγια 

των τεςςάρων από τουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ. Θ ανεξαρτθςία ενόσ ατόμου δεν αποτελεί για 

τουσ ςυμμετζχοντεσ μια ολότθτα, αλλά χωρίηεται ςε είδθ ανάλογα τον παράγοντα που κεωρεί 

ο κακζνασ πωσ τον βοθκοφν τα μακθματικά. Τονίηεται θ  οικονομικι ανεξαρτθςία που 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ απαιτεί  χριςθ 

μακθματικϊν.  Άλλο ‘μονοπάτι’ το οποίο καταλιγει ςτθν οικονομικι ανεξαρτθςία του ατόμου 

αποτελεί θ εφρεςθ εργαςίασ, θ οποία κεωρείται ευκολότερθ αν όχι δεδομζνθ μζςω τθσ γνϊςθ 

και χριςθσ μακθματικϊν. Ζνα ακόμθ ςτοιχείο που αναφζρκθκε και ςυνδζει τθ χριςθ 

μακθματικϊν με τθν ατομικι ανεξαρτθςία είναι θ ανάπτυξθ πολφπλευρου τρόπου ςκζψθσ. 

Μζςω αυτι τθσ καλλιζργειασ του νου που προςφζρουν τα μακθματικά, ενιςχφεται θ 
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ανεξαρτθςία του ατόμου, αφοφ οι αποφάςεισ ςτθ ηωι του κεωρείται πωσ κα  είναι 

ευνοϊκότερεσ και οι πικανότθτεσ εξαπάτθςθσ του λιγότερεσ. 
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Συνολικό ςυςτθμικό δίκτυο 28: Θ ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα μακθματικά ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ. 

Ο λόγοσ των 
εκπαιδευόμενων 

Ανεξαρτθςία που 
προςφζρουν τα 

μακθματικά 

Ουδζτερθ ςτάςθ                      
(1,3) 

Ρολφπλευροσ τρόποσ ςκζψθσ            
(2) 

Εφρεςθ εργαςίασ                                  
(4) 

Αποπλθρωμι λογαριαςμϊν                  
(4) 

Διαχείριςθ των οικονομικϊν      
(4,5) 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 0 Επίπεδο 2 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ ( ≥2 ατόμων) 

1. Γιάννθσ 

2. Ελζνθ 

3. Άννα 

4. Χριςτίνα 

5. Γιϊργοσ 
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5. υηιτθςθ  

Φαίνεται πωσ θ ςχζςθ που ζχουν με το αντικείμενο των μακθματικϊν οι εκπαιδευόμενοι 

και θ νοθματοδότθςθ που δίνουν ςε αυτά ωσ επιςτθμονικό πεδίο είναι μια αμφίδρομθ 

διαδικαςία χωρίσ να προθγείται απαραίτθτα κάποιο από τα δφο. Δθλαδι αναλόγωσ με τθ 

ςχζςθ που ζχουν με τα μακθματικά χτίηουν και τισ αντιλιψεισ τουσ γφρω από αυτά και 

αντίςτροφα. Αυτό, με βάςθ πλικοσ ερευνϊν που αναφζρουν τθ ςχζςθ κοινωνικοφ ςυνόλου και 

μακθματικισ εκπαίδευςθσ είναι λογικά ςυνεπαγόμενο (Skovmose κ.ά., 1998). Οι 

εκπαιδευόμενοι νοθματοδοτοφν τα μακθματικά μζςα από βιωματικζσ τουσ εμπειρίεσ όπωσ θ 

ςχολικι  τουσ εμπειρία και θ κακθμερινι ηωι ενόσ ενιλικα  με όλεσ τισ πτυχζσ που τθ διζπουν. 

Τα ςυναιςκιματα που τουσ ζχουν προκαλζςει τα μακθματικά ςε αυτζσ τισ εμπειρίεσ φαίνεται 

να ζχουν  μείνει ανεξίτθλα με αποτζλεςμα να ζχουν οικοδομιςει τισ αντιλιψεισ τουσ γφρω από 

τα μακθματικά φορτιςμζνοι προσ κάποια κατεφκυνςθ, κετικι ι αρνθτικι. Θ αναγνϊριςθ των 

μακθματικϊν ωσ επιςτθμονικό πεδίο που χρίηει εκτίμθςθσ φαίνεται να υπιρχε ςε όλουσ τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, είτε λόγω των αντιλιψεων τουσ ςχετικά με τθ μεγάλθ νοθμοςφνθ που 

απαιτοφν, είτε λόγω τθσ δυςκολίασ ςτθν κατανόθςθ τουσ (Σπθλιωτοποφλου, 2003).  (ΕΕ2) 

Ραρόλα αυτά θ αξία των μακθματικϊν  ωσ επιςτιμθ φαίνεται να αυξικθκε ακόμθ 

περιςςότερο μζςα από τθν τριβι τουσ με το μάκθμα των μακθματικϊν ςτο ΣΔΕ. Θ αλλαγι 

αυτι, προκάλεςε αλλαγζσ και ςτθ ςυμπεριφορά των εκπαιδευόμενων απζναντι ςτα 

μακθματικά, κάνοντασ τουσ περιςςότερο κετικοφσ προσ το αντικείμενο των μακθματικϊν.  

Μόνο ζνασ εκπαιδευόμενοσ κεϊρθςε πωσ θ γνϊμθ για τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο 

δεν υπζςτθ καμία αλλαγι μιασ και θ αξία τουσ ιταν δεδομζνθ για αυτόν από πάντα. (ΕΕ2) 

Ωσ κακοριςτικότεροσ παράγοντασ για τθν οικοδόμθςθ των αντιλιψεων των 

ςυμμετεχόντων για τα μακθματικά και τθ μετζπειτα άποψθ τουσ γι αυτά αναδείχκθκε θ ςχζςθ 

που είχαν με το ςχολικό μάκθμα των μακθματικϊν. Θ αδυναμία κατανόθςθσ του μακιματοσ 

και τα αρνθτικά ςυναιςκιματα που τουσ προκαλοφςαν τα μακθματικά εντόσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ, όπωσ άγχοσ και φόβο, ζχουν φορτίςει τα μακθματικά με αρνθτικό πρόςθμο για 

τουσ ςυμμετζχοντεσ.  Θ αρνθτικι αυτι ςχζςθ φαίνεται να τροφοδοτοφταν και από τα 

χαρακτθριςτικά που είχε ο κάκε εκπαιδευόμενοσ ωσ μακθτισ όπωσ θ αναςφάλεια και θ χαμθλι 

εκτίμθςθ των μακθματικϊν ικανοτιτων του.  Είναι δεδομζνο, πωσ  το ςχολείο κεωρθτικά είναι 

υπεφκυνο, να καλλιεργιςει ςτουσ μακθτζσ κετικι ςτάςθ προσ τα μακθματικά. Ζχει 

παρατθρθκεί όμωσ, ςε κάποιεσ χϊρεσ πωσ το χάςμα ςχολικϊν Μακθματικϊν και μακθματικισ 

εγγραμματοςφνθσ είναι μεγάλο (De Lange, 2003). Φαίνεται δθλαδι, πωσ θ επίςθμθ 

μακθματικι εκπαίδευςθ αποκλίνει από το ςκοπό τθσ να ςυμβάλλει ςτθν φπαρξθ ενάρικμων 

πολιτϊν. Μόνο για δφο ςυμμετζχοντεσ ιταν κετικι θ ςχζςθ με τα μακθματικά του ςχολείου, οι 

παράγοντεσ που τθν κακόριςαν όμωσ μπορεί να πει κανείσ ότι είναι αμφιλεγόμενοι κακϊσ 

αποτελοφνται από τθν φπαρξθ ι όχι αποςτικιςθσ ςτο μάκθμα των μακθματικϊν ι τισ 

επιδόςεισ τουσ ςε ςφγκριςθ με τουσ τότε ςυμμακθτζσ τουσ. (ΕΕ2) 

Ραρόλα αυτά, για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φαίνεται να υπιρχε  δυςκολία ςτο μάκθμα 

των μακθματικϊν ςε μικρό ι μεγάλο βακμό .Είτε λόγω του ίδιου του εκπαιδευόμενου ο οποίοσ 
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είχε χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και πίςτθ ςτισ μακθματικζσ του δυνατότθτεσ (Σπθλιωτοποφλου, 

2003). Είτε λόγω τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ και ότι αυτι εμπεριζχει όπωσ θ ειςαγωγι μιασ νζασ 

μακθματικισ ζννοιασ ι διαδικαςίασ  ι οποία ανεβάηει τισ απαιτιςεισ ςτθν κατανόθςθ. Είτε 

λόγω των ιδθ εγκακιδρυμζνων αντιλιψεων για το αντικείμενο των μακθματικϊν όπωσ θ 

μάταιθ πολυπλοκότθτα που τα διακατζχει ι το δζοσ που προκαλοφν. όλο ςτθ ςτάςθ των 

εκπαιδευόμενων προσ τα ςχολικά μακθματικά φαίνεται να ζπαιξε ο εκπαιδευτικόσ κακϊσ ςτθν 

πλειοψθφία των περιπτϊςεων θ αυςτθρότθτα ιταν  ζνα δεδομζνο χαρακτθριςτικό του που 

δθμιουργοφςε ςυνκικεσ ψυχολογικισ πίεςθσ ςτουσ μακθτζσ με αποτζλεςμα να τουσ 

απομακρφνει ακόμθ περιςςότερο  από το αντικείμενο των μακθματικϊν. 

Το αντίςτοιχο μάκθμα των ςχολικϊν μακθματικϊν ςτθ δομι του ΣΔΕ είναι το μάκθμα του 

αρικμθτικοφ γραμματιςμου. Αντιδιαμετρικά με το μάκθμα των μακθματικϊν, θ γνϊμθ των 

ςυμμετεχόντων  για το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςτο ΣΔΕ είναι αρκετά κετικι . Ο 

φόβοσ και θ αναςφάλεια ζδωςαν τθ κζςθ τουσ ςτο αίςκθμα προςωπικισ ανάπτυξθσ που 

προκαλεί θ εναςχόλθςθ με το αντικείμενο των μακθματικϊν. Εφκολα διακρίνεται πάντωσ, πωσ 

θ προθγοφμενθ εκπαιδευτικι εμπειρία που είχαν με τα μακθματικά επθρεάηει και τθν τωρινι 

τουσ ςχζςθ με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςτο ΣΔΕ.  Οι εκπαιδευόμενοι που 

είχαν αρνθτικζσ εμπειρίεσ με το μάκθμα των μακθματικϊν ςτο ςχολείου κατατάςςουν τουσ 

εαυτοφσ τουσ αρκετά χαμθλά και θ ςυμπεριφορά τουσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ περιορίηεται ςτθ μικρι ςυμμετοχι ςτον πίνακα λόγω τθσ χαμθλισ εκτίμθςθσ 

που ζχουν ςτισ μακθματικζσ τουσ ικανότθτεσ. Από τθν άλλθ, οι εκπαιδευόμενοι που είχαν 

διαμορφϊςει μια κετικι ςτάςθ απζναντι ςτα μακθματικά από τα ςχολικά τουσ χρόνια 

κατατάςςουν τουσ εαυτοφσ αρκετά υψθλά ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ λόγω 

τθσ αυτοπεποίκθςθσ που τουσ ζχουν δθμιουργιςει οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ, με 

αποτζλεςμα θ ςυμπεριφορά τουσ μζςα ςτθν αίκουςα του ΣΔΕ να χαρακτθρίηεται από 

ςυμμετοχι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.  Διαφορά υπάρχει και ςτθν εναςχόλθςθ των 

εκπαιδευόμενων  με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ςε ςχζςθ με τθ μθδαμινι 

εναςχόλθςθ που υπιρχε πριν τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ. Κακοριςτικό ρόλο παίηει ο ελεφκεροσ  

χρόνο τουσ βζβαια, που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι περιοριςμζνοσ λόγω των 

υποχρεϊςεων τθσ ενιλικθσ ηωισ. Εκτόσ από αυτό θ υποςτιριξθ από το κοινωνικό περιβάλλον 

του κακενόσ αλλά και το ενδεχόμενο απογοιτευςθσ ςτθν περίπτωςθ προςπάκειασ επίλυςθσ 

μακθματικϊν διαδικαςιϊν ζπαιξαν ρόλο ςτο μεγάλο ι μικρό βακμό  εναςχόλθςθσ με το 

μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ αντίςτοιχα. (ΕΕ2) 

Θ δυςκολία που υπιρχε ςτο μάκθμα των ςχολικϊν μακθματικϊν φαίνεται να ςυνεχίηει 

και ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ για τουσ ίδιουσ λόγουσ περίπου. Θ 

βιβλιογραφία ςυνάδει με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κακϊσ πλικοσ ερευνϊν δείχνουν ότι οι 

ενιλικεσ ζχουν δυςκολία με ζνα ευρφ φάςμα μακθματικϊν εννοιϊν (Reyna & Brainerd, 2007, 

Ραπανδρικοποφλου, 2016).  Θ δεδομζνθ ςχεδόν για όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ, δυςκολία 

ςτθν κατανόθςθ των νζων διαδικαςιϊν και εννοιϊν, οι οποίεσ προκφπτουν και απαιτείται να  

γίνουν κτιμα των εκπαιδευόμενων αλλά και θ ιδθ διαμορφωμζνθ ψυχολογία τουσ  προσ το 

μάκθμα των μακθματικϊν (Σπθλιωτοποφλου, 2003), μετατρζπουν το μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ  ςε ζνα δφςκολο μάκθμα. Θ δυςκολία αυτι προκφπτει και από τισ ελάχιςτεσ 

προθγοφμενεσ μακθματικζσ γνϊςεισ που χρθςιμοποιοφν  οι εκπαιδευόμενοι. 
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 Ωσ ενιλικεσ το επίπεδο των μακθματικϊν τουσ γνϊςεων είναι αρκετά χαμθλό, γεγονόρ 

πος ζςνάδει με ηη διεκνι αναγνϊριςθ ότι εκατοντάδεσ χιλιάδων ενθλίκων ζχουν μακθματικζσ 

γνϊςεισ ςε χαμθλό επίπεδο που κα ικελαν να βελτιϊςουν (Pratt κ.ά.., 2016). Το περιεχόμενο  

των μακθματικϊν γνϊςεων ςυμμετεχόντων  είναι αρκετά περιοριςμζνο και αποτελείται κυρίωσ 

από τισ βαςικζσ μακθματικζσ πράξεισ που είχαν διδαχκεί οι εκπαιδευόμενοι ςτο ςχολείο ι εν 

τζλει κατζκτθςαν λόγω τθσ τριβισ τουσ με τα μακθματικά ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ.  

Ο αρικμθτικόσ γραμματιςμόσ όντασ ςχολικό μάκθμα περιλαμβάνει και τθν αξιολόγθςθ 

των εκπαιδευόμενων από τον εκπαιδευτικό.  Θ αξιολόγθςθ ςτθ δομι του ΣΔΕ δεν είναι 

βακμολογικι όπωσ του γενικοφ γυμναςίου, αλλά περιγραφικι.  Οι αντιλιψεισ  των 

εκπαιδευόμενων γφρω από τθν αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα  αφινουν να διαφανοφν και κάποιεσ 

πτυχζσ όςον αφορά το ίδιο το μάκθμα αλλά και αλλαγζσ ςτισ αντιλιψεισ τουσ πάνω ςε αυτό. Οι 

εκπαιδευόμενοι που κεωροφςαν κετικότερθ τθ βακμολογικι αξιολόγθςθ , λόγω του κφρουσ ι 

τθσ ανταμοιβισ που προςφζρει, ιταν οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι που είχαν καλι ςχζςθ με το 

μάκθμα των μακθματικϊν και κατζταςςαν τουσ εαυτοφσ τουσ αρκετά υψθλά. Ραραδόξωσ, οι 

ίδιοι εκπαιδευόμενοι αναφζρκθκαν αρκετά γφρω από τθ ςφγκριςθ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ  

κατά τθν διάρκεια των ςχολικϊν τουσ χρόνων και μάλιςτα για τθ μία από αυτοφσ ο τρόποσ που 

γινόταν θ αξιολόγθςθ ςτο ςχολείο (εξετάςεισ) αποτζλεςε και λόγω για τθ διακοπι τθσ φοίτθςθσ 

τθσ ςτο τυπικό ςχολείο. Αντικζτωσ, οι εκπαιδευόμενοι που δεν είχαν καλι ςχζςθ με τα 

μακθματικά κεωροφςαν πωσ θ περιγραφικι αξιολόγθςθ είναι ιδανικότερθ, λόγω τθσ 

μεγαλφτερθσ κατανόθςθσ που προςφζρει. Από μία μάλιςτα εκπαιδευόμενθ και μόνο θ 

απουςία αρικμϊν ζκανε κελκτικότερθ τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ αφινοντασ για ακόμθ μία 

φορά να φανεί θ ςχζςθ φόβου που ζχει με τα μακθματικά.  Συνολικά, πάντωσ θ αξιολόγθςθ 

ςυγκεκριμζνα ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ, ςτο ΣΔΕ φαίνεται να μετατράπθκε 

από μια αμιχανθ διαδικαςία ςε μια διαδικαςία που αναμζνεται. Το γεγονόσ αυτό ενδεχομζνωσ 

να οφείλεται ςτο γενικό προςανατολιςμό που ζχει θ δομι του ΣΔΕ, ο οποίοσ είναι 

απεγκλωβιςμζνοσ από τουσ περιοριςμοφσ του τυπικοφ ςχολείου (Χοντουλίδου, 2010). 

Αξίηει να αναφερκεί πωσ  δεν προτάκθκε καμία αλλαγι από τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο 

μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ και κυρίαρχο ρόλο ςε αυτό ζπαιξε θ πλθρότθτα που 

δθμιουργοφςε ο εκπαιδευτικόσ.  Θ βιβλιογραφία επιβεβαιϊνει πωσ υπάρχει μεταςτροφι ςτθ 

ςτάςθ των εκπαιδευόμενων προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ (Σηαθοπούλος, 2009) μεηά ηη 

θοίηηζη ηοςρ ζε ΣΔΕ, επειδι ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν του ΣΔΕ διαφζρει από αυτόν των 

εκπαιδευτικϊν τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ  από απλοί αναμεταδότεσ γνϊςεων γίνονται 

ςυν-παραγωγοί γνϊςθσ μαηί με τουσ εκπαιδευόμενουσ (Χοντολίδου, 2010). Σε αντίκεςθ με τθν 

αυςτθρότθτα των προθγοφμενων εκπαιδευτικϊν που είχαν οι εκπαιδευόμενοι, τα κετικά 

χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ  που αναφζρκθκαν όπωσ θ 

ενςυναίςκθςθ, θ υπομονι, θ μεταδοτικότθτα και θ κζλθςθ για εναςχόλθςθ δεν άφθςαν 

κανζνα περικϊριο για ςκζψθ περί αλλαγισ. Ζγινε μόνο μία πρόταςθ από μια εκπαιδευόμενθ 

και αφοροφςε τθν πρόςκεςθ μακθματικϊν ωρϊν ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, γεγονόσ που 

φανερϊνει τθ κετικι τθσ ςτάςθ απζναντι ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ ακόμθ 

περιςςότερο. (ΕΕ2)  
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 Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο ςτθ ηωι ενόσ 

ενιλικα κακορίςτθκαν κατά βάςθ από το βακμό χριςθσ των μακθματικϊν γνϊςεων ςτθ ηωι 

του. Θ εργαςία αποτελεί ζναν βαςικό τομζα ςτθ ηωι των ςυμμετεχόντων και άρα βαςικό πεδίο 

ςτο οποίο χρθςιμοποιοφν τισ μακθματικζσ του γνϊςεισ. (Masingila, Davidenko & Prus-

Wisniowska, 1996). Ο βακμόσ τθσ χριςθσ των μακθματικϊν γνϊςεων φαίνεται να κακορίςτθκε 

από το επαγγελματικό αντικείμενο του κακενόσ και τθ ςυνάφεια του με τα μακθματικά, 

γεγονόσ που αποδεικνφει και θ βιβλιογραφία (Glazer & McConnell, 2002) ,αλλά και από τον 

ίδιο τον ενιλικα και τισ κατακτθμζνεσ μακθματικζσ του γνϊςεισ.  

 Αξίηει να αναφερκεί πωσ, ενδεχομζνωσ ωσ απόρροια τθσ αντίλθψθσ περί αξίασ των 

μακθματικϊν ωσ επιςτθμονικό πεδίο, μία εκπαιδευόμενθ ςυνδζει τθ χριςθ μακθματικϊν  

ςυγκεκριμζνα με ιεραρχικά υψθλότερεσ εργαςιακζσ κζςεισ. Ζρευνα του Καλαβάςθ (2017) 

ςυνδυάηεται με τθ ςυγκεκριμζνθ διλωςθ, κακϊσ αναφζρει πωσ θ μακθματικι γλϊςςα 

προςφζρει μια βεβαιότθτα, ςε ακροατιριο με χαμθλζσ μακθματικζσ γνϊςεισ, ςχετικά με τισ 

ικανότθτεσ του ομιλθτι τοποκετϊντασ τον ςε κζςθ ιςχφοσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

ζδειξαν πωσ θ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν εργαςία των ςυμμετεχόντων δεν ιταν απαραίτθτα 

μεγάλθ, γεγονόσ που ςυνάδει με τθ βιβλιογραφία, θ οποία υποδεικνφει πωσ θ χριςθ των 

μακθματικϊν ςτον επαγγελματικό χϊρο ενόσ ατόμου ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ αντιλιψεισ του 

απζναντι ςτα Μακθματικά, το μακθματικό ιςτορικό του και τα  μακθματικά του ςχολείου 

(Seabright,2010). (ΕΕ1) 

Το περιεχόμενο των μακθματικϊν που χρθςιμοποιείται ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ των 

εκπαιδευόμενων, ταυτίηεται εν μζρει με τισ  κεμελιϊδεισ γνϊςεισ Μακθματικϊν που αφοροφν 

ςτθ μζτρθςθ, τθν απαρίκμθςθ, τθν αναλογία, τον όγκο και τθν επίλυςθ προβλθμάτων (de 

Aguero,2008).  Ραρόλα αυτά φαίνεται να περιορίηεται ςτισ βαςικζσ πράξεισ, με εξαίρεςθ ζναν 

εκπαιδευόμενο του οποίου το εργαςιακό αντικείμενο απαιτοφςε περαιτζρω μακθματικζσ 

γνϊςεισ όπωσ θ μετατροπι ανάμεςα ςε ςφνολα αρικμϊν και πράξεισ μεταξφ αυτϊν. Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, φαίνεται να ςυνάδουν περιςςότερο με αυτά των ερευνϊν των  

Duchhardt, Jordan & Ehmke, ( 2017) όπου οι ενιλικεσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο: πρόςκεςθ 

και αφαίρεςθ, προπαίδεια, μζτρθςθ, ποςοςτά, κλάςματα και ςτατιςτικι. Είναι λογικό να 

υποκζςουμε πωσ λόγω του διαφορετικοφ οριςμοφ που δίνει ο κάκε εκπαιδευόμενοσ ςτον όρο 

‘μακθματικά’, πολλζσ φορζσ δεν αναγνωρίηεται θ μακθματικι ζννοια που χρθςιμοποιείται 

κακϊσ ςυγχζεται  και εν τζλει επιςκιάηεται από τθν πρακτικι τθσ εφαρμογι. Αποτελζςματα 

ερευνϊν ζχουν δείξει πωσ ςυγκεκριμζνα ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ, πολλζσ φορζσ τα μακθματικά 

είναι ‘αόρατα’ ςτουσ εργαηόμενουσ λόγω τθσ εςτίαςθσ ςτθν επαγγελματικι αποδοτικότθτα 

(Wake,2014) ι λόγω τθσ πίεςθσ που υφίςτανται (Naresh, 2015). 

Θ διεκνισ βιβλιογραφία δείχνει πωσ οι ικανότθτεσ και τα επίπεδα αρικμθτιςμοφ των 

ενθλίκων είναι ςε αρκετά χαμθλό επίπεδο και πωσ αυτζσ οι χαμθλζσ δεξιότθτεσ δθμιουργοφν 

προβλιματα ςε άτομα που προςπακοφν να ανταπεξζλκουν ςτθν εργαςία τουσ και ςτισ 

απαιτιςεισ των ςφγχρονων κοινωνιϊν, όπου οι δεξιότθτεσ εγγραμματιςμοφ αυξάνονται 

διαρκϊσ (Literacy and Lifeskills Survey, ALL). Θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ αποτελεί ζνα 

ηωτικό πρόβλθμα για πολλοφσ ενιλικεσ και θ ανεργία που υπάρχει ςε πολλζσ χϊρεσ όπωσ και 

ςτθν ελλθνικι κοινωνία (Ταρατορθ, 2008) δυςχεραίνει ακόμθ περιςςότερο τα δεδομζνα. Αξίηει 

να αναφερκεί πωσ τζτοια κοινωνικά φαινόμενα, όπωσ θ ανεργία κακορίηουν τθν αξία τθσ 
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μακθματικισ γνϊςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ για ζναν πολίτθ. Σε ςυνδυαςμό με τθ ρευςτότθτα 

που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι ςτα εργαςιακά δεδομζνα τθσ Ελλάδασ, μζςω τθσ αφξθςθ τθσ 

χριςθσ τθσ τεχνολογίασ αλλά και τθσ απαίτθςθσ όλα και περιςςότερων προςόντων  ςτουσ 

εργαςιακοφσ χϊρουσ θ μακθματικι γνϊςθ για κάποιουσ ζρχεται ςε δεφτερθ μοίρα. Από τθν 

άλλθ, θ μεγαλφτερθ κατανόθςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων που προςφζρουν τα μακθματικά 

ςυνειςφζρει ςτθ διατιρθςθ τθσ εργαςιακισ κζςθσ και δεν μπορεί να υποτιμθκεί. Ζρευνεσ 

ζχουν δείξει πωσ θ γνϊςθ των μακθματικϊν αποτελεί ζνα βαςικό επαγγελματικό προςόν, 

κυρίωσ όταν ςυνδυάηεται με τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που είναι ςχετικζσ με τθν τεχνικι και 

τθν οργάνωςθ ςτο χϊρο εργαςίασ ( Wedege,2002). (ΕΕ1) 

Εκτόσ από τθν εργαςία, βαςικό πεδίο ςτθν ενιλικθ ηωι αποτελεί και θ ίδια θ 

κακθμερινότθτα του ενιλικα. Θ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα των 

εκπαιδευόμενων φαίνεται να είναι μεγάλθ, (Σπθλιωτοποφλου, 2003), με βαςικό πεδίο χριςθσ 

τθν οικονομικι διαχείριςθ και τισ χρθματικζσ ςυναλλαγζσ. Θ βιβλιογραφία ςυνάδει με τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κακϊσ ζχει διαπιςτωκεί πωσ οι πιο κοινέρ ππακηικέρ, πος 

ζςνανηώνηαι ηα μαθημαηικά ζηην καθημεπινόηηηα ενόρ ενήλικα, ζσεηίζονηαι με: αγοπέρ, 

διαδικαζίερ πος ζσεηίζονηαι με ηην αποηαμίεςζη και ηη σπήζη σπημάηων και λογαπιαζμούρ 

(Swain, Baker, Holder, Newmarch, & Coben, 2005). Συγκεκριμζνα θ οικιακι οικονομία 

ταυτίηεται με το αντικείμενο των μακθματικϊν μζςω τθσ αποπλθρωμισ  των λογαριαςμϊν. Θ 

ςυνειςφορά των μακθματικϊν ςτον ίδιο τον ενιλικα, όπωσ θ διευκόλυνςθ  που του προςφζρει 

ςτον τρόπο ςκζψθσ, αλλά και ςτισ υποχρεϊςεισ του με βάςθ τον κοινωνικό του ρόλο, όπωσ θ 

υποςτιριξθ ςτισ ςχολικζσ υποχρεϊςεισ των παιδιϊν του, αποτελοφν παράγοντεσ που 

φανερϊνουν τισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων για τα μακθματικά. Και πάλι υπιρχε ζνασ 

εκπαιδευόμενοσ ο οποίοσ κεωροφςε πωσ θ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα του 

είναι πολφ μικρι αλλά θ άποψθ του μπορεί να αιτιολογθκεί μζςω του διαφορετικοφ οριςμοφ 

που δίνει ο κακζνασ για τα μακθματικά. Θ βιβλιογραφία ςυνάδει με αυτιν τθ διατφπωςθ 

κακϊσ ζχει παρατθρθκεί πωσ  παρά τον κεντρικό ρόλο των Μακθματικϊν ςτθν κοινωνία, οι 

άνκρωποι  δεν κατανοοφν ότι κάνουν Μακθματικά (Gravemeijer, Lin, Julie, Ohtani & Stephan, 

2017). Γενικότερα, φαίνεται και από τθ βιβλιογραφία πωσ  αν και οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν 

κακθμερινά τα Μακθματικά ςτο ςπίτι και τθ δουλειά τουσ, δε γίνεται ςαφισ θ χριςθ τουσ, 

επειδι θ χριςθ και θ αποτελεςματικότθτα των μακθματικϊν εκτόσ ςχολείου διαφζρει από το 

πϊσ και το πόςο αποτελεςματικά χρθςιμοποιοφνται τα μακθματικά ςτο ςχολείο (Naresh, 

2015), με τα οποία είχαν ζρκει πρϊτα από όλα ςε επαφι. (ΕΕ1) 

Ζνασ ακόμθ παράγοντασ που αναδείχκθκε και φανερϊνει τισ αντιλιψεισ των 

εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο τθσ κακθμερινισ ηωισ ενόσ ενιλικα 

είναι θ ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα μακθματικά ςτθ ηωι ενόσ ατόμου. Θ ςφνδεςθ των 

μακθματικϊν με τον οικονομικό τομζα τθσ ηωισ ενόσ ατόμου είναι δεδομζνθ για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ . Ππωσ επίςθσ και θ οικονομικι ανεξαρτθςία με τθν ανεξαρτθςία του ατόμου 

ςτθν κοινωνία μασ. Με βάςθ αυτά τα δφο και ενιςχυμζνα από τθ δφςκολθ οικονομικι 

κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ, οι ςυμμετζχοντεσ κεωροφν τα μακθματικά αναπόςπαςτο κομμάτι  

τθσ ηωισ ενόσ ατόμου ςιμερα. Ο πολφπλευροσ τρόποσ ςκζψθσ που προςφζρουν  και θ 

μεγαλφτερθ ευκολία ςτθν εφρεςθ εργαςίασ με δεδομζνθ τθ κεϊρθςθ τουσ ωσ επαγγελματικό 

προςόν, αποτελοφν παράγοντεσ οι οποίοι ενιςχφουν τθ κζςθ των μακθματικϊν ςτθν 
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κακθμερινι ηωι ενόσ ενιλικα. Θ ςτενι αυτι ςφνδεςθ αναδεικνφεται και μζςα από τθ 

βιβλιογραφία αφοφ ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ θ γνϊςθ των μακθματικϊν κεωρείται βαςικι 

μαηί με τθ μθτρικι γλϊςςα, και ότι κα ιταν πολφ δφςκολο να ηιςει κανείσ μια φυςιολογικι ηωι 

(τουλάχιςτον ςτο δυτικό κόςμο) χωρίσ να κάνει χριςθ οποιαςδιποτε μορφισ μακθματικϊν, 

(Bekken & Mosvold, 2003) είτε για λόγουσ επικοινωνίασ είτε για βιοποριςτικοφσ λόγουσ. (ΕΕ1) 

Ραρόλθ τθ μεγάλθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ οι 

εκπαιδευόμενοι κεωροφν πωσ τα  χρθςιμοποιοφν ακόμθ περιςςότερο ςε ςχζςθ με παλιότερα. 

Οι χρθματικζσ ςυναλλαγζσ οι οποίεσ από πάντα ςυνδυάηοντασ για αυτοφσ με τα μακθματικά 

τϊρα αποτελοφν μια διαδικαςία ςτθν οποία μποροφν να επιδείξουν τισ μακθτικζσ τουσ 

γνϊςεισ. Επίςθσ θ εξάςκθςθ των μακθματικϊν ςτο ςπίτι αποτελεί για αυτοφσ μια καινοφρια 

ςυνικεια, που παλαιότερα λόγω των αντιλιψεων τουσ για τα μακθματικά δεν ιταν 

διατεκειμζνοι να διεκπεραιϊςουν. Οι μακθματικζσ γνϊςεισ που πλζον ζχουν κατακτιςει 

αναφζρκθκαν από όλουσ ωσ εφόδιο για τθν ευκολότερθ διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ τουσ 

και των αποφάςεων που πρζπει να παίρνουν.  Επίςθσ, ωσ πολίτεσ μιασ κοινωνίασ, 

αναγνωρίηουν τθν αξία τθσ μακθματικισ γνϊςθσ μζςω παραγόντων αναφερόμενων ςτο 

κοινωνικό ςφνολο. Το κοινωνικό κφροσ που προςφζρουν τα μακθματικά, εξαιτίασ τθσ 

μακθματικισ επιςτιμθσ, αλλά και θ ενοποίθςθ που προκαλοφν, λόγω τθσ παγκόςμιασ γλϊςςασ 

τουσ, ιταν παράγοντεσ που παίηουν ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των αντιλιψεων των 

ςυμμετεχόντων για τα μακθματικά (ΕΕ1). 
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6. υμπεράςματα 

Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ μποροφν να διακρικοφν ςτα δφο ερευνθτικά ερωτιματα. 

 

Ωσ προσ το 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα: Ροιεσ είναι οι αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων για τα 

Μακθματικά ωσ προ-απαιτοφμενο τθσ ηωισ ενόσ ενιλικα πριν τθν εγγραφι τουσ ςε ΣΔΕ και 

κατά τθ φοίτθςι τουσ ςε αυτό. 

 

Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο τθσ ενιλικθσ 

ηωισ ςε ατομικό επίπεδο αντλικθκαν από δφο πεδία. 

 Ωσ προσ τθν κακθμερινότθτα των εκπαιδευόμενων ο οικονομικόσ τομζασ ςτθ ηωι τουσ 

αναδείχκθκε ωσ ο βαςικότεροσ για τθ χριςθ μακθματικϊν. Φάνθκε ότι κακοριςτικό ρόλο 

διαδραμάτιςε ο οριςμόσ που δίνει ο κακζνασ ςτα μακθματικά, δθλαδι κατά πόςο τα κεωρεί 

μακθματικά. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κεωροφν πωσ μετά το ΣΔΕ κάνουν μεγαλφτερθ χριςθ των 

μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ. Οι χρθματικζσ ςυναλλαγζσ αναφζρκθκαν ωσ βαςικι 

πτυχι εφαρμογισ των κατεκτθμζνων πλζον μακθματικϊν γνϊςεων και ο πολφπλευροσ τρόποσ 

ςκζψθσ και θ κατανόθςθ των πρακτικϊν εφαρμογϊν των μακθματικϊν αποτελοφν ςυνζπειεσ 

αυτισ τθσ αλλαγισ. 

Ωσ προσ τθν επαγγελματικι απαςχόλθςθ των εκπαιδευόμενων: Κακοριςτικό ρόλο ςτισ 

αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ςτον επαγγελματικό τουσ χϊρο 

διαδραμάτιςε το επαγγελματικό αντικείμενο και θ ςυνάφεια του με τα μακθματικά. Επίςθσ, 

ζνασ παράγοντασ που αναδείχκθκε ιταν και θ ςφνδεςθ των μακθματικϊν με ιεραρχικά 

υψθλότερεσ κζςεισ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Θ κακι ςχολικι εμπειρία με τα μακθματικά 

επθρζαςε τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά και ςτον επαγγελματικό τουσ 

χϊρο. Θ ρευςτότθτα τθσ εργαςιακισ κατάςταςθσ των εκπαιδευόμενων αποτζλεςε περιοριςτικό 

παράγοντα για τθν καταγραφι των αντιλιψεων τουσ για τα μακθματικά ςτουσ εργαςιακοφσ 

χϊρουσ. 

Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ωσ προαπαιτοφμενο τθσ ενιλικθσ 

ηωισ ςε  επίπεδο κοινωνία μποροφν να διακρικοφν ςε δφο κατθγορίεσ. Ωσ προσ τθν ιδιότθτα 

τουσ ωσ πολίτεσ μιασ κοινωνία οι παράγοντεσ που κακόριςαν τισ αντιλιψεισ των 

ςυμμετεχόντων ζχουν ςχζςθ με το κοινωνικό ςφνολο και τθ διαμόρφωςθ των ςχζςεων εντόσ 

του.  Θ κριτικι ςκζψθ, θ προςαρμοςτικότθτα και το κοινωνικό κφροσ αναφζρκθκαν ωσ ςτοιχεία 

που προωκοφν τα μακθματικά ςε ζναν πολίτθ. Θ ενοποίθςθ που προκαλεί θ γλϊςςα των 

μακθματικϊν λόγω τθσ ομοιομορφίασ τθσ διεκνϊσ τόνιςε ακόμθ περιςςότερο τθν αξία τουσ. Σε 

άμεςθ εξάρτθςθ με τον πολίτθ και το κοινωνικό ςφνολο αναδείχκθκε ζνασ ακόμθ παράγοντασ, 

θ ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα μακθματικά .Δεν αποτελεί για τουσ ςυμμετζχοντεσ μια 

ολότθτα, αλλά χωρίηεται ςε είδθ ανάλογα τον παράγοντα που κεωρεί ο κακζνασ πωσ τον 

βοθκοφν τα μακθματικά. Τονίηεται  πάλι θ  οικονομικι ανεξαρτθςία που επιτυγχάνεται μζςω 

τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ απαιτεί  χριςθ μακθματικϊν.  
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Πςον αφορά τθν αγορά εργαςίασ οι αντιλιψεισ τουσ για τθν αξία τθσ μακθματικισ 

γνϊςθσ διαχωρίηονται ανάλογα με το ςτάδιο εργαςίασ που βρίςκεται ζνασ πολίτθσ. Οι 

απαντιςεισ τουσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με το αν κάποιοσ ψάχνει να βρει δουλειά ι ζχει 

ιδθ. Θ ανεργία ωσ κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο ςτθν ελλθνικι κοινωνία αλλά και ωσ 

προςωπικι τουσ εμπειρία αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν αξία τθσ μακθματικισ 

γνϊςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ραρόλα αυτά αν ο πολίτθσ είναι ιδθ εργαηόμενοσ κεωροφν πωσ 

θ μακθματικι γνϊςθ αποτελεί ζνα επαγγελματικό προςόν κυρίωσ ςτθ διατιρθςθ τθσ 

εργαςιακισ κζςθσ αλλά και ςυγκεκριμζνα λόγω τθσ δυνατότθτασ που προςφζρει ςτον 

εργαηόμενο να κατανοιςει τθ μιςκοδοςία του. 

 

Ωσ προσ το 2ο  Ερευνθτικό ερϊτθμα: Ροιεσ είναι οι αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων για τα 

Μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ςχολικό μάκθμα πριν τθν εγγραφι τουσ ςε ΣΔΕ και 

κατά τθ φοίτθςι τουσ ςε αυτό. 

 

Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ωσ επιςτθμονικό πεδίο 

διαμορφϊκθκαν από διαφορετικά πλαίςια αναςφροντασ μνιμεσ από το παρελκόν ι εμπειρίεσ 

από τθ ςθμερινι τουσ πραγματικότθτα. Θ ςχζςθ των εκπαιδευόμενων με τα μακθματικά 

κακορίηεται από τισ αντιλιψεισ τουσ γφρω από τθ νοθμοςφνθ που απαιτοφν και από τθν 

εκτίμθςθ που τουσ ζχουν ωσ επιςτθμονικό πεδίο. Υπιρξε αλλαγι ςτθ γνϊμθ τουσ για τα 

μακθματικά λόγω τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ αξίασ τουσ ωσ επιςτθμονικό πεδίο και αυτό είχε 

ωσ αποτζλεςμα και τθ διαφορετικι τθσ ςτάςθ απζναντι τουσ εντόσ του ΣΔΕ. Για ζναν 

εκπαιδευόμενο δεν υπιρξε καμία αλλαγι μιασ και θ αξία των μακθματικϊν ωσ επιςτθμονικό 

πεδίο κεωροφταν δεδομζνθ. 

Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τα μακθματικά ωσ ςχολικό μάκθμα αναδείχτθκαν 

ωσ ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ για τθ διαμόρφωςθ των αντιλιψεων των εκπαιδευόμενων 

γφρω από τα μακθματικά ςυνολικά, κακϊσ θ ςχολικι εμπειρία αναφζρκθκε ςε όλα τα πεδία. 

Επίςθσ ςτισ αντιλιψεισ τουσ για τα μακθματικά ωσ ςχολικό μάκθμα φανερϊκθκε και θ 

μεγαλφτερθ αλλαγι πριν και μετά τθν εγγραφι τουσ ςτο ΣΔΕ. Θ αρνθτικι ςχζςθ που είχαν με το 

μάκθμα το μάκθμα των ςχολικϊν μακθματικϊν οφειλόταν ςτθν ανεπαρκι κατανόθςθ από 

μζρουσ τουσ, ςτθ δυςκολία του αντικειμζνου, ςτον εκπαιδευτικό και ςτα αρνθτικά 

ςυναιςκιματα που τουσ προκαλοφταν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Αντίκετα θ ςχζςθ τουσ 

με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ είναι κετικι λόγω τθσ λιψθσ γνϊςεων και του 

αιςκιματοσ προςωπικισ ανάπτυξθσ που νοιϊκουν. Θ δυςκολία ςτο μάκθμα πριν και μετά το 

ΣΔΕ ςυνεχίηει να είναι γφρω από τθν κατανόθςθ και τθν ειςαγωγι νζασ μακθματικισ ζννοιασ 

αλλά τα αρνθτικά ςυναιςκιματα και θ ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ ζχουν απαλειφτεί.  Θ 

εναςχόλθςθ με το μάκθμα του αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ  εκτόσ του ΣΔΕ αν και πλζον 

υπάρχει  και ασ μθν είναι υποχρεωτικι κακορίηεται από παράγοντεσ όπωσ ο ελεφκεροσ χρόνοσ, 

το υποςτθρικτικό περιβάλλον και ςε μία περίπτωςθ το ενδεχόμενο απογοιτευςθσ. Οι 

εκπαιδευόμενοι δείχνουν πλιρωσ ευχαριςτθμζνοι από τθ διαχείριςθ του μακιματοσ από τον 

εκπαιδευτικό, ςε αντίκεςθ με το μάκθμα των ςχολικϊν μακθματικϊν και αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ανυπαρξία προτάςεων για κάποια αλλαγι. 
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Αξίηει να αναφερκεί πωσ όλοι οι εκπαιδευόμενοι ιταν πολφ ευχαριςτθμζνοι που θ ςχζςθ 

τουσ με τα μακθματικά εξελίχκθκε κετικά και αυτό κεωροφν πωσ ζχει κετικό αντίκτυπο ςτθν 

προςωπικι τουσ πρόοδο ωσ άτομα και πολίτεσ μιασ κοινωνίασ. 



 
 

7. Περιοριςμοί τθσ ζρευνασ 

Στο ςθμείο αυτό, κα πρζπει να αναφερκοφν και οι βαςικοί περιοριςμοί και οι αδυναμίεσ 

τθσ ζρευνασ, προκειμζνου τα ευριματα που εξιχκθςαν να αξιοποιθκοφν αποτελεςματικά. Μια 

από τισ βαςικότερεσ αδυναμίεσ τθσ ζρευνασ ιταν ο μικρόσ αρικμόσ του δείγματοσ (5 

εκπαιδευόμενοι) αλλά και το γεγονόσ ότι τζςςερισ από τουσ πζντε ερωτϊμενουσ ιταν άνεργοι, 

γεγονόσ που ενϊ είναι ςυχνό ςτουσ εκπαιδευόμενουσ του ΣΔΕ, απομακρφνει το ςυμμετζχοντα 

από τθν ουςιαςτικι ςφνδεςθ των μακθματικϊν, αν όχι εξολοκλιρου με τθν κακθμερινότθτα 

του, ςίγουρα από τον εργαςιακό χϊρο, εφόςον δεν υπάρχει. Θ απομάκρυνςθ αυτι, εφόςον δεν 

υπάρχουν πρακτικζσ ‘εικόνεσ’ περί τθσ ςφνδεςθσ των μακθματικϊν με τθν εργαςιακι 

απαςχόλθςθ, κομβικό τομζα για τθ ηωι ενόσ ενιλικα, ςυνεπάγει και τθν απροςδιοριςτία που 

για πολλοφσ ζχουν τα μακθματικά μζςα ςτθν κοινωνία. Επίςθσ, θ ςυνεργαςία μεταξφ 

ερευνθτι- εκπαιδευόμενου πραγματοποιικθκε για μικρό χρονικό διάςτθμα και ενδεχομζνωσ 

να υπιρχαν διαφορετικά ευριματα αν θ ςυνεργαςία ιταν μεγαλφτερθσ διάρκειασ. Αξίηει να 

αναφερκεί για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των πρακτικϊν κεμάτων τθσ ζρευνασ, πωσ ενϊ θ 

ςυμβολι του μακθματικοφ του ΣΔΕ ιταν πολφ μεγάλθ, θ εγκράτεια και θ απροκυμία τθσ 

διευκφντριασ, που ενδεχομζνωσ είχε δθμιουργθκεί από τθ γραφειοκρατία τθσ Ελλάδασ, ιταν 

εμφανείσ. Τζλοσ, ςθμαντικόσ περιοριςμόσ ιταν ότι θ ζρευνα ςτθρίχκθκε µόνο ςτισ απόψεισ 

εκπαιδευόμενων του δεφτερου ΣΔΕ Θεςςαλονίκθσ. 
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Παραρτιματα 

Α. Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

Στισ αρχζσ του 17ου αιϊνα, ο  κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ κεςμοκζτθςθ τθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , ιταν ο ςχθματιςμόσ των Εκνικϊν Κρατϊν. Μζςω τθσ εκπαίδευςθσ 

τα κράτθ επιδίωξαν τθ δθμιουργία ιςχυρισ εκνικισ ταυτότθτασ των πολιτϊν κάκε θλικίασ, 

γεγονόσ που οδιγθςε ςτθ φροντίδα του κράτουσ και για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (Κελπανίδθσ 

& Βρυνιϊτθ, 2004). 

Θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ξεκινά από τα τζλθ του 19° αιϊνα. 

Ραράλλθλα με τθν άνοδο του εργατικοφ κινιματοσ αναπτφχκθκαν τα πρϊτα μορφωτικά 

κινιματα και ζγινε θ διαπίςτωςθ ότι άτομα τα οποία ζχουν λάβει ζςτω και τθ ςτοιχειϊδθ 

μόρφωςθ, ζχουν μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ για πολιτικζσ επιλογζσ και αυτενζργεια. Ζκτοτε, 

δόκθκε προτεραιότθτα ςτθ μόρφωςθ των εργατϊν που οδιγθςε ςτθν ςταδιακι πολιτιςτικι και 

κοινωνικι ενςωμάτωςι τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο. Στθ δεκαετία του 1960 θ 

Εκπαίδευςθ Ενθλίκων αποκτά καινοφριεσ διαςτάςεισ. Στισ χϊρεσ του Τρίτου Κόςμου 

αναπτφςςονται μεγάλα κινιματα κατά του αναλφαβθτιςμοφ, ενϊ τθν ίδια εποχι ςτισ 

αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, και κυρίωσ ςτθν Ευρϊπθ, θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων παίρνει τθ μορφι τθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ. Αυτι θ τάςθ, ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται 

βαςικι ςτρατθγικι ςτθν δεκαετία του '80, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ εκπαίδευςθ 

ενθλίκων επιχειρείται να γίνει εργαλείο ρφκμιςθσ των οξυμζνων προβλθμάτων που 

δθμιουργοφν οι αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ρροςανατολίηεται ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν 

για νζεσ ειδικότθτεσ και δεξιότθτεσ που δθμιουργοφνται λόγω τθσ ειςδοχισ των νζων 

τεχνολογιϊν. Ραράλλθλα από τότε αρχίηει να διαφαίνεται θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν 

προβλθμάτων, όπωσ θ  κοινωνικι ζνταξθ μεγάλων κατθγοριϊν πλθκυςμοφ που περικωριοποιεί 

θ οικονομικι κρίςθ. Ζτςι θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων μζςα ςτισ επιδιϊξεισ τθσ ςυμπεριλαμβάνει, 

τουλάχιςτον κεωρθτικά, και πολιτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου που ονομάηουμε 

Κοινωνικό Αποκλειςμό (Rogers, 2002). 

Συγκεκριμζνα, από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 παρατθρείται ςτισ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ζγινε εργαλείο 

για τθν βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων και τθν αφξθςθ των πικανοτιτων 

εφρεςθσ ι διατιρθςθσ κζςεων απαςχόλθςθσ. Ωςτόςο, ζγινε αντιλθπτό ότι αυτόσ ο μονομερισ 

οικονομικόσ  χειριςμόσ, ιταν ανεπαρκισ  κακϊσ δεν υποςτιριηε το ςφγχρονο πολίτθ που ιταν 

ζρμαιο ςυνεχϊν αλλαγϊν ςτθ ηωι του και τθ δουλειά του. Το κρίςιμο ηιτθμα δεν ιταν θ 

κατάρτιςθ των ατόμων ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ, γιατί ςε λίγο καιρό αυτζσ 

οι κζςεισ εργαςίασ άλλαηαν περιεχόμενο ι καταργοφνταν αλλά και γιατί, δεν απευκυνόταν 

ςτον εκπαιδευόμενο ωσ ςυνολικι προςωπικότθτα και δεν εξυπθρετοφςε τισ βακφτερεσ 

ανάγκεσ του. 

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 άρχιςαν να λαμβάνονται δραςτικά μζτρα. Δόκθκε 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ των ατόμων και ζγινε κατανοθτό ότι θ 



 

εκπαίδευςθ ενθλίκων κα  πρζπει να πάψει  να ταυτίηεται με τθν εξειδίκευςθ αποκτϊντασ πιο 

διευρυμζνο χαρακτιρα. Δθλαδι, να παρζχει ςτα άτομα όχι μόνο τεχνικζσ γνϊςεισ, αλλά και 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ εκείνεσ τθσ κζςθσ ςτόχων, τθσ δυνατότθτασ εξεφρεςθσ 

εναλλακτικϊν λφςεων, τθσ επικοινωνίασ και τθσ αναηιτθςθσ ποιότθτασ. Και το βαςικότερο, να 

παρζχει τθν ικανότθτα παραγωγισ νζων γνϊςεων, ικανότθτα απαραίτθτθ για τθν προςαρμογι 

ςτισ κοινωνικζσ αλλαγζσ και ςτο πεδίο τθσ απαςχόλθςθσ. 

Τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυνειδθτοποίθςαν τθν ανάγκθ για εκπαίδευςθ 

ενθλίκων και τθν ενςωμάτωςαν ςτισ πολιτικζσ τουσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ Λευκι Βίβλοσ, 

το πρϊτο επίςθμο κείμενο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αφορά τθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ αποκλειςτικά, αναφζρει: «Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ, περιςςότερο απ’ ότι ςτο 

παρελκόν, κα αποτελζςουν τισ κφριεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ ταυτότθτασ του κακενόσ, τθσ αίςκθςθσ 

του ανικειν, τθσ κοινωνικισ προόδου και τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ. Το μζλλον τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ ακτινοβολία τθσ, κα προκφψουν ςε πολφ μεγάλο βακμό από τθν 

ικανότθτά τθσ να παρακολουκιςει τθν κίνθςθ προσ τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ» (EC, 1995). 

Στο Υπόμνθμα για τθν εκπαίδευςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ υπογραμμίηεται: πωσ 

όλοι όςοι ηουν ςτθν Ευρϊπθ χωρίσ εξαίρεςθ, κα πρζπει να ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ να 

προςαρμόηονται ςτισ απαιτιςεισ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν αλλαγϊν και να 

ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ του μζλλοντοσ τθσ Ευρϊπθσ. Ζτςι προςδιορίςτθκαν οι 

εξισ άξονεσ τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ: 

I. Εξαςφάλιςθ κακολικισ και ςυνεχοφσ πρόςβαςθσ ςτθ μάκθςθ για τθν απόκτθςθ και 

ανανζωςθ των γνϊςεων που απαιτοφνται για τθ διαρκι ςυμμετοχι ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ ςφγχρονθσ δθμόςιασ ηωισ. 

II. Αιςκθτι αφξθςθ των επενδφςεων ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ, προκειμζνου να δοκεί 

προτεραιότθτα ςτο πιο ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ Ευρϊπθσ – ςτο λαό τθσ. 

III. Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, κακϊσ και 

κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ (EC, 2000). 

Αυτζσ οι αποφάςεισ των Ευρωπαϊκϊν Συμβουλίων ςθματοδότθςαν κάποιεσ εξελίξεισ που 

ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία.  Αρχικά, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων, ωσ ςτοιχείο τθσ δια βίου μάκθςθσ 

τίκεται ςτο επίκεντρο τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ.  Και επίςθσ, αναγνωρίηεται θ χρθςιμότθτα, 

τουλάχιςτον κεωρθτικά, των μθ επαγγελματικϊν μορφϊν εκπαίδευςθσ ενθλίκων που 

παρζχονται από κοινωνικοφσ ι πολιτιςμικοφσ φορείσ, ςυνδικαλιςτικζσ ι πολιτικζσ οργανϊςεισ, 

ακλθτικά ςωματεία κ.α.. 

Στα πλαίςια τθσ Ελλάδασ, θ γζνεςθ τθσ ιδζασ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων προιλκε από 

τον Ρλάτωνα. Στο ζργο Ρολιτεία αναλφει τθ ςθμαςία τθσ εναλλαγισ παιδείασ και εμπειρίασ 

ανδρϊν και γυναικϊν, μζχρι τθν θλικία των πενιντα ετϊν. Ζκτοτε, δεν είναι γνωςτό εάν 

επιτεφχκθκε θ εφαρμογι τθσ ιδζασ αυτισ, μζχρι οι ςυνκικεσ να το επιβάλλουν γφρω ςτο 

1500μ.Χ. (Βεργίδθσ, 2005). 

 Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων εμφανίηεται οργανωμζνα ςτθν Ελλάδα ςτα μζςα του 19ου αιϊνα 

μζςα από ιδιωτικζσ οργανϊςεισ και μορφωτικοφσ ςυλλόγουσ  (πχ. Φιλολογικόσ Σφνδεςμοσ 

«Ραρναςςόσ») με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ (Βεργίδθσ κ.α., 19999). Το  

1929, το ελλθνικό κράτοσ εκφράηει για πρϊτθ φορά το ενδιαφζρον του για τθν εκπαίδευςθ 

ενθλίκων με το νόμο 4397 όπου αναγνωρίηεται κεςμικά πλζον το πρόβλθμα του 



 
 

αναλφαβθτιςμοφ. Στθ ςυνζχεια ωςτόςο, υπάρχει μια ςταςιμότθτα ςτθν εξζλιξθ του πεδίου 

ενδεχομζνωσ επειδι μεταξφ άλλων ιςτορικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν εμποδίων, ο 

κεςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων εξυπθρζτθςε κατά κφριο λόγο τισ πολιτικό-ιδεολογικζσ 

ςτρατθγικζσ των εκάςτοτε κυβερνιςεων (Κόκκοσ, 2008).Μζχρι τθ δεκαετία του 1980 θ 

εκπαίδευςθ ενθλίκων δεν αποτελεί αναγνωριςμζνο ςτοιχείο τθσ κοινωνικισ πρακτικισ, δεν ζχει 

ιδιαίτερθ ςχζςθ με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ενϊ ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ οι δράςεισ τθσ 

είναι προςανατολιςμζνεσ ςτθν καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ (Καραλισ, 2006). 

Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων εμφανίηεται δυναμικά μετά τθν είςοδο τθσ χϊρασ μασ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Κοινότθτα το 1981 μζςα από το κεςμό τθσ λαϊκισ επιμόρφωςθσ (Χαςάπθσ, 2000). Ο 

κεςμόσ τθσ λαϊκισ επιμόρφωςθσ αρχίηει να γίνεται αποδεκτόσ από τθν κοινωνία μζςω των 

Κζντρων Επιμόρφωςθσ. Οι επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ των κζντρων ζχουν ωσ αρχζσ τθν 

ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςυνειδθτοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων και θ ςυμμετοχι ιταν πολφ 

μεγάλθ. Χαρακτθριςτικά  ο μζςοσ όροσ ςυμμετοχισ μεταξφ 1981-1985 φτάνει τουσ 213.000 

ενιλικεσ εκπαιδευόμενουσ, οπότε δικαιολογθμζνα κεωρείται εποχι άνκιςθσ τθσ λαϊκισ 

επιμόρφωςθσ ςτθν Ελλάδα (Κόκκοσ, 2008). 

  Στθν πορεία όμωσ ο κεςμόσ άρχιςε να φκίνει και παρατθρείται μια τάςθ παροχισ 

εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν κάλυψθ των ανεπαρκειϊν του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ. Οι οικονομολόγοι υποςτιριηαν πωσ θ προςανατολιηόμενθ προσ τθν τεχνολογία 

εκπαίδευςθ κα ζχει ωσ τελικό αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ (Rubenson, 2004).  

Ζτςι οι δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, αυτι τθν εποχι αναπτφςςονται ςτον τομζα των 

τεχνολογιϊν γενικότερα και τθσ πλθροφορικισ ειδικότερα. 

Ωσ και ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 θ εκπαίδευςθ ενθλίκων αναπτφςςεται γριγορα, 

αλλά θ αιτία μοιάηει να είναι θ ανάγκθ για απορρόφθςθ διακζςιμων πόρων, κυρίωσ όςων 

προζρχονταν από τθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Σφμφωνα με αρκετοφσ μελετθτζσ αυτοφ του είδουσ θ 

ανάπτυξθ αποδεικνφεται ςτρεβλι και δε ςυμβάλλει ςτθ δόμθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων αφοφ υπάρχει μια εμφανισ μονομζρεια προσ τθν 

ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ (Karalis & Vergidis, 2004). Επιπρόςκετα, ζχει 

διατυπωκεί θ άποψθ ότι ο ςχεδιαςμόσ προγραμμάτων ζγινε δίχωσ προθγοφμενθ διερεφνθςθ 

των πραγματικϊν αναγκϊν κατάρτιςθσ και ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςυντονιςμοφ των 

φορζων εκπαίδευςθσ ενθλίκων, οδιγθςε ςε μθ ορκολογικι κατανομι των διακζςιμων πόρων 

(Βεργίδθσ & Ρρόκου, 2005). Ζτςι αν και θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθ Ελλάδα αποτελοφςε 

αναπτυςςόμενο πεδίο με ςθμαντικι χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθ, 

χαρακτθρίηεται από ρευςτότθτα, ιςχνι εφαρμογι καινοτομιϊν και αμφιλεγόμενθ ποιότθτα και 

αποτελεςματικότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν». 

Το πεδίο τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων άρχιςε να βγαίνει πάλι από το παραςκινιο 

προσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 μζςω των προγραμμάτων τθσ Γενικισ Γραμματεία 

Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (ςθμερινι Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ) θ οποία διαδζχκθκε 

τθ Γενικι Γραμματεία Λαϊκισ Επιμόρφωςθσ. Με αιχμζσ τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.) 

από το 1997 και τα Κζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Κ.Ε.Ε.) από το 2003, οι δομζσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ, ζχουν ωσ αντικείμενο τθν καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ, τθν κατάρτιςθ 

και επιμόρφωςθ ειδικϊν ομάδων που απειλοφνται από κοινωνικό αποκλειςμό, τθν υλοποίθςθ 

προγραμμάτων εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ 



 

ςτον τομζα των νζων τεχνολογιϊν. Στο χϊρο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςθμαντικό βιμα  

αποτζλεςε θ λειτουργία του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ.) το 1997. Αξίηει να 

αναφερκεί ωσ ενδεικτικό τθσ εξζλιξθσ του πεδίου ότι μόλισ μετά το 2003 ξεκινά θ ίδρυςθ μθ-

κυβερνθτικϊν επιςτθμονικϊν φορζων και ενϊςεων για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων όπωσ θ 

Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Prokou, 2008). 

Εκτόσ από τθν δθμιουργία φορζων, ζνδειξθ τθσ εξζλιξθσ, αποτελεί θ  ςυμμετοχι των 

πολιτϊν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ. Αποτελζςματα  ερευνϊν του 2003 ζδειξαν 

πωσ μεταξφ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των ατόμων ςε 

προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευςθσ (πχ Socrates, Leonardo Da Vinci, Tempus κτλ), θ Ελλάδα 

καταλάμβανε τθν τελευταία κζςθ. Ακόμθ, ςφμφωνα με τουσ Karantinos & Manoudi (2010), τα 

ποςοςτά ςυμμετοχισ κατά τθν περίοδο 2000-2006 κυμαίνονται από 1 ζωσ 2,3%. Το ζτοσ 2008, 

ςε ζρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το 55% διλωςε πωσ δεν ζχει ςυμμετάςχει ποτζ ςε πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ. Ωςτόςο, κατά τθν περίοδο 2010-2011, ςε ζρευνα τθσ Public Issue με 

δείγμα 3.050 ατόμων , το 57%  διλωςε πωσ ςυμμετείχε ςε πρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ 

εκτόσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο παρελκόν. Ζτςι, παρά  τθν χαμθλι κζςθ τθσ 

Ελλάδασ, τα τελευταία χρόνια θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευςθσ γνωρίηει 

ςτακερι άνοδο (Δθμθτριάδου, 2008, Καραλισ, 2013). 

  



 
 

Β. Ατομικά ςυςτθμικά δίκτυα απαντιςεων των εκπαιδευόμενων του ΔΕ 

                                                               

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 1 ςτισ ερωτιςεισ του Α’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ.  

Ο λόγοσ του 
Γιάννθ 

Σχζςθ με το ςχολείο Αρνθτικι Θλικία 

Τάξθ διακοπισ φοίτθςθσ Αϋ Γυμναςίου 

Διακοπι φοίτθςθσ ςχολείου 

Οικογενειακό    
υπόβακρο 

Οικονομικι 
κατάςταςθ 

Αντιλιψεισ Αξία μόρφωςθσ 

Σφςτθμα του 
ςχολείου 

Επιδόςεισ 

Σταςιμότθτα 

Ικανοποίθςθ ωσ προσ τον τρόπο 
επιβίωςθσ  

Σχετικι 
ικανοποίθςθ 

Χριςθ των μακθματικϊν ςε 
προθγοφμενθ ι τωρινι επαγγελματικι 

απαςχόλθςθ 
Υψθλι 

Σχετικό 
επαγγελματικό 

αντικείμενο 

Ρεριεχόμενο των μακθματικϊν ςε 
προθγοφμενθ ι τωρινι επαγγελματικι 

απαςχόλθςθ 

Βαςικζσ πράξεισ  
με: 

Φυςικοφσ αρικμοφσ 

Δεκαδικοφσ 
αρικμοφσ 

Ρρακτικζσ 
μετριςεισ 

Χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 
κακθμερινότθτα 

Μθδαμινι 
Οριςμόσ των 
μακθματικϊν 

Ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα 
μακθματικά 

Ουδζτερθ ςτάςθ  

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                                    
 

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 2 ςτισ ερωτιςεισ του Α’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ.  

Ο λόγοσ τθσ 
Ελζνθσ 

Σχζςθ με το ςχολείο Αρνθτικι Αρνθτικά ςυναιςκιματα 

Τάξθ διακοπισ φοίτθςθσ ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

Διακοπι φοίτθςθσ ςχολείου 
O ίδιοσ ο 

εκπαιδευόμενοσ 

Αρνθτικι ςτάςθ απζνταντι 
ςτο ςχολείο 

Χαμθλι αυτοεκτίμθςθ 

Ικανοποίθςθ ωσ προσ τον τρόπο 
επιβίωςθσ  

Δυςαρζςκεια 

Οικονομικι κρίςθ 

Ρροςπάκεια εφρεςθσ 
εργαςίασ 

Χριςθ και περιεχόμενο των 
μακθματικϊν ςε προθγοφμενθ ι 

τωρινι επαγγελματικι απαςχόλθςθ 
Μθδενικι 

Κακι ςχζςθ με τα 
μακθματικά 

Χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 
κακθμερινότθτα 

Μερικι 
Διευκόλυνςθ ςτον τρόπο 

ςκζψθσ 

Ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα 
μακθματικά 

Ρολφπλευροσ τρόποσ 
ςκζψθσ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

                                                         

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 3 ςτισ ερωτιςεισ του Α’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

  

Ο λόγοσ τθσ 
Άννασ 

Σχζςθ με το ςχολείο 
Μζτρια 

αποςταςιοποιθμζνθ 
Βακμοί και παρουςίεσ 

Τάξθ διακοπισ φοίτθςθσ Γ' Γυμναςίου 

Διακοπι φοίτθςθσ 
ςχολείου 

Σφςτθμα του ςχολείου Επιδόςεισ 

Ο ίδιοσ ο 
εκπαιδευόμενοσ 

Χαμθλι αυτοεκτίμθςθ 

Ικανοποίθςθ ωσ προσ τον 
τρόπο επιβίωςθσ  

Αμθχανία/Υπεκφυγι 
ερϊτθςθσ 

Εξιδανίκευςθ 
κατάςταςθσ 

Χριςθ και περιεχόμενο των 
μακθματικϊν ςε 

προθγοφμενθ ι τωρινι 
επαγγελματικι 

απαςχόλθςθ 

Υψθλι 
Επαγγελματικό 

αντικείμενο ςχετικό με 
τα μακθματικά 

Βαςικζσ πράξεισ με 

Φυςικοφσ 
αρικμοφσ 

Δεξαδικοφσ 
αρικμοφσ 

Χριςθ των μακθματικϊν 
ςτθν κακθμερινότθτα 

Υψθλι 
Υποςτίριξθ ςτισ 

ςχολικζσ υποχρεϊςεισ 
των τζκνων 

Ανεξαρτθςία που 
προςφζρουν     τα 

μακθματικά 
Ουδζτερθ ςτάςθ  

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                                         

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 4 ςτισ ερωτιςεισ του Α’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ τθσ 
Χριςτίνασ 

Σχζςθ με το ςχολείο Αρνθτικι 

Μθ υποςτθρικτικό 
περιβάλλον 

Χαρακρθριςτικά ϊσ 
μακιτρια  

Συμπεριφορά 
εκπαιδευτικοφ 

Τάξθ διακοπισ φοίτθςθσ ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

Διακοπι φοίτθςθσ 
ςχολείου 

Οικογενιακό 
υπόβακρο 

Αντιλιψεισ 

Αξία μόρφωςθσ 

Φιλετικι 
προοπτικι 

Ικανοποίθςθ ωσ προσ τον 
τρόπο επιβίωςθσ  

Αμθχανία 
/Υπεκφυγι 
ερϊτθςθσ 

Ρροςωπικι προβολι 

Χριςθ και περιεχόμενο 
των μακθματικϊν ςε 

προθγοφμενθ ι τωρινι 
επαγγελματικι 

απαςχόλθςθ 

Μερικι 

Σφνδεςθ των 
μακθματικϊν με 

ιεραρχικά υψθλότερεσ 
κζςεισ 

Βαςικζσ πράξεισ 
με: 

Φυςικοφσ 
αρικμοφσ 

Ρρακτικζσ 
μετριςεισ  

Χριςθ των μακθματικϊν 
ςτθν κακθμερινότθτα 

Υψθλι 

Οικονομικι 
διαχείρθςθ/χρθματικε

σ ςυναλλαγζσ 

Οικιακι οικονομία 

Ανεξαρτθςία που 
προςφζρουν τα 

μακθματικά 

Εφρεςθ εργαίασ 

Αποπλθρωμι 
λογαριαςμϊν 

Διαχείριςθ 
οικονομικϊν 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

                                                                                   

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 5 ςτισ ερωτιςεισ του Α’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ του 
Γιϊργου 

Σχζςθ με το ςχολείο Αρνθτικι 
Αρνθτικά ςυναιςκιματα 

Μθ υποςτθρικτικό 
περιβάλλον 

Τάξθ διακοπισ φοίτθςθσ ΣΤϋΔθμοτικοφ 

Διακοπι φοίτθςθσ ςχολείου 

Οικογενειακό υπόβακρο 
Οικονομικι κατάςταςθ 

Ζλλειψθ μόρφωςθσ 

Ο ίδιοσ ο εκπαιδευόμενοσ 
Αρνθτικι ςτάςθ απζναντι 

ςτο ςχολζιο 

Ικανοποίθςθ ωσ προσ τον τρόπο 
επιβίωςθσ  

Δυςαρζςκια 

Ρροςωπικι οικονομικι 
δυςχζρεια 

Οικονομικι κρίςθ 

Ρροςπάκεια εφρεςθσ 
εργαςίασ 

Χριςθ των μακθματικϊν ςε 
προθγοφμενθ ι τωρινι επαγγελματικι 

απαςχόλθςθ 
Υψθλι 

Επαγγελματικό αντικείμενο 
ςχετικό με τα μακθματικά 

Ρεριεχόμενο των μακθματικϊν ςε 
προθγοφμενθ ι τωρινι επαγγελματικι 

απαςχόλθςθ 

Βαςικζσ πράξεισ  με: 

Φυςικοφσ αρικμοφσ 

Δεκαδικοφσ αρικμοφσ 

Κλαςματικοφσ Μετατροπζσ ανάμεςα ςε 
ςφνολα αρικμϊν 

Ρρακτικζσ μετριςεισ 

Χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 
κακθμερινότθτα 

Υψθλι 
Οικονομικι διαχείριςθ/ 
χρθματικζσ ςυναλλαγζσ 

Ανεξαρτθςία που προςφζρουν τα 
μακθματικά 

Διαχείριςθ των 
οικονομικϊν 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                                                          

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 1 ςτισ ερωτιςεισ του B’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

 

                                              

Ο λόγοσ του 
Γιάννθ 

Κίνθτρα εγγραφισ ςτο ΣΔΕ 

Εξωτερικά  
Εργαςιακι εξζλιξθ 

Χρθματικζσ απολαβζσ  

Εςωτερικά Γνϊςεισ 

Εμπόδια για τθν εγγραφι 
ςτο ΣΔΕ 

Εςωτερικά 
Ο ίδιοσ ο 

εκπαιδευόμενοσ 
Ζλλειψθ κινιτρου 

Νοθματοδότθςθ των 
μακθματικϊν 

Σχολείο 
Αρνθτικά 

ςυναιςκιματα 

Σχζςθ με τα μακθματικά 
πρίν το ΣΔΕ 

Αρνθτικι Σχολικι εμπειρία 

Σχζςθ με το μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Αρνθτικι Αδυναμία κατανόθςθσ 

Ευκολία ςτο μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Καμία 

Δυςκολία ςτο μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Εκπαιδευόμενοσ 
Αρνθτικά      

ςυναιςκιματα 

Σχολικι διαδικαςία 
Κατανόθςθ 

Εκπαιδευτικόσ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 2 ςτισ ερωτιςεισ του B’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ.  

Ο λόγοσ τθσ 
Ελζνθσ 

Κίνθτρα εγγραφισ 
ςτο ΣΔΕ 

Εςωτερικά 

Ρροςωπικόσ ςτόχοσ/ 
αυτοπραγμάτωςθ 

Ανεκπλιρωτθ 
επικυμία 

Εμπόδια για τθν 
εγγραφι ςτο ΣΔΕ 

Εξωτερικά Ζλλειψθ χρόνου 

Οικογζνεια 

Εργαςία 
Νοθματοδότθςθ των 

μακθματικϊν 
Σχολείο 

Δυςκολία 
κατανόθςθσ 

Σχζςθ με τα 
μακθματικά πρίν το 

ΣΔΕ 
Αρνθτικι 

Αντιλιψεισ ϊσ προσ 
τθν νοθμοςφνθ που 

απαιτοφν 

Σχζςθ με το μάκθμα 
των μακθματικϊν 

ςτο ςχολείο 
Αρνθτικι 

Αρνθτικά 
ςυναιςκιματα  

Ευκολία ςτο μάκθμα 
των μακθματικϊν 

ςτο ςχολείο 
Καμία 

Δυςκολία ςτο 
μάκθμα των 

μακθματικϊν ςτο 
ςχολείο 

Εκπαιδευόμενοσ 

Αρνθτικά 
ςυναιςκιαματα 

Αυτοεκτίμθςθ 

Σχολικι διαδικαςία Εκπαιδευτικόσ 

Αντιλείψεισ για το 
αντικείμενο 

Μάταιθ 
πολυπλοκότθτα 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

 

                                                     

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 3 ςτισ ερωτιςεισ του B’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ.  

Ο λόγοσ τθσ 
Άννασ 

Κίνθτρα εγγραφισ 
ςτο ΣΔΕ 

Εξωτερικά Εφρεςθ εργαςίασ 

Εςωτερικά Γνϊςεισ 

Εμπόδια για τθν 
εγγραφι ςτο ΣΔΕ 

Εξωτερικά Ζλλειψθ χρόνου 

Οικογζνεια 

Εργαςία 

Φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ Τοποκεςία 

Νοθματοδότθςθ των 
μακθματικϊν 

Κακθμερινότθτα 

Εργαςία 

Χρθματικζσ 
ςυναλλαγζσ 

Σχζςθ με τα 
μακθματικά πρίν το 

ΣΔΕ 
Θετικι 

Σχολικι εμπειρία 

Εκτίμθςθ 
επιςτθμονικοφ 

επιπζδου 

Σχζςθ με το μάκθμα 
των μακθματικϊν 

ςτο ςχολείο 
Θετικι 

Συγκριτικζσ 
επιδόςεισ 

Ευκολία ςτο μάκθμα 
των μακθματικϊν 

ςτο ςχολείο 

Ανυπαρξία 
αποςτικιςθσ 

Δυςκολία ςτο 
μάκθμα των 

μακθματικϊν ςτο 
ςχολείο 

Σχολικι διαδικαςία 
Ειςαγωγι νζασ 

ζννοιασ/διαδικαςίασ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

                                                                              

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 4 ςτισ ερωτιςεισ του B’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ τθσ 
Χριςτίνασ 

Κίνθτρα εγγραφισ ςτο 
ΣΔΕ 

Εςωτερικά 

Ρροςωπικόσ ςτόχοσ 
/Αυτοπραγμάτωςθ 

Ανεκπλιρωτθ επικυμία 

Εμπόδια για τθν εγγραφι 
ςτο ΣΔΕ 

Υπζρβαςθ εμποδίων 

Νοθματοδότθςθ των 
μακθματικϊν 

Κακθμερινότθτα Χρθματικζσ ςυναλλαγζσ 

Σχζςθ με τα μακθματικά 
πρίν το ΣΔΕ 

Αρνθτικι 

Σχολικι εμπειρία 

Αντιλιψεισ ϊσ προσ τθ 
νοθμοςφνθ που απαιτοφν 

Σχζςθ με το μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο 

ςχολείο 
Αρνθτικι 

Αρνθτικά ςυναιςκιματα 

Αδυναμία κατανόθςθσ 

Ευκολία ςτο μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο 

ςχολείο 
Καμία 

Δυςκολία ςτο μάκθμα 
των μακθματικϊν ςτο 

ςχολείο 

Εκπαιδευόμενοσ Αυτοεκτίμθςθ 

Σχολικι διαδικαςία Κατανόθςθ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                                                                
 

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 5 ςτισ ερωτιςεισ του Β’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ του 
Γιϊργου 

Κίνθτρα εγγραφισ ςτο ΣΔΕ Εξωτερικά  
Εφρεςθ εργαςίασ  

Χρθματικζσ απολαβζσ  

Εμπόδια για τθν εγγραφι 
ςτο ΣΔΕ 

Εξωτερικά 

Ζλλειψθ χρόνου Εργαςία 

Φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ Απαιτιςεισ 

Εςωτερικά 
Ο ίδιοσ ο 

εκπαιδευόμενοσ 
Χαμθλι 

αυτοεκτίμθςθ 

Νοθματοδότθςθ των 
μακθματικϊν 

Μουςικι Ανάγκθ εξάςκθςθσ 

Σχζςθ με τα μακθματικά 
πρίν το ΣΔΕ 

Θετικι Σχολικι εμπειρία 

Σχζςθ με το μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Θετικι Συγκριτικζσ επιδόςεισ 

Ευκολία ςτο μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Φπαρξθ  
αποςτικιςθσ 

Ρροπαίδεια 

Δυςκολία ςτο μάκθμα των 
μακθματικϊν ςτο ςχολείο 

Εκπαιδευόμενοσ 
Αρνθτικά      

ςυναιςκιματα 

Αντιλιψεισ για το 
αντικείμενο 

Δζοσ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

                                                

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 1 ςτισ ερωτιςεισ του Γ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ.  

Ο λόγοσ του 
Γιάννθ 

Γνϊμθ για το μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Μζτρια 
Ρροθγοφμενθ εκπαιδευτικι 

εμπειρία με μακθματικά 

Κατάταξθ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Ανεπαρκισ 
/Χαμθλι 

Κατανόθςθ 

Συμπεριφορά ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Χαμθλι 
κατάταξθ 

Ρροςπάκεια ςυμμετοχισ ςτο 
μάκθμα 

Μικρι ςυμμετοχι ςτον πίνακα 

Εναςχόλθςθ με το μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ εκτόσ ΣΔΕ 

Χαμθλι Ζλλειψθ χρόνου 

Δυςκολία ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Γενικι Κατανόθςθ 

Βακμόσ χριςθσ προθγοφμενων γνϊςεων 
ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ 
Χαμθλόσ Μζτρθςθ με δάχτυλα 

Αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Ουδζτερθ ςτάςθ Αδιαφορία 

Άποψθ για τον εκπαιδευτικό του ΣΔΕ Θετικι Ενςυναίςκθςθ 

Αλλαγζσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Καμία αλλαγι Καμία ςκζψθ 

Αλλαγι ςτθ γνϊμθ για τα μακθματικά Ναι 
Συμπεριφορά του 

εκπαιδευόμενου ςτα 
μακθματικά 

Αλλαγι ςτθ χριςθ των μακθματικϊν 
ςτθν κακθμερινότθτα 

Μεγάλθ 

Εξάςκθςθ μακθματικϊν ςτο 
ςπίτι 

Χρθματικζσ  ςυναλλαγζσ 

Επόμενοι εκπαιδευτικοί ςτόχοι μετά το 
ΣΔΕ 

Λιξθ 
Ζλλειψθ χρόνου λόγω 

εργαςίασ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                                     

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 2 ςτισ ερωτιςεισ του Γ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ τθσ 
Ελζνθσ 

Γνϊμθ για το μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Μζτρια 
Ρροθγοφμενθ εκπαιδευτικι 

εμπειρία με μακθματικά 

Κατάταξθ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Ανεπαρκισ 
/Χαμθλι 

Αυτοπεποίκθςθ 

Κατανόθςθ 

Συμπεριφορά ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Χαμθλι 
κατάταξθ 

Ρροςπάκεια ςυμμετοχισ ςτο 
μάκθμα 

Μθ ςυμμετοχι ςτον πίνακα 

Υποτίμθςθ 

Εναςχόλθςθ με το μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Χαμθλι Ενδεχόμενο απογοιτευςθσ 

Δυςκολία ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Γενικι Ψυχολογία 

Σε ποιό βακμό το μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ χρθςιμοποιεί προθγοφμενεσ 

γνϊςεισ ςου 
Μικρό Βαςικζσ πράξεισ 

Αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Ρεριγραφικι Κατανόθςθ 

Άποψθ για τον εκπαιδευτικό του ΣΔΕ Θετικι 
Υπομονι 

Μεταδοτικότθτα 

Αλλαγζσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Καμία αλλαγι Ρλθρότθτα εκπαιδευτικοφ 

Αλλαγι ςτθ γνϊμθ για τα μακθματικά Ναι 
Συμπεριφορά του 

εκπαιδευόμενου ςτα 
μακθματικά 

Αλλαγι ςτθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 
κακθμερινότθτα 

Μεγάλθ Χρθματικζσ ςυναλλαγζσ 

Επόμενοι εκπαιδευτικοί ςτόχοι μετά το ΣΔΕ Λιξθ Εφρεςθ εργαςίασ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

                                                       

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 3 ςτισ ερωτιςεισ του Γ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ τθσ 
Άννασ 

Γνϊμθ για το μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Θετικι 
Εναςχόλθςθ με το 
αντικείμενο των 

μακθματικϊν 

Κατάταξθ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Επαρκισ 
/Υψθλι 

Αξιολόγθςθ 

Συμπεριφορά ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Υψθλι κατάταξθ Συμμετοχι/επίδειξθ 

Εναςχόλθςθ με το μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Χαμθλι Επάρκεια κατανόθςθσ  

Δυςκολία ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Μερικι Νζεσ γνϊςεισ 

Σε ποιό βακμό το μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ χρθςιμοποιεί 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ ςου 

Μζτριο 
Βαςικζσ πράξεισ εκτόσ 

διαίρεςθσ 

Αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Βακμολογικι Ανταμοιβι 

Άποψθ για τον εκπαιδευτικό του ΣΔΕ Θετικι 

Ενςυναίςκθςθ 

Θζλθςθ για εναςχόλθςθ 

Αλλαγζσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Μικρι αλλαγι Ρρόςκεςθ ωρϊν 

Αλλαγι ςτθ γνϊμθ για τα μακθματικά Ναι Αξία των μακθματικϊν 

Αλλαγι ςτθ χριςθ των μακθματικϊν ςτθν 
κακθμερινότθτα 

Μεγάλθ Χρθματικζσ ςυναλλαγζσ 

Επόμενοι εκπαιδευτικοί ςτόχοι μετά το ΣΔΕ Συνεχεία Τριτοβάκμια 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                              

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 4 ςτισ ερωτιςεισ του Γ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ τθσ 
Χριςτίνασ 

Γνϊμθ για το μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Θετικι 

Λιψθ γνϊςεων 

Αίςκθμα προςωπικισ 
ανάπτυξθσ 

Κατάταξθ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Ανεπαρκισ /Χαμθλι Αυτοπεποίκθςθ 

Συμπεριφορά ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Χαμθλι κατάταξθ 

Ρροςπάκεια ςυμμετοχισ ςτο 
μάκθμα 

Μικρι ςυμμετοχι ςτον πίνακα 

Εναςχόλθςθ με το μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Υψθλι Υποςτθρικτικό περιβάλλον 

Δυςκολία ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Γενικι Κατανόθςθ 

Σε ποιό βακμό το μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 
χρθςιμοποιεί προθγοφμενεσ 

γνϊςεισ ςου 

Μικρό  
Μθδαμινζσ μακθματικζσ 

γνϊςεισ 

Αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Ρεριγραφικι Κατανόθςθ 

Άποψθ για τον εκπαιδευτικό του 
ΣΔΕ 

Θετικι 

Μεταδότικότθτα 

Υπομονι 

Θζλθςθ για εναςχόλθςθ 

Αλλαγζσ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Καμία αλλαγι Ρλθρότθτα εκπαιδευτικοφ 

Αλλαγι ςτθ γνϊμθ για τα 
μακθματικά 

Ναι Αξία των μακθματικϊν 

Αλλαγι ςτθ χριςθ των 
μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα 

Μεγάλθ 
Τρόποσ ςυλλογιςμοφ 

Οικιακι οικονομία 

Επόμενοι εκπαιδευτικοί ςτόχοι μετά 
το ΣΔΕ 

Συνεχεία Τεχνικι ςχολι 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

                                              

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 5 ςτισ ερωτιςεισ του Γ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ του 
Γιϊργου 

Γνϊμθ για το μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Θετικι 
Λιψθ γνϊςεων 

Αίςκθμα προςωπικισ 
ανάπτυξθσ 

Κατάταξθ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Επαρκισ  
/Υψθλι 

Αξιολόγθςθ 

Γνϊςεισ 

Συμπεριφορά ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Υψθλι 
κατάταξθ 

Κατανόθςθ διαφορετικϊν 
γνωςτικϊν 

επιπζδων/αυτοπεποίκθςθ 

Εναςχόλθςθ με το μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ εκτόσ ΣΔΕ 

Υψθλι Ελεφκεροσ χρόνοσ 

Δυςκολία ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Μερικι Νζεσ γνϊςεισ 

Βακμόσ χριςθσ προθγοφμενων 
γνϊςεων ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 

γραμματιςμοφ 
Μζτριο 

Βαςικζσ πράξεισ, εκτόσ 
διαίρεςθσ 

Μετατροπζσ αρικμϊν 

Αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα του 
αρικμθτικοφ γραμματιςμοφ 

Βακμολογικι Κφροσ 

Άποψθ για τον εκπαιδευτικό του ΣΔΕ Θετικι Υπομονι 

Αλλαγζσ ςτο μάκθμα του αρικμθτικοφ 
γραμματιςμοφ 

Καμία αλλαγι Καμία ςκζψθ 

Αλλαγι ςτθ γνϊμθ για τα μακθματικά Πχι 
Δεδομζνθ αξία του 

επιςτθμονικοφ πεδίου 

Αλλαγι ςτθ χριςθ των μακθματικϊν 
ςτθν κακθμερινότθτα 

Μεγάλθ 

Χρθματικζσ ςυναλλαγζσ 

Τρόποσ ςυλλογιςμοφ 

Επόμενοι εκπαιδευτικοί ςτόχοι μετά το 
ΣΔΕ 

Λιξθ Εφρεςθ εργαςίασ 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                                     

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 1 ςτισ ερωτιςεισ του Δ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ.  

Ο λόγοσ του 
Γιάννθ 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν κοινωνία 

Ραράγοντεσ αναφερόμενοι 
ςτισ ςχζςεισ εντόσ κοινωνικοφ 

ςυνόλου    
Κοινωνικό κφροσ           

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ 

Εργαςία 

Τεχνολογία 

Επιπλζον απαιτοφμενα 
προςόντα 

Εφρεςθ εργαςίασ Ανεργία 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

                                                      

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 2 ςτισ ερωτιςεισ του Δ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

 

 

 

  

Ο λόγοσ τθσ  
Ελζνθσ 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν κοινωνία 

Ατομικοί παράγοντεσ                      Κριτικι ςκζψθ 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ 

Εργαςία 

Κατανόθςθ 

Διατιρθςθ κζςθσ 

Εφρεςθ εργαςίασ Ανεργία 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 

                                                       

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 3 ςτισ ερωτιςεισ του Δ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο λόγοσ τθσ  
Άννασ 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν κοινωνία 

Ραράγοντεσ αναφερόμενοι 
ςτισ ςχζςεισ εντόσ κοινωνικοφ 

ςυνόλου    
Ενοποίθςθ 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ 

Εργαςία Διατιρθςθ κζςθσ 

Εφρεςθ εργαςίασ Ανεργία 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 



 
 

                                                      

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 4 ςτισ ερωτιςεισ του Δ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο λόγοσ τθσ 
Χριςτίνασ 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν κοινωνία 

Ραράγοντεσ αναφερόμενοι 
ςτισ ςχζςεισ εντόσ κοινωνικοφ 

ςυνόλου    
Εμπιςτοςφνθ 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ Εφρεςθ εργαςίασ Ανεργία 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Μοναδικι 

απάντθςθ μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ 

μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

(≥2 ατόμων) 



 

                                                      

 
Απαντιςεισ του εκπαιδευόμενου 5 ςτισ ερωτιςεισ του Δ’ μζρουσ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ο λόγοσ του 
Γιϊργου 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν κοινωνία 

Ατομικοί παράγοντεσ Ρροςαρμοςτικότθτα 

Αξία μακθματικισ γνϊςθσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ 

Εργαςία 
Επιπλζον απαιτοφμενα 

προςόντα 

Εφρεςθ εργαςίασ Ανεργία 

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 

Μοναδικι απάντθςθ 
μεταξφ των 

εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Κοινι απάντθςθ μεταξφ 
των εκπαιδευόμενων του 

ΣΔΕ (≥2 ατόμων) 



 
 

Γ. Ζγκριςθ ζρευνασ 

 



 




