ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία
Καξαηάζηνπ Εσή

Σίηινο Δξγαζίαο:
Οη πεπνηζήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ γηα ην θιίκα
απνδνρήο θαη νη ζηξαηεγηθέο ελίζρπζήο ηνπο.

Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή:
. Απγεηίδνπ - Καζεγήηξηα (επόπηξηα)
Α. Γξεγνξηάδεο – Δπίθνπξνο θαζεγεηήο
Η. Μπέηζαο- Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Φιώξηλα, 2015

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

Εσή Καξαηάζηνπ
Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Copyright © ΚΑΡΑΣΑΗΟΤ ΕΧΖ, 2015
Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved.

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ‟
νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε,
απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο
θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην
παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ
ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηε ζπγγξαθέα.

2

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

6

ΠΔΡΗΛΖΦΖ

7

ABSTRACT

8

ΔΗΑΓΧΓΖ

9

Α. ΠΛΑΗΗΧΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

14

Α.1 ρνιηθφ θιίκα

14

Α.2 Θεηηθφ θιίκα ηάμεο

16

Α.3 Απνδνρή

17

Α.4.Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπ θιίκαηνο ηεο

19

ηάμεο
Α.5 Πξνβιεκαηηθή ή θπζηνινγηθή επηζεηηθφηεηα

21

Α.6 ρνιηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζην πξφβιεκα κε απνδνρήο

23

Α.7.ηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο

34

Α.8 ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

46

Α.9 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ

46

Β. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

47

Β.1 πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα

47

Β.2 Ζ ηερληθή ηεο έξεπλαο

47

Β.3 Γηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ

48

Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

50

Γ.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

50

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
Γ.1.1 Δπηδηψμεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ

50

3

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

Γ.1.2 Σα πξνθίι ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ

51

Γ.1.3 Εεηήκαηα απνδνρήο θαη αίηηα

55

Γ.1.4 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο ην κνλαδηθφ δήηεκα απνδνρήο ζηελ

63

ηάμε. Πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Γ.1.5 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη ε έιιεηςε θιίκαηνο απνδνρήο σο

65

δεηήκαηα. Πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Γ.1.6 Οη εθπαηδεπηηθνί σο ηζχλνληεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηάμεο. Πεξηπηψζεηο

67

εθπαηδεπηηθψλ.
Γ.1.7 ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο απνδνρήο ζηελ ηάμε

67

Γ.1.8 πζρέηηζε απφςεσλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ

70

Γ.1.9 χλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ

73

Γ2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

78

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
Γ.2.1 Δπηδηψμεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ

78

Γ.2.2 Σν πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ

85

Γ.2.3 Εήηεκα απνδνρήο-αίηηα ζηξαηεγηθέο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ

89

Γ.2.4 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο ην κνλαδηθφ δήηεκα ζηελ ηάμε.

90

Πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Γ.2.5 Ζ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

92

παηδηνχ σο δήηεκα ζηελ ηάμε. Πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Γ.2.6 Ζ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο σο ην κνλαδηθφ δήηεκα ζηελ ηάμε.

92

Πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Γ.2.7 Αίηηα κφλν ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ. Πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ.

94

Γ.2.8 Αίηηα κφλν ζηνπο εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο. Πεξηπηψζεηο

94

4

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

εθπαηδεπηηθψλ.
Γ.3 πζρέηηζε απφςεσλ ησλ ελ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ

95

Γ.4 χλνςε απνηειεζκάησλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ

99

Γ.ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

104

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

115

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΡΔΤΝΑ

115

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

116

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΔΡΧΣΖΔΧΝ

116

ΠΗΝΑΚΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

116

ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

118

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

135

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
ΔΔ: Δξεπλεηηθφ εξψηεκα
ΠΠ: Πίλαθαο παξαξηήκαηνο

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ
Πεπνηζήζεηο, Δθπαηδεπηηθνί, Απνδνρή, Εήηεκα, ηξαηεγηθέο

5

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

Δπραξηζηίεο

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, ηελ θα
Απγεηίδνπ νθία, γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σελ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε δηαξθή βνήζεηά ηεο,
ηελ ππνζηήξημή ηεο, αιιά θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηεο, κε ζρφιηα θαη
παξαηεξήζεηο θαηά ηελ ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θπξίνπο Γξεγνξηάδε Α. θαη Μπέηζα Η., πνπ
δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο επηβιέπνληεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ, γηα ηε βνήζεηα
θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηε παξνχζα κειέηε εμεηάδνληαη νη δειψζεηο 38 (ελ ελεξγεία) θαη 25 (ππνςεθίσλ)
εθπαηδεπηηθψλ, ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζρεηηθά κε ην θιίκα
απνδνρήο ζηελ ηάμε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζήο ηνπο. ε εξσηεκαηνιφγην κε
αλνηθηέο εξσηήζεηο θαηαγξάθνληαη αξρηθά, νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπο, έπνληαη ηα
πξνβιήκαηα απνδνρήο πνπ αλαγλσξίδνπλ ζηελ ηάμε θαη ηα αίηηά ηνπο θαη ηέινο νη
ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απνδνρήο.
Τηνζεηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Milies & Huberman, 1994). Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ έλα
ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε · πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο
πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ απνδνρή πνπ εθδειψλνπλ νη ζπλνκήιηθνη κεηαμχ ηνπο,
ελψ απφ ηνπο ππνςεθίνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κέζα απφ ηηο ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ. ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα
ζηελ ηάμε, νη εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ ην πξφβιεκα θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα παηδηά
-πεξηζζφηεξν ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο θαη ζηα παηδηά κε «άζρεκε» ζπκπεξηθνξά, ελψ νη θνηηεηέο ζηελ έιιεηςε θιίκαηνο απνδνρήο, φπσο γίλεηαη θαλεξφ ζηηο
θιεηζηέο παξέεο- θιίθεο ησλ παηδηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (ελ ελεξγεία θαη
ππνςήθηνη), επηξξίπηνπλ ηα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
παηδηνχ, ελψ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθνινπζνχλ σο αίηηα νη εμσζρνιηθνί
παξάγνληεο θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ην πιαίζην ηεο ηάμεο. Παξ‟ φια απηά, θαη ζηηο δχν
νκάδεο, ε θαηεγνξία κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, είλαη απηή ηεο νηθνγέλεηαο «σο
θχξηα πεγή ησλ επζπλψλ». ηε έξεπλα παξαηεξείηαη δείγκα εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ
αληηκεησπίδνπλ ηελ έιιεηςε απνδνρήο σο ζρεζηαθφ δήηεκα, αιιά απιά ην
πεξηγξάθνπλ σο πξφβιεκα. ρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, θαη νη δχν
θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νξζέο ηερληθέο
αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο πνπ ηνπο απαζρνιεί, πνπ παξ‟ φια απηά δελ νδεγνχλ
απφ κφλεο ηνπο ζηελ ππέξβαζή ηνπ. Δληέιεη, δελ παξαηεξήζεθαλ ζπζρεηίζεηο ησλ
επηδηψμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην δήηεκα ηεο απνδνρήο
θαη ηα αίηηά ηνπ.
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ABSTRACT
This study examined the 38 early childhood education teachers and 25 student
teachers, in Central and Western Macedonia, in an open-ended questionnaire
regarding their concerns about classroom climate and peer acceptance (concerns,
reasoning, related strategies). By using the qualitative analysis of the questionnaire
data it is evident that the majority of teachers are seeking a positive school climate;
meaning more acceptance (in-service teachers) and more positive attitudes and
positive emotions (student teachers). About the perceived problems in their
classrooms, teachers identify the problem mainly in relation to the specific
characteristics of children, these being mainly attributed to the existence of foreign
students in the class and children with negative behavior. Student‟s teachers perceive
as a problem the lack of peer acceptance and the existence of cliques. Most teachers
(both in-service and pre-service) attribute the causes of the problem to the
characteristics of children and the family background. Important is the fact that some
teachers do not address the problem of non- acceptance as a relational one. Regarding
coping strategies, most teachers referred to several techniques, which nevertheless do
not lead necessarily to overcoming the problem. Finally, no correlations were found
among teachers‟ general goals and their beliefs about peer acceptance and related
factors.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο ηνκέαο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη φηη παξέρεη ζε παηδηά
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππφβαζξσλ, εξεζίζκαηα
ηθαλά λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ
εχθνιε κεηάβαζή ηνπο ζηελ επφκελε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Οηθνλνκίδεο, 2009). Ο
ρψξνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, απνηειεί έλα πεξηβάιινλ
κάζεζεο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δελ πξέπεη λα
έρνπλ ρψξν ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο θαη μελνθνβίεο. Δθηηκήζεθε,
ζχκθσλα κε ηνλ Maragliano (1985, νπ. αλαθ. ζην Γνπιή, 2007), σο ν ρψξνο φπνπ ηα
παηδηά ζα είραλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ φρη κφλν βαζηθέο γλψζεηο αιιά θαη
θνηλσληθέο ζρέζεηο.
Σα παηδηά ζην λεπηαγσγείν εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο,
επηδίδνληαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο παξαθίλεζεο θαη
ησλ εξεζηζκάησλ αλαπηχζζνπλ λνεηηθή ηθαλφηεηα, θξηηηθή ζθέςε θαη ειεπζεξία ηεο
έθθξαζεο. Σν λεπηαγσγείν απνηειεί έλαλ ρψξν φπνπ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ
ηαπηφηεηά ηνπο αηνκηθά, αιιά θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή κε ηνπο άιινπο. Ζ
αιιειεπίδξαζε απηή θαηέρεη εμέρνπζα ζεκαζία ζχκθσλα κε εκπεηξηθά ζηνηρεία.
Υαξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο Birch & Ladd (1997) θαη Zins et al. (2004, νπ.
αλαθ. ζην Han, 2009), ε ηθαλφηεηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο
απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν αλάπηπμεο γηα ηα κηθξά παηδηά.
Ζ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ζηελ ηάμε θαίλεηαη λα παξέρεη έλα ζεκαληηθφ
πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά καζαίλνπλ, εμαζθνχληαη θαη ηειεηνπνηνχλ ην
«δνχλαη θαη ιαβείλ» πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Ζan,
2009). Όπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα ησλ Birch & Ladd (1997) θαη λεφηεξα ηεο Han
(2009), νη έξεπλεο ησλ Kupersmidt, Coie & Dodge, (1990) θαη Parker & Asher (1987)
επηβεβαηψλνπλ φηη δχζθνιεο ζρνιηθέο ζρέζεηο θπξίσο ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε,
απνηεινχλ ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηε
κεηέπεηηα δσή. Γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ηνπ
λεπηαγσγείνπ, ε πξψηε αλάγθε είλαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ
ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ηνπ παηδηνχ θαη ε απνδνρή ηνπ απφ ηελ νκάδα, ζχκθσλα κε
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ηνπο Malikiosi-Loizos (2000, νπ. αλαθ. ζην Γνπιή, 2007) θαιχπηεη ηηο εζσηεξηθέο
αλάγθεο ηνπο, ψζηε λα κελ εκθαληζηεί κεηέπεηηα θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.
Oη λεπηαγσγνί, ζχκθσλα κε ηνπο Bhavnagri & Samuels (1996) έρνπλ δψζεη
κεγάιε βαξχηεηα ζηελ «πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο» ζε κηθξά παηδηά. Ζ
παξνπζία ελφο πεξηβάιινληνο ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, αγάπεο, νκφλνηαο θαη
απνδνρήο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ χπαξμε ελφο
θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ψζηε φινη νη καζεηέο λα ληψζνπλ άλεζε θαη
αζθάιεηα θαη λα κπνξέζνπλ λα εθθξαζηνχλ (Coelho, 1998 θαη Μαηζαγγνχξαο,
2000). Απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζν
απηή ε αλάγθε έρεη ηθαλνπνηεζεί, θαη αλ φρη, κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο λα θηλεζεί
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Μαηζαγγνχξαο, 2000)
χκθσλα κε ηνπο Kνληάθν θαη ηακάηε (2002, ζει 8-9):
«Οη λεπηαγσγνί νθείινπλ λα εγγπώληαη έκπξαθηα, κε ζεηηθέο ιεθηηθέο ή κε ζηάζεηο
θαη ζπκπεξηθνξέο (Kνληάθνο- Πνιεκηθόο, 2000), ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ
έθθξαζεο ησλ λεπίσλ ζε έλα λεπηαγσγείν ην νπνίν ζα απνηειεί εξγαζηήξη δσήο
(Mαζζηάιαο, 1984) κε δηαζθαιηζκέλν ην ήπην παηδαγσγηθό θιίκα (Ξαλζάθνπ,
1998), όπνπ ν θόβνο, ε ελνρή, ην άγρνο, ε απνζάξξπλζε θαη ε ππεξβνιηθή
θαζνδήγεζε ζα έρνπλ εθκεδεληζηεί από ηε ζηνξγηθή αγάπε, ηε δεκηνπξγηθή θαη
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρηθόηεηα, ηελ πιήξε θαηαλόεζε (Rogers, 1983) θαη απνδνρή
θάζε λεπίνπ ζηελ νκάδα, κε ην βαζκό αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο…»
Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηεξεπλά ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(ππνςεθίσλ θαη ελ ελεξγεία) ζηελ ηάμε θαη θαηά πφζν ζρεηίδνληαη κε ηελ επηδίσμε
ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε. Αθφκε, κειεηά ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην
θιίκα απνδνρήο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζήο ηνπο. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζηα εμήο
θεθάιαηα:
ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε, ζρεηηθή κε ην θιίκα ηεο ηάμεο, ηηο πεπνηζήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γη‟ απηφ, ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
κε απνδνρή ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ελφο
θιίκαηνο απνδνρήο ζηελ ηάμε.
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ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη
ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,
πνπ δηεμήρζε ζε ελ ελεξγεία θαη ππνςεθίνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηα
απνηειέζκαηα

ζπλνπηηθά

παξαηεξνχκε

ηηο

επηδηψμεηο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηά πφζν ζπλδένληαη κε έλα ζεηηθφ θιίκα, ηα
πξνβιήκαηα απνδνρήο ζηελ ηάμε αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
ελίζρπζήο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνί.

πνπ
Αθφκε

δειψλνπλ

ελ

παξαηεξνχκε

ελεξγεία
ηη

θαη

εληνπίδεηαη

ππνςήθηνη
απφ

ηηο

εθπαηδεπηηθνχο σο πξφβιεκα ζηελ ηάμε θαη ηα αίηηά ηνπ θαη ηέινο,
αλαθέξνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη θαηά
πφζν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
ην ηέηαξην θεθάιαην θα χζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ, γίλεηαη ζρνιηαζκφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε
βηβιηνγξαθία- αξζξνγξαθία. Δπηπξνζζέησο, θαηαδεηθλχεηαη θαηά
πφζν θαη πνηνη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ηάμεο
ζε ζρεζηαθφ πιαίζην, ελψ ηέινο θαηά πφζν νη ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ δείρλνπλ ηελ ελεκεξφηεηά ηνπο ή κε γηα πξνβιήκαηα
απνδνρήο.
ην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο
έξεπλαο αιιά θαη ηελ αλάγθε κειινληηθήο ελαζρφιεζεο επί ηνπ
ζέκαηνο.
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ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΔΡΔΤΝΔ
Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Hoy & Weinstein
(2006), κεγάιν ζψκα έξεπλαο έρεη επηθεληξσζεί γχξσ απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (eg. Borko & Putnam, 1996 ; Clark & Peterson, 1986
; Richardson, 1994, 1996 ; Woolfolk Hoy & Murphy, 2001 etc).
Νεφηεξα, έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο γλψζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή εζηίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο γλσζηηθέο
ιεηηνπξγίεο (Drang, 2011). Οη Hoy θαη Weinstein (2006) έρνπλ ζθηαγξαθήζεη κεξηθά
απφ ηα θεληξηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο
πεπνηζήζεηο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο.
Μνιαηαχηα, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Όζεο
κειέηεο έρνπλ γίλεη, επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε γεληθνχο ηξφπνπο θαη
ειάρηζηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο. Δπηπιένλ, πνιιέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ην
γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί θέξλνπλ αλαπφθεπθηα καδί ηνπο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο
θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη αλαγθαίν λα θαζνδεγεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζθνπφ λα
πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηδίσο φηαλ ε δηδαζθαιία έρεη λα
θάλεη κε καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θπιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά ππφβαζξα (Irvine, 2003 ;
Tatum, 1997; Villegas & Lucas, 2002 & Weinstein, 2002, νπ. αλαθ. ζην Han, 2009).
ρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ, φπσο αλαθέξεη θαη ε La Greca
(1980), αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο γχξσ απφ ηελ εμέηαζε ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ή
αλαπηπμηαθψλ πηπρψλ αιιά θαη εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (eg. Asher, Singleton, Tinsley,
& Hymel, 1979; Gottman, Gonso, & Rasmussen, 1975), αιιά θαη ζηε ζρνιηθή
απνδνρή (Coie & Kupersmidt, 1983 ; Hartup, 1983; Rosenblum & Olson, 2010).
ρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο κε απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ, ή
δπζθνιηψλ απνδνρήο, φπσο δηαθαίλεηαη ζην Asher & Gottman (1981:125) αιιά θαη
ζην La Greca (1980) , έλα ζψκα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ θηλήζεθε πξνο ηελ αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα λα δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαηάιιειεο
θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ζηα παηδηά (eg. O‟ Conor, 1969 , 1972 ; Gottman, Gonso, &
Schuler, 1976; La Greca & Santogrossi, 1980; Oden & Asher, 1977). Καηά ηε
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δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο ζηφρεπαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (Fraser & Deer, 1983;
Fraser, Anderson, Walberg, 1982 & Fraser & O΄ Brien, 1985 νπ. αλαθ. θαη ζηε
δηπισκαηηθή ηεο Παλαγησηίδνπ, 2012). Άιιεο εξγαζίεο ζηφρεπαλ ζηε θαηαλφεζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο κε ηελ απνηειεζκαηηθή
κάζεζε θαη ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Haertel et al., 1981 ; Fraser et al.,
1987 νπ. αλαθ. ζην Παλαγησηίδνπ, 2012). χκθσλα κε ηε Han (2009), έλαο αξηζκφο
λεφηεξσλ εξεπλεηψλ έρνπλ πξνηείλεη κηα επξεία πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
παηδηψλ (File, 1993; Fox, Cupp, Rutter, Cupp, & Strain, 2003; Katz & McClellan,
1997; Kemple, 2004; Kostelnik, Whiren, Soderman & Gregory, 2006).
εκαληηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έρεη θαηαβιεζεί γηα λα εληνπηζηνχλ νη
παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα επίπεδα απνδνρήο ζηελ ηάμε, φπσο αλαθέξεηαη ζηε
κειέηε ησλ Vannatta, Gartstein, Zeller & Noll (2009). Oη Parker et al. (2006),
αλαθέξνληαη κελ ζηε ζεκαζία ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ
πνπ ππάξρνπλ, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ (πρ. ζηελ
επηζεηηθφηεηα) ή ζηηο πξν-θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε ζπκπεξηθνξά αλακθίβνια ζπλδέεηαη κε ηελ απνδνρή
απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο έξεπλεο ησλ Coie et al. (1990), ησλ
Hymel et al. (1993), θαη ηέινο ησλ Langlois & Downs (1979), ηα παηδηά κπνξνχλ
επίζεο λα θεξδίζνπλ ηελ απνδνρή απφ ηνπο άιινπο επεηδή έρνπλ πξνζσπηθέο
δπλαηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο πνπ απνηηκψληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ή ηελ θνηλσλία.
πγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα φπσο ε ειθπζηηθφηεηα, ε αζιεηηθή ηθαλφηεηα, θαη ε
αθαδεκατθή επάξθεηα δελ είλαη εγγελψο ζπληζηψζεο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο,
σζηφζν, θαη νη ηξεηο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο
(Vannatta et al., 2009).
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Α. ΠΛΑΗΗΧΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Α.1 ρνιηθό θιίκα
Σν ζρνιηθφ θιίκα έρεη νξηζηεί σο:
"Τν καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη νη ζρέζεηο κέζα ζε έλα ζρνιείν θαη ζηε ζρνιηθή
θνηλόηεηα».
Έλα ζεηηθό ζρνιηθό θιίκα ππάξρεη κόλν όηαλ όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο
αηζζάλνληαη αζθαιείο, θαηόηαλ πξνσζνύληαη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
αιιειεπηδξάζεηο. Οη αξρέο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο πξέπεη λα
ελζσκαησκέλεο ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ελόο ζεηηθνύ
ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ζηνλ πνιηηηζκό ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ. Έλα ζεηηθό θιίκα είλαη
έλα θξίζηκν ζπζηαηηθό ηεο πξόιεςεο ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο (Program
Memorandum No. 145, “Progressive Discipline and Promoting Positive Student
Behaviour” (December 5, 2012).
Σν ζρνιηθφ θιίκα αλ είλαη ζεηηθφ, κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα εκπινπηηζκέλν
πεξηβάιινλ, ηφζν γηα ηε πξνζσπηθή αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ καθξνπξφζεζκε
επηηπρία ηνπ παηδηνχ (ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγέικαηνο). Οη καζεηέο έρνπλ
αλάγθε απφ έλα ζεηηθφ θιίκα πνπ λα επλνεί ηελ κάζεζε, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο
επηζπκεί λα εξγάδεηαη θαη λα δεκηνπξγεί ζε κηα θηιηθή θαη επράξηζηε αηκφζθαηξα.
χκθσλα κε ην Freiberg (1998) αιιά θαη ζην Marshall, 2004:22, ην ζρνιηθφ θιίκα
κπνξεί λα είλαη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ή
ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε κάζεζε.
Έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Kuperminc et al. (1997),
έρεη ζπζρεηηζζεί κε ιηγφηεξεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά
πξνβιήκαηα γηα ηνπο καζεηέο (Marshall, 2004 & Liu,2010). Καηά ηνλ Freiberg, ην
ζεηηθφ θιίκα απμάλεη ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, βνεζάεη ην αίζζεκα απηνεθηίκεζήο ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηε
ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνληαο
έηζη ζεηηθά ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ (Μπνχηζθνπ, 2012).
ηνλ αληίπνδα, έλα αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα απψζεζεο,
θζνξάο θαη απνγνήηεπζεο ζηα παηδηά θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηε πνηφηεηα εξγαζίαο
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πνπ

πξνζθέξεη

ν

εθπαηδεπηηθφο

κε

ζπλέπεηα

λα

ειαρηζηνπνηείηαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006: 29 ·
Μπνχζθνπ, 2012). Μπνξεί λα απνηξέςεη αθφκε θαη ηε βέιηηζηε κάζεζε θαη
αλάπηπμε , φπσο αλαθέξνπλ νη Freiberg et al. (1998), θαη πηνζεηνχληαη κεηέπεηηα απφ
ηνπο Reynolds & Miller (2003) θαη Marshall (2004). Αληίζεηα απφ ην ζεηηθφ θιίκα
πνπ πξνάγεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ην αξλεηηθφ θιίκα απνγνεηεχεη
θαη απνζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, κε εκθαλή
αληίθηππν ζηα ίδηα ηα παηδηά. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη αληηιήςεηο γηα ην
ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηα
αγφξηα, λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο πςεινχ θηλδχλνπ κηα ππνζηεξηθηηθή κάζεζε θαη
έλα πεξηβάιινλ γηα πγηή αλάπηπμε θαη ηέινο λα πξνιακβάλνληαη νη αληηθνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο (Haynes, 1998; Kuperminc et al., 1997 νπ. αλαθ. ζην Marshall, 2004).
χκθσλα κε ην πξφγξακκα Memorandum (No. 145, “Progressive Discipline
and Promoting Positive Student Behaviour”, 2012), έλα ζρνιηθφ θιίκα εξκελεχεηαη
σο ζεηηθφ, φηαλ εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ θαηαζηάζεηο:


Όια ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά αηζζάλνληαη αζθαιή θαη
απνδεθηά.



Όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ, είλαη δίθαηα,
δείρλνπλ θαινζχλε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη δεκηνπξγνχλ πγηείο ζρέζεηο
απαιιαγκέλα απφ δηαθξίζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο.



Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ξφινπο φπσο ηνπ ππνζηεξηθηή θαη ηνπ εγέηε ζε
ζέκαηα φπσο πρ. ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο,



Όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη θπξίσο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε
αλνηρηφ θαη ζπλερέο δηάινγν.



Οη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο δηαπλένπλ ην θιίκα
ηνπ ζρνιείνπ.



Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο
δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία φισλ ησλ
καζεηψλ θαη ηέινο,



Όηαλ δίλεηαη ε θαζνδήγεζε θαη ε βνήζεηα ζε θάζε καζεηή γηα λα επηηχρεη ζε
έλα πεξηβάιινλ πςειψλ πξνζδνθηψλ.
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Οη Wubbels, Brehelmans & Hooymayers (1991), θαζψο θαη νη Johnson &
Johnson (1993), κειέηεζαλ ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηηο ζπλέπεηέο
ηνπο σο κεκνλσκέλεο έλλνηεο, ελψ άιινη εξεπλεηέο (Oser, Dick & Party, 1992, νπ.
αλαθ. ζην Υνχπαο, 2010) ππνζηήξημαλ ηε ζεκαζία ηεο ηαπηφρξνλεο κειέηεο ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ κεζφδσλ αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο, αιιά θαη επξχηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.

Α.2 Θεηηθό θιίκα ηάμεο
Σν θιίκα ηεο ηάμεο (classroom climate), νξίδεηαη σο ε ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε κηα ηάμε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Borich, 1999 νπ. αλαθ. ζην Μπαξαιφο& Φσηνπνχινπ,
2010). Δπίζεο, αλαθέξεηαη σο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ή πεξηγξάθεηαη κε φξνπο φπσο
αηκφζθαηξα, πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Έλαο πην νινθιεξσκέλνο φξνο
είλαη απηφο ησλ Kowalski & Reitzug (νπ. αλαθ. ζην Dietrich & Bailey, 1996:16),
πνπ ζεσξνχλ ην θιίκα ηεο ηάμεο σο «κηα ζθαηξηθή δνκή πνπ απνηειείηαη από ηνλ
πνιηηηζκό, ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θαη ηηο
αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο».
Καηά ηνπο Dunn & Harris (1998) θαη κεηέπεηηα απφ ηνπο

Μπαξαιφο &

Φσηνπνχινπ (2010), νη θξίζεηο γηα ηε θχζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο βαζίδνληαη ζηηο
θνηλέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη
θπζηθέο πιεπξέο απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οη Creemers & Reezigt (2003, νπ. αλαθ ζην Μπαξαιφο, Φσηνπνχινπ, 2010),
φηαλ αλαθέξνληαη ζην θιίκα ηεο ηάμεο, δηαθξίλνπλ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο
δηαζηάζεηο:
1.Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (π.ρ. κέγεζνο, ζέζε κέζα ζην ζρνιείν)
2. Σν θνηλσληθφ ζχζηεκα (ζρέζεηο θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ θαη
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ)
3.Σν ηαθηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηάμεο (δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ, άλεζε)θαη ηέινο
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4.Σηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ
ηνπο (ζεηηθέο πξνζδνθίεο, αίζζεκα απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, επαγγεικαηηθή
ζηάζε).
Οη Manning & Saddlemire (1996), πξνζζέηνπλ ζηηο παξαπάλσ πηπρέο, ηελ
εκπηζηνζχλε, ην ζεβαζκφ, ηελ ακνηβαία ππνρξέσζε αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ
επεκεξία ηνπ άιινπ. Ζ άπνςε απηή ελζηεξλίδεηαη θαη κεηέπεηηα απφ ηνπο Yusof
(2012), αιιά θαη ζηε δηπισκαηηθή ηεο νπιηψηε, (2008:41).
Ζ ζεκαζία ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο είλαη κεγάιε θαζψο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά
εθπαηδεπηηθά θαη ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (Freiberg et al., 1998 ; Marshall, 2004 ; Yusof, 2012).
Αξθεηνί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ην θαιφ θιίκα ηεο ηάμεο νδεγεί ζηε βίσζε κηαο
ζπλαηζζεκαηηθήο ζχλδεζεο κε ην ζρνιείν, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ
χπαξμε ιηγφηεξσλ πξνβιεκάησλ. χκθσλα κε έξεπλεο, νη καζεηέο απνθεχγνπλ ηηο
ηάμεηο πνπ βηψλνπλ έλα αξλεηηθφ θιίκα, ή ζηα νπνία αηζζάλνληαη φηη δε ηαηξηάδνπλ
(Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ. 2003, 2004). Ζ δχλακε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαζξεπηίδεηαη
ζε θάζε ηάμε θαη ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ θαίλεηαη εχθνια ζε θάζε έλαλ
πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο αληηθξίδεη κηα επράξηζηε
αηκφζθαηξα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε επίδνζε ησλ
καζεηψλ (Μαξνχδαο, Μπειαδάθεο, 2006 νπ. αλαθ. ζην Μπνχηζθνπ, 2012).

Α.3 Απνδνρή
ην παξειζφλ, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο
αλαθεξφηαλ ζηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ή ήηαλ ζρεηηθέο κε ηελ εθεβεία. Σα ηειεπηαία
ρξφληα παξαηεξήζεθε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ
ζπλνκειίθσλ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ πεξίνδνο απηή θαίλεηαη λα είλαη θξίζηκε γηα
ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Johnson, Ironsmith, Snow & Poteat, 2000).
Γηα ηνλ Hartup (1983), αιιά θαη κεηέπεηηα γηα ηνπο Sebanc, Pierce, Cheatham
& Gunnar (2003), ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ γίλεηαη
νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο. Μέζα ζε νκάδεο
ζπλνκειίθσλ, ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαη ζηε ζπλέρεηα
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ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ θέξεη ζηελ νκάδα, φζν θαη
ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο (Hatch, 1987). Οη
θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο ζηε πξψηκε παηδηθή ειηθία έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο ηα
ηειεπηαία 20 ρξφληα, θπξίσο επεηδή, φηαλ ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ σο απνδνρή απφ
ηνπο ζπλνκειίθνπο, ζπλδένληαη κε ζεηηθά αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα (Hymel,
Rubin, Rowden, & LeMare, 1990).
Ζ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη νη ζεηηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο απνηεινχλ
φπσο πξναλαθέξζεθε, θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ νκάδα
ησλ ζπλνκειίθσλ παίδεη φιν έλα θαη κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπο, θαζψο ηα
παηδηά κεγαιψλνπλ (Crosby, Fireman & Clopton, 2011), θαη απνηειεί ζεκαληηθφ
ρψξν κέζα ζηελ νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ ζεηηθνχο ηξφπνπο
αιιειεπίδξαζεο. Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή, γλσζηαθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ
(Kupersmidt & Coie, 1990 ; Walker, 2004).
χκθσλα κε παιηφηεξεο έξεπλεο ησλ (Kupersmidt & Coie, 1990; ; Ladd &
Price, 1987, πνπ ελζηεξλίδνληαη θαη απφ λεφηεξεο φπσο ηεο Walker (2004) νη ζεηηθέο
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο απφ κηθξή ειηθία ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή
επάξθεηα θαη ηελ απνδνρή ζ‟ φιεο ηηο κεηέπεηηα ζρνιηθέο βαζκίδεο. Οη θησρέο
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζηελ παηδηθή ειηθία, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
αξλεηηθά ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ζε πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο θαη εμσηεξίθεπζεο
(Coie, Terry, Lenox, Lochman & Hyman, 1995 ; Ladd, 2006 ; Ladd & Gordon, 2003),
λα ζπκβάιινπλ ζηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο (Denham & Holt, 1993; Parker &
Asher, 1987; Parker, Rubin, Price & DeRosier, 1995 ;Sokolowski & Bost, 2005),
αιιά θαη ζε πξφσξε ζρνιηθή απφζπξζε, εγθιεκαηηθφηεηα, θαηάρξεζε νπζηψλ θαη
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (Asher, Oden &Gottman, 1977; Kupersmidt, Coie &
Dodge, 1990; Parker & Asher, 1987; Woodward & Fergusson, 1999 ; Walker, 2004).
πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα ησλ Asher & Coie (1990, νπ. αλαθ. ζην Rosenblum& Olson,
2010), ηα απνξξηπηφκελα θαη επηζεηηθά παηδηά είλαη εθείλα πνπ ζπλήζσο είλαη
ιηγφηεξν απνδεθηά ζηελ ηάμε θαη ζε θίλδπλν εκθάληζεο κεηέπεηηα πξνβιεκάησλ, ελψ
ηα απνκνλσκέλα θαη απνζπξφκελα παηδηά, δε βξίζθνληαη απαξαίηεηα ζε κειινληηθφ
θίλδπλν πξνζαξκνζηηθψλ πξνβιεκάησλ (Asendorpf, 1993; Cantrell & Prinz, 1985 ;
Rosenblum & Olson, 2010).
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Δλψ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζνπλ ζεηηθέο θαη
ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, γηα κεξηθνχο απηέο νη ζρέζεηο
είλαη γεκάηεο δπζθνιίεο (Walker, 2004). Ζ απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο κπνξεί
λα είλαη έλα αγρσηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ νδπλεξφ γεγνλφο γηα ηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο, επεηδή πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε πνιιαπιέο κνξθέο δπζθνξίαο.
Όια ηα παηδηά ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πιεγσκέλνπο σο απνηέιεζκα ηεο
απφξξηςεο (Tay-Lim &Gan, 2012). Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη
ε ζεκαζία ηεο απνδνρήο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ
ππιψλα γηα ηελ πγεία θαη κεηέπεηηα πνξεία ηνπ παηδηνχ.
Ζ θαζηέξσζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εθηηκάηαη, ζχκθσλα κε ηνπο Hart,
McGee & Hernandez et al. (1993 νπ. αλαθ ζην Arnold, Homrok, Ortiz, & Stowe,
1996), φηη είλαη κηα θξίζηκε πηπρή ηεο πξψηκεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ελψ ην
αληίζεην, θαηά ηνπο Kupersmidt, Coie, & Dodge (1990) θαη Parker & Asher (1987)
ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο.

Α.4 Πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπ θιίκαηνο ηεο
ηάμεο
Οη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηελ
θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή κάζεζε. Δίλαη εθείλνη πνπ δεκηνπξγνχλ
εμσηεξηθά πεξηβάιινληα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ (Hawkins ,
Doueck & Lishner, 1988 ; Solomon, Battistich, Kim , & Watson, 1997 ; Brock,
Nishida, Chiong, Grimm, & Rimm-Kaufman, 2007).
χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν θαη επξχηεξα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα επηδηψθνπλ απνθιεηζηηθά
ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ αιιά λα απνβιέπνπλ θαη ζηελ θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ. Γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή γίλεηαη αξρηθά ιφγνο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ
θηιίαο θαη θαηαλφεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, θαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ
πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ππνζηήξημεο απφ
θαη πξνο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Υνχπαο, 2010). Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Καςάιεο
(1988, νπ. αλαθ. ζην Υνχπαο, 2010) «ν εθπαηδεπηηθόο δελ απνβιέπεη κόλν ζε γλώζεηο
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θαη δεμηόηεηεο, αιιά θαη ζε εμίζνπ ζνβαξνύο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο
πλεπκαηηθέο

θαη

εζηθέο

αξεηέο,

δηάζεζε

δεκηνπξγηθόηεηα,

θξηηηθή

ηθαλόηεηα,

γηα

ζπλεξγαζία,

εξγαζία,

αλάιεςε

ζπλαηζζεκαηηθή

επζύλεο,
ηζνξξνπία,

απηνέιεγρν, θαη απηνπεπνίζεζε».
ε επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ Πεπνλάθε (ρ.ρ), φπσο αλαξηήζεθε ζηε ζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαίλεηαη φηη ην πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πην πνιχ απ‟ φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο,
είλαη ε εμαζθάιηζε ζηελ ηάμε ζπλζεθψλ, πνπ «δελ ζα ηεληώλνπλ ηα λεύξα ηνπο». Οη
πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο, έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηε δηαηήξεζε ηεο εξεκίαο ζηελ ηάμε θαη φ, ηη δηαζπά απηή ηελ εξεκία
ζεσξείηαη απνξξηπηέν. ηελ νπζία, παξ‟ φιν πνπ ηα παηδηά ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη
πεξηηξηγπξηζκέλα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, απαηηνχληαη λα πξάηηνπλ ζαλ λα είλαη
κφλα ηνπο αθφκα θαη ζην ειεχζεξν παηρλίδη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη δάζθαινη
ζεσξνχλ φηη κηα ήζπρε ηάμε, δειαδή κηα ηάμε πνπ ζέβεηαη ηνπο θαλφλεο, σο κηα
θαιή ηάμε, πξάγκα πνπ πεγάδεη απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, ελψ κηα ηάμε κε
θνηλσληθφ ζφξπβν ραξαθηεξίδεηαη σο δσεξή θαη θαθή. Φαίλεηαη φηη αξθεηνί
δάζθαινη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο
καζεηέο θαη δελ θαηαλννχλ πιήξσο ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο γηα ηε κεηέπεηηα
θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.
Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί, παξ‟ φιν πνπ γλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ ζην ζρνιείν, ζηε πξάμε θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη
πεξηζζφηεξν γηα ηελ εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηάμεο. Γη‟ απηνχο ε θνηλσληθή
αλάπηπμε έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ην «λα πξνζέρεηο ηνλ εαπηφ ζνπ», «λα δνπιεύεηο
θαιά κέζα ζηελ ηάμε», «λα ζέβεζαη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ άιισλ» θαη
ελ ηέιεη «λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο» θαη φρη κε ην λα δεκηνπξγήζεηο δεζκνχο θηιίαο
κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Han, 2009). χκθσλα κε ηνλ File (1994) oπ. αλαθ. θαη ζην
Han, 2009), νη λεπηαγσγνί δαπαλνχλ πνιχ ιίγν ρξφλν γηα ηε δηακεζνιάβεζε ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ. Όηαλ νη
εθπαηδεπηηθνί παξεκβαίλνπλ, ην θάλνπλ θπξίσο γηα παξαβάζεηο θαλφλσλ ή γηα
νδεγίεο θαη είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ,
θαίλεηαη φηη ε εζθαικέλε ζηάζε θαη αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ
δεκηνπξγία δεζκψλ θηιίαο ή ηελ θαηάδεημε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ σο θαζνιηθά
πξνβιεκαηηθψλ, έρεη αληίθηππν θαη ζην πψο αληαπνθξίλνληαη νη ίδηνη ζηα παηδηά ηνπο
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θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ (Rubin, Mills & RoseKrasnor (1989), φπσο πηνζεηείηαη θαη κεηέπεηηα απφ ηε Han (2009).
ρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην είδνο ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ επηδηψθνπλ, θαίλεηαη φηη νξηζκέλνη πξνηηκνχλ έλα απζηεξφ θαη
πεηζαξρεκέλν πεξηβάιινλ, ελψ άιινη έλα επράξηζην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα
ηνπο καζεηέο ζην νπνίν κπνξνχλ άλεηα λα εξγαζηνχλ θαη λα δηαθηλδπλεχζνπλ ιάζε.
Έλα πεξηβάιινλ κε θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε πνηθίια
πεξηβάιινληα θαη κε πνηθίιεο νκάδεο ζπλνκειίθσλ, ίζσο λα απνηειεί ην αλαγθαίν
ζπζηαηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ (Brotman, Gouley&
Teran, 2010). ηηο επηινγέο απηέο παίδνπλ ξφιν πνιινί παξάγνληεο φπσο ην θχιν, νη
εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο.

Α.5 Πξνβιεκαηηθή ή θπζηνινγηθή επηζεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ
Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ απνδεθηψλ ή κε ζπκπεξηθνξψλ δελ είλαη εχθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ζαθήλεηα. Δμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα
έρεη λα θάλεη κε ηε ζπρλφηεηα, ηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα, ην ρψξν, ηηο ζπλζήθεο θαη ηε
ζεκαζία πνπ έρεη γη‟ απηφλ πνπ εθδειψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη.
Σα φξηα ηεο αλεθηήο επηζεηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θνηλσληθφ
ζχζηεκα θαη επεξεάδνληαη απφ αηνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Λφγνπ
ράξε, ε επηζεηηθφηεηα εθθξάδεηαη πην έληνλα φηαλ ην Τπεξεγψ είλαη πην ραιαξφ ή
φηαλ νη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη αμίεο ην επηηξέπνπλ. Οη αμίεο θαη νη πξνζδνθίεο
βέβαηα κηαο θνηλσλίαο παξνπζηάδνπλ αιιαγέο κε ηνλ θαηξφ θαη δηαθέξνπλ απφ ηνλ
έλα πνιηηηζκηθφ ρψξν ζηνλ άιιν (Μεηζηψηε, 2008).
Όηαλ ην παηδί εθηνλψλεη ηελ επηζεηηθφηεηα κέζα ζε έλα πιαίζην θνηλσληθά
απνδεθηφ ηφηε θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ ειεγρφκελε εθηφλσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο
απνηειεί έλδεημε ηζρπξήο θαη ηζνξξνπεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. Σα φξηα ηεο
θπζηνινγηθήο επηζεηηθφηεηαο ζπλδένληαη θαη κε ηνλ ηξφπν έθθξαζήο ηεο π.ρ. ε
δηεθδίθεζε πνπ εκπεξηέρεη επηζεηηθφηεηα ζεσξείηαη πγηήο αληίδξαζε (Μεηζηψηε,
2008). Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθ`νξά κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε νξηζκέλα
πεξηβάιινληα φηαλ ηα παηδηά θαηαθηνχλ εγεηηθέο ζέζεηο. Όπσο δειψλεηαη ζε έξεπλα
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ησλ Stormshak, Bierman, Brushi, Dodge & Coie (1999), κεξηθά αγφξηα θαίλνληαη ζε
ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε
θπξίαξρσλ εγεηηθψλ ζέζεσλ (Perry, Perry, & Kennedy, 1992), ελψ ζε νξηζκέλα
πεξηβάιινληα νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη θαηάιιεια κέζα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο απηνπξνζηαζίαο θαη ηελ θαζνξηζηηθή επίηεπμε ζηφρσλ (Cairns,
Neckerman, & Cairns, 1989; Giordano, Cernkovich, & Pugh, 1986).
Όηαλ φκσο ε επηζεηηθφηεηα μεπεξλάεη ηα απνδεθηά -απφ ην πεξηβάιινλ- φξηα,
θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν αλεμέιεγθην, πξνθαιψληαο δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα
ζην παηδί αιιά θαη ζηνπο νκφηηκνχο ηνπ, ηφηε ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή. Αληίζεηα
παηδηά πνπ θαίλεηαη λα κε δηεθδηθνχλ πνηέ αθφκα θαη φηαλ είλαη ην αλακελφκελν λα
ζπκβεί, πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα κε ηα αγλνήζνπκε. Σν ίδην ηζρχεη θαη
γηα έλα παηδί πνπ εθδειψλεη επηζεηηθφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ θαη εθεί πνπ δελ
ρξεηάδεηαη (Μεηζηψηε, 2008).
Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη αξλεηηθά
κε ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο (Dodge et al., 1990 ; Hatzichristou, & Hopf,
1996; Ladd et al., 1988 ; Lemerise, 1997 & Rubin et al., 1998, ; Phillipsen, Bridges,
McLemore & Saponaro, 2009).Αληίζεηα, παξ‟ φιε ηε ζχλδεζε ηεο κε ηελ απφξξηςε
(Coie et al., 1990), πεξίπνπ ην έλα ηξίην έσο ην ήκηζπ απφ ηα αγφξηα πνπ
παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ απνξξίπηνληαη απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο (Bierman, 1986; Coie, Belding, & Underwood, 1988; Dubow, 1988;
Stormshak et al., 1999).
Γηα ηε Κνληνπνχινπ (2000, νπ. αλαθ. ζην Μεηζηψηε, 2008), είλαη δχζθνιν λα
ραξαθηεξίζνπκε κε αθξίβεηα κηα ζπκπεξηθνξά, λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο
πξνβιεκαηηθή ή κε απνδεθηή θαη ελ ηέιεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνζζήθε
«ηακπέιαο» ζην παηδί. ηφρνο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, δελ είλαη ε θαηαζηνιή
ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξψλ θαη εθθξάζεσλ, αιιά ε εθκάζεζε θνηλσληθά
απνδεθηψλ ηξφπσλ έθθξαζεο θαη εθηφλσζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα
κελ πξνθιεζνχλ αλεπηζχκεηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ πνκπφ αιιά θαη ζηνλ δέθηε απηήο
ηεο πξάμεο.
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Α.6 ρνιηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζην πξόβιεκα κε απνδνρήο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο, είλαη αλαπφθεπθηε ε χπαξμε θάπνησλ πεξηζηάζεσλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο πξνβιήκαηα (Γθφηνβνο, 2002). Οξηζκέλα απφ απηά κπνξεί λα
είλαη παξνδηθά θαη έθηαθηα θαη άιια λα ελππάξρνπλ ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα.
Σα πην ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηελ ηάμε αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε
ηεο, ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηνλ
πξνβιεκαηηθφ καζεηή, ζηελ καζεηηθή αδηαθνξία ζηελ ιαζεκέλε απηναληίιεςε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ (Γθφηνβνο, 2002), αιιά θαη ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
(Μαηζαγγνχξαο, 2000). Δπηπξνζζέησο, πξφβιεκα κπνξεί λα απνηειέζνπλ νξηζκέλεο
«ιαλζαζκέλεο» πξαθηηθέο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ κπνξεί αθνχζηα λα πξνσζήζνπλ ηε
δηαηψληζε ησλ ζηεξενηχπσλ ζηα παηδηά π.ρ. «Σα κεγάια αγφξηα δελ θιαίλε»,
«Κνξίηζηα, παξαθαιψ παίμηε φκνξθα», (Brotman, Gouley& Teran, 2010).
Πνιιέο απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ ζρνιείσλ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζρνιηθήο
βίαο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ν
εθπαηδεπηηθφο, φπνπ ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ειιηπνχο
ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε
αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή απνηπρία. Ζ παξαπάλσ πεξίπησζε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε
ηελ απνηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα εμαηνκηθεχζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε βάζε ηηο
αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (πρ. θχιν, αλαπεξία, πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο), ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο κε απνδνρήο ζηελ ηάμε.
εκαληηθά θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην
πνηα είλαη ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, πνηα είλαη ε πξνβιεκαηηθή θαη πσο
αληηκεησπίδεηαη. Οη αζπλεπείο θαη ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο αιιά
θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο γηα
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαίλεηαη λα πεξηζσξηνπνηνχλ θαη λα ζηηγκαηίδνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη λα δηαηαξάζζνπλ ηελ θιίκα ηεο ηάμεο (Sprague &
Horner, 2006 ; Απγεηίδνπ, 1997). Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη παξαθάησ νη
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζην θιίκα ζπλνρήο ηεο ηάμεο.
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1.Παξέεο- θιίθεο
Αξρηθά ζχκθσλα κε ηνπο Drewry & Clark (1983, νπ. αλαθ. ζην Απγεηίδνπ,1997)
θαίλεηαη φηη ηα παηδηά επηιέγνπλ ηνπο θίινπο ηνπο κε βάζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά
φπσο είλαη ε δεκνηηθφηεηά ηνπο, ε θνηλσληθή ηνπο ηάμε αιιά θη ε δνκή ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο. Άιιεο έξεπλεο, εζηηάδνπλ ζην ξφιν ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο
νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ. εκαληηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Hallinan (1978, νπ. αλαθ. ζην Απγεηίδνπ, 1997),
δηαδξακαηίδεη ε ακνηβαηφηεηα σο πξνο ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ. Οη κε ακνηβαίεο
επηινγέο ησλ παηδηψλ, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εμειηρζνχλ απφ φηη νη
ακνηβαίεο επηινγέο. Ζ ακνηβαηφηεηα φκσο έρεη ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ νκνηφηεηα
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρέζεο. Ζ νκνηφηεηα ζηηο ηθαλφηεηεο, ζηα ελδηαθέξνληα ή ζηα
εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ, ηα
παηδηά θπξίσο πνπ είλαη πην ζεηηθά θαη νπδέηεξα επηιέγνληαη σο θίινη πεξηζζφηεξν
ζπρλά απφ ηα παηδηά πνπ δείρλνπλ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα άιια (Masters &
Furman, 1983 νπ. αλαθ. ζην Απγεηίδνπ (1997).
Πέξα απφ ηε ζεκαζία ηεο ακνηβαηφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ,
ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα παίδεη θαη ε χπαξμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Σν
παξαπάλσ γεγνλφο θαίλεηαη λα εκπνδίδεη ηα παηδηά, κε ειιηπήο θνηλσληθέο
ηθαλφηεηεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο θαη λα δεκηνπξγνχλ εχθνια θηιηθέο ζρέζεηο.
Ζ χπαξμε απηψλ ησλ ππφ-νκάδσλ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα γηα ηε ζπλνρή
ηεο ηάμεο. Οη θιίθεο θαίλεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ην πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη
ζπιινγηθφηεηαο, αθνχ αξθνχληαη ζπλήζσο ζηελ ζχκπξαμε δπν έσο ελλέα κειψλ
ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, δπζρεξαίλνληαο ηελ είζνδν άιισλ κειψλ (Απγεηίδνπ,
1997).

2. «Πξνβιεκαηηθνί καζεηέο»
Δπζχλεο γηα ην πξφβιεκα ηεο ηάμεο θαίλεηαη λα απνδίδνληαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο «πξνβιεκαηηθνχο» ή ζηνπο θνηλσληθά απνκνλσκέλνπο
καζεηέο.
Αξρηθά φζνλ αθνξά ζηνπο πξνβιεκαηηθνχο καζεηέο ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία, νη λεπηαγσγνί αλαθέξνληαη θπξίσο ζε εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ είλαη
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πξνζθνιιεκέλνη ζηε λεπηαγσγφ, ζε απηνχο πνπ θάζνληαη ήζπρα φιε ηελ εκέξα αιιά
θαη ζε εθείλνπο πνπ επηηίζεληαη. Μηιάκε επνκέλσο θαηά ηνλ Γθφηνβν (2002, νπ.
αλαθ. ζην Απγεηίδνπ, 1997 · Γθφηνβνο, 2002) γηα πξνβιεκαηηθά παηδηά σο πξνο ηελ
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη δηζηαθηηθά θαη «ηζαπαηζνχιεδεο». Φαίλεηαη
δειαδή λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε δαζθάινπ καζεηή
ζηνπο θαλφλεο πνπ εθθξάδνπλ ηηο αξρέο απηέο φπσο ε θπξηαξρία, ε επίδνζε θαη ε
ηεξαξρία (Γθφηνβνο, 2002), αιιά θαη ζηελ επηζπκεηή θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζπκπεξηθνξά (Γεσξγίνπ, 2000).
Ο φξνο απηφο παξνπζηάδεη θάπνηα κεξνιεςία ζε βάξνο νξηζκέλσλ παηδηψλ πνπ
πζηεξνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο θάπνηεο πεπνηζήζεηο ηνπο, θαζψο
ν εθπαηδεπηηθφο θαίλεηαη λα πεξηκέλεη απφ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα
θάλνπλ εχθνια θίινπο θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν κε παξέα θαη φρη κφλα ηνπο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν φξνο πξνβιεκαηηθφο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηηο
πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη, θέξεη ηελ εηηθέηα ηνπ «πξνβιεκαηηθνχ»,
ηνπ «ληξνπαινχ» ή ηνπ «κνλαρηθνχ». ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επίδνζε, σο πξνβιεκαηηθνί καζεηέο ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ
απνηπγράλνπλ λα πεηχρνπλ ηα κέγηζηα κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη είλαη γλσζηνί κε ηνλ φξν «απνηπρεκέλνη καζεηέο» (Γθφηνβνο, 2002).
Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ Απγεηίδνπ (1997), δελ
είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Τπάξρνπλ καζεηέο πνπ πιήηηνληαη ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ θαη απηνί είλαη νη «απνθιεηζκέλνη» ή «εμνζηξαθηζκέλνη», θαη απηνί πνπ απιά
αγλννχληαη. Οη πξψηνη, θαίλεηαη λα είλαη θαη νη πην πξνβιεκαηηθνί θαζψο πξφθεηηαη
θπξίσο γηα καζεηέο επηζεηηθνχο θαη «θνηλσληθά αλίθαλνπο», πνπ δηαηαξάζζνπλ κε ηε
ζηάζε ηνπο ην θιίκα ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο απηνί βηψλνπλ ηελ απφξξηςε είηε κε ηε
κνξθή ππνηηκεηηθψλ ζρνιίσλ, είηε κε ην λα ηνπο απνθεχγνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα
πξέπεη λα αζρνιεζνχλ εθηελέζηεξα κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο θαη φρη απιά λα
εζηηάζνπλ ζε κηα μεξή κάζεζε.
Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ επηηίζεληαη ή επηδίδνληαη ζε άζρεκε
ζπκπεξηθνξά ζπλήζσο ππνδειψλεηαη κία κε ηζνξξνπεκέλε θνηλσληθνπνίεζε,
πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο σξίκαλζεο, θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηε ςπρηθή ζπγθξφηεζε
θαη αλάπηπμε ελφο θάζκαηνο απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο
θαη ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο άιινπο (Απγεηίδνπ, 1997).Σα αίηηα πνπ θξχβνληαη πίζσ
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απφ απηή ηε «πξνβιεκαηηθή» ζπκπεξηθνξά έρνπλ λα θάλνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ κε
ηελ έιιεηςε πξνζνρήο ησλ πξψησλ ρξφλσλ δσήο ελφο παηδηνχ. Ζ επηζεηηθφηεηα,
ζπγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία έσο θαη ηελ αξρή ηεο εθεβείαο
ππφ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο παξέαο ησλ παηδηψλ, ηεο ηειενπηηθήο βίαο. ην
ζπκπέξαζκα, πνπ θαηαιήγεη ν Bandura ζην βηβιίν ηνπ (1973, νπ. αλαθ. ζην
Γνπξγηψηνπ, ρ.ρ), είλαη φηη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ έκθπηεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ή ηάζεηο σο πξνο απηέο, αιιά ηηο καζαίλνπλ κέζα απφ ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο κε ην
θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ αλήθνπλ.
Ζ ειιηπήο πξνζνρή ζηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, ζπλδέεηαη
κε έλα αδηάθνξν θαη ρσξίο φξηα νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ελψ ζην άιιν
άθξν, έλα θαηαπηεζηηθφ θαη ζηεξεηηθφ πεξηβάιινλ λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη
εθείλν σο παξάγνληαο επζπλψλ γηα ηελ απμεκέλε παξαβαηηθή- επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαηά ηνπο Cowie (2000) & Tremblay (2000, νπ. αλαθ. ζην
Γνπξγηψηνπ, ρ.ρ). Σα παηδηά κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Farrington
(2000, νπ. αλαθ. ζην Γνπξγηψηνπ, ρ.ρ), πξνέξρνληαη αξθεηά ζπρλά απφ νηθνγέλεηεο κε
ρακειφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Hasan, Drolet, &
Paquin (2003, νπ. αλαθ. ζην Γνπξγηψηνπ, ρ.ρ) θαη απφ κνλνγνλεïθέο νηθνγέλεηεο,
νηθνγέλεηεο δηαδεπγκέλσλ γνληψλ, γνλείο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, γνλείο πνπ
δελ δηαζέηνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα ηα παηδηά ηνπο θαη γνλείο πνπ δηαπιεθηίδνληαη ζπρλά
κέζα ζην ζπίηη.

3. Γπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία
Πξφβιεκα απνδνρήο εθηφο απφ ηνπο «πξνβιεκαηηθνχο καζεηέο», θαίλεηαη λα έρνπλ
θαη ηα κηθξά παηδηά, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «έρνληεο δηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο».
Οη καζεηέο απηνί απνηεινχλ κηα πνιχπινθε θαη εηεξνγελήο νκάδα πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά απφ ειιείκκαηα ζηελ νκηιία θαη ηε γιψζζα. Οη
δπζθνιίεο απηέο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο
πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε ζπλνκειίθνπο. ε γεληθέο γξακκέο, φπσο
αμηνινγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιειεπηδξάζεσλ ζην ειεχζεξν παηρλίδη, ηα παηδηά
κε δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ζπρλά αγλννχληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη είλαη
ιηγφηεξν δεθηηθνί ζηηο θνηλσληθέο πξνζθνξέο απφ άιια παηδηά (Guralnick, Connor,
Hammond, Gottman, & Kinnish, 1996; Hadley & Rice, 1991; Rice, Sell & Hadley,
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1991). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Gertner et. al. (1994) θαη ηνπο Guralnick et al.,
2006), πξνηηκψληαη ιηγφηεξν σο ζχληξνθνη ζην παηρλίδη, έρνπλ πεξηζζφηεξεο
δπζθνιίεο ζηελ ζέζπηζε ηεο ακνηβαίαο θηιίαο, θαη ηείλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο
ελήιηθεο κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ πξφβιεκα γηα ηελ ηάμε. Σέηνηεο δπζθνιίεο
παξαηεξνχληαη ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη
θνηλσληθά πεξηβάιινληα, αιιά θαη ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο θαη κε ηδηαηηεξφηεηεο.

4. Πξνθαηαιήςεηο-ηεξεόηππα
Δπηπξφζζεην βαζηθφ εκπφδην γηα ηηο θαιέο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ χπαξμε
ζπλνρήο ζηελ ηάμε δηαδξακαηίδνπλ ε χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ. Σα
ζηεξεφηππα αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο, ηε
ρψξα, ηνλ ηξφπν δσήο, ηε ζξεζθεία, ην θχιν, ηνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο.
Πξνθαινχλ ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε γηα θάπνην άηνκν ή νκάδα.
Οη πξνθαηαιήςεηο ζπλαληνχλ ηα ζηεξεφηππα σο θξίζεηο γξήγνξεο θαη απηφκαηεο, κε
απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζε εθδειψζεηο θνηλσληθνχ ή θπιεηηθνχ ξαηζηζκνχ (
Κνπκπελάθε, 2013).
Οη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη φπσο αλαθέξνπλ ζηηο έξεπλέο ηνπο, νη Langlois et. al.,
(2000) , Ramsey & Langlois (2002), θαη Vannatta, et al. (2009) έρνπλ δεκνζηεχζεη
εθηελψο θείκελα γηα ηηο ζηεξενηππηθέο πξνθαηαιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζσκαηηθή ειθπζηηθφηεηα, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εκθάληζε
ζπκβάιιεη ζε ζπγθεθξηκέλε κεηαρείξηζε, ελψ ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεη ην θνηλσληθφ
πιαίζην θαη ηηο ζρέζεηο. Πνιιέο θνξέο ηα «έμππλα παηδηά», ελεξγνχλ ρσξίο εμππλάδα
ζην ζρνιείν, δηφηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα φηη, αλ ζπκπεξηθεξζνχλ κε βάζε ηα
πνιηηηζηηθά θαη νηθνγελεηαθά ηνπο πηζηεχσ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή ζα θξηζεί απφ
ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, σο αηαίξηαζηε θαη αλάξκνζηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
(Γνπιή, 2007).
Ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη νη πην
ειθπζηηθνί καζεηέο ιακβάλνπλ πςειφηεξεο αμηνινγήζεηο απνδνρήο απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο (Vaughn & Langlois, 1983). Δπηπιένλ, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο ιηγφηεξν ειθπζηηθά παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα
επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ Adams & Roopnarine. Μηα
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εκθαλήο αλεζπρία είλαη φηη νη πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ
επηηπρία θαη ηε κάζεζε δεμηνηήησλ δελ κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ελφο παηδηνχ, φπσο ν πνιηηηζκφο θαη πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη
ηα πξφηππα γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία αληαλαθινχλ ηηο αληηιήςεηο ηεο θπξίαξρεο
θνπιηνχξαο. Δπνκέλσο, νη αμηνινγήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα αληαλαθινχλ
ηνπο θαλφλεο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο κε απνηέιεζκα λα ηαπηνπνηήζνπλ
ιαλζαζκέλα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ σο «πξνβιεκαηηθέο» (McClelland &
Morrison, 2003). Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδνθά ρακειέο επηδφζεηο,
ζρνιηθή απνηπρία απφ ηα παηδηά δηαθνξεηηθψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ελψ επίζεο ηα
ζπλδέεη

κε

ηε

παξαβαηηθή

θαη

απνθιίλνπζα

ζπκπεξηθνξά

θαη

κε

ηελ

πεξηζσξηνπνίεζε (Δπαγγέινπ, Παιαηνιφγνπ, 2007, νπ. αλαθ. ζην Γεξαξήο, 2011). Ζ
αξλεηηθή ζηάζε ησλ γεγελψλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ γνληψλ, εληείλεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν απφ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο.
Βαζηζκέλνη ζηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, αληηκεησπίδνπλ ηε
γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αλεπάξθεηα ησλ αιινδαπψλ πνιιέο θνξέο κε αξλεηηθά
ζρφιηα, αδηαθνξνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο (Γεξαξήο, 2011). Απηή ε
πξνθαηάιεςε απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ
ζρεηίδνπλ ηελ πςειή λνεκνζχλε, ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν θαη ηε θνηλσληθή
επηηπρία κε ηα πην ειθπζηηθά παηδηά (Adams & Crossman, 1978 ; Dion, 1972;
Marwit, Marwit, & Walker, 1978; Rich, 1975, νπ. αλαθ. ζην Vannatta et. al., 2009).
Οη Οηθνλνκίδεο θαη Κνληνγηάλλε (2011) ζε πξφζθαηε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λεπηαγσγνχο, αλέθεξαλ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δε
ρξεζηκνπνηνχζε

ηα

ζηεξενηππηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

εηεξφηεηαο

γηα

λα

ραξαθηεξίζνπλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε. Αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ, ζρεηηθέο έξεπλεο ζην
παξειζφλ, είραλ δείμεη εκπεηξηθά ηελ ηάζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ λα ππεξεθηηκνχλ
ηηο ηθαλφηεηεο παηδηψλ απφ αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ο Robert Rist (1970, νπ.
αλαθ. ζην νπιηψηε, 2008), παξαθνινχζεζε κηα νκάδα παηδηψλ απφ ην Νεπηαγσγείν
σο ην ηέινο ηεο Β‟ ηάμεο. Ήδε απφ ην λεπηαγσγείν δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά
θάζνληαλ ζηα ηξαπέδηα αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε θαη φηη ζην
ηξαπέδη πνπ ήηαλ θνληά ζηε λεπηαγσγφ θάζνληαλ ηα παηδηά αλψηεξεο θνηλσληθήο
ηάμεο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο λεπηαγσγνχ ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλν γη‟ απηά ηα παηδηά θαη
ε ζπγθεθξηκέλε αληηκεηψπηζε δηαηεξήζεθε θαη ζηελ Α‟ θαη Β‟ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ.
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Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ- ζηεξενηχπσλ,
θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη κέζσ ηεο ζπδήηεζεο λα κηιήζεη γηα
ην πξφβιεκα απηφ· ηε πεγή απηνχ θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή
δσή ησλ παηδηψλ (Γνπιή, 2007).

5. Πξνζδνθίεο εθπαηδεπηηθώλ
Οη πξνζδνθίεο ζχκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (1995) θαη ηε νπιηψηε (2008), απνηεινχλ
κηα εμεηδηθεπκέλε κνξθή ζηάζεσλ, νη νπνίεο κεηά ηελ αξρηθή δηακφξθσζή ηνπο είλαη
πνιχ δχζθνιν λα κεηαβιεζνχλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πξνζδνθίεο ηνπ
δαζθάινπ, παξφιν πνπ «αλαθνηλψλνληαη» κε κε ιεθηηθφ ηξφπν, δελ έρνπλ επίδξαζε
κφλν ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. Δπεξεάδνπλ ζε θάπνηα έθηαζε θαη
ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
χκθσλα κε ηνλ Μπίθν (2004), θαίλεηαη φηη νη πξνζδνθίεο- πεπνηζήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ επηδξνχλ ζεκαληηθά ηφζν ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή, φζν θαη ζηε
γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά. Ζ παξαπάλσ δήισζε αλαθέξεηαη ζηε παηδαγσγηθή ηεο
αιιειεπίδξαζεο · φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θνηλνπνηεί θαηά θάπνην ηξφπν ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ ζηελ ηάμε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Γθφηνβνο (1995),
κε ηε ζπκβνιή ηνπ άηππνπ θώδηθα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ν εθπαηδεπηηθόο θαίλεηαη λα
θαλεξώλεη ηηο ζηάζεηο, ηηο δηαζέζεηο ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ απέλαληη ζε θάζε
καζεηή», Χο θπζηθφ επαθφινπζν, ν καζεηήο ζχκθσλα κε ηνπο Pianta (1994) θαη
Dunn (1995, νπ. αλαθ. ζην Μπίθνο, 2004), ήδε απφ ηελ ζρνιηθή ειηθία θαίλεηαη λα
είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην πσο ηνλ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη λα
πξνζαξκφδεη θαη ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ή επίδνζε αλαιφγσο.
Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεκαηίδεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ηνλ θάζε καζεηή ηνπ θαη
θάλεη νξηζκέλεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε πνπ πξέπεη λα αλακέλεη απφ ηνλ
θαζέλα ρσξηζηά. Οη πξνζδνθίεο απηέο θαζνξίδνπλ θαη‟ επέθηαζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Έηζη εμεγείηαη γηαηί νη δάζθαινη δελ ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ ηνλ
έλα ζηνλ άιιν. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ δαζθάινπ δεκηνπξγεί παξφκνηα
ζπλαηζζήκαηα ζηνλ καζεηή, ν νπνίνο αξρίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ λα ζπκπεξηθέξεηαη
αλάινγα. Αλ ν πξψηνο θέξεηαη θηιηθά θαη κε ηξφπν πνπ δείρλεη φηη αλαγλσξίδεη ηελ
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πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή, ηφηε θαη ν καζεηήο επηδηψθεη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαηαβάιεη κεγάιεο
πξνζπάζεηεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο επηβεβαηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ ν
νπνίνο ηψξα αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζσζηή ηνπ πξφβιεςε, γεγνλφο πνπ
εληζρχεη ηελ αξρηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή
πνπ ζπλερίδεη κε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Γηακνξθψλεηαη έηζη κηα ζπλερήο
αιιειεπίδξαζε πνπ νδεγεί ζε ζπλερή βειηίσζε ηνπ καζεηή θαη κεηαηξέπεη ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε αιεζηλή πξνθεηεία. Απφ ην ζχλνιν ησλ
αληηδξάζεσλ ηνπ καζεηή, ν δάζθαινο αληηιακβάλεηαη θαη εθηηκά κφλν εθείλεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη επηβεβαηψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ, ελψ
αληίζεηα νη άιιεο θαίλεηαη λα θαηαπηέδνληαη θαη λα εμαθαλίδνληαη θάησ απφ ηελ
επίδξαζε θάπνησλ απφθξπθσλ κεραληζκψλ (Μπίθνο, 2004). ηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ν δάζθαιφο νδεγεκέλνο απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ δείμεη ζηνλ καζεηή
ςπρξφηεηα ή απνζηξνθή, αλακέλεηαη φηη ν καζεηήο ζα αληηδξάζεη κε παξφκνην
ηξφπν, ζα δείμεη δειαδή αδηαθνξία γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καη
εδψ έρνπκε ελίζρπζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή θαη
βαζκηαία κεηνπζίσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ δαζθάινπ, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο
απφδνζεο ηνπ καζεηή. Σν παξαπάλσ γεγνλφο ζχκθσλα κε ηελ αξζνγξαθίαβηβιηνγξαθία νλνκάδεηαη σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία. Αλ ν δάζθαινο δελ έρεη
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο πξνζδνθίεο, ηφηε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ηηο
αλαζεσξήζεη κε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ζην παηδί ην
ίδην. Τπάξρνπλ φκσο δάζθαινη πνπ κεηαθηλνχληαη κε πνιιή δπζθνιία απφ ηηο
αξρηθέο ηνπο γλψκεο θαη πξνβιέςεηο (Μπίθνο, 2004 · νπιηψηε, 2008).

6. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ
χκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (1995), ην θχιν είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηε δηακφξθσζε ηεο γεληθήο εηθφλαο ηνπ καζεηή ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν
θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πλήζσο, είλαη απφξξνηα ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ ππάξρνπλ
ζην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη απφξξνηα ησλ
πξνθαηαιήςεσλ πνπ θέξεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε. Όπσο ππάξρνπλ καζεηέο πνπ
πξνηηκνχλ δαζθάια ή δάζθαιν, ππάξρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαλεξψλνπλ κηα
ζπκπάζεηα ζε θάπνην θχιν. Παξφιν πνπ νη απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζχκθσλα κε
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έξεπλεο δε ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηαθαίλεηαη θαζαξά απφ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ε
ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκπαζνχλ πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα. ε πνιιέο έξεπλεο
επίζεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο θαη απζηεξέο ζπζηάζεηο
γίλνληαη ζηα αγφξηα παξά ζηα θνξίηζηα. Αλάινγα φκσο θαη κε ην θχιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξεηηθά κνληέια αιιειεπίδξαζεο κε ηα αγφξηα ή
ηα θνξίηζηα. Παξαηεξήζεθε εηδηθφηεξα φηη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνηλψλ,
δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθά ζρφιηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
επηβξάβεπζεο (Hopf & Hatzichristou, 1999, νπ. αλαθ. ζην νπιηψηε, 2008).
εκαληηθφ ξφιν, θαίλεηαη επίζεο λα δηαδξακαηίδεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
καζεηή θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηδξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
ηάμεο.
Πξφβιεκα ζηελ ηάμε δηαδξακαηίδεη καδί κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ε
εζληθφηεηα ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ έξεπλα ησλ Rimm-Kaufman et
al. (2000, νπ. αλαθ. ζην McClelland & Morrison, 2003), βξέζεθαλ φηη ηα παηδηά ησλ
κεηνλνηήησλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηε κεηάβαζε ζην λεπηαγσγείν απφ
ηα ππφινηπα παηδηά. Ζ γιψζζα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, φπσο θαη ην πνιηηηζκηθφ
ηνπο θεθάιαην, δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην γεγελή πιεζπζκφ ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε λα
ηνπο απνδίδεηαη ην ζηίγκα ηνπ απαίδεπηνπ θαη ιηγφηεξν ηθαλνχ ζηα γξάκκαηα. Σα
πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο αιιά θαη απφδνζεο απηψλ ησλ καζεηψλ, εζηηάδνληαη θαηά
θχξην ιφγν ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηε
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα (Γεξαξήο, 2011). ε
έξεπλα κε λεπηαγσγνχο φπσο αλαθέξνπλ νη Οηθνλνκίδεο θαη Κνληνγηάλλε (2011), νη
λεπηαγσγνί εληνπίδνπλ ηα αίηηα γηα ην πξφβιεκα ηεο εζληθφηεηαο θαη ησλ αιινδαπψλ
καζεηψλ, ζηελ ειιηπή γλψζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο.
Σέινο, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Spitzer, Cupp & Parke (1995) γηα ηνπο
λεπηαγσγνχο αιιά θαη ηνπο δαζθάινπο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, ε ειηθία
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απνδνρή. Οη λεπηαγσγνί θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη
πεξηζζφηεξν απφ ηε ζρεηηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ, βαζκνινγψληαο ηα κηθξφηεξα
παηδηά, σο ιηγφηεξν δεκνθηιή θαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά σο ηα πην αληηπαζή, σο
ζσκαηηθά θαη θξαζηηθά επηζεηηθά. Ζ εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη φηη φηαλ ηα
κηθξφηεξα παηδηά αξρίδνπλ λεπηαγσγείν, παξνπζηάδνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο φζνλ
αθνξά ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Παξ‟ φια απηά, νη δπζθνιίεο απηέο δελ είλαη
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αξθεηά ηζρπξέο γηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ απφξξηςή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, θαίλεηαη
λα αληηκεησπίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξψηε ηάμε. Παξ φιν απηά, δελ είλαη
γλσζηφ πσο ε θνηλσληθή απνδνρή ζην λεπηαγσγείν θαη ζηε πξψηε ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ, είλαη ζηαζεξή αξθεηά έηζη ψζηε λα πξνβιέςεη, θησρή ζρνιηθή
πξνζαξκνγή, κνλαμηά θαη ρακειέο αληηιήςεηο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Απηέο νη
αληηιήςεηο ίζσο λα ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην γεγνλφο ηνπ λεφηεξν ζε κηα νκάδα,
αθφκα θαη αλ είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ. Αλ ε θνηλσληθή απνδνρή ή νη αληηιήςεηο,
είλαη παξάγνληεο πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ ειηθία ζηελ ηάμε, ηφηε νη θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ λα είζαη ν κηθξφηεξνο ζε κηα ηάμε, ίζσο λα είλαη πην
ζεκαληηθέο γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία θαη αθαδεκατθή επίηεπμε.

7. Διιηπήο εκπεηξία εθπαηδεπηηθώλ
Σν πξφβιεκα απνδνρήο ζηε ζρνιηθή ηάμε, εληείλεηαη ιφγσ ηεο ειιηπνχο εκπεηξίαο
ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνπιηνχξεο θαη ηηο ξαγδαίεο θνηλσληθέο αιιαγέο.
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρνπλ έλα εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν πνπ δε ιακβάλεη
ππφςε ηηο αιιαγέο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Παξ‟ φια απηά, ζεκαληηθφ απνηειεί ην
γεγνλφο, φηη κηα κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ, αλαδεηά θαη επηζπκεί ηε ζπλερή επηκφξθσζή
ηνπο αιιά θαη ηε γλσξηκία κε θαηλνχξηα κνληέια αληηκεηψπηζεο ηφζν ηεο
παηδαγσγηθήο πξάμεο, φζν θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ
(Πξεπνπηζίδνπ, 2008).
Ο κέζνο εθπαηδεπηηθφο, θαίλεηαη λα αηζζάλεηαη αλέηνηκνο θαη αλαζθαιήο
κπξνζηά ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, πνπ θαίλεηαη λα
παξεκβάιινληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε έξεπλεο, νη
εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη αξθεηά εθπαηδεπκέλνη γηα λα «αγθαιηάζνπλ» θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζεηηθά ζηελ ηάμε θάζε είδνπο δηαθνξέο. Οη εθπαηδεπηηθνί, σο εθ
ηνχηνπ, γηα λα γίλνπλ ιφγνπ ράξε πην πνιηηηζκηθά επαίζζεηνη θαη γλψζηεο, ζε ζρέζε
κε άιιεο κεηνλνηηθέο νκάδεο, ζα πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα
επεθηείλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα
πξαγκαηηθή πνιππνιηηηζκηθή πξνεηνηκαζία, αληί γηα ηελ επηθέληξσζε ζε κία θχξηα
νκάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί, πέξα απ‟ απηφ νθείινπλ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο
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ελεκέξσζεο θαη λα κελ αξθνχληαη ζην ηη αλαθέξεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. ηε
πξάμε φκσο, ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ παίξλνπλ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ππφ ην θφβν ηνπ
δηαθνξεηηθνχ θαη ηνπ ηη ζα ζπλαληήζνπλ (Meyer, Klein & Genishi, 1994).
πγθεθξηκέλα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε λεπηαγσγνχο ζηελ θεληξηθή
Μαθεδνλία (Σζηνχκεο, 2003:65), θαηέδεημε φηη ε κέζε ειιελίδα λεπηαγσγφο παξ‟
φιν πνπ ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα δψζεη έλα βαζηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ ηεο
ηάμεο ηεο, απηή ε πιεξνθνξία δε κεηαθξάδεηαη απαξαίηεηα ζε αλάπηπμε
ζπγθεθξηκέλσλ

ζηξαηεγηθψλ

γηα

ηελ

νκαιφηεξε

έληαμε

ησλ

πνιηηηζκηθά

δηαθνξεηηθψλ παηδηψλ. Ζ αδπλακία κεηνπζίσζεο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζε
ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή έρεη λα θάλεη κε ηηο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο, ζηελ έιιεηςε ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ γηα ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αμίεο
ηεο νκάδα πξνέιεπζεο, αιιά θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Α.7 ηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο
χκθσλα κε ηνπο Carter & Doyle

(2006) αιιά θαη ηνλ Drang (2011), είλαη

ζεκαληηθφ λα γίλνπλ αξρηθά θάπνηεο ξπζκίζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηε
δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Ζ πξψηε ξχζκηζε έρεη λα θάλεη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθαδεκατθή
κάζεζε θαη ε αζθάιεηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ απαηηείηαη νη δάζθαινη λα
επηθεληξσζνχλ ζηελ νξγάλσζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο, ζηε ζέζπηζε
θαλφλσλ, ζηηο ξνπηίλεο, ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
εκέξαο, θαη ηέινο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ ησλ
καζεηψλ.
Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, θαη απηφ πνπ καο
ελδηαθέξεη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη ε ξχζκηζε ησλ «θνηλσληθψλ
ηθαλνηήησλ», πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο εζηθήο θαη πξν θνηλσληθήο
αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
πξνζζέηεη κηα παηδαγσγηθή δηάζηαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί
πξέπεη λα δηδάζθνπλ ξεηά ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ησλ
θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ηεο
αλζεθηηθφηεηαο θαη ηέινο, ηεο απηνξξχζκηζεο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ
λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο
ε εληηκφηεηα, ε ππεπζπλφηεηα, ε δηθαηνζχλε, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ν ζεβαζκφο
(Carter & Doyle, 2006).
Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο είλαη ε
πεηζαξρία, ή νη δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε «πξνβιεκαηηθψλ»
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκπεξηθνξψλ. Ζ πεηζαξρία κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο. Μηα θιαζζηθή πξνζέγγηζε
βαζίδεηαη ζηε παξαδνρή φηη νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνσζνχληαη ή
απνζαξξχλνληαη κε ηελ ελίζρπζε, ή ηελ έιιεηςε επ‟ απηνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελίζρπζε ζε νκάδεο καζεηψλ, σο κηα ζηξαηεγηθή παξέκβαζεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε αλήζπρσλ ζπκπεξηθνξψλ.
Χζηφζν, ην νηθνινγηθφ κνληέιν ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ πεξηγξάθεηαη
απφ ηνπο Carter & Doyle (2006), δίλεη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα ζηε δηαδηθαζίαο ηεο
πεηζαξρίαο. Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο πεηζαξρίαο ζε απηφ ην κνληέιν, είλαη ε

34

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο ζην πεξηβάιινλ. Ζ ζησπεξή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε
αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ελεξγεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα γηα
λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηέηνηεο δηαηαξαρέο (Doyle, 2006) θαη Drang (2011). Αληίζεηα
κηα θνηλσληθή πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα σο κηα αθφξκεζε γηα λα δηδάμνπλ ζηα
παηδηά ηη είλαη ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. Μπνξεί δειαδή λα απνηειέζεη εθαιηήξην
κάζεζεο θαη φρη εκπφδην (Nucci, 2006 νπ. αλαθ. ν Drang, 2011) .
Ζ αληηκεηψπηζή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ ηάμε, θξίλεηαη
αλαγθαία, πξέπεη λα απνηειεί θπζηθή πξνέθηαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, θαη δελ
εγγπάηαη ηε κε επαλεκθάληζή ηνπο (Γθφηνβνο, 2002). Έρεη λα θάλεη κε ηελ
νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο αιιά θαη κε ηελ
πηνζέηεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ. Ύζηεξα απφ ζεσξεηηθέο παξαηεξήζεηο,
γεγνλφηα ζηελ ηάμε φπσο πρ. πνηλέο, ακνηβέο, πνξείεο δηδαζθαιίαο, αλππαθνή θ.α.,
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζηξαηεγηθέο, δειαδή σο ζρέδηα δξάζεο πνπ
πηνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε παξνπζίαζε θάπνηνπ
πξνβιήκαηνο (Γθφηνβνο, 2002). Οη παξαπάλσ ηαθηηθέο θαίλεηαη λα απνηεινχλ
ζηνηρείν παξαδνζηαθνχ κνληέινπ, πνπ έρνπλ εμαληιεζεί κε βάζε πξνεγνχκελε
βηβιηνγξαθία θαη είλαη απαξαίηεην λα μεπεξαζηνχλ. Oη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα
απνδερηνχλ ην γεγνλφο, φηη ηα παηδηά πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κε βάζε ηε δηθή ηνπο
ηαπηφηεηα θαη ηθαλφηεηεο θαη φρη κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απνδνρήο πνπ
ζπλαληψληαη ζηελ ηάμε κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία/ αξζξνγξαθία.

Γηαζθάιηζε αηνκηθόηεηαο
Ζ δηαζθάιηζε ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ
νκνηνγέλεηα κέζα ζηελ ηάμε πνπ κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ.
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα παηδηά δε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε σο κηα
εληαία νκάδα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιήκαηα. Χο απνηέιεζκα ηεο
παξαπάλσ

δήισζεο,

κεξηθά

παηδηά

κπνξεί

λα

ρξεηαζηνχλ

πεξηζζφηεξε

επηθεληξσκέλε εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε γηα λα κάζνπλ νξηζκέλεο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο,
αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα
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ρξεζηκνπνηνχλ είηε επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ή λα ζρεδηάδνπλ
επηπιένλ καζήκαηα. Οη ζηξαηεγηθέο εμαηνκίθεπζεο γηα έλα παηδί πνπ ρξεηάδεηαη
πςειφηεξν επίπεδν εηδηθήο παξέκβαζεο, είλαη απαξαίηεηεο (Fox & Lentini, 2006, νπ.
αλαθ. ζην Han, 2009).
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ απνηειεί θαη ε αηνκηθή αληηκεηψπηζε ηεο
αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ελφο καζεηή. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Γνπξγηψηνπ
(ρ.ρ), αξρηθά δε πξέπεη λα ζπγρέεηαη ην ιάζνο ζην κάζεκα κε ηελ αθαηάιιειε
ζπκπεξηθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο επηδίδεηαη ζπλερψο ζε αξλεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο ή ζε παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνζέμεη
ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνζεγγίζεη ην παηδί απηφ. Ζ έιιεηςε ςπρξαηκίαο, ή θξηηηθή, ή νη
ζπλερέο παξαηεξήζεηο κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ε άξλεζε
ηνπ λα αθνχζεη ην καζεηή κε ππνκνλή, κπνξεί λα απνθέξνπλ αξλεηηθά
απνηειέζκαηα ζην παηδί αιιά θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο, νθείιεη
λα πξνζεγγίζεη ηνλ καζεηή αηνκηθά.
Δπηπξνζζέησο θαηά ηε Γνπξγηψηνπ (ρ.ρ), πνιιέο θνξέο ε ζηάζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ λα επηθεληξψλεηαη ζε κηα αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη θαη εθείλε
πνπ ζπλεγνξεί ή εληζρχεη ππέξ απηήο ηεο αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο. Γεκηνπξγείηαη
επνκέλσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλαο θαχινο θχθινο, αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη
λα δείρλεη ηελ απζηεξφηεηά ηνπ ζην καζεηή θαη εθείλνο ζπλερίδεη λα ζπκπεξηθέξεηαη
κε αξλεηηθφ ηξφπν.

Αλαηξνπή ησλ «Πξνβιεκαηηθώλ» ζπκπεξηθνξώλ
Όπσο αλαθέξεη ν Κνπξθνχηαο (ρ.ρ), ην ζρνιείν πέξα απφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο
αηνκηθφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ, πξέπεη λα πξνζθέξεη αλαγλψξηζε, απνδνρή,
ζεβαζκφ, εθηίκεζε θαη αζθάιεηα ζην θάζε

παηδί. Ζ ζεκαζία ησλ παξαπάλσ

ελλνηψλ, δε ζα κπνξνχζε λα κε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλαηξνπή ησλ αληίζεησλαξλεηηθψλ- ελλνηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.
Σν έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα ειέγρνπλ νη ίδηνη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Ζ έξεπλα ηεο Γεσξγίνπ (2000),
έδεημε φηη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ζαθψλ θαλφλσλ θαη φρη κε ηε κνξθή
θεξχγκαηνο, κε αθνξκή ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζχλνιν ησλ
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καζεηψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Johnson et al. (2000), νη νδεγίεο αιιά θαη ε
δηδαζθαιία- ελίζρπζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. δεηψ έλα παηρλίδη θαη φρη
αξπάδσ), κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα απνηξέςνπλ ηελ
απφξξηςε κέζα ζηελ νκάδα. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε δφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο
κπνξεί λα βνεζήζεη ή θαη λα πξνιάβεη θάπνηα πξνβιήκαηα πξηλ απηά ζπκβνχλ.
ε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζηε ηάμε, νη εθπαηδεπηηθνί
δελ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα θαζνξίζνπλ πνηνο έθηαηγε ή λα ηνλ θαηαθξίλνπλ
γηα ηελ αξλεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά,
αθφκα θαη ηνπο «έρνληεο» δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, λα βξνπλ ηξφπνπο έηζη ψζηε
λα δηεθδηθνχλ πην θαηάιιεια (Johnson et al.,2000). Ζ ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε γηα
ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα, ελψ ηέινο θαη ε πινπνίεζε θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή
νκάδσλ απηφ-έθθξαζεο, θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά ζα θνηλνπνηνχλ θαη ζα ζπδεηνχλ
ηα πξνβιήκαηά ηνπο πξηλ απηά εθθξαζζνχλ ή εθηνλσζνχλ κέζσ εληάζεσλ θαη
παξεθθιηλφλησλ πξάμεσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε (Κνπξθνχηαο, ρ.ρ).
Ο

εθπαηδεπηηθφο,

ν

νπνίνο

θαιείηαη

λα

αληηκεησπίζεη

πξνβιήκαηα

ζπκπεξηθνξάο θαη επηζεηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη κε
άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή δηάγλσζε ησλ
αηηηψλ θαη ε θαίξηα αληηκεηψπηζε θάζε θαηλνκέλνπ. Παξαδνζηαθά, νη εθπαηδεπηηθνί
ελζαξξχλνληαη λα πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο κε επίθεληξν ηα
παηδηά πνπ είλαη δηαζπαζηηθά ή πξνθαινχλ ζσκαηηθή βιάβε ζε άιινπο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, κπνξεί λα αγλνήζνπλ έλα παηδί πνπ είλαη πνπ είλαη θνηλσληθά απνζπξφκελν
θαη απηφ γηαηί δε βιάπηεη ηελ εξεκία θαη αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο. Πξάγκαηη, νη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηδηαίηεξε επίγλσζε γηα ηε κνλαρηθή παζεηηθή
απφζπξζε θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζην παηδί. Ο αλψξηκνο ραξαθηήξαο
ηεο κνλαρηθήο – ελεξγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη ηα νξαηά ζεκάδηα ηνπ άγρνπο πνπ
ζπρλά ζπλνδεχνπλ ηελ επηθπιαθηηθή ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ
πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζεηα ε κνλαρηθή- παζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ιφγσ ηεο
έιιεηςεο εμσηεξηθψλ δεηθηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο ήζπρεο θχζεο ηεο, δελ
πξνζειθχεη ηε πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα αγλννχληαη (δειαδή,
ρακειφηεξε απηφ αληίιεςε). Γηα απηφ ην ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή
απφζπξζεο. Δπηπρψο, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ
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δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απφζπξζεο ζηνπο καζεηέο ηνπο (Arbeau & Coplan, 2007 ;
Nelson, Hart, Evans, Coplan, Roper& Robinson, 2009) θαη, σο εθ ηνχηνπ αξρίδνπλ λα
δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα θνηλσληθά απνζπξφκελα παηδηά ζχκθσλα κε ηνπο
Coplan & Prakash (2003) θαη Nelson et al. (2009).
Σψξα ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, ζηα παηδηά κε απμεκέλε
αλαζθάιεηα ή ρακειή απηφ εθηίκεζε, πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο γηα λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα, λα αλαπηχμνπλ ηελ άκηιια θαη ηε θηιία θαη
ελ ηέιεη ηηο ζρέζεηο κε ηα παηδηά. Γηα παξάδεηγκα, έλαο δάζθαινο πνπ πηζηεχεη φηη
έλα παηδί δελ έρεη εκπηζηνζχλε ζηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, ζα
κπνξνχζε λα «βάιεη» απηφ ην παηδί κε έλα άιιν πνπ είλαη ζίγνπξν γηα ηελ απνδνρή
ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη έλα πξφηππν θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο. Σελ παξαπάλσ θαηεγνξία καζεηψλ έπεηαη εθείλε ηεο θνηλσληθήο
απνκφλσζεο. Οη καζεηέο απηνί πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα, λα βγνπλ απφ ηελ
απνκφλσζε θαη λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη νη πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζήο
ηνπο θαίλεηαη λα αγγίδεη ηα φξηα ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Οη θνηλσληθά
απνκνλσκέλνη καζεηέο ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα βειηηψζνπλ
ηελ απηφ εηθφλα ηνπο αιιά θαη γηα λα κεηψζνπλ ηα θφβν θαη ην άγρνο ηεο απφξξηςεο
(Απγεηίδνπ, 1997).

Γεκηνπξγία ζρέζεσλ
Σν λα δεκηνπξγήζνπλ ηα παηδηά δεζκνχο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, απνηειεί
ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο χπαξμήο ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σα
παηδηά έρνπλ ηελ αλάγθε αιιειεπίδξαζεο πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ην ζρνιείν
νθείιεη λα παξέρεη ή λα εληζρχεη ηέηνηνπ είδνπο επθαηξίεο. Αληίζεηεο πεξηπηψζεηο,
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεηέπεηηα πξνβιήκαηα (Brotman, Gouley& Chesir-Teran,
2010). Γηα λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ γεγνλφο ζα πξέπεη νη λεπηαγσγνί αξρηθά, λα
αλαζεσξήζνπλ ηνλ ηξφπν ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ λεπηαγσγείνπ (Colbert,
1997, νπ. αλαθ ζην Γνπξγηψηνπ, ρ.ρ). Ζ φιε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζε γσληέο,
ζχκθσλα κε ηνλ Γεξκαλφ (2002, νπ. αλαθ ζην Γνπξγηψηνπ, ρ.ρ), δίλεη ηελ επθαηξία
ζηα

παηδηά

λα

παξαηεξνχλ,

λα

ζπλνκηινχλ,

λα

αιιειεπηδξνχλ,

λα

επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα πεηξακαηίδνληαη, λα αλαθαιχπηνπλ, λα αλαθνηλψλνπλ, λα
θαηαζθεπάδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ. Ζ θαιή νξγάλσζε απηψλ ησλ γσληψλ δελ
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θαζνξίδεη κφλν ηελ επηηπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηε κνξθή ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα
παηδηά, θαζψο θαη ην είδνο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα αλαπηχμνπλ.
εκαληηθή ηερληθή απνηειεί εθηφο απφ ην ζπάζηκν ησλ θιηθψλ, θαη ε
δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο απνκνλσκέλνπο καζεηέο πνπ
αδπλαηνχλ λα αλαπηχμνπλ κφλνη ηνπο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ . Απγεηίδνπ (1997)
αλαθέξεη φηη «ε νξγάλσζε ησλ παηδηώλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε
παηδηώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη εκπινπηηζκό ηεο δξάζεο ησλ παηδηώλ
αθνύ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αθνπζηνύλ θαη λα δηαπξαγκαηεπζνύλ πνιιέο θαη
δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ην ίδην ζέκα, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηερληθέο πεηζνύο θαη
ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πηζαλώλ δηαθσληώλ. Εμειηθηηθά νη νκάδεο ζα κπνξνύζαλ κε ην
πέξαζκα ηεο ρξνληάο λα γίλνπλ κεηθηέο θαη απηό γηαηί κεηθηέο νκάδεο πξνϋπνζέηνπλ
νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο από ηα παηδηά, όπσο ην λα κάζνπλ λα αθνύλ ηνλ άιινλ θαη λα
παξαηεξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ νκάδα». Οη νκάδεο απηέο πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ καζεηέο κεηθηψλ ηθαλνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε απνδνρή επζπλψλ θαη ε εηνηκφηεηα γηα βνήζεηα
(Brotman et al., 2010). Σν παξαπάλσ γεγνλφο δε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζέζθαην,
θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζαξέζθεηα ησλ καζεηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ
ηελ νκάδα αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ιαλζαζκέλσλ εληππψζεσλ πρ. είλαη πιήξσο
παζεηηθά θαη άβνπια φληα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ παξαπάλσ
ζηξαηεγηθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο απνδνρήο
αιιά θαη ελφο πλεχκαηνο νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο αιιά θαη αξκνλίαο.
Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα πξνσζνχλ ηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, παηδί κε
παηδί θαη ηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε, ελψ ηαπηφρξνλα νθείινπλ
λα απνζαξξχλνπλ ηελ απνρψξεζε ή ηελ απφξξηςε ελφο ή παξαπάλσ παηδηψλ απφ ηελ
παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηέηνησλ αιιειεπηδξάζεσλ, νη
εθπαηδεπηηθνί αξρηθά ζα πξέπεη λα εκπινπηίζνπλ ηελ ηάμε κε ην θαηάιιειν πιηθφ, λα
δηακνξθψζνπλ ηνπο ρψξνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληζρχεηαη ε αιιειεπίδξαζε
θαη ηέινο λα αλαδηακνξθψζνπλ ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ησλ παηδηψλ κε ζθνπφ ηελ
εκθάληζε φισλ ησλ κνξθψλ νκάδαο ζηελ ηάμε, (π.ρ. ηα δεχγε ησλ παηδηψλ, κηθξέο
νκάδεο θαη φιε ηελ νκάδα) θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ(π.ρ. παηρλίδη, κάζεζε κεηαμχ
ησλ καζεηψλ, ζπλεξγαηηθή κάζεζε νκάδεο, ζπδεηήζεηο).
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εκαληηθή ελίζρπζε ζα απνηεινχζε ην γεγνλφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηε θηιία κε ηε ρξήζε πνηθίινπ πιηθνχ (ηζηνξίεο,
παηρλίδηα, έξγα ηέρλεο). Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη
ηελ επρέξεηα ζηα παηδηά γηα ζπδήηεζε αιιά εληζρχεη θαη ηηο δεμηφηεηεο θηιίαο
(Ramsey, 1991 φπσο αλαθ. ζην Phillipsen et al., 2009). Σέινο, δε ζα κπνξνχζακε λα
παξαβιέςνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή (Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ. 2003, 2004). Σν
πξφγξακκα απηφ απνζθνπεί

ζχκθσλα κε ηελ Κνπδεγθέιε (2008),

«ζηε

ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ καζεηώλ, ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, ζηελ απόθηεζε
δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, θαηαλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαζώο θαη ζηε
πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ».

Σξόπνη πξνάζπηζεο θαη απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνύ
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα λα απνθεπρζνχλ ζηελ ηάμε
ξαηζηζηηθέο θηλήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη λα αλαηξέςεη ηελ αλάπηπμε ηεο
θαρππνςίαο, ηνπ κίζνπο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. (Σζηάθαινο, 2000, νπ. αλαθ. ζην
Κνπκπελάθε, 2013). Μέζα ζ‟ έλα ηδεαηφ θφζκν, ν δάζθαινο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη
απφ πξηλ, φηη ε ηάμε ηνπ ζα εκπεξηέρεη πνηθηιία πιηθψλ κε ζθνπφ ηε ηζφξξνπε ρξήζε
απφ φινπο ηνπο καζεηέο (Divrengi & Aktan, 2011).
Ζ χπαξμε εηθφλσλ ζηελ ηάμε πνπ απνηππψλνπλ δηαθνξέο (νπνηαζδήπνηε
κνξθήο) , ε ελζάξξπλζε απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα κηιήζεη γη‟ απηέο ηηο
δηαθνξέο (Κνπκπελάθε, 2013), θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λεπηαγσγείνπ κε
αλαθνξέο ζε ζηνηρεία πνιηηηζκψλ άιισλ εθηφο ηνπ θπξίαξρνπ (νπηηθά θαη αθνπζηηθά
εξεζίζκαηα), είλαη βαζηθφο παξάγνληαο θαη κηα θαιή αξρή γηα ηε θαιιηέξγεηα ηεο
αλαγλψξηζεο, ηεο απνδνρήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (Coelho, 1998 ;
Mayesky, 2009, νπ. αλαθ. νη Οηθνλνκίδεο, θ.α., 2011). Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη
επνκέλσο, λα πξνεηνηκάδεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα θάζε
επίπεδν θαη λα ην αλακνξθψλεη, φηαλ νη ζπλζήθεο δείμνπλ πσο απηφ είλαη
απαξαίηεην.

Μέζσ

ηεο

δηαδηθαζίαο

ηξνπνπνίεζεο

ηνπ

ήδε

ππάξρνληνο

πξνγξάκκαηνο κάζεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηελ ηθαλφηεηα πνπ
έρνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε. Δπνκέλσο,
νη δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζθέςεο ζα πξέπεη λα
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είλαη κηα πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ επηθεληξψλεηαη ζην
ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Κνπκπελάθε, 2013).
Όζνλ αθνξά ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ε επηβξάβεπζε θαη ε ελζάξξπλζε
ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνδνρήο θαη ζπκπάζεηαο
απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε αξθεηνχο
ξφινπο φινπο, έηζη ψζηε θάζε παηδί λα έρεη αξθεηέο επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε κε
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ έληαμε ζηελ νκάδα κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξνχλ
λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε θνηλσληθή απνδνρή θαζψο επίζεο θαη βειηίσζε ησλ
αηνκηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δηαθνξεηηθά
επίπεδα ηθαλνηήησλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο ηδέεο ειήθζεζαλ θαη αλαιχνληαη ζην
βηβιίν ηνπ Putnam (1993, νπ. αλαθ. νη Johnson et al., 2000).
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία απνδνρήο ησλ αιινδαπψλ
καζεηψλ ζηελ ηάμε, κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηε ζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ ζηε
δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη κε ηε θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο
καζεηέο (Γεξαξήο, 2011). ε γισζζηθφ επίπεδν, θχξην κέιεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ε κεηαβίβαζε θαη ε θαηάθηεζε απφ φινπο ηνπο
καζεηέο ελφο θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο, ζηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή (Γθφηνβνο, 2007, νπ. αλαθ. ζην
Οηθνλνκίδεο, Κνληνγηάλλε, 2011).ε επίπεδν ηθαλνηήησλ, απαηηείηαη απ φινπο ηνπο
καζεηέο ε αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά απφ
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη κεζφδνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηε κεηαβίβαζε ζηάζεσλ,
γλψζεσλ θαη αμηψλ ζε φια ηα παηδηά (Byram, 1997; Banks & Mac-GeeBanks, 2007,
νπ. αλαθ. ζην Οηθνλνκίδεο, Κνληνγηάλλε, 2011) πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο
λα γλσξίζνπλ ηνλ «άιιν», λα γεθπξψζνπλ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην «εγψ» θαη ζην
«άιινο» θαη ηέινο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε δπζθνιία πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο κε ηνπο
άιινπο, δελ νθείιεηαη κφλν ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο
αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα (Γθνβάξεο, 2005, νπ. αλαθ. ζην
Οηθνλνκίδεο, Κνληνγηάλλε, 2011).
πγθεθξηκέλα γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε,
νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ αξρηθά 1) λα γλσξίζνπλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, ηη ηνπο
αξέζεη θαη ηη φρη 2) λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε αλαπηπμηαθή ηνπο θαηάζηαζε, 3)λα
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κάζνπλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπο, 4) λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηέινο6) λα πιεξνθνξεζνχλ
απφ απηνχο γηα ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρεη ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο
(Σζηνχκεο, 2003 · Κνπκπελάθε, 2013,). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ηνπο εληάμεη ζην
ζχλνιν ηεο νκάδαο, αιιά θαη λα εηζαγάγεη ηα ππφινηπα παηδηά ζηελ έλλνηα ηνπ
δηαθνξεηηθνχ.
Γηα εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ γιψζζα, ν εθπαηδεπηηθφο
ζχκθσλα κε ζρεηηθφ άξζξν ηεο Karen Miller (Σζηνχκεο, 2003), πξέπεη αξρηθά λα
δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, λα κηιά αξγά θαη θαζαξά, λα
πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, λα ελζαξξχλεη ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ γιψζζα κε ηελ ίδηα θαη ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, λα δηαβάδεη βηβιία θαη λα ηξαγνπδά καδί ηνπο, λα αθήλεη ηνπο
άιινπο καζεηέο λα ηνπο δηδάμνπλ θαη ηέινο λα αληαιιάζνπλ θσηνγξαθίεο απφ ην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ε αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ
νκάδα ηεο ηάμεο. Ζ δηδαζθαιία κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ φια ηα είδε
λνεκνζχλεο (θαηά Gardner), κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε
κάζεζε (Πεηξακαηηθφ Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθήο, 2004, νπ. αλαθ. ζην Κνπκπελάθε,
2013).
Ζ ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ θαη ησλ Project κπνξεί λα βνεζήζεη
ηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ
ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ν επηθνηλσληαθφο δηάινγνο θαη αλαπηχζζνληαη γισζζηθέο
δεμηφηεηεο, δειαδή ε θαηαλφεζε παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Μέζσ
ησλ Project επηηπγράλεηαη ε γλσξηκία ησλ γεγελψλ καζεηψλ κε μέλνπο πνιηηηζκνχο
θαη γιψζζεο, ελψ γίλεηαη απνδεθηή θαη ε χπαξμε ηνπ δηαθνξεηηθνχ (Αλδξνχζνπ,
Αζθνχλε, Μάγνο θαη Υξεζηίδνπ-Ληνληαξάθε, 2001, νπ. αλαθ. ζην Γεξαξήο,
2011).Παξαθάησ αλαθέξνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Γεγεξή (2011) θαη ηελ Κνπκπελάθε
(2013), ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη κέζνδνη πξνζέγγηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε εθαξκνγή
ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, νη
ηερληθέο ηνπ δηαιφγνπ, νη βησκαηηθέο εξγαζίαο, κειέηεο πεξίπησζεο, ζρέδηα εξγαζίαο
θαη εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ ηέρλε (Γεξαξήο, 2011).
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πγθεθξηκέλεο ηερληθέο
Σξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ απνηειεί ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζε
δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε παληνκίκα πνπ
νδεγνχλ ηνπο καζεηέο αξρηθά ζηε γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε
ηνλ «άιιν», ελψ ε νξγάλσζε ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
παηδηψλ επίζεο απνηειεί εθαιηήξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αιιεινζεβαζκνχ θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο απνδνρήο κεηαμχ ησλ παηδηψλ (Κνπκπελάθε, 2013).
Δπηπξνζζέησο, ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα απνδνρήο απνηεινχλ, 1)
ε παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ ηαηληψλ, παξαζηάζεσλ θαη ληνθηκαληέξ πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ην δηαθνξεηηθφ, 2) θαζψο θαη ε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ
θαη ζπγθξίζεηο κε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλεο ηερληθέο φπσο3) ε
θαηαζθεπή πνιηηηζκηθψλ παηρληδηψλ, πάδι, θνιιάδ θαη θνπίδ, πνπ επλννχλ ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγνχλ θιίκα νκαδηθφηεηαο κέζα ζηελ
ηάμε, ζα θξηλφηαλ νπζηαζηηθέο θαηά ηε Κνπκπελάθε (2013) ελψ ηέινο, 4) ε ρξήζε
πιηθνχ φπσο πρ. βηβιίν κε ην νπνίν νη καζεηέο, μεθπιιίδνληάο ην ζα κπνξνχλ λα
παξαηεξήζνπλ θνηλά ζηνηρεία πνιηηηζκψλ, απνηειεί θαη εθείλν ζεκαληηθή ηερληθή
ελδπλάκσζεο ηεο απνδνρήο ζηελ ηάμε (Mayesky, 2009, νπ. αλαθ. ζην Οηθνλνκίδεο
θαη Κνληνγηάλλε, 2011).
Δπηπξφζζεηεο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο
ηάμεηο είλαη θαη :


ε πηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο κε παηρλίδηα ξφισλ θαη ε αλάζεζε
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ- κε ζηφρν ηε γλσζηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ άιινπ-



ε νκαδηθή εξγαζία, βαζηδφκελε ζηελ ηζνηηκία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ζηε
δεκηνπξγία ζπδήηεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη φιε ε ηάμε απνηεινχλ νξζνχο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε. Δίλαη άιισζηε γλσζηφ ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα φηη ζε κηθξέο νκάδεο νη καζεηέο κπνξνχλ θαιχηεξα λα
εξεπλνχλ ζέηνληαο έλα πξφβιεκα, θάλνληαο ππνζέζεηο, αλαπηχζζνληαο έλλνηεο,
ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία, αμηνινγψληαο θαη αλαιχνληαο (Divrengi & Aktan,
2011).
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Με ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, φια ηα παηδηά κπνξνχλ γίλνληαη
ηζφηηκα κέιε ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα
ζπγθξνπζηνχλ κε ηελ νκνηνγέλεηα θαη λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα αμίεο φπσο : ε
ελζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκφο ζην δηαθνξεηηθφ θαη ε εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ (
Κνπκπελάθε, 2013).χκθσλα κε ηνπο Οηθνλνκίδε θαη Κνληνγηάλλε (2011),
«αλεμαξηήησο από ην πνηα ή πνηεο ηερληθέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη λεπηαγσγνί, γηα λα
πξνζεγγίζνπλ ην «άιιν», ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ λα κε πεξηνξηζηνύλ απιά ζε κηα
δηαπίζησζε ή επηζήκαλζε ηεο δηαθνξάο αιιά λα ζηνρεύνπλ ζηελ απόθηεζε από ηα λήπηα
ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ θνηλσληθήο κάζεζεο (Banks, 2004). Η εμνηθείσζε θαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ κε ηε «δηαθνξά» δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα από
κεκνλσκέλεο αλαθνξέο, αιιά ζα πξέπεη λα δηαπεξλά όιν ην αλαιπηηθό πξόγξακκα
(Mayesky, 2009).

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παίξλεη ηε κνξθή ηνπ ελζαξξπληή θαη θαζνδεγεηή φζνλ
αθνξά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Μέζα απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ ζα κπνξέζνπλ λα απνθεπρζνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ
ζπλδένληαη

κε

δεηήκαηα

θηιίαο,

απφξξηςεο,

απφζπξζεο

θαη

ληξνπαιψλ

ζπκπεξηθνξψλ. Γηα ηελ επηηπρή απνκάθξπλζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη
γηα ηε βειηίσζε ηεο απηφ εηθφλαο ηνπο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί εθεί πνπ είλαη ρξήζηκεο, λα
δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηα παηδηά αλαζέηνληάο ηνπο ξφινπο θαη δίλνληαο πξσηνβνπιίεο,
λα ηνπο ελζαξξχλεη, λα ηνπο επηβξαβεχεη θαη λα ηνπο επαηλεί θαη ηέινο λα θέξλεη
θνληά απηνχο ηνπο καζεηέο κε καζεηέο κε ιηγφηεξν άγρνο θαη πεξηζζφηεξε
απηνπεπνίζεζε, ψζηε λα παίξλνληαη σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.

πκκεηνρή ησλ γνλέσλ
Ζ ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί θνκβηθφ ζηνηρείν θαη κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ζπρλέο πξνζθιήζεηο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα ιάβνπλ
κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο φπσο ε αλάγλσζε ζηα παηδηά ή λα ζπκκεηέρνπλ
ζε ζεαηξηθά δξψκελα. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο κε
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ηνπο γνλείο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ θάζε εμακήλνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Μπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα εμνηθεησζνχλ
πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά, κε ηηο νηθνγέλεηεο, κε ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο,
έηζη ψζηε λα είλαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλνη γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα φια ηα παηδηά
(Divrengi & Aktan, 2011).

Καηαλόεζε επζπλώλ
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζα πξέπεη φινη φζνη
απαξηίδνπλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ζαθψο ηνπο ξφινπο θαη ηηο
επζχλεο ηηο δηθέο ηνπο αιιά θαη ησλ άιισλ. Έηζη ζα απνθεπρζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο
ζπγθξνχζεηο, αιιά θαη ζα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή πνξεία ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ. Οη
πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ην Α.Π.. φζνλ αθνξά
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νθείιεη λα επηηειεί ν καζεηήο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη
εθπαηδεπηηθνί,

νθείινπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ πξφιεςε άδηθσλ

ζπκπεξηθνξψλ θαη ηπρψλ πξνθαηαιήςεσλ, ηδηαίηεξα απέλαληη ζε παηδηά πνπ είλαη πην
θνηλσληθά επάισηα (Divrengi & Aktan, 2011).
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Α.8 ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο
πεπνηζήζεηο ησλ -ππνςήθησλ θαη ελ ελεξγεία- εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην θιίκα ηεο
ηάμεο, ηα πξνβιήκαηα απνδνρήο πνπ ζπλαληνχλ ζηελ ηάμε ηνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
αληηκεηψπηζεο πνπ πηνζεηνχλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε έρεη σο ζηφρνπο:
1)λα αθνπγθξαζηεί ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 2) λα δεη θαηά
πφζν νη επηδηψμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ελίζρπζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ
ηάμε, 3) λα δηεξεπλήζεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην πξφβιεκα
απνδνρήο ζηελ ηάμε θαη ηέινο 4) λα θαηαδείμεη ηελ ελεκεξφηεηα ή ηελ «απεηξία» ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο κε απνδνρήο κεηαμχ
ησλ ζπλνκειίθσλ.

Α.9 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαινχληαη λα απαληεζνχλ ζηε πνξεία ηεο
εξγαζίαο είλαη ηα εμήο:
Πνηεο είλαη νη επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ελ ελεξγεία ή κε) θαη θαηά πφζν
απηέο αλαθέξνληαη ζηελ επηδίσμε αλάπηπμεο ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ
ηάμε;
ε πεξίπησζε πνπ δε ζπλδένληαη Καηά πφζν νη επηδηψμεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπλάδνπλ κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επίηεπμήο ηνπο;
Πνην είλαη θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην θιίκα
απνδνρήο ζηελ ηάμε θαη θαηά πφζν απηή ε πεπνίζεζή ηνπο απνηειεί βνήζεηα
ή εκπφδην ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο;
Με πνηεο ζηξαηεγηθέο επηιέγνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε θαη θαηά πφζν νη ζηξαηεγηθέο απηέο δείρλνπλ ηελ ελεκεξφηεηα θαη
ηελ εηνηκφηεηα ηνπο ψζηε λα βειηηψζνπλ ην θιίκα απνδνρήο;
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Β. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Ζ

παξαθάησ

έξεπλα

πξαγκαηνπνηήζεθε

ζηα

πιαίζηα

ηνπ

κεηαπηπρηαθνχ

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο», κε θαηεχζπλζε Γηδαθηηθή
Μεζνδνινγία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη απνηειεί ελ κέξεη απνηέιεζκα
αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ απφ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ
ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο Απγεηίδνπ . ηφρνο απηψλ ησλ ζεκηλαξίσλ, ήηαλ λα
γίλνπλ γλσζηέο νη πεπνηζήζεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο επηδηψμεηο
ηνπο ζηελ ηάμε, ην πξφβιεκα ηεο απνδνρήο αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζήο ηνπο.
Μηιψληαο γηα εθπαηδεπηηθνχο. αλαθεξφκαζηε ζε λεπηαγσγνχο, ζην ρψξν δειαδή ηεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο.

Β.1 πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 38 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ηεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο ζε έλα
επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην θαη 25 ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο
Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη απαληήζεηο ήηαλ
αλψλπκεο.

Ζ δεηγκαηνιεςία είλαη βνιηθή θαη δελ απνζθνπεί ζηε γελίθεπζε

ζπκπεξαζκάησλ αιιά ζε κηα πξψηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηελ έξεπλα απνζθνπνχζε ζηε δηεμαγσγή κηαο ζχγθξηζεο
ησλ απφςεψλ ηνπο κε απηέο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ. Άμην πξνο αλαθνξά,
είλαη φηη νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί βαζίζηεθαλ ζηελ ησξηλή ηνπο ηάμε γηα ηε
ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ, ελψ νη θνηηεηέο «κίιεζαλ» κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο
εκπεηξίαο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε.

Β.2 Ζ ηερληθή ηεο έξεπλαο
Σν δείγκα θιήζεθε λα απαληήζεη ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ
επφπηξηα θαζεγήηξηα Απγεηίδνπ . θαη απαξηίδνληαλ απφ 7 αλνηρηά εξσηήκαηα. Σα
ηέζζεξα πξψηα εξσηήκαηα, ζπγθξνηνχλ ηελ ζεκαηηθή θαηεγνξία ησλ βαζηθψλ
επηδηψμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαιχνληαη ζε ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο: ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δειψλνπλ γηα ηα
παηδηά ηεο ηάμεο θαη ηέινο ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ επηδηψμεσλ. Ζ
δεχηεξε ζεκαηηθή θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ην πξφβιεκα απνδνρήο ζηηο ηάμεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, θαη ρσξίδεηαη ζε 3 ππνθαηεγνξίεο, ηελ λνεκαηνδφηεζε ηνπ
δεηήκαηνο πνπ απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηελ πεξηγξαθή ησλ αηηηψλ ηνπ
δεηήκαηνο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο πνπ πξνηείλνπλ ή
πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί.

Β.3 Γηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εθείλε
ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο (Miles & Huberman, 1994) θαη ηεο ζπλερνχο ζπγθξηηηθήο
αλάιπζεο (Glaser & Strauss, 1967). Ζ αλάιπζε απηή έγηλε ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ
πξψηε θάζε πξνρσξήζακε ζε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(ππνςεθίσλ θαη ελ ελεξγεία) αλά εξψηεζε, δειαδή ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο
απάληεζεο κε ιέμεηο – θιεηδηά ή ζχληνκεο θξάζεηο.
Αθνχ νινθιεξψζεθε ε θσδηθνπνίεζε, ζε δεχηεξε θάζε πξνρσξήζακε ζηε
δεκηνπξγία ελφο πίλαθα αλά εξψηεζε, φπνπ αλαγξαθφηαλ νη θσδηθνί θαη δίπια νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ηελ αλέθεξαλ. Σέινο ζηελ ηξίηε θάζε, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία
αθαίξεζεο δεδνκέλσλ ρσξίζακε παξφκνηεο θσδηθνπνηήζεηο ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο
θαη ππνθαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα λνεκαηνδνηήζνπκε ηα δεδνκέλα καο. Ζ
νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηειηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ έγηλε κεηά απφ έιεγρφ
ηνπο απφ δεχηεξν εξεπλεηή (ηελ επφπηξηα ηεο εξγαζίαο) θαη ζπλερείο ζπδεηήζεηο
κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζην 100% ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν εξεπλεηξηψλ. ηηο
ππνθαηεγνξίεο αλαθέξνληαη νη θσδηθνπνηήζεηο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηηο
αλέθεξαλ θαη ζηε ζπλέρεηα πνζνηηθνπνηήζεθε ε εκθάληζή ηνπο ζηα δεδνκέλα. Ζ
πνζνηηθνπνίεζε ζε επίπεδν θαηεγνξηψλ πξνέθπςε αθνχ ππνινγίζηεθε κία θνξά ν
εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαθέξζεθε γηα παξάδεηγκα ζε δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο.
Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε μερσξηζηά γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. ην θεθάιαην απηφ, πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία πηλάθσλ, κε ζθνπφ
ηελ θαιχηεξε εξκελεία ηνπ πξνθίι ηνπο. Δπηπξνζζέησο, έγηλε πξνζπάζεηα
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ζπζρέηηζεο ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ κε ην πψο λνεκαηνδνηνχλ ην δήηεκα ηεο
απνδνρήο

θαη

ηα

αίηηά

ηνπ.

Σέινο,

ε

ζχγθξηζε

ησλ

απνηειεζκάησλ

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο ζπδήηεζεο.
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Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Γ.1ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ΣΧΝ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΣΧΝ

ΔΝ

ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
Γ.1.1 Δπηδηώμεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ
Έπεηηα απφ αλάιπζε ησλ δειψζεσλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζην πξψην
εξψηεκα, γηα ην πνηα ζεκαληηθά πξάγκαηα ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο,
δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία απηψλ επηδηψθεη έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε. Σν
θαιφ θιίκα εξκελεχεηαη κε αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ απνδνρή απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο αιιά θαη κε ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε.
πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνΠΠ2 ζει. 128, απφ ηνπο 38 ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνχο νη 31 εθπαηδεπηηθνί, θάλνπλ έζησ θαη κία αλαθνξά ζην θιίκα ηεο
ηάμεο, κε ηνπο 26 λα αλαθέξνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο, ελψ νη
17 ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. εκαληηθφ ζηνηρείν, είλαη ε χπαξμε 10 εθπαηδεπηηθψλ
πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο δχν απηέο ππνθαηεγνξίεο (νη:2,6,10,16,19,20,23,32,33,37).
Παξ‟ φιε ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζην θιίκα ηεο ηάμεο, αξθεηνί είλαη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνληαη λα δίλνπλ έκθαζε θαη ζε γλσζηηθνχο θαη
δηαδηθαζηηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, 15 απφ ηνπο 31 εθπαηδεπηηθνχο, αλέθεξαλ
σο βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα ηε κάζεζε, ελψ ιίγν πεξηζζφηεξνη (18) ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, 6 εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ ηέηαξηε θαη
κηθξφηεξε θαηεγνξία, απηή ηεο πξνψζεζεο ζηάζεσλ θαη αμηψλ. Απφ ηελ παξαπάλσ
ζπλνπηηθή αλάιπζε, δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ
αξθείηαη ζε κία θαη κφλν θαηεγνξία. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθφ απνηειεί ην γεγνλφο
φηη 10 εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ δειψζεηο ζρεηηθέο θαη κε ηηο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο
(νη: 2,12,13,19,20,23,26,28), ελψ 2 εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο (20 θαη 26).
Γηα λα επηβεβαησζεί ε ζπλέπεηα ησλ δειψζεσλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ
πνπ αλέθεξαλ σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο θαη ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηνπ θιίκαηνο ηεο
ηάμεο, ζηνλ Πίλαθα 1 (βι. παξαθάησ), ζπγθξίλακε απηέο, κε ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε
ην πψο αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν αιιά θαη κε ην πνηεο είλαη νη
επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε.
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Πίλαθαο 1: πζρέηηζε ησλ επηδηώμεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο.
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
2:

Κιίκα

απνδνρήο-

ΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ
Θεηηθέο Κιίκα

πκπεξηθνξέο

ζπκπεξηθνξά

6: Απφθηεζε γλψζεσλ

Κιίκα

απνδνρήο-

ελεξγεηηθή

απνδνρήο-

ελεξγεηηθή

απνδνρήο-

ελεξγεηηθή

ζπκπεξηθνξά
10: Μάζεζε κε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία

Κιίκα
ζπκπεξηθνξά

16: θιίκα απνδνρήο- απφθηεζε γλψζεσλ

Κιίκα απνδνρήο- ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο

19:θιίκα απνδνρήο- απφθηεζε γλψζεσλ

Κιίκα απνδνρήο- ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο- αμίεο

20:θιίκα

απνδνρήο-

ζεηηθέο ηάζεηο-

ζπκπεξηθνξέο- ζεηηθά πλαηζζήκαηα
23:

θιίκα

απνδνρήο-

ζπλαηζζήκαηα

ζεηηθέο

ζπκπεξηθνξέο

ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

ζεηηθά Κιίκα απνδνρήο-Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ζηηο

θνηλσληθέο

ζπκπεξηθνξέο

ζρέζεηοζηελ

ζεηηθέο

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία
32: θιίκα απνδνρήο- κάζεζε κε έκθαζε Κιίκα
ζηε δηαδηθαζία

απνδνρήο-

ζπκπεξηθνξέο

ζηάζεηο-

ζηελ

ζεηηθέο

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία
33: Κιίκα απνδνρήο

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο

37: ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα- απφθηεζε Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο θνηλσληθέο
γλψζεσλ

ζρέζεηο-

ζεηηθέο

ζπκπεξηθνξέο

ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εληχπσζε καο πξνμελνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 6 θαη 10,
φπνπ παξ‟ φιν πνπ έρνπλ σο επηδηψμεηο ηνπο κεηαμχ άιισλ θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο,
θαίλεηαη λα αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κφλν κε βάζε ηε κάζεζε θαη ηελ
απφθηεζε γλψζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 2,20,23,33 αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο
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έξγν βαζηδφκελνη κφλν ζην θιίκα ηεο ηάμεο, ελψ νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί 16,19,32
θαη 37 ακθηηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζηελ κάζεζε θαη ζην θιίκα ηεο ηάμεο. Δζηίαζε
ζην θιίκα ηεο ηάμεο δείρλεη ε πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 33, πνπ ελψ επηδηψθεη
έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε, απηφ θαίλεηαη κέζα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο
επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο), αιιά θάλεη ιφγν θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηε
ζπλέρεηα πξνζαλαηνιίδεηαη κφλν ζην θιίκα ηεο ηάμεο.
Αμίδεη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 33 σο πξνο ην
δήηεκα απνδνρήο, ηα αίηηα θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. Χο δήηεκα ζηελ ηάμε,
εληνπίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηελ έιιεηςε θιίκαηνο
απνδνρήο. Γίλεηαη ιφγνο πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα αιινδαπά παηδηά θαη γηα ηνπο
καζεηέο πνπ είλαη ζαλ λα κελ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε, κε ηελ αλαθνξά ηνπ σο
«αλχπαξθηνπο». Σα αίηηα απηνχ, ηα απνδίδεη ζην ίδην ην παηδί αιιά θαη ζην πιαίζην
ηεο ηάμεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ηελ έιιεηςε θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ αιιά θαη ην
ρακειφ πξνθίι ηνπ καζεηή. ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, ν εθπαηδεπηηθφο απηφο
θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί πιεζψξα απφ ηερληθέο- ζηξαηεγηθέο αθνχ νη απαληήζεηο
ηνπ εληάζζνληαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Πξνζπαζεί λα πεηχρεη ηελ απνδνρή
ηνπ δηαθνξεηηθνχ κέζα απφ ηελ γλσξηκία κε απηή θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ θηιία. Ζ
πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ κάο δείρλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι,
πνπ έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη κέζσ ησλ
θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ επαπμάλεη απηή ηνπ ηελ πξνηεξαηφηεηα.
ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε ε ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθψλ (βι. Πίλαθα 2) πνπ αλέθεξαλ πξνηεξαηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε,
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο.

Πίλαθαο 2: πζρέηηζε εθπαηδεπηηθώλ κε πνιιέο πξνηεξαηόηεηεο, κε ηα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗ

ΚΡΗΣΖΡΗΑ

ΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ

ΚΟΗ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

2

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα ηάμεο- Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία

12

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα ηάμεο
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13

Μάζεζε

Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία

19

Κιίκα- Μάζεζε

Κιίκα- Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

20

Κιίκα ηάμεο

Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία- ζηάζεηο

26

Υ

Κιίκα ηάμεο

23

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα ηάμεο- Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία

28

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα

ηάμεο-

Δθπαηδεπηηθή

Γηαδηθαζία- Μάζεζε
Κιίκα ηάμεο- Μάζεζε

32

Κιίκα

ηάμεο-

Δθπαηδεπηηθή

Γηαδηθαζία- ηάζεηο
Μάζεζε

31

Κιίκα ηάμεο- Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δελ κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε κε βεβαηφηεηα ην
πξνθίι ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ. Παξ‟ φιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί θαίλεηαη
λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζρεηηθέο θαη κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, αμηνινγνχλ ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε θπξίσο ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε. Μηιάκε
επνκέλσο γηα εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ ζηελ επίηεπμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί 13
θαη 31 φπνπ αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπο κε βάζε θαη κφλν ηελ κάζεζε.
ρεηηθά κε ην ηξίην εξψηεκα, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην πνηεο είλαη νη επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ζχκθσλεο ζε
κεγάιν βαζκφ κε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. Δμαίξεζε θαη πάιη απνηειεί ν
εθπαηδεπηηθφο 13, φπνπ κηιψληαο γηα επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, ε δήισζή ηνπ είλαη
ζρεηηθή κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε κάζεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην λα
πξνηείλνπλ ηδέεο ηα παηδηά. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ,
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε κάζεζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έλα πην μεθάζαξν
πξνθίι είλαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 12, φπνπ παξ‟ φιν πνπ έρεη δηαθνξεηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο, θαίλεηαη ζην ηέινο λα δίλεη βαξχηεηα ζην θιίκα ηεο ηάμεο.
ηε

ζπλέρεηα,

έγηλε

πξνζπάζεηα

δηεξεχλεζεο

ησλ

επηδηψμεσλ

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ πνπ νη πξνηεξαηφηεηέο ηνπο εληνπίδνληαη κφλν ζηελ θαηεγνξία ηνπ
θιίκαηνο ηεο ηάμεο (βι. πξψηε ζηήιε Πίλαθαο 3). Παξαηεξήζεθε αλ ππάξρεη
αζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
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έξγνπ, ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε, αιιά θαη ην ηη ζεσξνχλ
σο δήηεκα ζηελ ηάμε- αίηην θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο.

Πίλαθαο 3: Ζ πνξεία ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ πνπ νη αλαθνξέο ζηηο
πξνηεξαηόηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ κόλν κε ην θιίκα ηεο ηάμεο.
ΔΚΠ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ

ΔΠΗΘΤΜΖΣ

ΠΡΟΒΛΖΜ

ΑΗΓΔ

ΑΞΗΟΛΟΓ.

Δ

Α

ΤΣΗ

ΑΗΣΗΟ

ΣΡΟΠΟΗ
ΑΝΣΗΜΔΣ

ΤΜΠΔΡΗΦ.

.

ΚΟΗ

21

Κιίκα

Κιίκα

Παηδί-

Παηδί

Γεληθέο

απνδνρήο

απνδνρήο-

έιιεηςε

ελέξγεηεο

ζηάζεηο πξνο

θιίκαηνο

γηα ηελ

εθπαηδεπηηθφ

απνδνρήο

ελίζρπζε
ηνπ
ζεηηθνχ
θιίκαηνοππνζηήξημ
ε–
ζπλεξγαζί
α κε
άιινπο

25

Θεηηθά

Θεηηθέο

Παηδί-

Δμσζρνιηθνί

Γεληθέο

ζπλαηζζήκαη

ζπκπεξηθνξέο

έιιεηςε

παξάγνληεο

ελέξγεηεο

α

σο πξνο ηηο

θιίκαηνο

γηα ηελ

θνηλσληθέο

απνδνρήο

ελίζρπζε

ζρέζεηο-

ηνπ

ζηάζεηο πξνο

ζεηηθνχ

εθπαηδεπηηθφ

θιίκαηνοΜέζνδνη
νξγάλσζε
ο ηεο
καζεζηαθ
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ήο
δηαδηθαζία
ο

Παξ‟ φιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα
γηα ηελ ηάμε θαη αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν βαζηζκέλνη ζ‟ απηφ, φηαλ
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ ηάμε ηνπο αιιά
θαη ηα αίηηα απηψλ, θαίλεηαη λα ηα απνδίδνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη
ζηνπο εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη, είλαη φηη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, κέλνπλ ζε γεληθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
θιίκαηνο ρσξίο λα πηνζεηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αληηκεηψπηζεο.

Γ.1.2 Σα πξνθίι ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ
ην ππνθεθάιαην απηφ, έγηλε πξνζπάζεηα λα εμεηάζνπκε ηα πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ
πνπ εκθαλίδνληαη, είηε είλαη ζηαζεξά, είηε θαλεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο θαη
πξνζαλαηνιηζκνχο. ηα ζηαζεξά πξνθίι ζπκπεξηιακβάλνληαη φζνη θαη ζηα 3 πξψηα
εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έθαλαλ αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. ηα
φρη ηφζν ζηαζεξά πξνθίι, αλήθνπλ εθείλνη πνπ αλεμαξηήησο πξνηεξαηνηήησλ,
επηθεληξψλνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Σν κηθξφ δείγκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ αδχλαηνλ λα εληαρζνχλ φινη
ζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο πξνθίι (βι. Πίλαθα4).
Πίλαθαο 4: ηαζεξά πξνθίι ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ ή ηάζεηο απηώλ.
Δθπαηδεπηηθνί

ηαζεξό

Πξνθίι Πνπ ηείλνπλ/ πξνζαλαηνιίδνληαη ;

Δθπαηδεπηηθώλ
21,25

Κιίκα ηάμεο

17

Μάζεζε

θαη

Δθπαηδεπηηθή
Γηαδηθαζία
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29

Σείλνπλ πξνο ηελ κάζεζε

15

Σείλεη πξνο ηελ κάζεζε θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
Σείλεη πξνο ηελ κάζεζε θαη ηελ

22,27

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθηφο 2νπ
εξσηήκαηνο
Μάζεζε

13

θαη

Δθπαηδεπηηθή
Γηαδηθαζία
Κιίκα ηεο ηάμεο

12

Απφ ηνπο 9 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο κφλν νη 3 εθπαηδεπηηθνί
πξνζαλαηνιίδνληαη ή έρνπλ μεθάζαξε επηδίσμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε. Ο
πην ζηαζεξφο σο πξνο ηηο αληηιήςεηο ηνπ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αξηζκφ 17,
φπνπ ζηα 3 πξψηα εξσηήκαηα θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηε κάζεζε θαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα γίλεηαη θαζφινπ ιφγνο γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο. Ο
εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αξηζκφ 29, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε κάζεζε θαη αμηνινγεί ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν κε βάζε απηή. Σείλεη δειαδή πξνο ηε κάζεζε. Παξ‟ φια απηά
φηαλ εξσηάηαη γηα ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, επηθεληξψλεηαη κφλν
ζην θιίκα απνδνρήο.
Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αξηζκφ 15 εκθαλίδεηαη λα ηείλεη πξνο ηε κάζεζε θαη
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τπάξρεη κηα ζπλάθεηα ησλ δειψζεψλ ηνπ, θαζψο
αμηνινγεί ην έξγν ηνπ κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ. Δθηφο ηεο κάζεζεο, βαξχηεηα
δίλεη ζηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Όρη ηφζν
μεθάζαξεο νη δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 22 θαη 27, φπνπ αλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη
ζηε κάζεζε (ζην πξψην εξψηεκα) θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ζην ηξίην
εξψηεκα), αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε ην θιίκα ηεο ηάμεο.
Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, δηαπηζηψζεθε φηη δελ είλαη εχθνιν λα
πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζπζρέηηζε φισλ ησλ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην ηη
ζεσξνχλ σο δήηεκα απνδνρήο θαη ηα αίηηα απηνχ, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο, θαη απηφ γηαηί δε θαίλεηαη μεθάζαξα ηη ελδηαθέξεη θαη πνπ δίλεη
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βαξχηεηα ν θαζέλαο εθπαηδεπηηθφο μερσξηζηά, κε εμαίξεζε ησλ παξαπάλσ. Απηφ
δηαπηζηψλεηαη θαη παξαθάησ (βι. πίλαθα 5).

Πίλαθαο 5: Απόςεηο ζηαζεξώλ εθπαηδεπηηθώλ ή κε μεθάζαξεο ηάζεηο γηα ηα
αίηηα ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΑΗΣΗΑ

Η

ΣΡΟΠΟΗ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ


21 Κιίκα ηάμεο

Ηδηαίηεξα

Υαξαθηεξηζηηθά

Γεληθέο ελέξγεηεο γηα

ραξαθηεξηζηηθά

ζπκπεξηθνξάο

ηελ

- ζπκπεξηθνξά-

ελίζρπζε

ηνπ

ζεηηθνχ θιίκαηνο

έιιεηςε
θιίκαηνο
απνδνρήο
25 Κιίκα ηάμεο

12 Κιίκα ηεο ηάμεο

Ηδηαίηεξα

Δμσζρνιηθνί

Γεληθέο ελέξγεηεο γηα

ραξαθηεξηζηηθά

παξάγνληεο

ηελ

ελίζρπζε

ηνπ

- ζπκπεξηθνξά-

ζεηηθνχ θιίκαηνο –

έιιεηςε

κέζνδνο νξγάλσζεο

θιίκαηνο

καζεζηαθήο

απνδνρήο

δηαδηθαζίαο

πκπεξηθνξά

Πιαίζην
ηάμεο/ζρέζεηο-

Γεληθέο ελέξγεηεο γηα
ν ηελ

ελίζρπζε

ηνπ

εθπαηδεπηηθφο/

ζεηηθνχ θιίκαηνο –

εμσζρνιηθνί

κέζνδνο νξγάλσζεο

παξάγνληεο

καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο

17 Μάζεζε

Έιιεηςε

Δμσζρνιηθνί

Μέζνδνο νξγάλσζεο

θιίκαηνο

παξάγνληεο

καζεζηαθήο

απνδνρήο
29

Σείλνπλ

ηελ κάζεζε

πξνο Ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά

δηαδηθαζίαο
Δγγελή

Τπνζηήξημε/

ραξαθηεξηζηηθά-

ζπλεξγαζία

εμσζρνιηθνί

57

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

παξάγνληεο
15 Σείλεη πξνο ηελ
κάζεζε

θαη

Γελ

ππάξρεη Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρεη

ηελ πξφβιεκα

εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία
22 Σείλεη πξνο ηελ Ηδηαίηεξα

Γπζθνιίεο/ειιείςεηο

κάζεζε

-

θαη

ηελ ραξαθηεξηζηηθά

εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία

ελέξγεηεο-

ραξαθηεξηζηηθά κέζνδνο-

ζπκπεξηθνξάοεθηφο

Γεληθέο

ην ζπγθεθξηκέλεο

πιαίζην ηεο ηάμεο/ δξαζηεξηφηεηεο

2νπ εξσηήκαηνο

ζρέζεηο

ελίζρπζεο

27 Σείλεη πξνο ηελ Ηδηαίηεξα

Υαξαθηεξηζηηθά

Γεληθέο

κάζεζε

ζπκπεξηθνξάο

ζπγθεθξηκέλεο

θαη

ηελ ραξαθηεξηζηηθά

εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία

ελέξγεηεο-

δξαζηεξηφηεηεο
εθηφο

ελίζρπζεο

2νπ εξσηήκαηνο
13

Μάζεζε

θαη Ηδηαίηεξα

Σν

εθπαηδεπηηθή

Υαξαθηεξηζηηθ

δηαδηθαζία

ά

–

ζηάζε-

ζπκπεξηθνξά

πιαίζην

ηάμεο/ζρέζεηο

ηεο Γεληθέο

ελέξγεηεο-

κέζνδνοζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο
ελίζρπζεο

Παξαηεξείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, κηα αζπλέπεηα σο πξνο ηηο δειψζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ην δήηεκα ηεο ηάμεο θαη ηα αίηηα απηνχ. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ηείλνπλ πξνο ην θιίκα ηεο ηάμεο, θαίλεηαη λα επηξξίπηνπλ ηηο
επζχλεο φρη κφλν ζηελ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο αιιά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ παηδηνχ. ηνλ αληίπνδα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ηάζεηο πξνο ηε κάζεζε θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεσξνχλ κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο δήηεκα.
Πην κπεξδεκέλα είλαη ηα πξάγκαηα ζηηο επζχλεο πνπ απνδίδνληαη ζηα δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζηελ ηάμε, αθνχ ακθφηεξνη, αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ,
ην πιαίζην ηεο ηάμεο, αιιά θαη ηνπο εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο. Δμαίξεζε απνηειεί
κφλν ν εθπαηδεπηηθφο 12, ν νπνίνο λα θάλεη ιφγν γηα δηθέο ηνπ επζχλεο. ρεηηθά κε
ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηθεληξψλνληαη
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ζην θιίκα ηεο ηάμεο, εζηηάδνληαη ζε γεληθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεηηθνχ
θιίκαηνο, ελψ ε άιιε θαηεγνξία αλαθέξεη πνηθίινπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο.
Οη 3 απφ ηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο κε κηα πην μεθάζαξε θαηεχζπλζε ζηε κάζεζε
θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνδίδνπλ ηα αίηηα γηα ην δήηεκα ζηελ ηάμε, ζηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ (22,27,29). πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο κε
ηνλ αξηζκφ 22, αλαθέξεη ην πιαίζην ηεο ηάμεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, νη
εθπαηδεπηηθνί 27 θαη 29 θάλνπλ δειψζεηο ζρεηηθέο κε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, ελψ ηέινο, κφλν ν 17,ζεσξεί φηη ην δήηεκα επζχλεηαη ε
έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο ζηελ ηάμε, ν νηθνγελεηαθφο πεξίγπξνο αιιά θαη ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ρεηηθά κε ηνλεθπαηδεπηηθφ15 δελ ππάξρεη θάπνην δήηεκα
ζηελ ηάμε επνκέλσο απνθιείεηαη απηφκαηα απφ ηελ αλαδήηεζε αηηηψλ.
Απφ έλα κηθξφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πην ζηαζεξά πξνθίι,
παξαηεξήζεθε ε ηάζε απηψλ πνπ δελ αλέθεξαλ θαζφινπ σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο ην
θιίκα ηεο ηάμεο, λα εληνπίδνπλ ηα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο απνδνρήο ζηελ ηάμε ζηα ίδηα
ηα παηδηά · είηε ιφγσ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ειιείςεσλ αιιά
θαη ιφγν ηεο ίδηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή εμαίξεζε είλαη ν
εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αξηζκφ 17, πνπ επηξξίπηεη ηηο επζχλεο ζε εμσζρνιηθνχο
παξάγνληεο, αγλνψληαο ηειείσο ην δηθφ ηνπ κεξίδην επζχλεο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε πσο θηλνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο17 πνπ απνδίδεη ηα αίηηα ζε
εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο, θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 29 πνπ ζεσξεί σο πξφβιεκα ηα εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά ελφο παηδηνχ, δεηά ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο. Ο
εθπαηδεπηηθφο 27, αθνχ εληνπίδεη ηα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε, ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, επηδίδεηαη ζε ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηνπ θιίκαηνο
απνδνρήο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο 22, πνπ απνδίδεη ηα αίηηα θαη ζην ίδην ην παηδί αιιά
θαη ζηελ ηάμε, πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηε θαηάζηαζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο ·
κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο, κε δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο.
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ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηηο πεπνηζήζεηο, ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ κε
έλα πην κπεξδεκέλν πξνθίι, γηα ην πξφβιεκα ζηελ ηάμε. Απφ ηνλ πίλαθα 6 (βι.
παξαθάησ), δηαπηζηψλεηαη φηη ην πξφβιεκα απνδνρήο ζηελ ηάμε, είλαη θπξίσο ηα
παηδηά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μνλαδηθή
εμαίξεζε απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο 8.

Πίλαθαο 6: Σν δήηεκα ζηελ ηάμε γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο κε αζαθή
πξνθίι επηδηώμεσλ.
ΔΚΠΑΗ

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ

ΓΔΤΣΗ

ΖΣΔ

ΑΞΗΟΛΟΓΖ

ΣΟ

Ζ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ;

ΚΟΗ

6

Κιίκα

ηάμεο- Μάζεζε

ΔΠΗΘ. ΤΜΠΔΡ

Κιίκα

Μάζεζε

ΠΟΗΟ

ΔΗΝΑΗ

ηάμεο- πκπεξηθνξά

Δθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία

13

15

Κιίκα

ηάμεο- Μάζεζε

Κιίκα ηάμεο

Ηδηαίηεξα

Μάζεζε-

ραξαθηεξηζηηθ

Δθπαηδεπηηθή

ά-

Γηαδηθαζία

πκπεξηθνξά

Κιίκα

ηάμεο- Κιίκα

Δθπαηδεπηηθή

ηάμεο- Δθπαηδεπηηθή

Μάζεζε

ηάζε-

ΑΛΛΑ- ΓΔΝ

δηαδηθαζία

ΤΠΆΡΥΟΤΝ

Δθπαηδεπηηθή

Έιιεηςε

δηαδηθαζία

θιίκαηνο

ΓηαδηθαζίαΜάζεζε
18

Κιίκα

ηάμεο- Μάζεζε

Μάζεζε

απνδνρήο
22

26

Μάζεζε-

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα

ηάμεο- Ηδηαίηεξα

Δθπαηδεπηηθή

Δθπαηδεπηηθή

ραξαθηεξηζηηθ

δηαδηθαζία

δηαδηθαζία

ά

Κιίκα

Κιίκα ηάμεο

ΑΛΛΑ- ΓΔΝ

ηάμεο- Υ

Μάζεζε-

ΤΠΆΡΥΟΤΝ

Δθπαηδεπηηθή
Γηαδηθαζία-
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ηάζεηο/ αμίεο
27

ηάζεηο-

Κιίκα

Δθπαηδεπηηθή

Μάζεζε

ηάμεο- Κιίκα

δηαδηθαζία
29

Μάζεζε

Μάζεζε

ηάμεο- Ηδηαίηεξα

Δθπαηδεπηηθή

ραξαθηεξηζηηθ

Γηαδηθαζία

ά

Κιίκα ηάμεο

Ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθ
ά

30

31

Κιίκα

ηάμεο- Μάζεζε

Κιίκα

Δθπαηδεπηηθή

Δθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

Γηαδηθαζία

Κιίκα

Κιίκα

ηάμεο- Μάζεζε

ηάμεο- ΑΛΛΑ- ΓΔΝ
ΤΠΆΡΥΟΤΝ
ηάμεο- Ηδηαίηεξα

κάζεζε-

Δθπαηδεπηηθή

ραξαθηεξηζηηθ

Δθπαηδεπηηθή

Γηαδηθαζία

ά

Κιίκα ηάμεο

Ηδηαίηεξα

δηαδηθαζία
36

Κιίκα

ηάμεο- Υ

Μάζεζε-

ραξαθηεξηζηηθ

ζηάζεηο/ αμίεο

ά-

επίδνζε-

έιιεηςε
θιίκαηνο
απνδνρήο

πλνςίδνληαο, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα πξνθίι ηνπο, πξνθχπηεη κηα θνηλή
πεπνίζεζε γηα ην δήηεκα ηεο ηάμεο. Απηφ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.

Γ.1.3Εεηήκαηα απνδνρήο θαη αίηηα
Οη πεπνηζήζεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ γηα ην δήηεκα απνδνρήο ζηελ ηάμε,
φπσο δηαπηζηψζεθε, ζπλδένληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη ιηγφηεξν κε ηελ έιιεηςε θιίκαηνο απνδνρήο ζηελ
ηάμε (βι. ΠΠ4, ζει 128).Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη απφ ηνπο 13 εθπαηδεπηηθνχο
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πνπ αλέθεξαλ ηελ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο, νη 6 εθπαηδεπηηθνί
(3,11,16,21,25,36),εληνπίδνληαη λα θάλνπλ αλαθνξέο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
παηδηνχ, σο ην δήηεκα ηεο ηάμεο. Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο, εκθαλίδεηαη λα
ζρεηίδεη ην δήηεκα απνδνρήο ηεο ηάμεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ
θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελψ πνιχ ιηγφηεξνη, κε ηε ζηάζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο.
ρεηηθά κε ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πνηνο ή ηη επζχλεηαη γηα ην
δήηεκα ηεο ηάμεο, δηαπηζηψζεθε ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θάλεη αλαθνξέο
ζρεηηθέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο ην θχξην αίηην ηνπ πξνβιήκαηνο (21
άηνκα), ελψ ιηγφηεξνη εληνπίδνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσζρνιηθψλ παξαγφλησλ
(17 άηνκα). Αξθεηνί είλαη θαη εθείλνη πνπ επηξξίπηνπλ επζχλεο ζην πιαίζην ηεο
ηάμεο, ελψ κφλν 2 εθπαηδεπηηθνί, αλαγλσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, σο ππεχζπλνπο
γηα ηε ην πξφβιεκα ηεο ηάμεο. Με κηα δεχηεξε καηηά, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ΠΠ5
ζει 130, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εληνπίδνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο
αίηην, θαίλεηαη πσο ηελ απάληεζαλ ζπλδπαζηηθά κε άιιεο θαηεγνξίεο. Σν ίδην
θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο θαη ησλ
εμσζρνιηθψλ παξαγφλησλ, φπνπ 6 εθπαηδεπηηθνί επηξξίπηνπλ επζχλεο ζην πιαίζην
ηεο ηάμεο αιιά θαη ζην παηδί, ελψ 9 εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ αίηηα ζην παηδί αιιά
θαη ζηνπο εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο. Δίλαη έθδειν ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί
απνπνηνχληαη ηελ επζχλε πνπ έρνπλ γηα ην πξφβιεκα ζηελ ηάμε θαη θαηαδεηθλχεηαη
κηα κνξθή κεξνιεςίαο θπξίσο ζε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ.
ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε μερσξηζηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δήισζαλ
κεηαμχ άιισλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο δεηνχκελν πνπ ηνπο απαζρνιεί, θαη
εθείλνπο πνπ ην αλέθεξαλ σο ην κνλαδηθφ ηνπο δήηεκα ζηελ ηάμε (βι. πίλαθα ).

Πίλαθαο 7: Αλαθνξέο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
παηδηνχ.
ΓΔΝΗΚΑ ΠΑΗΓΗ 3, 5,8,
Χ

9,10,11,12,13,14,16,19,20,21,22,23,25,27,28,29,31,33,35,36,38,

ΠΡΟΒΛΖΜΑ )
23 άηνκα
ΓΔΝΗΚΑ ΠΑΗΓΗ 1,3,4,5,6,7,9,10,14 ,11,13,16,18,20, 21,22,27,28,29,31,33,35
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Χ ΑΗΣΗΟ
17 άηνκα
ΚΟΗΝΑ

3,5,10,13,14,16,20,21,22,27,28,29,31,33,35

16 άηνκα
ΠΟΗΟΗ

3,8,5,10,12,13,14,19,20,22,23,27,28,29,31,38

ΑΝΔΦΔΡΑΝ
ΜΟΝΟ

ΣΟ

ΠΑΗΓΊ

Χ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ;
16άηνκα
ΠΟΗΟΗ

9,11,13,20,21,22,27,28,29,31,33,35

ΑΝΔΦΔΡΑΝ
ΜΟΝΟ

ΣΟ

ΠΑΗΓΊ

Χ

ΑΗΣΗΟ;
12 άηνκα
ΚΟΗΝΑ

13,20,22,27,28,29,31

7 άηνκα

Γ.1.4 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ σο ην κνλαδηθό δήηεκα απνδνρήο ζηελ
ηάμε. Πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ.
Απφ ηνλ πίλαθα 7 (βι. ζει. 65), θαίλεηαη φηη 16 εθπαηδεπηηθνί κεηξήζεθαλ λα
απνδίδνπλ ην δήηεκα ηεο ηάμεο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη κφλν. Όζνλ
αθνξά ζηα αίηηα πνπ εληνπίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο, δελ
ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζχκπλνηα σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, 4 απφ ηνπο 16 εθπαηδεπηηθνχο, απνδίδνπλ ηα αίηηα ηνπ
δεηήκαηνο ζην παηδί θαη κφλν (13,20,27 θαη 31), ελψ ν εθπαηδεπηηθφο κε λνχκεξν 20,
ην ζπγθεθξηκελνπνηεί πεξηζζφηεξν. Θεσξεί φηη αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκθάληζεο ηνπ αιινδαπνχ παηδηνχ, ραξαθηεξίδεηαη επνκέλσο
απφ κηα πξνθαηάιεςε. Οη ππφινηπνη ηξεηο, επηθεληξψλνληαη ζηηο ελέξγεηεο ή άιια
ζηνηρεία απηψλ ησλ παηδηψλ πνπ δηαησλίδνπλ ην πξφβιεκα. Οη εθπαηδεπηηθνί 20, θαη
13 δελ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ζε ζρεζηαθφ πιαίζην απιά ην πεξηγξάθνπλ, ελψ
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νη άιινη παξνπζηάδνπλ ηελ ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ή ηελ δπζθνιία ζηε
γιψζζα σο θχξην αίηην. Οη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί, κε εμαίξεζε ηνλ 20 πνπ δελ αλαθέξεη
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, επηθεληξψλνληαη ζε γεληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε
ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, κε ιίγεο αλαθνξέο πην ζπγθεθξηκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ φπσο π.ρ., ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο. Οη ελέξγεηεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα, ηελ γλσξηκία ηνπ
δηαθνξεηηθνχ αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ.
6 απφ ηνπο 16 εθπαηδεπηηθνχο απνδίδνπλ ηα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε ζε
άιινπο παξάγνληεο, εθηφο ηνπ παηδηνχ (8,12,14,19,23,38). Σα δεηήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ
θαη νη αηηίεο απηψλ επηξξίπηνληαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζηελ
αλππαξμία θιίκαηνο απνδνρήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ζηα ππνηηκεηηθά
ζρφιηα κέζα ζηελ ηάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί εδψ, δελ πεξηγξάθνπλ απιψο ην πξφβιεκα.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ,
απνδίδεηαη είηε ιφγσ πηνζέηεζεο ραξαθηεξηζκψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα παηδηά,
αιιά θαη απφ ηελ κε απνδνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη
απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ, θαίλεηαη λα πεγάδεη απφ ηα ππνηηκεηηθά ζρφιηα ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα απηά. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ απηνί νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο γεληθέο ελέξγεηεο αιιά
θαη απφ ηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Παξαδείγκαηα απηνχ
είλαη ηα εμήο: ελζαξξχλσ ηελ ζπκπάζεηα, ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζέησ
φξηα, ζεηηθή ελίζρπζε, ηφλσζε ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ή βξίζθσ ζπζζίηην. Δλψ θάηη
δηαθνξεηηθφ παξνπζηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο 8, κε ηελ αλαθνξά ζε δεκηνπξγία κεηθηψλ
νκάδσλ.
Σέινο, νη ηειεπηαίνη 6 απφ ηνπο 16 εθπαηδεπηηθνχο (3,5,10,22,28,29)
επηξξίπηνπλ επζχλεο ζε πνιινχο παξάγνληεο, κεηαμχ απηψλ, θαη ζην παηδί. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 3, 5 θαη 10 ζεσξνχλ σο αίηηα ηα ίδηα
ηα παηδηά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ηνλ απηηζκφ, ηνλ ρακειφ δείθηε
λνεκνζχλεο αιιά θαη ηε δπζθνιία ζηε γιψζζα. Ο εθπαηδεπηηθφο 5,φηαλ αλαθέξεηαη
γηα ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο, δε θέξεη ην δήηεκα απηφ πξνο αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε,
αιιά πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπ αηνκηθά πρ., κε επηθνηλσλία,
ζπδήηεζε θαη παξαπνκπή ζηνπο εηδηθνχο. ε αληίζεζε, ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ
αξηζκφ 10, θέξεη ην πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο θαη ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ ηάμε, ζην
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επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ αλάιεςε ξφισλ αιιά
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ζπκκεηνρήο. Σέινο ν εθπαηδεπηηθφο 3, πξνο
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε, πξνηείλεη ηελ αλάιεςε ξφισλ απφ ηα παηδηά.
Δπηθεληξψλεηαη επνκέλσο ζην θνκκάηη ηεο κεζφδνπ νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πξνρσξάεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αξηζκφ
22, αθνχ αλαθέξεη σο αίηην γηα ηνλ καζεηή- εχθνιν ζχκα-, ην ίδην ην παηδί πνπ είλαη
αξγφ αιιά θαη κνλαρηθφ, ελψ ζπλεηδεηνπνηεί, ηελ έιιεηςε ππνκνλήο ζην πιαίζην ηεο
ηάμεο. Πξνο αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο εκκέλεη ζε
πξνζσπηθή ηφλσζε θαη βνήζεηα ηνπ παηδηνχ θαη φρη ζηελ έληαμή ηνπ ζηελ ηάμε, αιιά
θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο 28, ελψ αλαθέξεη σο
δήηεκα ηεο ηάμεο ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο θαη ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ, ζεσξεί σο αίηην απηνχ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα παηδηά κε
ηδηαηηεξφηεηεο, απνπνηνχκελνο ίζσο ησλ επζπλψλ ηνπ γηα ην πξφβιεκα. Πξνο
ππεξπήδεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζπδεηήζεη κε ηα
παηδηά, ελψ ν ίδηνο παίξλεη κέηξα γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο πρ. Θέησ φξηα,
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο 29, ζεσξψληαο φηη ηα αιινδαπά
παηδηά είλαη ην πξφβιεκα, απνδίδεη ηα αίηηα ζηελ θνπιηνχξα απηψλ, αιιά θαη ζηα
ζηεξεφηππα γχξσ απφ ηνπο κε γεγελείο καζεηέο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ, ν
εθπαηδεπηηθφο απαληά κε ζσζηέο ηερληθέο. Πξνζπαζεί λα επηκνξθσζεί ν ίδηνο γηα
ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο ελψ ζεσξεί φηη ε επηκφξθσζε ησλ μέλσλ αιιά θαη ησλ
ειιήλσλ γνλέσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.

Γ.1.5 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ θαη ε έιιεηςε θιίκαηνο απνδνρήο σο
δεηήκαηα. Πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ.
Όζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ζεκείσζαλ σο δήηεκα κφλν κηα
θαηεγνξία, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη 2 απφ ηνπο 9 επηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο
κφλν ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νηθνγελεηαθφ θαη
θνηλσληθφ πεξίγπξν (19 θαη 25), ελψ άιινη 2 εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηα αίηηα ζηε
ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο δπζθνιίεο- ειιείςεηο ηνπ παηδηνχ (11 θαη 21). Οη ππφινηπνη 5
εθπαηδεπηηθνί (9,16,33,36,36) είλαη εθείλνη πνπ απνδίδνπλ ηηο επζχλεο ζην παηδί,
ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ. Μηιάκε
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επνκέλσο γηα άγλνηα ησλ δηθψλ ηνπο επζπλψλ σο πξνο ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ
ζηελ ηάμε ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ζεσξνχλ σο δήηεκα ζηελ ηάμε θαη ηελ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο θαη ην παηδί,
θαίλεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε γεληθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο
απνδνρήο, ελψ έπνληαη νη κέζνδνη νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ε
κεγαιχηεξε

ζπρλφηεηα

νη

εθπαηδεπηηθνί

αλαθέξνληαη

ζηελ

ελίζρπζε

ηεο

απηνπεπνίζεζεο, ζηελ ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
εμαζθάιηζεο ζπκκεηνρήο, ζηε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά θαη ζηελ γλσξηκία κε ην
δηαθνξεηηθφ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνδίδνπλ ηα αίηηα κφλν ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο,
φπσο ν εθπαηδεπηηθφο 19, ζεσξεί φηη ε επηζεηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα έληαμεο
κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηελ άιιε, ν
εθπαηδεπηηθφο 25 ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα ησλ παηδηψλ πνπ δελ αιιειεπηδξνχλ αιιά
θαη κε απμεκέλε θνηλσληθή επαηζζεζία ή απηψλ πνπ επηδεηνχλ ηελ πξνζνρή κπνξεί
λα ιπζεί κε ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ηελ ζεηηθή ελίζρπζε αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία.
Οη ζηξαηεγηθέο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ελεκεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο
ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο
Σψξα ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνδίδνπλ ηα αίηηα κφλν ζην παηδί,
φπσο ν εθπαηδεπηηθφο 11, ζεσξεί φηη ην δήηεκα ζηελ ηάμε είλαη ηα αιινδαπά παηδηά
πνπ είλαη απνκνλσκέλα θαη κε άζρεκε ζπκπεξηθνξά. ηελ νπζία ν εθπαηδεπηηθφο
παξνπζηάδεη σο πξφβιεκα ην παηδί πνπ δελ κπνξεί λα ηαηξηάμεη κε ηελ θπξίαξρε
θνπιηνχξα ιφγσ δπζθνιηψλ ζηε γιψζζα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ
πξνβιεκάησλ, ν εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη γεληθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
θιίκαηνο φπσο ε ελζάξξπλζε γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο, ελψ επηδεηά θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, αλαγλσξίδνληαο
ίζσο ηελ αδπλακία αληηκεηψπηζεο. Με παξφκνην πξφβιεκα, ν εθπαηδεπηηθφο 21
επηξξίπηεη θαη απηφο ηηο επζχλεο ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαθέξεη απιά ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά θαη ηελ
ππνζηεξηθηηθή δνκή.
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Γ.1.6 Οη εθπαηδεπηηθνί σο ηζύλνληεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηάμεο. Πεξηπηώζεηο
εθπαηδεπηηθώλ.
ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δνχκε εθηελέζηεξα ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο πνπ
επηξξίπηνπλ ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ζηνπο ίδηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο 12, απφ ηελ
παξαπάλσ αλάιπζε, δελ ζεσξεί κνλαδηθφ αίηην ηνλ ίδην. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθέξνπκε φηη παξ‟ φιν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο απηφο επηδηψθεη έλα ζεηηθφ θιίκα γηα
ηελ ηάμε, σο αίηην ηνπ δεηήκαηνο, αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη θιίκα απνδνρήο απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ελψ κέλεη κφλν ζε γεληθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο
απνδνρήο.
Ο εθπαηδεπηηθφο 4 απφ ηελ αξρή ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζην θιίκα ηεο
ηάμεο θαη ζηελ κάζεζε θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γε μεθαζαξίδεη αθξηβψο πξνο
ηα πνηα κεξηά ηείλεη, ελψ ζεκαληηθφ είλαη φηη ζεσξεί σο δήηεκα ηεο ηάμεο ηελ
έιιεηςε θιίκαηνο απνδνρήο. Σα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο απνδνρήο είλαη ε ρακειή
επίδνζε θαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο απηνχ ηνπ παηδηνχ, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ
απνκφλσζή ηνπο θαίλεηαη λα δηαδξακάηηζε θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ηα παηδηά. Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο αληαπαληά κε ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, φπσο είλαη ε
ζεαηξηθή νκάδα θαη ε ρνξσδία.

Γ.1.7 ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ δεηήκαηνο απνδνρήο
Ύζηεξα απφ κηα πξψηε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθε πσο νη
εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ιφγν ζε κεγαιχηεξν βαζκφ γηα γεληθέο ελέξγεηεο ελίζρπζεο ηνπ
θιίκαηνο αιιά θαη γηα κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (20 θαη ζηα
δχν). ε έλα κηθξφηεξν βαζκφ, 12 εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη επηιέγνπλ πην
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαη κφλν 8 ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη ζηξέθνληαη ζε ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία. Ζ θάζε
θαηεγνξία κεκνλσκέλα δε κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα θαη νχηε ηελ
πξνζσξηλή αλαθνχθηζε ησλ παηδηψλ.
Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη εθείλεο ηεο
ζπδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο ή μερσξηζηά κε ην θάζε παηδί, φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεο.
Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ζπκκεηνρήο ησλ
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παηδηψλ, αλάιεςεο θηλήηξσλ θαη ηε γλσξηκία κε ην δηαθνξεηηθφ, φζνλ αθνξά ζην
επίπεδν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, επίζεο ζπρλά εκθαλίζηεθαλ ε απνδνρή
ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ιίγν ιηγφηεξν ε ελζάξξπλζε γηα
δεκηνπξγία ζρέζεσλ. πγθεθξηκέλεο ηερληθέο φπσο ηα Project, ε ρνξσδία θαη ε
ζεαηξηθή νκάδα αλαθέξζεθαλ απφ έλαλ θαη κφλν εθπαηδεπηηθφ, ελψ κηθξφηεξε
απήρεζε είραλ δειψζεηο ζρεηηθά κε φξηα, θαλφλεο, επηβξάβεπζε θαη ζεηηθή ελίζρπζε.
Έπεηηα απφ κηα δηεμνδηθή αλάιπζε, δηαπηζηψζεθε πσο 6 εθπαηδεπηηθνί (νη
13,18,22,23,34,35) έδσζαλ απαληήζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ θαη ζηηο 3 πξψηεο θαηεγνξίεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί θαίλεηαη λα έρνπλ κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο,
δείρλνπλ λα είλαη πην ελεκεξσκέλνη θαη έηνηκνη ψζηε λα βειηηψζνπλ ην θιίκα
απνδνρήο θαη είλαη εθείλνη πνπ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην θιίκα ηεο ηάμεο
(εμαίξεζε ν 22). Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
ζεκείσζαλ κφλν κηα απάληεζε άξα αλήθνπλ ζε κηα θαη κφλν θαηεγνξία. Φαίλεηαη φηη
ζηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ γεληθψλ ελεξγεηψλ ελίζρπζεο ηνπ θιίκαηνο, κφλν ν
εθπαηδεπηηθφο 31 έκεηλε ζηαζεξφο σο πξνο απηήλ θαζψο νη ππφινηπνη απάληεζαλ θαη
ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 3,6,8,9,10,17,26, αλαθέξζεθαλ κφλν ζηηο
κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 1, 14
παξέκεηλαλ ζηαζεξνί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο.
Σέινο νη εθπαηδεπηηθνί 5, 29 θαη 30 αλέθεξαλ κφλν ηελ 4ε θαηεγνξία, απηή ηεο
ζπλεξγαζίαο- ππνζηήξημεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαθέξζεθαλ κφλν ζηελ 4ε
θαηεγνξία απνπνηνχληαη ηελ επζχλε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηάμεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα
θαηαγξάθεθαλ ζε πίλαθα νη επηδηψμεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην δήηεκα
απνδνρήο ηεο ηάμεο θαη ηα αίηηα απηψλ (Βι. Πίλαθα 8).Απφ ηνλ πίλαθα, δελ
παξαηεξήζεθε κηα θνηλή γξακκή απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο βαζηθέο ηνπο
επηδηψμεηο, ελψ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 5 θαη 29 ηφζν σο πξνο ηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην δήηεκα ηεο ηάμεο, φζν θαη σο πξνο ηα αίηηα απηνχ.
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Πίλαθαο 8 : Αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλέθεξαλ κόλν ηε θαηεγνξία ηεο
ππνζηήξημεο- παξαπνκπήο ζηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ
5

29

Θεηηθέο

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

πκπεξηθνξέο- Σν παηδί

ΑΗΣΗΑ
Σν

παηδί-

Δθπαηδεπηηθή

Δμσζρνιηθνί

Γηαδηθαζία

παξάγνληεο

Μάζεζε

Σν παηδί

Σν

παηδί

–

Δμσζρνιηθνί
Παξάγνληεο
30

Κιίκα

απνδνρήο

- Υ

Υ

Δθπαηδεπηηθή
Γηαδηθαζία
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Γ.1.8 πζρέηηζε απόςεσλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ
πζρέηηζε 1νπ θαη 2νπ εξσηήκαηνο
Σν πξψην εξψηεκα έρεη λα θάλεη κε ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζέινπλ λα
πεηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε, ελψ ζην δεχηεξν θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην
πφηε είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζην 1ν εξψηεκα δηαπηζηψζεθε πσο δίλνπλ έκθαζε ζην θιίκα
ηεο ηάμεο, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην2ν εξψηεκα. Τπάξρεη κηα θαηά θάπνην ηξφπν
θαηλνκεληθή ηζνξξνπία, αθνχ απφ ηνπο 31 εθπαηδεπηηθνχο 26 άηνκα ζπλέρηζαλ λα
αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε ην θιίκα ηεο ηάμεο. Φαίλεηαη
επνκέλσο, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηνινγεί ην εθπαηδεπηηθφ έξγν κε
βάζε ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Απφ ηα 26 άηνκα, παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθά απφιπηε
ηαχηηζε, θαζψο 22 απφ απηνχο ζπλέρηζαλ λα επηθεληξψλνληαη ζην θιίκα ηεο ηάμεο.
Σε δηαθνξά έθαλαλ νη εθπαηδεπηηθνί 6,10,13,18,30,31, νη νπνίνη κεηαηνπίζζεθαλ ζηε
κάζεζε. ε αληίζεζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη
εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε ηελ απνπζία ησλ
αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 1 θαη φρη ηελ παξνπζία ζεηηθψλ.

πζρέηηζε 1νπ θαη 3νπ εξσηήκαηνο
Όζνλ αθνξά ζην ηξίην εξψηεκα θαη ζην πψο ζα ήζειαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα
ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά, ππάξρεη θαη εδψ κηα θαηλνκεληθά απφιπηε ηαχηηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, κε ην ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο (31-30). Φαίλεηαη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ ζην 1ν εξψηεκα γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο εκκέλνπλ θαη
ζηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ζην θιίκα ηεο ηάμεο (28 άηνκα θνηλά). ηηο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο παξαηεξείηαη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηνπ
θιίκαηνο ηεο ηάμεο (ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ην θιίκα απνδνρήο). Παξ‟ φια απηά,
αλ πξνρσξήζνπκε εθηελέζηεξα ζε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ, 15 άηνκα
είλαη θνηλά ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο θαη 9 ζηηο ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο. ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 6 απφ ηα 20 άηνκα αλαθέξνληαη ζε
απνηξνπή αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
1

Αναφερόμαςτε ςτη υποκατηγορία «Θετικζσ ςυμπεριφορζσ τησ κατηγορίασ του κλίματοσ τησ τάξησ» και ςτο
πρώτο και ςτο δεφτερο ερώτημα.
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πζρέηηζε 3νπ θαη 4νπ εξσηήκαηνο
Με κηα πξψηε καηηά ησλ δχν απηψλ εξσηεκάησλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο
επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη κε ην ηη θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα ηηο
πεηχρνπλ, παξαηεξήζεθε ζε πξψηε θάζε, φηη νη κεγάιεο θαηεγνξίεο αιιά θαη νη
ππνθαηεγνξίεο απηψλ δελ ηαπηίδνληαη απφιπηα, νπφηε δε
ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ. ε δεχηεξε θάζε

θαηέζηε δπλαηή κηα

έγηλε πξνζπάζεηα δηαπίζησζεο

θαηεγνξηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, σο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο θαη ελέξγεηεο
επίηεπμεο, θαη ζε ηξίηε θάζε παξαηεξήζακε θαηά πφζν ππήξρε ηαχηηζε ησλ
απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηηο ελέξγεηεο επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ
ζπκπεξηθνξψλ ζην θιίκα ηεο ηάμεο, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζε κεγάιν κέξνο
ζπλάθεηα ησλ απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ θιίκαηνο
απνδνρήο, εληνπίζηεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο 24 απφ ηνπο 31, λα θάλνπλ ιφγν γηα
ζρεηηθέο
ζηάζεσλ

ελέξγεηεο ηφζν κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απνδνρήο, φζν θαη κέζσ ησλ
ηνπ

εθπαηδεπηηθνχο

πξνο

ηα

παηδηά

(1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,15,

16,19,21,22,23,24,25,28,29,31,32,33,36).
Πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ηαχηηζεο είρε ε θαηεγνξία ησλ ζεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ, φπνπ κφλν 2 απφ ηνπο 20 (νη 19 θαη 24) εληνπίζηεθαλ λα θάλνπλ
αλαθνξέο ζε

ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηελ επηαμία. Οη

9 απφ ηνπο 20 ηεο

ππνθαηεγνξίαο, ζεκείσζαλ δειψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνρήο ελψ 8
εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο. Σέινο, 5
απφ απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεκείσζαλ ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηηο ζηάζεηο πξνο
ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ 4 αλέθεξαλ ζπγθεθξηκέλεο
κεζφδνπο γηα ηε δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξψλ ζηελ ηάμε.
ρεηηθά κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ κάζεζε, απφ ηνπο 12
εθπαηδεπηηθνχο, νη 7 αλέθεξαλ ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο
(1,3,4,6,13,30,34), ελψ φζνλ αθνξά ζηηο αμίεο 2 απφ ηνπο 4 εθπαηδεπηηθνχο,
ηαπηίζηεθαλ ζηα δπν απηά εξσηήκαηα (4,32). Σέινο, γηα ηηο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηα 19 άηνκα, νη 7
εθπαηδεπηηθνί

εκθαλίζηεθαλ κε ζπλαθείο, κε ηελ θαηεγνξία απηή, απαληήζεηο.

Αλαιπηηθά 2 εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο ζηάζεηο ηνπο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία (5 θαη 15), δχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο ζηάζεηο σο πξνο ηα
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παηδηά (15,22) θαη ηέινο πέληε εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ (13,15,18,23,32).
Έπεηηα απφ κηα πεξαηηέξσ αλάιπζε, δηαπηζηψζακε φηη 28 εθπαηδεπηηθνί ήηαλ
εθείλνη πνπ αλέθεξαλ έζησ θαη κηα -ζρεηηθή κε ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέοελέξγεηα, ελψ 9 απφ απηνχο αλέθεξαλ παξαπάλσ απφ κία ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηηο
επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο.
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Γ.1.9 ύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ
Δπηδηώμεηο
Σα ηέζζεξα πξψηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ
νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένληαη κε ηηο βαζηθέο ηνπο επηδηψμεηο θαζψο θαη κε ην θαηά
πφζν εληζρχνληαη νη επηδηψμεηο απηέο απφ ηηο ίδηεο ηνπο ηηο ελέξγεηεο. Ύζηεξα απφ
δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί
επηδηψθνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο πξνθχπηεη απφ
ηε κεγάιε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο θαη ησλ
ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηφζν ζην εξψηεκα γηα ην πνηεο ζεσξνχλ σο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε, φζν θαη ζην εξψηεκα, γηα ην πνηεο είλαη πξνηεξαηφηεηέο
ηνπο. Παξ‟ φια απηά, αξθεηνί είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη θαη ε κάζεζε ζε αληίζεζε κε
ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη, εθηφο απφ ηηο πνζνηηθέο κεηξήζεηο θαη
απφ κηα κεγάιε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλέθεξαλ ηφζν σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο
ηελ ζπλεξγαζία (18 άηνκα), φζν θαη σο επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά γηα ηα παηδηά (πρ.
Να ζπλεξγάδνληαη- 15 άηνκα). Αθφκε αξθεηέο ήηαλ νη δειψζεηο ηφζν γηα ηνλ
εκπινπηηζκφ θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ γλψζεσλ φζν θαη γηα ηελ θξηηηθή έθθξαζε, ηα
εξεζίζκαηα αιιά θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε · ηφζν ζην πξψην εξψηεκα γηα ηηο
πξνηεξαηφηεηεο, φζν θαη ζην ηξίην, γηα ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο.
Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ αλ ππάξρεη έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε, κε βάζε
αξρηθά ην αλ ππάξρεη ζεβαζκφο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ηάμεο, αιιά θαη κε ηελ
χπαξμε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ (π.ρ. αιιειεγγχε). Ζ ηήξεζε
ησλ θαλφλσλ, κηα ζεηηθή παξνπζία ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε (πρ. θαιή δηάζεζε,
εξεκία, ραξά θιπ.) θαη ε απνθπγή ζπγθξνχζεσλ απνηεινχλ χςηζηεο επηδηψμεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλδένληαη θαηά απηνχο κε έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε. Λίγνη
είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπλδέζεη ην ζεηηθφ θιίκα κε ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ
(5 εθπαηδεπηηθνί),ηε θηιία (1) θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ(1). Με απηφ ην
γεγνλφο θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη κηα εηθφλα γηα ην ηη ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
δείγκαηνο ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε.
Αλεμάξηεηα απφ ην πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ην ζεηηθφ θιίκα, ε
παξνπζία αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο απνδνρήο θαη ησλ ζεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ θξίλνληαη ζεκαληηθέο. Παξαηεξείηαη έλα ειαθξχ πξνβάδηζκα ζην
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θιίκα απνδνρήο έλαληη ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ζεκαληηθφ απνηειεί ην
γεγνλφο φηη 10 απφ ηνπο 26 εθπαηδεπηηθνχο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ
θιίκαηνο απνδνρήο είραλ αλαθνξέο θαη ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζην εξψηεκα γηα
ην ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο.
Σν θιίκα απνδνρήο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, εξκελεχεηαη θπξίσο κε
βάζε ηηο έλλνηεο φπσο ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ αιιειεγγχε, ηελ χπαξμε θαινχ θιίκαηνο
θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ αιιά θαη κε βάζε ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ηελ
χπαξμε ηεο ζπλνρήο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε, ην δείγκα
επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηε παξνπζία ζπκπεξηθνξψλ κε ζεηηθφ πξφζεκν, κε
ειάρηζηεο εμαηξέζεηο αξλεηηθνχ πξφζεκνπ (πρ. λα κε καιψλνπλ, λα κελ είλαη
επηζεηηθά θιπ.). εκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη
φηη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο δίλνπλ ειαθξχ πξνβάδηζκα ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο σο
πξνο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, φπσο ζεβαζκφο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ζεβαζκφο κεηαμχ
ησλ καζεηψλ θαη ζην δάζθαιν ελψ ζην 3ν εξψηεκα γηα ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο,
νη πεξηζζφηεξνη θάλνπλ δειψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο γεληθή ζπκπεξηθνξά, φπσο
επγέλεηα, εζπρία- εξεκία, ηζνξξνπεκέλα παηδηά θ.α.
Παξά ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ζην ζεηηθφ θιίκα ηεο
ηάμεο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε αλ νη πξάμεηο ηνπο ην εληζρχνπλ. ρεηηθά
κε ην πψο νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ε πιεηνλφηεηα
απηψλ ην αμηνινγεί κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο · κε ηαχηηζε απφςεσλ ζε έλα
κεγάιν βαζκφ θαη κε κηθξέο αιιαγέο ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο.
εκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ εξσηεκάησλ (1νπ θαη 2νπ) απνηειεί ην
γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί κηιάλε πεξηζζφηεξν γηα ηελ απνπζία αξλεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ κε βάζε ην πψο αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ελψ
αλαθέξνπλ κφλν κία ζεηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε αξλεηηθφ
πξφζεκν (πρ. Όρη ηζαθσκνί). Όζνλ αθνξά ζην θιίκα απνδνρήο, παξφκνηεο
απαληήζεηο δηαπηζηψζεθαλ, κε έκθαζε ζην θαιφ/ήξεκν/θηιηθφ θιίκα, ζηελ
αιιεινβνήζεηα, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαη ζηελ δίθαηε
επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Όκσο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, δελ ππάξρεη κεγάιε ζπλάθεηα απφςεσλ ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο. ηελ νπζία δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα ζεσξνχλ θάπνηεο
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ζπκπεξηθνξέο σο επηζπκεηέο, ζηε πξάμε φκσο δελ ηηο εληζρχνπλ κε ηηο ελέξγεηέο
ηνπο. Μεγαιχηεξε ηαχηηζε εκθαλίδεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ην θιίκα ηεο
ηάμεο, θαζψο εληζρχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο
απνδνρήο θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ επίηεπμε ηεο
επηαμίαο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί επηθεληξψλνληαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο ζπδήηεζεο γηα πξνβιήκαηα θαη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα, ελψ ε
πιεηνςεθία απηψλ αλαθέξεη ελέξγεηεο ζε νκαδηθφ θαη φρη ζε αηνκηθφ επίπεδν.

Πεπνίζεζε γηα ην πξόβιεκα θαη ηα αίηηα απηνύ
Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη ιηγφηεξν ζηελ έιιεηςε θιίκαηνο απνδνρήο,
σο δήηεκα ηεο ηάμεο. πγθεθξηκέλα απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πην
ζπρλά παξαηεξήζεθαλ σο δεηήκαηα ε χπαξμε αιινδαπψλ καζεηψλ πρ. Αιβαλψλ,
Σζηγγάλσλ θιπ., ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά, ε επηζεηηθφηεηα αιιά θαη ε αδπλακία
ζπλεξγαζίαο θαη ηα πξνβιήκαηα έληαμεο ζηελ ηάμε. Οη παξαπάλσ απαληήζεηο
θαηαγξάθεθαλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη ζεσξήζεθαλ σο πην ζπρλά δεηήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηάμεηο ηνπο. Έπεηηα αθνινπζνχλ νη ζηάζεηο
ησλ παηδηψλ πνπ δε ζέινπλ ην ζρνιείν, ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηέινο ηα
απνκνλσκέλα παηδηά. Όζνλ αθνξά ηα αίηηα χπαξμεο απηψλ ησλ δεηεκάησλ, παξ‟ φιν
πνπ πνζνηηθά μερσξίδεη ε θαηεγνξία ηνπ παηδηνχ σο ε θχξηα πεγή επζπλψλ, κε
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηαγξάθεθαλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηα ζηεξεφηππα
αιιά θαη ηε δπζθνιία ζηε γιψζζα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο.
Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί παξαηεξήζεθε λα κελ αλαγλσξίδνπλ ην πξφβιεκα ζε
ζρεζηαθφ πιαίζην αιιά λα πεξηγξάθνπλ απιψο ηελ θαηάζηαζε. Αθφκε παξαηεξείηαη
ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ πνπ αγλννχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επζχλεο ησλ ίδησλ, ελψ
επηξξίπηνπλ ηα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη ζηνπο
εμσζρνιηθνχο

παξάγνληεο.

Υαξαθηεξηζηηθά

παξαδείγκαηα

πεξηγξαθήο

ηνπ

πξνβιήκαηνο είλαη φηη γηα ηνπο καζεηέο πνπ αξλνχληαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο, σο αίηην
είλαη ε κε απνδνρή ηεο πξνζσπηθήο θαηαγσγήο (13ε εθπαηδεπηηθφο). Παξάδεηγκα
αγλφεζεο ησλ επζπλψλ ηνπο σο θχξηαο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί ε
πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 29, φπνπ αλαθέξεη σο πξφβιεκα ηνπο αιινδαπνχο
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καζεηέο θαη αίηηα απηνχ ηελ θνπιηνχξα ηνπο αιιά θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ.
Σέινο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δεηήκαηνο θαη αηηίνπ ζην ίδην ην παηδί απνηεινχλ
νη εθπαηδεπηηθνί 20 θαη 31, φπνπ ζεσξνχλ σο αίηην γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
θαη ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ,πνπ ζεκεηψζεθαλ σο ην δήηεκα ηεο ηάμεο, ην χςνο
απηψλ ησλ καζεηψλ θαη ηε δπζθνιία ζηελ γιψζζα. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα επζχλεο
πνπ επηξξίπηνληαη απνθιεηζηηθά ζηηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη ζηηο
ειιείςεηο- δπζθνιίεο ηνπο.
Παξά ηελ χπαξμε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ππάξρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί
πνπ αλαθέξνπλ αηηίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ, ίζσο ελ
κέξεη, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ εθπαηδεπηηθνχ 4, φπνπ ζεσξεί σο δήηεκα
απνδνρήο ηελ χπαξμε απνκνλσκέλσλ παηδηψλ αίηην απηνχ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο,
ηε ρακειή ηνπο επίδνζε αιιά θαη ην ξφιν ηνπ ίδηνπ. Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα επίξξηςεο επζπλψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη απηφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 12,
φπνπ απνδίδεη ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε, ζηελ πηνζέηεζε απφ
ην παηδί ραξαθηεξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο.
Δλ ηέιεη, απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην δήηεκα ηεο ηάμεο (βι. ζει 65-70), δελ παξνπζηάδεηαη θάπνηα
ηάζε ή θάπνηα δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ηη ζεκεηψλνπλ σο αίηηα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ απνδίδνπλ ην δήηεκα αιιά θαη ηα αίηηα ζην
παηδί, ελψ άιινη απνδίδνπλ ηα αίηηα αιινχ. Αθφκε, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
εληνπίδνληαη κφλν ζηελ θαηεγνξία ηεο έιιεηςεο ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο σο ην
δήηεκα ζηελ ηάμε, δηαπηζηψζεθε πσο γηα ηα αίηηα θάλνπλ δειψζεηο ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο.

ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο
Σα πνζνηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηηο γεληθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
θιίκαηνο απνδνρήο αιιά θαη κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, σο
ηηο θαηεγνξίεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα
φκσο, νη ηερληθέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ήηαλ ε ζπδήηεζε θαη
επηθνηλσλία κε ηα παηδηά, ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ε απνδνρή ηνπ
δηαθνξεηηθνχ ζηελ θαηεγνξία γεληθψλ ελεξγεηψλ, νη δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο
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ζπκκεηνρήο θαη ε αλάιεςε ξφισλ ζε επίπεδν καζεζηαθφ, ελψ ηέινο ε επηθνηλσλία κε
ηνπο γνλείο ζηελ θαηεγνξία ηεο ζπλεξγαζίαο- ππνζηήξημεο. Γηαπηζηψζεθαλ κε
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα γεληθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, ελψ νη ιίγεο αλαθνξέο ζε
πην ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο πρ. ρνξσδία, αλαθέξζεθαλ κεκνλσκέλα απφ έλαλ
εθπαηδεπηηθφ. Παξ‟ φια απηά, νη πνιιέο αλαθνξέο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ,
θαηαδεηθλχνπλ ηελ ελεκεξφηεηά ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο.
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Γ.2.

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ΣΧΝ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΣΧΝ

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
Γ.2.1 Δπηδηώμεηο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ
Ύζηεξα απφ δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ δειψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ
παξαηεξήζεθε φηη νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπο δηαθέξνπλ σο πξνο έλα βαζκφ κε απηέο
ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλάιπζε ησλ θνηηεηψλ δείρλεη κηα ζρεδφλ ηζφηεηα
σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, κε ειαθξχ πξνβάδηζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Οη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε,
εξκελεχνληάο ην, κέζα απφ ηελ απνδνρή, ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηα
ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σν θιίκα απνδνρήο είλαη ζπλδεδεκέλν πεξηζζφηεξν κε βάζε
ηελ νκάδα θαη ην επράξηζην, θηιηθφ θαη θαιφ θιίκα θαη ιηγφηεξν κε βάζε ηελ
αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ (πρ. ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, δηφξζσζε
πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ ηνπο).ρεηηθά κε ην ηη
επηδηψθνπλ νη θνηηεηέο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, νη πην ζπρλέο αλαθνξέο είλαη εθείλεο
ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ελζνπζηαζκνχ ησλ παηδηψλ, ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο, ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κε λφεκα, ε απνθφκηζε πξαγκάησλ, αιιά ε αγάπε γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ. Σέινο γίλεηαη ιφγνο θαη γηα έλα επράξηζην θιίκα αιιά θαη γηα παηδηά
σο νκάδα.
Ζ έξεπλα θαηέδεημε ειαθξχ πξνβάδηζκα ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία (21 θνηηεηέο) έλαληη ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο (19 θνηηεηέο) ζην πξψην
εξψηεκα, ζρεηηθά κε ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ κφλν 8 ππνςήθηνη
εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηε κάζεζε σο βαζηθή ηνπο επηδίσμε. Οη αξηζκνί ζηηο δπν
κεγάιεο θαηεγνξίεο καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θνηηεηέο ίζσο λα έθαλαλ
δειψζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο. Ζ ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ
ην γεγνλφο φηη 15 εθπαηδεπηηθνί βξέζεθαλ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην θιίκα ηεο
ηάμεο

αιιά

θαη

ζηελ

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

(2,3,4,5,6,8,11,13,15,

16,17,21,23,24,25), ελψ ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ αλαθνξέο ζρεηηθέο κε θιίκα
ηεο ηάμεο θαη ηε κάζεζε (1,5,11,24). Δθηφο απφ ηνπο θνηηεηέο φπνπ ζεκείσζαλ
παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζε εθείλνπο πνπ
έκεηλαλ ζηαζεξνί ζε κία θαη κφλν θαηεγνξία. Οη εθπαηδεπηηθνί, 20 θαη 22,
αλαθέξζεθαλ κφλν ζην θιίκα ηεο ηάμεο. Ο ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο 10, κφλν ζηελ
κάζεζε ελψ νη θνηηεηέο 12 θαη 14 κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθνί δηαδηθαζία.
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Απφ ηνπο 25-ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα-θνηηεηέο, αξθεηνί είλαη εθείλνη
επηδηψθνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα έλα θιίκα
απνδνρήο(14 άηνκα), ηελ πηνζέηεζε απφ ηα παηδηά ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (9 άηνκα)
αιιά θαη ηελ χπαξμε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (5 άηνκα) ζηελ ηάμε. Όζνλ αθνξά
ζηνπο 14 εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηξήζεθαλ ζηε ππνθαηεγνξία ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο,
9 είλαη εθείλνη πνπ ην έζεζαλ σο κνλαδηθή απάληεζε (νη:1,2,3,5,6,8,15,16,17), ελψ
απφ ηνπο 8 εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, κφλν 3
(4,11,22) ην έζεζαλ σο κνλαδηθή απάληεζε. Σέινο, ζηελ ππνθαηεγνξία, ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα, κφλν ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αξηζκφ 13 ην έζεζε σο κνλαδηθή ηνπ
απάληεζε. ρεηηθά κε ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη θξφληκν λα αλαθέξνπκε φηη
απνπζηάδεη πιήξσο ην αξλεηηθφ πξφζεκν.
ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηε πνξεία ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έθαλαλ
αλαθνξέο ζην πξψην εξψηεκα (Δξψηεζε 1: Σα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζέισ λα
πεηχρσ ζηελ ηάμε είλαη) ζε δχν ππνθαηεγνξίεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο.
Πίλαθαο 9: Πξνηεξαηόηεηεο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε δύν ππνθαηεγνξίεο
ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο.
Δθπαη

Πξνηεξαηόηεηεο

δεπηηθ

Κξηηήξην

Δπηζπκεηέο

αμηνιόγεζεο

ζπκπεξηθνξέο

νί
2

Απνδνρή,

ζεηηθέο Μάζεζε θαη ζηάζεηο

ζπκπεξηθνξέο

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
θαη επηζπκεηέο ζηάζεηο

(+εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία)
11

Απνδνρή, ζεηηθέο

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο

ζπκπεξηθνξέο

θαη κάζεζε

θαη κάζεζε

(+εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία , κάζεζε)
19

Απνδνρή,

ζεηηθέο Μάζεζε θαη ζηάζεηο

ζπκπεξηθνξέο

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
θαη κάζεζε

(+εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία )
23

Απνδνρή,

ζεηηθέο Απνδνρή,

ζεηηθέο Απνδνρή,

ζεηηθέο
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ζπκπεξηθνξέο

ζπκπεξηθνξέο,

(+εθπαηδεπηηθή

ζπκπεξηθνξέο

θαη

. κάζεζε, ζηάζεηο θαη κάζεζε

δηαδηθαζία)

εθπαηδεπηηθή.
Γηαδηθαζία

3

Απνδνρή,

ζεη. Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα, Απνδνρή,

πλαηζζήκαηα

εθπαηδεπηηθή

. ζπκπεξηθνξέο

(+εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία θαη ζηάζεηο

Θεηηθέο
θαη

κάζεζε

.δηαδηθαζία )
13

Απνδνρή,

ζεη. Απνδνρή

πλαηζζήκαηα

εθπαηδεπηηθή

(+εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

θαη Απνδνρή θαη κάζεζε

δηαδηθαζία )
21

24

Απνδνρή,

ζεη. Θεηηθή ζπκπεξηθνξά, Μάζεζε

πλαηζζήκαηα

ζηάζεηο

(+εθπαηδεπηηθή

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία )

δηαδηθαζία .

Θεηηθά

θαη

ζπλαηζζήκαηα, Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα , Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (+ κάζεζε, ζηάζεηο θαη θαη κάζεζε
κάζεζε +εθπαηδεπηηθή εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία .)
20

ζεηηθά

δηαδηθαζία

ζπλαηζζήκαηα, Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο

Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο παξνπζηάδεη θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ
είλαη ζπλεπείο σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη εθείλνπο πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Οη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί, 2 θαη
19, παξ‟ φιν πνπ ζην πξψην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, αιιά θαη ζην
ηξίην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο θάλνπλ αλαθνξέο ζρεηηθέο κε
ην θιίκα ηεο ηάμεο, κεηαμχ άιισλ, απηφ δε ιακβάλεηαη ππφςε σο θξηηήξην γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Αληίθαζε θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ 21, φπνπ παξ‟ φιν πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην θιίκα ηεο ηάμεο θαη
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε αλαθνξά ηνπ γηα ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ, έρεη λα θάλεη κε ηελ κάζεζε.
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Ο εθπαηδεπηηθφο 11, παξ‟ φιν πνπ σο πξνηεξαηφηεηα ηνπ έρεη ηελ απνδνρή, ηηο
ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο θξηηήξην
αμηνιφγεζεο θαη σο επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, εζηηάδεηαη ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
θαη ζηε κάζεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο 24, αμηνινγεί ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν κε βάζε ηα
ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ελψ επηζπκεί ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο απφ ηα παηδηά. Σέινο, ζε ηαχηηζε θαίλεηαη λα βξίζθνληαη νη αλαθνξέο
ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ 20 θαη 23, εηδηθά φζνλ αθνξά ην θιίκα ηεο ηάμεο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, 15 απφ ηνπο ζπλνιηθά 25 ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο
έρνπλ θάλεη αλαθνξέο θαη ζηηο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, φζνλ αθνξά ηηο
πξνηεξαηφηεηέο ηνπο (ζην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία).ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε θαηά πφζν απηνί νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ
ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο.

Πίλαθαο 10:Ζ αμηνιόγεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.
Δθπαηδεπηηθνί

Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ

2

Μάζεζε θαη ζηάζεηο

4

Κιίκα θαη ζηάζεηο

6

Κιίκα θαη κάζεζε

8

Κιίκα θαη κάζεζε

11

Κιίκα θαη κάζεζε

13

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

15

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κάζεζε

16

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

17

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

21

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηάζεηο

19

Μάζεζε θαη ζηάζεηο

23

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κάζεζε

24

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κάζεζε

25

Κιίκα θαη κάζεζε θαη ζηάζεηο
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ην παξαπάλσ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη 7 ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ
ζπλερίδνπλ λα αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηέο
ηνπο. Οη 3 θνηηεηέο (13,16,17), αλέθεξαλ αθξηβψο ηηο δχν θαηεγνξίεο. Αλ
πξνρσξήζνπκε ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θιίκαηνο πνπ αλαθέξζεθαλ, ν εθπαηδεπηηθφο
23 είλαη εθείλνο πνπ αμηνινγεί ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηέο
ηνπ ζηελ απνδνρή θαη ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη εθπαηδεπηηθνί 13, 24,θαη 15
αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κφλν κε βάζε ηε κία απφ ηηο δχν
πξνηεξαηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θιίκα ηεο ηάμεο, ελψ ηέινο νη εθπαηδεπηηθνί
16,17 θαη 21, παξ‟ φιν πνπ αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε ην θιίκα
ηεο ηάμεο, δίλνπλ βαξχηεηα ζε άιιεο πηπρέο απηνχ.
Οη θνηηεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ κφλν ζην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη νη 20 θαη 22.
πγθεθξηκέλα νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θνηηεηή 20, ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο , φζν θαη κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ελψ αμηνινγεί ην έξγν ηνπ κε
βάζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. Τπάξρεη κηα ζρεηηθή ζχκπλνηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ,
αθνχ θαη ζηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο, αλαθέξεηαη ζε ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο σο
πξνο ην θιίκα ηεο ηάμεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ αλαθέξεη ηελ
ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ. Σελ έκθαζή ηνπ πξνο ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
αλαθέξεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο 22, ελψ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ δίλεη έκθαζε ζηηο
ζηάζεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ζ αλαθνξά ηνπ γηα ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζρεηηθή κε ηελ πξνηεξαηφηεηα
ηνπ, αιιά ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Όζνλ αθνξά ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ,
είλαη ζρεηηθέο κε ηελ κάζεζε θαη ηελ απνδνρή, πξάγκα πνπ δε ζρεηίδεηαη απφιπηα κε
φια ηα παξαπάλσ.
Αληίζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηθεληξψζεθαλ κφλν ζην θιίκα ηεο
ηάμεο, σο βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα, ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ην πψο αμηνινγνχλ
ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ αλέθεξαλ θαζφινπ ην θιίκα ηεο
ηάμεο.
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Πίλαθαο 11: Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ
Δθπαηδε

Πξνηεξαηόηεηα

Κξηηήξην αμηνιόγεζεο

πηηθνί
7

Μάζεζε

θαη

εθπαηδεπηηθή Κιίκα

δηαδηθαζία
9

Μάζεζε
Μάζεζε

κάζεζε

θαη

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
θαη

εθπαηδεπηηθή Κιίκα

δηαδηθαζία
18

ηάμεο,
ηάμεο,

κάζεζε

θαη

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
θαη

εθπαηδεπηηθή Μάζεζε θαη ζηάζεηο

δηαδηθαζία
10

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Κιίκα ηάμεο θαη κάζεζε

12

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Κιίκα θαη κάζεζε

14

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Μάζεζε

θαη

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

ηνλ πίλαθα 11, παξαηεξνχκε φηη 4 απφ ηνπο 6 εθπαηδεπηηθνχο, παξ‟ φιν πνπ
δελ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο ην θιίκα ηεο ηάμεο, αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ
ηνπο έξγν θαη κε βάζε απηφ. Οη εθπαηδεπηηθνί 10 θαη 12 παξνπζηάδνπλ νπδεκία
ηαχηηζε ζηηο αλαθνξέο ηνπο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 7 θαη 9 παξνπζηάδνπλ απφιπηε
ηαχηηζε κε ηελ πξνζζήθε φκσο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο ζην 2 ν
εξψηεκα. Όζνλ αθνξά ζηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ζεκεηψζεθαλ δειψζεηο
ζρεηηθέο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο.
Τπάξρνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έδσζαλ κφλν κία απάληεζε σο πξνο ηηο
επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εμεηάδνπκε ηελ πνξεία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.
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Πίλαθαο 12 : Πνξεία ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ηξία πξώηα εξσηήκαηα.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΔΠΗΘΤΜΖΣΔ

1

ΚΡΗΣΖΡΗΟ

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

ΤΜΠΔΡ.

ΑΞΗΟΛ.

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα- κάζεζε- Κιίκα- κάζεζε
ζηάζεηο

2

5

Κιίκα ηάμεο
Κιίκα ηάμεο

Μάζεζε-

Κιίκα- εθπαηδεπηηθή

ζηάζεηο

δηαδηθαζία

Μάζεζε-

Κιίκα-

ζηάζεηο

εθπαηδεπηηθή

κάζεζε-

δηαδηθαζία
17

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα

– Κιίκα- εθπαηδεπηηθή

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

δηαδηθαζία
20

Κιίκα ηάμεο

Κιίκα ηεο ηάμεο

12

Δθπαηδεπηηθή

Κιίκα

δηαδηθαζία

εθπαηδεπηηθή

Κιίκα ηάμεο

θαη Δθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία

δηαδηθαζία
21

Δθπαηδεπηηθή

Κιίκα-

Κιίκα- εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

δηαδηθαζίαζηάζεηο

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
απηψλ είλαη δχζθνιν λα απνζαθεληζηεί κε αθξίβεηα. Δμαίξεζε απνηειεί ν ππνςήθηνο
εθπαηδεπηηθφο 20, ηνπ νπνίνπ βαζηθή επηδίσμε απνηειεί έλα θαιφ θιίκα, αμηνινγεί ην
έξγν ηνπ κε βάζε απηφ, ελψ πξνζδνθά θαη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο.
ρεηηθά μεθάζαξν είλαη θαη ην πξνθίι ηνπ θνηηεηή κε ηνλ αξηζκφ 12, φπνπ είλαη
ζηξακκέλνο θπξίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δλψ ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ 1 πνπ θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη ην θιίκα ηεο ηάμεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 17,
θαίλεηαη θαη εθείλνο λα επηδηψθεη έλα ζεηηθφ θιίκα ρσξίο φκσο λα απνξξίπηεη ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία δίλεη πξνηεξαηφηεηα αιιά θαη αμηνινγεί ην έξγν
κε βάζε απηή. Ζ ηαπηφηεηα απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαίλεηαη λα γέξλεη ειάρηζηα σο

84

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

πξνο ην θιίκα ηεο ηάμεο. ηνλ αληίπνδα, βξίζθεηαη ν εθπαηδεπηηθφο 21, φπνπ ε
ηαπηφηεηα απηνχ θαίλεηαη λα γέξλεη ειάρηζηα σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Σέινο, νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 5, είλαη εθείλνη κε ην πην κπεξδεκέλν πξνθίι
δηφηη κπνξεί λα βιέπνπκε θνηλά ζηνηρεία ζηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηηο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνπο έξγνπ.

Γ.2.2 Σν πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ
Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζηαζεξά πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθείλα
πνπ ηείλνπλ πξνο κία θαηεχζπλζε, ελψ ζηε δεχηεξε ζηήιε βξίζθνληαη εθείλνη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δε κπφξεζαλ λα εληαρζνχλ ζε κία θαηεχζπλζε.

Πίλαθαο 13: Πξνθίι ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ.
Δθπαηδεπηηθνί Σάζε ή ζηαζεξό

1

Γε μερσξίδεη θάπνην πξνθίι

Σείλεη πξνο ην θιίκα
ηεο ηάμεο

12

Σείλεη

πξνο

ηελ

Δθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία

21

Σείλεη

πξνο

ηελ

Δθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία
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Σείλνπλ
11

Κιίκα

πξνο
ηεο

ην
ηάμεο

(ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο)

Κιίκα, κάζεζε θαη εθπαηδεπηηθή

24

δηαδηθαζία
Κιίκα, κάζεζε θαη εθπαηδεπηηθή

23

δηαδηθαζία
13

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

16

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

17

Κιίκα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

20

Κιίκα ηάμεο (ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο)

22

Σείλνπλ

πξνο

ην

Κιίκα ηεο ηάμεο
7

Μάζεζε

θαη

εθπαηδεπηηθή

θαη

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία
9

Μάζεζε
δηαδηθαζία

Απφ ηνλ πίλαθα 13 (βι. παξαπάλσ) δηαπηζηψζεθαλ θάπνηνη θνηηεηέο πνπ έρνπλ
κηα πην μεθάζαξε θαηεχζπλζε σο πξνο ηηο επηδηψμεηο ηνπο θαη άιινη πνπ ήηαλ
δχζθνιν λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα θαηεγνξία. Πην ζηαζεξφο είλαη ν ππνςήθηνο
εθπαηδεπηηθφο 20, πνπ κνλαδηθή ηνπ επηδίσμε είλαη έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε
κέζα απφ ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηζπκεί ηα παηδηά λα έρνπλ. Οη ππνςήθηνη
εθπαηδεπηηθνί 11, 1 θαη 22 είλαη εθείλνη πνπ παξ‟ φιν πνπ νη αλαθνξέο ηνπο
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εληνπίδνληαη ζε πνιιέο ππνθαηεγνξίεο, ηείλνπλ λα επηδηψθνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε. Σν ζεηηθφ θιίκα γηα απηνχο εξκελεχεηαη πεξηζζφηεξν
κέζα απφ ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά. Αληίζεηα απφ ηνπο
παξαπάλσ, ν εθπαηδεπηηθφο 12 είλαη εθείλνο πνπ επηδηψθεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έλαληη ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ ηάμε. Σέινο, ζηα πην
κπεξδεκέλα πξνθίι, αλήθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 13,16 θαη 17 πνπ ακθηηαιαληεχνληαη
ζηαζεξά αλάκεζα ζε δχν θαηεγνξίεο σο πξνο ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Μπνξνχκε λα
πνχκε φηη επηδηψθνπλ εμίζνπ έλα ζεηηθφ θιίκα θαη κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 7 θαη 9 αγλννχλ πιήξσο ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη
δίλνπλ έκθαζε ζε καζεζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ππνθαηεγνξίεο.
ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηε πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε έλα πην ζηαζεξφ
πξνθίι, σο πξνο ην πνην είλαη γηα απηνχο ην δεηνχκελν απνδνρήο ζηελ ηάμε, ηα αίηηα
απηνχ αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο.

Πίλαθαο 14: Ζ πνξεία ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ, κε πην ζηαζεξό πξνθίι.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑ
20 (Κιίκα ηάμεο)

Παηδί- θιίκα κε Οη
απνδνρήο

12

ζρέζεηο

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
ησλ Γεληθέο ελέξγεηεο-

ζπλνκειίθσλ

(θπξίσο Κιίκα

εθπαηδεπηηθή

ΑΗΣΗΟ

δξαζηεξηφηεηεο

κε Οη ζρέζεηο- παηδί Μέζνδνη

απνδνρήο

σο αίηην

νξγάλσζεο

δηαδηθαζία )

εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο

1 (θπξίσο θιίκα ηεο Κιίκα

κε Σν παηδί σο αίηην

ηάμεο)

απνδνρήο

11 (θπξίσο θιίκα

Ηδηαίηεξα

ηεο ηάμεο)

Καη

ραξαθη. πκπεξηθνξά,

θιίκα

απνδνρήο

κε ειιείςεηο

Γεληθέο ελέξγεηεο
Γεληθέο

ελέξγεηεο

θαη θαη κέζνδνη

νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ

22 (θπξίσο θιίκα Κιίκα
ηεο ηάμεο)

απνδνρήο

κε ρέζεηο

ησλ Μέζνδνη

ζπλνκήιηθσλ
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17

(θιίκα

θαη Ηδηαίηεξα

πκπεξηθνξά θαη Μέζνδνη

εθπαηδεπηηθή

ραξαθηεξηζηηθά,

δηαδηθαζία)

ζπκπεξηθνξά
έιιεηςε

εθπαηδεπηηθφο

θαη

θαη

ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο

θιίκαηνο

απνδνρήο
21

(πξνο πκπεξηθνξά

εθπαηδεπηηθή

έιιεηςε

δηαδηθαζία)

απνδνρήο

θαη Δθπαηδεπηηθφο θαη Μέζνδνη

θιίκαηνο νηθνγέλεηα

νξγάλσζεο
καζεζηαθή
δηαδηθαζία

Ο θνηηεηήο 22 εληνπίδεη ην δήηεκα ηεο ηάμεο ζηηο παξέεο- θιίθεο πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο θιίκαηνο απνδνρήο θαη αλαγλσξίδεη σο αίηηά ηνπ ηελ
έιιεηςε θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ, πνπ ίζσο λα πεγάδεη θαη απφ ηνλ
ίδην ηελ εθπαηδεπηηθφ. Χο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ππέξβαζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο,
αλαθέξεη ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ.
Ο ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο 11, παξ‟ φιν πνπ επηδηψθεη θαηά θχξην ιφγν έλα
θαιφ θιίκα γηα ηελ ηάμε, εληνπίδεη σο δήηεκα ζηελ ηάμε, ηελ εζληθφηεηα θαη ην θχιν
νξηζκέλσλ παηδηψλ αιιά θαη ηηο παξέεο- θιίθεο. Απφ ηηο αλαθνξέο απηέο
ζθηαγξαθείηαη ακέζσο κηα εηθφλα γηα ηελ ηάμε, ζηελ νπνία επηθξαηνχλ νη δηαθξίζεηο
αιιά θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε θάπνησλ παηδηψλ απφ ηελ νκάδα, είηε θνξηηζηψλ, είηε
αιινδαπψλ καζεηψλ. Σα αίηηα πίζσ απφ απηά ηα δεηήκαηα θξχβνληαη ζηελ ειιηπή
γλψζε ηεο ειιεληθήο πνπ θάλεη ην παηδί κε ηθαλφ λα ζπκβαδίζεη κε ην ζχλνιν ηεο
ηάμεο, ζηελ αδπλακία ησλ θνξηηζηψλ, αιιά θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ
ίζσο λα εληείλεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο
θαινχληαη λα εμαιείςνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη ε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ, νη
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά- πξνθαλψο γχξσ απφ
ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο.
Ο ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αξηζκφ 12, αλ θαη επηδηψθεη ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεσξεί σο αίηην γηα ην δήηεκα κε απνδνρήο, ην
ίδην ην παηδί αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ, απνπνηνχκελνο νπνηαδήπνηε
δηθή ηνπ επζχλε θαη ρσξίο λα αληηκεησπίδεη ην ππάξρνλ πξφβιεκα αθνχ εζηηάδεη ζηηο
κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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Ο θνηηεηήο κε ηνλ αξηζκφ 1 κπνξεί λα επηδηψθεη πεξηζζφηεξν έλα ζεηηθφ θιίκα,
παξ‟ φια απηά φκσο, αλαθέξεη φηη απηφ δελ πθίζηαηαη θαη ηα αίηηα απηνχ αλήθνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην παηδί. Γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ ζθεληθνχ ν
ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη γεληθέο ελέξγεηεο ελίζρπζεο ηνπ θιίκαηνο θαη
ζπγθεθξηκέλα επηδηψθεη λα θέξεη ζε επαθή φια ηα παηδηά.
Σέινο, ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο 20, ελψ έρεη ζέζεη απφ ηελ αξρή ηελ
μεθάζαξε θαηεχζπλζή ηνπ πξνο ην θιίκα ηεο ηάμεο, θαίλεηαη λα απνδίδεη ην δήηεκα
ηεο ηάμεο εθηφο απφ ην θιίκα κε απνδνρήο θαη ζην ίδην ην παηδί. Σα αίηηα πνπ
εληνπίδεη απνδίδνληαη ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Αλ
εκβαζχλνπκε ζηηο ηαθηηθέο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαίλεηαη λα
κελ θάλεη ηελ ππέξβαζε αιιά λα αλαθέξεηαη επηθαλεηαθά ζε δξαζηεξηφηεηεο
δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο.
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο 21 είλαη εθείλνο
κε ηε κεγαιχηεξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ηάμε. Γίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γλσξίδεη φηη ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ίζσο λα
απνδίδνληαη θαη ζηνλ ίδην, αθνχ δε επηδηψθεη ζε κεγάιν βαζκφ έλα ζεηηθφ θιίκα,
αιιά θαη ζε εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο. Αλαγλσξίδνληαο φηη ην πξφβιεκα είλαη
θάπνην παηδί αιιά θαη ε έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο, επηδηψθεη ηελ αληηκεηψπηζή
ηνπ, κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο.
Ο ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθφο 17, παξ‟ φιν πνπ ζηηο βαζηθέο ηνπ επηδηψμεηο είλαη
θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο, αλαγλσξίδεη φηη ην δήηεκα απνδνρήο βξίζθεηαη ηφζν ζην
παηδί, φζν θαη ζηελ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη
φηη ηα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κφλν ζην παηδί αιιά κεξίδην
επζχλεο έρεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο αιιά αλαθέξεη θαη ηε κέζνδν νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
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Γ.2.3 Εήηεκα απνδνρήο-αίηηα θαη ζηξαηεγηθέο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην δήηεκα ηεο ηάμεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο
εθπαηδεπηηθνχο εληνπίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο
απνδνρήο ζηελ ηάμε (20 θνηηεηέο), θαη ιηγφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ(14
θνηηεηέο), κε θχξηα εζηίαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Με κηα πην πξνζερηηθή
αλάιπζε, δηαπηζηψζεθε φηη 10 απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο, απάληεζαλ θαη ζηηο δπν
θαηεγνξίεο (4,10,11,13,15,16,17,20,21,23), 10 άηνκα αλαθέξζεθαλ κφλν ζηελ
έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο ζηελ ηάμε (1,6,7,8,9,12,19,22,24,25), ελψ ηέινο 4
άηνκα εληφπηζαλ ην δήηεκα ηεο ηάμεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ (2,3,5,14).Με
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθαλίζηεθαλ, νη παξέεο- θιίθεο σο ην δήηεκα ηεο ηάμεο (12
θνηηεηέο) ελψ ιηγφηεξνη αλαθέξζεθαλ ζηα καιψκαηα (5 άηνκα), ζηελ επηζεηηθφηεηα
(4 άηνκα), ζηα παηδηά πνπ πάλε πάληα καδί θαη ζηα παηδηά πνπ απνθιείνπλ(4
άηνκα).ρεηηθά κε ηηο αηηίεο πνπ απνδίδνληαη ζηα δεηήκαηα ηεο ηάμεο, νη
πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο (βι. ΠΠ9, ζει 135) αλαθέξζεθαλ ζην παηδί σο θχξην ησλ
επζπλψλ ελψ έπνληαη νη ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ θαη γεληθά ην πιαίζην ηεο ηάμεο.
Μηθξφηεξε απήρεζε είραλ νη θαηεγνξίεο ησλ εμσζρνιηθψλ παξαγφλησλ αιιά θαη ν
εθπαηδεπηηθφο σο ππαίηηνο γηα ην δήηεκα απνδνρήο ζηελ ηάμε. Ζ ηειεπηαία
θαηεγνξία απαληήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο ζπλδπαζηηθά θαη πνηέ «σο θχξηνο ησλ
επζπλψλ», ζε αληίζεζε κε ηε θαηεγνξία ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
(θνηηεηέο: 6,8,19,20,22), αιιά θαη ησλ εμσζρνιηθψλ παξαγφλησλ (θνηηεηέο:
4,5).ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ απνδνρήο, εκθαλίζηεθαλ κε
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αλαθνξέο φπσο ε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, ε δεκηνπξγία
κεηθηψλ νκάδσλ θαη νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο
ζπλεξγαζίαο/ αιιεινβνήζεηαο. Απφ ηνπο 25 ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη 13 θαη
15, θαη 9έθαλαλ αξθεηέο αλαθνξέο σο ζηξαηεγηθέο, 9 εθπαηδεπηηθνί αξθέζηεθαλ ζε
δπν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, ελψ νη ππφινηπνη 11 αλαθέξζεθαλ ζε κία θαη κφλν
θαηεγνξία, πνπ ίζσο λα κελ νδεγεί απφ κφλεο ζηελ ππεξπήδεζε ηνπ πξνβιήκαηνο
(π.ρ. θέξλσ ζε επαθή φια ηα παηδηά).
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηηο δειψζεηο ησλ ππνςεθίσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ (βι. Πίλαθα 15)
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Πίλαθαο 15: Αλαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ.
ΓΔΝΗΚΑ

ΣΑ

2,3,4,5,10,11,13,14,15,16,17,20,21,23

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Χ
ΕΖΣΖΜΑ
14 άηνκα
ΓΔΝΗΚΑ

ΣΑ

1,2,3,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,23,25

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Χ
ΑΗΣΗΟ
15 άηνκα
ΚΟΗΝΑ

2,3,10,11,15,16,17,23

8 άηνκα
ΠΟΗΟΗ ΑΝΔΦΔΡΑΝ
ΜΟΝΟ

2,3,5,14

ΣΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Χ
ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ;
4 άηνκα
ΠΟΗΟΗ ΑΝΔΦΔΡΑΝ
ΜΟΝΟ

1,7,9,12,15,23,25

ΣΟ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Χ
ΑΗΣΗΟ;
7 άηνκα
ΚΟΗΝΑ 0 άηνκα

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη 14 απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο
απάληεζαλ κεηαμχ άιισλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο δήηεκα ηεο ηάμεο, ελψ
15 απφ ηνπο 25 απάληεζαλ κεηαμχ άιισλ ην παηδί σο αίηην.
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Γ.2.4. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ σο ην κνλαδηθό δήηεκα ζηελ ηάμε.
Πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ.
Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε θαηεγνξία, εληνπίδνπλ ην δήηεκα
απνδνρήο ζηελ ηάμε, είηε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ (πρ. θνηηεηήο 2αιινδαπφο καζεηήο), είηε ζηε ζηάζε ησλ παηδηψλ (θνηηεηήο 2 θαη 14), αιιά θαη ζηα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο φπσο ζηελ αλππαθνή θαη ηελ επηζεηηθφηεηα (3,5 θαη 14).
Οη ηξεηο απηνί εθπαηδεπηηθνί δελ εληνπίδνπλ ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κία θαη
κφλν θαηεγνξία. Δπζχλεο ζην παηδί απνδίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 2,3 θαη 14,
ελψ νη εμσζρνιηθνί παξάγνληεο αιιά θαη νη επζχλεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ
θάλνπλ θαη απηέο ηελ παξνπζία ηνπο. Πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο
εληνπίζηεθε λα δίλεη ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο 3, γηα ηνλ νπνίν ηα πξνβιήκαηα
επηζεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηε ζπδήηεζε, ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο εμάιεηςεο. Αφξηζηε ηερληθή αλαθέξεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 2, κε
ηελ δήισζή ηνπ γηα απιή παξέκβαζε, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 5 θαη 14 θάλνπλ ιφγν γηα
ζπδήηεζε θαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Γ.2.5 Ζ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
παηδηνύ σο δήηεκα ζηελ ηάμε. Πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ.
ρεηηθά κε ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εληνπίζηεθαλ λα θάλνπλ αλαθνξέο
σο δήηεκα ηεο ηάμεο θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο (βι. ΠΠ8, ζει 135), κφλν δχν απφ ηνπο
δέθα ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνδίδνπλ ηα αίηηα ησλ δεηεκάησλ απνδνρήο ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ (15,23). Σέζζεξηο είλαη νη θνηηεηέο πνπ εκθαλίζηεθαλ λα
θάλνπλ δειψζεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθηφο ηνπο παηδηνχ σο θχξην ησλ επζπλψλ
(νη :4,13,20,21), ελψ ηέινο, νη ππφινηπνη 4 θνηηεηέο παξαηεξήζεθε λα απνδίδνπλ ηα
αίηηα κεηαμχ άιισλ θαη ζην παηδί (10,11,16,17).
Όζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο απηψλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηαπηζηψζεθε φηη νη θνηηεηέο πξνζπαζνχλ λα είλαη δίπια θαη θνληά ζην παηδί θαη λα
ην αθνχλε, ελψ παξνπζηάζηεθαλ λα δίλνπλ βαξχηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο
θαη έληαμεο ησλ παηδηψλ, ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, αιιεινβνήζεηαο,
αιιεινυπνζηήξημεο, ειεχζεξεο έθθξαζε ησλ παηδηψλ, δηαθνξνπνίεζεο, δεκηνπξγίαο
ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο. Με ηερληθέο φπσο ν δηάινγνο, ε ζπδήηεζε, ε δεκηνπξγία

92

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

κεηθηψλ νκάδσλ αιιά θαη νη νκαδηθέο εξγαζίεο κε ειθπζηηθά ζέκαηα, νινθιεξψζεθε
ε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνληαη ηα δεηήκαηα απνδνρήο,
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. εκαληηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη 8 απφ
ηνπο 10 θνηηεηέο δίλνπλ έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν γεληθνχ ραξαθηήξα φζν
θαη πην ζπγθεθξηκέλνπ, ελψ 2 κφλν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηε ζπδήηεζε θαη
ζηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ σο ιχζε γηα ην πξφβιεκα (νη 4 θαη 11).Οη 2 απηνί
ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί δελ πξνρσξνχλ ζε ππέξβαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο ηα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε αλππαθνή θαη ε αλππαξμία κεηθηψλ νκάδσλ δε
κπνξνχλ λα ιπζνχλ απιά κε ηε ζπδήηεζε θαη κε ηελ δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ.

Γ.2.6 Ζ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο σο ην κνλαδηθό δήηεκα ζηελ ηάμε.
Πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ.
Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ κφλν ζηελ έιιεηςε ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο σο ην
δήηεκα ηεο ηάμεο, 8 απφ ηνπο 10 θάλνπλ ιφγν γηα ηελ χπαξμε παξεψλ- θιηθψλ αιιά
θαη γηα ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ πάληα καδί. Ζ χπαξμε ηέηνησλ ππννκάδσλ
εληνπίδεηαη θαηά ηνπο θνηηεηέο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο ειιείςεηο ησλ
παηδηψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ληξνπαιά, δεηιά θαη αλαζθαιή παηδηά, δειαδή κε
κε δπλακηθνχο ραξαθηήξεο (1,7,9,12), πνπ είηε απνθιείνληαη απφ ηηο θιίθεο, ε
ζπλαλαζηξέθνληαη κε 1,2 παηδηά. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε
δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ, ην ζπάζηκν ησλ θιηθψλ, νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ε επαθή φισλ ησλ παηδηψλ θαη ε δξαζηεξηφηεηεο θηιίαο. Γίλεηαη ιφγνο επνκέλσο
γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ, ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί 6 θαη 24 δηαπηζηψζεθε λα πεξηγξάθνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηα
πξφβιεκα αθνχ σο αίηηα γηα ηηο παξέεο- θιίθεο ή παξέεο ηνπ ίδηνπ θχινπ επζχλνληαη
ηα παηδηά πνπ δε δεκηνπξγνχλ κεηθηέο νκάδεο θαη ηα θνηλά ελδηαθέξνληα ελψ
επηξξίπηνληαη επζχλεο θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Χο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο
αλαθέξζεθαλ ζε γεληθέο ηαθηηθέο φπσο πρ. ε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, ε δεκηνπξγία
κεηθηψλ νκάδσλ, αιιά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 8
θαη 22 παξαηεξήζεθε λα ζεσξνχλ σο αίηηα γηα ηηο θιίθεο ηα παηρλίδηα ζηελ ηάμε ή ε
αιιαγή ηεο ηάμεο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο, ε
δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ αιιά θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί κε ην ρξφλν λα
εκπνδίζεη ηελ χπαξμε θιηθψλ.
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Γηα ηνπο 2 θνηηεηέο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζηηο παξέεο θαη ηηο θιίθεο, σο ην
κέιεκα ηεο ηάμεο, ζεκείσζαλ ηελ ειιηπήο αιιειεπίδξαζε θαη ηηο δηαθνξέο ζην
ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη. Σα αίηηα γηα ηελ ειιηπή αιιειεπίδξαζε απνδίδνληαη απφ ηνλ
ππνςήθην εθπαηδεπηηθφ ζηα ίδηα ηα παηδηά, αθνχ δελ έρνπλ κάζεη λα ζπλεξγάδνληαη.
Γελ ππάξρεη επνκέλσο γλψζε ησλ δηθψλ ηνπο ελεξγεηψλ γηα λα αλαπηπρζεί έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ. Σελ ειιηπή αιιειεπίδξαζε έξρεηαη λα εμαιείςεη ε νκαδηθή
δξαζηεξηφηεηα ζην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Παξ‟ φια απηά είλαη
θξφληκν λα αλαθέξνπκε φηη φηαλ κηιάκε γηα ειιηπή αιιειεπίδξαζε δελ κπνξνχκε λα
αλαθεξφκαζηε κφλν ζην καζεζηαθφ θνκκάηη αιιά θαη ζε επίπεδν θιίκαηνο ηάμεο.
Δπζχλεο γηα ηηο δηαθνξέο ζην ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη απνδίδεηαη κφλν ζην παηδί, ελψ
ηερληθέο γηα ηελ επίιπζή ηνπο δελ αλαθέξνληαη.

Γ.2.7 Αίηηα κόλν ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ. Πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ.
Απφ ηνπο πέληε θνηηεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ σο θχξην
ησλ επζπλψλ (6,8,19,20,22), κφλν ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο 20 εκθαλίζηεθε λα
ζεσξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο ην δήηεκα απνδνρήο ηεο ηάμεο. Οη
θνηηεηέο πνπ εληάρζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη
πεξηγξάθνπλ ην δήηεκα ηεο ηάμεο αιιά θαη φηη αγλννχλ ηηο επζχλεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Αλ δνχκε πην πξνζεθηηθά ηα αίηηα πνπ απνδίδνληαη ζηηο παξέεοθιίθεο, φπσο ην φηη δελ έρνπλ κάζεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη δελ ππάξρνπλ κεηθηέο
νκάδεο, θαίλεηαη πσο νη θνηηεηέο απιά πεξηγξάθνπλ ην πξφβιεκα ην θιηθψλ ζηελ
ηάμε.

Γ.2.8 Αίηηα κόλν ζηνπο εμσζρνιηθνύο παξάγνληεο. Πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ.
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 4 θαη 5 πνπ αλαθέξζεθαλ κφλν ζηνπο εμσζρνιηθνχο
παξάγνληεο σο αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο, θαίλεηαη φηη σο δήηεκα ηεο ηάμεο είλαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ αιιά θαη νη

παξέεο- θιίθεο πνπ ππάξρνπλ. Γηα ηα

δεηήκαηα απηά, ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία δε θαίλεηαη λα επζχλνληαη κφλν ην
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
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Γ.3 πζρέηηζε απόςεσλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ
πζρέηηζε 1νπ θαη 2νπ εξσηήκαηνο
Σν πξψην εξψηεκα έρεη λα θάλεη κε ην πνηα ζεκαληηθά πξάγκαηα ζέινπλ λα πεηχρνπλ
νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε, ελψ ζην δεχηεξν θαινχληαη λα απαληήζνπλ
ζην πφηε είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.
Τπάξρεη κηα αληίθαζε αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ θαη ζην
ηξφπν πνπ αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Ζ αληίθαζε απηή, εληνπίζηεθε
θπξίσο ζηελ θαηεγνξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ απφ ηνπο 21 θνηηεηέο
πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηή σο βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα, κφλν 12 θαηαγξάθεθαλ λα
αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε απηή. Αληηζέησο, ζε ζπλάθεηα κε ην
πξψην εξψηεκα πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, βξίζθεηαη ε θαηεγνξία ηνπ
θιίκαηνο ηεο ηάμεο πνπ αλαθέξζεθε απφ 20 θνηηεηέο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πψο αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο
έξγν, παξαηεξήζεθε λα εληάζζνληαη ζε παξαπάλσ απφ κία θαηεγνξίεο, κε εμαίξεζε
ηνλ εθπαηδεπηηθφ 20 πνπ ζεκείσζε κφλν ην θιίκα ηεο ηάμεο, ηνλ εθπαηδεπηηθφ 14 πνπ
αλαθέξζεθε κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 19 θαη 21
πνπ αλέθεξαλ κφλν ηηο ζηάζεηο.
ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ πξνζεθηηθά νη παξαπάλσ ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί,
σο πξνο ηηο δειψζεηο ηνπο γηα ην ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζηελ ηάμε (δει.
πξνηεξαηφηεηεο). Οη εθπαηδεπηηθνί 20 θαη 14, είλαη νη κφλνη κε απφιπηε ζπλάθεηα
πξνηεξαηνηήησλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Πίλαθαο 16: Πξνηεξαηόηεηεο- Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.
Δθπαηδεπηηθνί

Κξηηήξην αμηνιόγεζεο

Πξνηεξαηόηεηεο

20

Κιίκα ηεο ηάμεο

Κιίκα ηεο ηάμεο

14

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

19

ηάζεηο

Κιίκα ηάμεο- εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

21

ηάζεηο

Κιίκα ηάμεο- εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, δηαπηζηψζεθε φπσο
πξναλαθέξζεθε, κηα απφιπηε πνζνηηθή ηαχηηζε. Απφ ηνπο 19 εθπαηδεπηηθνχο πνπ
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έθαλαλ δειψζεηο ζρεηηθέο κε ην θιίκα ηεο ηάμεο σο πξνηεξαηφηεηα ηνπο, 20 ην
αλέθεξαλ θαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σν ζεκαληηθφ ζε
απηφ ην ζεκείν είλαη φηη 15 ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ απάληεζαλ θαη ζηα δχν
εξσηήκαηα γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο (νη: 1,3,4,6,8,11,13,15,16,17,20,21,23,24,25). Με
κηα πην πξνζεθηηθή καηηά, δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζην πσο έρνπλ θαηαλεκεζεί νη
απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, κε ειάρηζηεο
θνηλέο ηάζεηο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη θνηηεηέο, αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν
πεξηζζφηεξν κε βάζε ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ
παηδηψλ, παξ‟ φιν πνπ ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηνπο ήηαλ ην θιίκα απνδνρήο ζηελ ηάμε.
Όζνλ αθνξά ζηε κάζεζε, ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη πεξηζζφηεξνη ήηαλ
νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπο κε βάζε απηή. Οη θνηηεηέο
απμήζεθαλ απφ 9 ζε 13, κε 6 απφ απηνχο λα είλαη θνηλνί (1,5,10,11,18,24) θαη ζηα
δχν εξσηήκαηα. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Απφ ηνπο 21 θνηηεηέο πνπ ηελ απάληεζαλ σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο, 12
είλαη εθείλνη πνπ αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε απηή ηε θαηεγνξία
(νη: 3,7,9,12,13,14,15,16,17,21,23,24). Οη 12 θνηηεηέο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ
απαληήζεη ζην 1ν εξψηεκα κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηε
ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο 17 (βι. παξαθάησ) πνπ δείρλεη ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ
ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ κε αλαθνξέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο βαζηθή
ηνπο πξνηεξαηφηεηα.
Πίλαθαο 17: Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ.
Δθπαηδεπηηθνί

Κξηηήξην αμηνιόγεζεο

2

Μάζεζε+ ζηάζεηο

4

Κιίκα +ζηάζεηο

5

Μάζεζε+ ηάζεηο

6

Κιίκα +Μάζεζε

8

Κιίκα +κάζεζε

11

Κιίκα +κάζεζε

18

Μάζεζε+ ζηάζεηο

19

Μάζεζε+ ζηάζεηο
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Κιίκα+ κάζεζε+ ζηάζεηο

25

Ο παξαπάλσ πίλαθαο κε κηα πξψηε καηηά κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κηα θάπνηα αληίθαζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ θνηηεηψλ,
θαζψο νη απφςεηο ηνπο γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο δε ζπλάδνπλ πνζνηηθά κε ηηο απφςεηο
ηνπο γηα ηα θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Παξ‟ φια απηά, φπσο δηαπηζηψζεθε, νη παξαπάλσ
ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί, δελ είραλ απαληήζεη κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο
πξνηεξαηφηεηά ηνπο. Καη νη 9, είραλ ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο δχν ή πεξηζζφηεξεο
ππνθαηεγνξίεο. Δκθαλίδεηαη επνκέλσο κηα ηάζε ησλ θνηηεηψλ, λα επηδηψθνπλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε, αληί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Άμην πξνο αλαθνξά ηα γεγνλφο φηη 8 απφ ηνπο 9 εθπαηδεπηηθνχο πνπ δε
ζεκείσζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο, σο πξνηεξαηφηεηά
ηνπο ήηαλ κεηαμχ άιισλ θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο, ελψ ζεκαληηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ 2 θαη 19 φπνπ νη απαληήζεηο ηνπ δε παξνπζηάδνπλ νπδεκία
ηαχηηζε.
Λφγνπ ράξε:
Πξνηεξαηφηεηα: Κιίκα ηεο ηάμεο θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: Μάζεζε θαη ζηάζεηο

πζρέηηζε 1νπ θαη 3νπ εξσηήκαηνο
πλάθεηα θαίλεηαη λα ππάξρεη σο πξνο ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 1ν θαη
ζην 3ν εξψηεκα, πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ νη θνηηεηέο ζηελ
ηάμε, αιιά θαη πσο επηζπκνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά.
Γηαπηζηψζεθε φηη νη θνηηεηέο πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε έλα ζεηηθφ θιίκα
ζηελ ηάμε, επηζπκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκπεξηθνξέο σο πξνο απηφ θαη ιηγφηεξν
σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 19 εθπαηδεπηηθνχο
πνπ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνπο ην θιίκα ηεο ηάμεο, νη 18 θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ
θαη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο. Σν ίδην θαηλφκελν εληνπίδεηαη θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία αθνχ απφ ηνπο 21 εθπαηδεπηηθνχο, νη 16 βξέζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καη ζηηο δχν θαηεγνξίεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζρεδφλ
απφιπηε ηαχηηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Άμην πξνο αλαθνξά, απνηειεί ην γεγνλφο φηη
ελψ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ππάξρεη ειαθξχ πξνβάδηζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο,
ζην 3ν εξψηεκα απηφ, αληηζηξέθεηαη. Μηιάκε επνκέλσο γηα κηα ηζνηηκία σο πξνο ηηο
αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ. εκαληηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη 12
εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ θαη ζηηο 2 θαηεγνξίεο (3,4,6,8,11,13,15,19,22,23,24,25),
γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ παξαπάλσ καο δήισζε.

πζρέηηζε 3νπ θαη 4νπ εξσηήκαηνο
Όζνλ αθνξά ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ (4ν
εξψηεκα), εδψ θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζχκπλνηα ζηε κεγαιχηεξε έθηαζή ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη νη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθά κε ηελ
ππνθαηεγνξία ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο, παξ‟ φιν πνπ δειψζεθαλ απφ 7 ππνςήθηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ νπζία δελ θαηαβάιιεηαη θακία πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζή
ηνπο. Σξεηο κφλν ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζε ελέξγεηεο απφ ηηο νπνίεο,
κφλν ν έλαο εθπαηδεπηηθφο ηελ είρε ζέζεη σο επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά (13). Παξφκνην
είλαη ην ζθεληθφ θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπνπ παξ‟ φιν πνπ
δειψζεθαλ απφ 16 εθπαηδεπηηθνχο, κφλν 3 αλαθέξζεθαλ ζηελ επίηεπμε ηεο επηαμίαο,
κε έλα θνηλφ εθπαηδεπηηθφ (17).
ρεηηθά κε ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ππήξρε
κεγαιχηεξε ηαχηηζε, κε 4 θνηλνχο εθπαηδεπηηθνχο (1,2,3,8). ηελ θαηεγνξία ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε ζχκπλνηα απαληήζεσλ, αθνχ
απφ ηνπο 15 εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηέο ζηηο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο, νη 11 παξαηεξήζεθε λα δειψλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
κάζεζεο θαη ζηάζεηο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (7,8,9,10,13,18,19,
21,23,24,25). Σέινο, ζε απφιπηε ζπζρέηηζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ κε ελέξγεηεο
ελίζρπζεο, είλαη ε ππνθαηεγνξίαο ηεο κεζφδνπο, αθνχ απφ ηνπο 10 θνηηεηέο πνπ
επηδηψθνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά, νη 9 απφ απηνχο
(3,4,7,9,11,15,16,21,23), πξνηείλνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο ηερληθέο -γηα ηελ επίηεπμε
απηψλ.
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Γ.4 ύλνςε απνηειεζκάησλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ
Δπηδηώμεηο
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δειψζεσλ ζηα ηέζζεξα πξψηα εξσηήκαηα, δηαπηζηψζεθε φηη
ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ ζε κεγάιν βαζκφ έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ ηάμε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη αξθεηνί είλαη νη θνηηεηέο πνπ ζε θάζε εξψηεκα
έθαλαλ αλαθνξέο πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο.
Γηαπηζηψζεθε φηη εθηφο απφ έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε, αξθεηνί είλαη νη
θνηηεηέο πνπ έρνπλ σο βαζηθή ηνπο επηδίσμε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη
δειψζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη εθείλεο ηεο ζπκκεηνρήο
θαη ζπλεξγαζίαο- σο νη πην ζπρλέο- ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο αιιά θαη ηνπ
ελζνπζηαζκνχ, ηεο ραξάο θαη ησλ ραξνχκελσλ παηδηψλ θαη ηέινο ησλ θαιψλ ηξφπσλ
ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνχ. Αλεμαξηήησο ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο, ε
ζεκαζία ελφο θαινχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο είλαη κεγάιε. Σν ζεηηθφ θιίκα γηα ηνπο
θνηηεηέο εξκελεχεηαη ηφζν κε βάζε ην θιίκα απνδνρήο φζν θαη κε ηηο ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. πλνπηηθά παξαηεξήζεθε ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο, νη θνηηεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην θιίκα απνδνρήο, λα αλαθέξνληαη
θπξίσο ζε νκαδηθφ επίπεδν · δειαδή, ζηε δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζε
έλα επράξηζην θαη θηιηθφ θιίκα, ρσξίο λα παξαιείπνληαη παξ‟ φια απηά έλλνηεο φπσο
ε νκφλνηα, ε αζθάιεηα θαη ν αιιεινζεβαζκφο. Όζνλ αθνξά εθείλνπο πνπ αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζεκαληηθή είλαη ε απνπζία ησλ
ζπκπεξηθνξψλ κε αξλεηηθφ πξφζεκν. Οη πεξηζζφηεξνη αλαθέξζεθαλ ζηνλ
ελζνπζηαζκφ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη, ελψ ην λα ππάξρεη ζεβαζκφο, ππαθνή, αγάπε
αιιά θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, θξίλεηαη σο ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη είλαη
πξνηεξαηφηεηά ηνπο. Ζ αγάπε, ν ζεβαζκφο θαη ε εκπηζηνζχλε παξαπέκπνπλ ζε
ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. ηηο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε, είλαη κηθξφ ην πξνβάδηζκα
δίλεηαη ζην θιίκα ηεο ηάμεο, έλαληη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ
ζπλεγνξεί ππέξ ηεο επηδίσμεο ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο απφ ηνπο ππνςεθίνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα
ησλ θνηηεηψλ αλαθέξεηαη ζε ζεηηθέο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο, έλαληη ηνπ θιίκαηνο
απνδνρήο θαη ησλ ζηάζεσλ πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ. εκαληηθή ιεπηνκέξεηα είλαη φηη
θαη εδψ νη εθπαηδεπηηθνί κηινχλε θπξίσο γηα ζπκπεξηθνξέο κε ζεηηθφ πξφζεκν, ελψ
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αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ- πρ.: πξέπεη
λα δείρλεη ελδηαθέξνλ, ραξά, ζέιεζε, λα κε βαξηέηαη, λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο θαη λα
αθνχεη θαη ειάρηζηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (πρ. θαινί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο).
Απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ δειψζεσλ θαη ηηο κεηέπεηηα κεηξήζεηο, νη
θνηηεηέο εκθαλίδνληαη λα δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο θαινχο ηξφπνπο
ζπκπεξηθνξάο, ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, ζηελ ππαθνή, ζην φηη ηα παηδηά δελ πξέπεη
λα αθαηξνχληαη θαη λα βαξηνχληαη, ζηε ραξά θαη ζην ελδηαθέξνλ, θαη ιηγφηεξν ζην
ζεβαζκφ, ζηε θηιία θαη ζηελ αζθάιεηα. Σν θιίκα απνδνρήο, εξκελεχεηαη θπξίσο
κέζα απφ ην ζεβαζκφ θαη ζπλαθείο έλλνηεο, κέζα απφ ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη
απφ έλα θαιφ θιίκα, ιηγφηεξν κέζα απφ ην αίζζεκα ηεο νκάδαο θαη θαζφινπ κε ηελ
αλάπηπμε ζρέζεσλ. εκαληηθφ απνηειεί ην γεγνλφο ηεο αλαθνξάο γηα πξψηε θνξά
ηεο κείσζεο ησλ θιηθψλ – πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηα παηδηά-σο επηζπκεηή
ζπκπεξηθνξά, γηα έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε.
Παξ‟ φιε ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαίλεηαη
φηη νη θνηηεηέο δελ αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε απηή, αιιά
πεξηζζφηεξν κε βάζε ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε. Αλ θάπνηνο πξνζέμεη ηνπο
πίλαθεο, παξαηεξείηαη κία αιιαγή σο πξνο ηηο απαληήζεηο ησλ ππνςήθησλ
εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ πνιινί εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο κεηαηνπίζζεθαλ
ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Μηα κεγάιε ηαχηηζε ππάξρεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ
θιίκαηνο ηεο ηάμεο, αθνχ φρη κφλν απμήζεθαλ θαηά 1 εθπαηδεπηηθφ, αιιά απφ ηνπο
19 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηελ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα, νη 15 είλαη εθείλνη πνπ
αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπο κε βάζε απηή. εκαληηθή δηαθνξά κε ην εξψηεκα ησλ
πξνηεξαηνηήησλ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπο
κε βάζε ην θιίκα απνδνρήο, πνπ απαληήζεθε πεξηζζφηεξν, αιιά κε βάζε ηα ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γη‟ απηνχο νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο, φπνπ κηιάλε θαη γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο (πρ. εκπηζηνζχλε ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ζεβαζκφο). Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθαλ
ζηελ αλαθνξά γηα ραξνχκελα παηδηά (10 άηνκα), ζην ελδηαθέξνλ (6 άηνκα), ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (5 άηνκα- κάζεζε), ζηελ απνθφκηζε πξαγκάησλ (6 άηνκακάζεζε), αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία (6 άηνκα- εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία).
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ρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ
ζπκπεξηθνξψλ ζηελ ηάμε, δε θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζέζεη, παξά κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο., Πνιινί
θνηηεηέο αλαθέξνπλ πνιιέο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζηε
ζπλέρεηα δε θξνληίδνπλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Μεγαιχηεξε ζχκπλνηα παξαηεξήζεθε
ζηηο κεζφδνπο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ζεκαληηθφ απνηειεί ην γεγνλφο
, φηη παξ‟ φιν πνπ επηζπκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ην
θιίκα ηεο ηάμεο, ζηελ νπζία δε θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο
ελδπλάκσζήο ηνπο. Αλ παξαηεξήζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλέθεξαλ πνιιέο
επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο, δηαπηζηψλνπκε φηη 16 απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο έκεηλαλ
κφλν ζηελ ελίζρπζε ηεο κίαο απφ ηηο αλαθνξέο ηνπο. Απφ ηνπο 16 απηνχο
εθπαηδεπηηθνχο, κφλν ν εθπαηδεπηηθφο 21 ήηαλ εθείλνο πνπ έδσζε δχν απαληήζεηο
ζηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο θαη δχν ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο.
Σέινο απηφ πνπ καο θάλεη εληχπσζε είλαη φηη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνπο θαλφλεο, ζε επηβξαβεχζεηο θαιψλ
ζπκπεξηθνξψλ αιιά θαη ζηελ απζηεξφηεηά ηνπο, ελψ φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο
απνδνρήο, νη κεηθηέο νκάδεο, ην θαιφ θιίκα, νη ηζφηηκεο επθαηξίεο, αιιά θαη ε
«ζσζηή» ζηάζε απέλαληη ζηα παηδηά, ζεσξνχληαη ηθαλέο λα βνεζήζνπλ.

Πεπνηζήζεηο γηα ην πξόβιεκα θαη αίηηα
ε αληίζεζε κε ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ
ζεσξεί σο δήηεκα ηεο ηάμεο ηελ αλππαξμία ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο. Με κεγαιχηεξε
ζπρλφηεηα θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο εθπαηδεπηηθνχο δειψζεηο ζρεηηθέο
κε ηηο παξέεο- θιίθεο (12 άηνκα), ηελ αλππαξμία κεηθηψλ νκάδσλ (3 άηνκα), ηα
παηδηά πνπ πάλε πάληα καδί (4 άηνκα), θαη ηνλ ειιηπή ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε θιπ.
Σα δεηήκαηα πνπ απνδίδνληαη ζηα παηδηά έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ
ζπκπεξηθνξά απηψλ πρ. επηζεηηθφηεηα, καιψκαηα, παηδηά απνθιείνπλ, θαθφο ηξφπνο
έθθξαζεο θιπ. θαη ιηγφηεξν κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο ζηάζεηο
ηνπο. Άμην πξνο αλαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη κφλν δχν εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ιφγν
ηε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή σο ην δήηεκα ηεο ηάμεο.
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ρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ απνδίδνπλ νη ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθνί ζην δήηεκα ηεο
ηάμεο, νη πεξηζζφηεξνη επηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο ζηνπο ζπλνκειίθνπο, ιφγσ ηνπ φηη
δελ έρνπλ κάζεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ κεηθηέο νκάδεο, ελψ αξθεηνί
είλαη εθείλνη πνπ αλαθέξνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ
σο αίηην ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε. Σα ληξνπαιά θαη αλαζθαιή παηδηά, ηα παηδηά –
εγέηεο- αιιά θαη ν θιεηζηφο ραξαθηήξαο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα επζχλεηαη γηα ηα
πξνβιήκαηα απνδνρήο ζηελ ηάμε. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ αλέθεξαλ θαη ηα εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο αίηην ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ πέληε κφλν
εθπαηδεπηηθνί θαηαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ππαίηηνπ, θαη ηέινο πέληε
αθφκε επηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο ζηελ νηθνγέλεηα. Με ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο, σο αίηην εκθαλίδεηαη ε νηθνγέλεηα. ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε,
παξαηεξήζεθαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ απνδίδνπλ ζηελ νπζία αίηηα ζην πξφβιεκα
αιιά ην πεξηγξάθνπλ, ελψ βιέπνπκε θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ηνλ
ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο επηξξίπηνπλ ζηα παηδηά.
Δλ ηέιεη, απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο
γηα ην δήηεκα ζηελ ηάμε, δε θαίλεηαη νχηε εδψ λα ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε σο πξνο
ηηο δειψζεηο ηνπο γηα ηα αίηηα ηνπ δεηήκαηνο. Απηφ πνπ καο πξνμελεί εληχπσζε είλαη
φηη ζε αληίζεζε κε ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο πνπ ήηαλ 16, κφλν 3 ήηαλ νη
θνηηεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο ην δήηεκα ηεο ηάμεο.

ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηνπο 25 θνηηεηέο, νη 23 αλέθεξαλ ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο. Ύζηεξα απφ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, δε δίλεηαη θάπνην
μεθάζαξν πξνβάδηζκα ζηηο θαηεγνξίεο ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο, θαζψο ε θαηεγνξία
γεληθψλ ελεξγεηψλ ελίζρπζε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζία παξνπζηάδνπλ 13 εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ε θαηεγνξία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, 10. Παξ‟ φια
απηά,4 ζηξαηεγηθέο είλαη εθείλεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
θνηηεηέο. Απηέο είλαη ε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο/
αιιεινβνήζεηαο, ε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ θαη νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλ
πξνρσξήζνπκε ιίγν αθφκα, ζα δνχκε φηη 2 εθπαηδεπηηθνί έζεζαλ κφλν γεληθέο
ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (1,4), 4 εθπαηδεπηηθνί κφλν κεζφδνπο (2,5,8,22) θαη ηέινο
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3 εθπαηδεπηηθνί κφλν ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (6,10,21). Γηαπηζηψζεθε φηη νη
θνηηεηέο αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθά γεληθέο θαη αφξηζηεο ηερληθέο ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο, ηερληθέο παξφκνηνπ ηχπνπ (πρ. νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο- κεηθηέο νκάδεο
θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε) ελψ απνπζηάδεη πιήξσο ε θαηεγνξία ηεο παξαπνκπήο ηνπ
πξνβιήκαηνο αιινχ. Απηφ ίζσο εμεγείηαη θαη απφ ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ
απφ ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ έιιεηςε
θιίκαηνο απνδνρήο θαη αθνξνχλ θπξίσο ην επίπεδν ηεο ηάμεο.
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Γ. ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ΕΕ1:Ποιερ είναι οι επιδιώξειρ ηων εκπαιδεςηικών (εν ενεπγεία ή μη) και καηά πόζο
αςηέρ ζςνδέονηαι με ηην ανάπηςξη ενόρ θεηικού κλίμαηορ ζηην ηάξη;
Ζ πνξεία ηεο έξεπλαο θαηέδεημε φηη ηφζν νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο
φζνη θαη νη ελ δπλάκεη δίλνπλ, ηζφηηκα βαξχηεηα ηφζν ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φζν
θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε κε ειάρηζηεο δηαθνξέο. Σν
παξαπάλσ γεγνλφο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ησλ Ζνy θαη
Weinstein (2006) θαη Drang (2011), φπνπ φπσο αλαθέξεηαη πξνβάδηζκα έρεη ην
γλσζηηθφ θνκκάηη.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο πξσηαξρηθέο
επηδηψμεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη ε αλάπηπμε
ζπλεξγαζίαο, ην θαιφ θιίκα ζηε ηάμε, θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, ελψ έπεηαη ν
ζεβαζκφο θαη απνδνρή κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη θξηηηθήο
ζθέςεο.

Οη

παξαπάλσ

δειψζεηο,

είλαη

εθείλεο

πνπ

εκθαλίζηεθαλ

ζηα

εξσηεκαηνιφγηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ. ε παξφκνην κήθνο θχκαηνο
θαίλεηαη λα θηλνχληαη νη θνηηεηέο, φπνπ δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία, ηε
ζπκκεηνρή θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε σο βαζηθέο επηδηψμεηο, ελψ αξθεηέο είλαη νη
αλαθνξέο ηνπο ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (πρ. ελδηαθέξνλ, ελζνπζηαζκφο, θαινί
ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο θιπ) θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηε ηάμε (πρ. ραξνχκελα
παηδηά).
Απηφ πνπ καο πξνμελεί εληχπσζε είλαη φηη νη θνηηεηέο παξά ην λεαξφ ηεο
ειηθίαο ηνπο θαη ηε πην ζχγρξνλε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ, παξνπζηάδνπλ έλα
ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε θπξίσο κέζσ ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
ησλ παηδηψλ (σο πξνο ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε, ιηγφηεξν σο πξνο ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο) θαη ιηγφηεξν κέζσ ηεο απνδνρήο ηνπ «άιινπ» ή ηνπ
«δηαθνξεηηθνχ». Γηαπηζηψζεθε φηη πεξηγξάθνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα πεξηζζφηεξν κε
βάζε ην πψο πξέπεη ην παηδί λα είλαη ζηελ ηάμε πρ. λα ζέβεηαη ηνπο θαλφλεο, λα
έρνπλ θαινχο ηξφπνπο, λα αθνχλε, λα αγαπάλε θαη λα ζέβνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε
βάζε δειαδή ηελ ππαθνή ηνπ ζ‟ απηά πνπ θαηά εθείλνπο είλαη ζσζηά γηα έλα θαιφ
θιίκα (θαλνληζηηθά πξφηππα). Αληίζεηα, ιηγφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη
ζην λα ιεηηνπξγνχλ ηα παηδηά σο νκάδα, λα ζπάλε ηηο θιίθεο θαη λα θάλνπλ πξάμεηο
έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ απνδνρή. Αθφκε, παξνπζηάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
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ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηελ απνπζία ηνπ αξλεηηθνχ πξφζεκνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο ελ
ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο.
ηνλ αληίπνδα, νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί εξκελεχνπλ ην ζεηηθφ θιίκα ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ κε βάζε ηελ απνδνρή. Παξαηεξήζεθαλ αλαθνξέο φπσο ε
αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ, ε θηιία θαη ε θνηλσληθνπνίεζε πνπ απνπζίαδαλ απφ ην
δείγκα ησλ θνηηεηψλ, ελψ αλαθνξέο φπσο ην θαιφ θιίκα, ν αιιεινζεβαζκφο θαη ε
απνδνρή είραλ ηε κεγαιχηεξε απήρεζε. εκαληηθή πιεξνθνξία πνπ εθιακβάλνπκε
απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, είλαη φηη κέζα απφ ηηο ζεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο ππάξρεη ην αξλεηηθφ πξφζεκν ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο θαη πνιχ
ιηγφηεξν ζηηο πξνηεξαηφηεηεο. Δπηπξνζζέησο, κε ηνλ φξν ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο δε
κηιάκε κφλν γηα ηήξεζε πεηζαξρίαο θαη θαλφλσλ αιιά θαη γηα ήξεκα- ηζνξξνπεκέλα
παηδηά, γηα θαιή δηάζεζε θαη ραξά, αιιά θαη γηα ζεβαζκφ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη
λα κελ ζπγθξνχνληαη. ρεηηθά κε ηελ εζπρία ζηελ ηάμε, 4 είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
θάλνπλ ζρεηηθέο κε απηή δειψζεηο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο αιιά θαη ζηηο επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο σο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ ηάμε. Οη ελ ιφγσ αλαθνξέο πεγάδνπλ
απφ ηηο ζηεξενηππηθέο απφςεηο φηη κηα ηέηνηα ηάμε ή ηέηνηνη καζεηέο είλαη θαιή/
θαινί, ελψ ην αληίζεην είλαη αλαπφθεπθηα θαη ην θαθφ (Brotman, Gouley & Teran,
2010) θαη εθιείπνπλ απφ ην δείγκα ησλ θνηηεηψλ. Απηφ πνπ ε Han (2009) αλαθέξεη
θαη παξαηεξείηαη ζε θάπνην βαζκφ θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ, είλαη φηη
νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ κηα θνηλσληθή αλάπηπμε πνπ δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ
αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ζηελ ηάμε, αιιά κε ην λα κάζνπλ λα δνπιεχνπλ ηα παηδηά
θαιά θαη λα ζέβνληαη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ. Οη ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κε βάζε ην λα κε
παίξλνπλ ηα παηδηά αληηθείκελα άιισλ, νη καζεηέο λα θάλνπλ πξάγκαηα θαη λα
αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο θαη λα ππάξρεη γεληθά ηάμε. Σν ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη
γηα ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζα απφ ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα
ήζειαλ λα έρνπλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε. Οη θνηηεηέο, σο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ
ηάμε αλαθέξνπλ ηελ ππαθνή, ηα παηδηά λα κε βαξηνχληαη, λα κελ αθαηξνχληαη, λα
αθνχλε θιπ.
Δθείλν πνπ πξνβιεκαηίδεη ζην δείγκα ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη
κέζα απφ ηηο επηζπκεηέο ζηάζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε,
αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά πξέπεη λα αγαπνχλ ην φκνξθν θαη ην σξαίν. Παξαηεξείηαη
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επνκέλσο, κηα κνξθή πξνθαηάιεςεο απφ κέξνπο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ
αθνχ νηηδήπνηε δε ζεσξείηαη απφ ηα παηδηά σο φκνξθν δε πξέπεη λα ην αγαπνχλ.
Αθφκε, ε αλαθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πξνζνρή θαη αγάπε πξνο ην πξφζσπφ ηνπ,
σο επηζπκεηή ζηάζε ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ
πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε, ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο ησλ καζεηψλ πνπ είλαη
πεξηζζφηεξνη αξεζηνί (ιφγσ πξνζθφιιεζεο ή αγάπεο) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.
ρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, έκθαζε
δίλνπλ νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο απνδνρήο κέζσ
ηεο ζπδήηεζεο γηα ηα πξνβιήκαηα (πξσηεχνπζα αλαθνξά), ηεο γλσξηκίαο κε ην
δηαθνξεηηθφ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ αιιεινζεβαζκνχ, ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη
αιιειεπίδξαζεο, ελψ ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη έλα θιίκα αζθάιεηαο ζεσξνχληαη
επίζεο ζπρλέο ελέξγεηεο. Γηα πξψηε θνξά γίλεηαη ιφγνο γηα επθαηξίεο κάζεζεο θαη
εξεζίζκαηα, πνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Brotman, Gouley &Teran, 2010),
απνηειεί απαξαίηεην παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ηέινο γίλεηαη
αλαθνξά γηα εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, αιιά
θαη πξναγσγή ηεο ελζπλαίζζεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο
αλέθεξαλ ηερληθέο ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε θαη φρη ηφζν κε ην θιίκα ηεο ηάμεο. Απφ
απηά πνπ μερψξηζαλ είλαη ε ζπδήηεζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχκε λα ηηο
εληάμνπκε ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, αιιά θαη ε επηβξάβεπζε θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ε
ππελζχκηζε ησλ θαλφλσλ, ή απζηεξφηεηα θαη ηα παηρλίδηα θαλφλσλ. Ζ αλαθνξά ηνπ
ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ 8 γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηαμίαο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ηεο
ζησπήο, ζπλάδεη κε ηε βηβιηνγξαθία ηνπ Πεπνλάθε, φπνπ αξθεηνί είλαη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ επηδηψθνπλ ηελ εξεκία ζηελ ηάμε, αιιά θαη ζπλζήθεο πνπ λα κελ
ελνρινχλ ηνπο ίδηνπο.
Απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη
ζηνπο θνηηεηέο παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο ηάζεηο σο πξνο ηηο βαζηθέο ηνπο επηδηψμεηο.
Οη ηάζεηο απηέο δελ ήηαλ εχθνιν λα δηεπθξηληζηνχλ ζε φιν ην δείγκα ηεο έξεπλαο.
Παξ‟ φια απηά, 13 απφ ηνπο 25 θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο, είραλ πην μεθάζαξν πξνθίι,
είηε βαζηδφκελνη ζε κηα θαηεγνξία είηε ζε πεξηζζφηεξεο. Αληίζεηα, κφλν 10 απφ ηνπο
38 ήηαλ νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί κε κηα πην μεθάζαξε θαηεχζπλζε. ηελ
πξνζπάζεηα καο λα ζπλδέζνπκε ηηο βαζηθέο ηνπο επηδηψμεηο κε ην ηη ζεσξνχλ σο
δήηεκα ζηελ ηάμε, παξαηεξήζεθε απφ ηα ζηαζεξά πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ πνπ
δεκηνπξγήζακε λα κελ ππάξρεη ζπζρέηηζε.
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ΕΕ2: Ποιο είναι καηά ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ηο ππόβλημα ζε ζσέζη με ηο κλίμα
αποδοσήρ ζηην ηάξη και καηά πόζο αςηή η πεποίθηζή ηοςρ αποηελεί βοήθεια ή
εμπόδιο ζηη βεληίωζη ηηρ καηάζηαζηρ;
Οη πεπνηζήζεηο ησλ ελ ελεξγεία θαη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηα δεηήκαηα
απνδνρήο ζηελ ηάμε αιιά θαη ηα αίηηα πνπ εληνπίδνπλ, δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ.
Αξρηθά φζνλ αθνξά ζηνπο θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο, ην δήηεκα ηεο ηάμεο εληνπίδεηαη
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ έιιεηςε ηεο απνδνρήο θαη ιηγφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ παηδηνχ. Με κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ
ζηελ χπαξμε ηεο παξέαο- θιίθαο, ζηα παηδηά πνπ πάλε πάληα καδί (σο κηα κνξθή
παξέαο), αιιά θαη ζηηο παξέεο ίδηνπ θχινπ πνπ δπζρεξαίλνπλ, ζχκθσλα κε ηελ
Απγεηίδνπ

(1997), ην

πλεχκα νκαδηθφηεηαο

ζηελ ηάμε. Σσλ

παξαπάλσ

πξνβιεκάησλ, έπεηαη πνζνηηθά ε παξνπζία επηζεηηθφηεηαο, ν θαθφο ηξφπνο
έθθξαζεο θαη ηα καιψκαηα. Αληίζεηα, απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη φηη εληνπίδνπλ ην δήηεκα ηεο ηάμεο πεξηζζφηεξν ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, θπξίσο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Με κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηαγξάθεθαλ πξνβιήκαηα
επηζεηηθφηεηαο, άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο, θαη έπνληαη ηα πξνβιήκαηα έληαμεο θαη ε
αδπλακία ζπλεξγαζίαο. Απηφ πνπ καο πξνμελεί εληχπσζε είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ηηο
αλαθνξέο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, νη αιινδαπνί καζεηέο δελ απνηεινχλ
δήηεκα γηα ηνπο θνηηεηέο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (βι. ΠΠ8 ζει 133).
Ύζηεξα απφ πξνζεθηηθή θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ,
δηαπηζηψζεθε φηη πίζσ απφ ηηο αηηίεο γηα ηηο παξέεο- θιίθεο, νη θνηηεηέο αλαγλψξηζαλ
αίηηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ βηβιηνγξαθία. Σα θνηλά ή δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (εκθάληζεο) ή ε γεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ αιιά θαη
νη παξέεο εθηφο ζρνιείνπ ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηεο
εγγχηεηαο, ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Hallinan, 1978, 1979, νπ. αλαθ. ζην
Απγεηίδνπ, 1997) αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ (Απγεηίδνπ, 1997). Με
παξφκνην ηξφπν θαη νη παξέεο ησλ παηδηψλ πνπ πάλε πάληα καδί, ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηαγσγή θαη ηελ ειιηπή γλψζεο ηεο ειιεληθήο (σο θνηλά), αιιά θαη κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ κνλαδηθή αλαθνξά ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
παξνπζία κηθξψλ νκάδσλ, (πρ αιινδαπά παηδηά πάληα καδί), αηηηνινγείηαη σο επζχλε
ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ.

107

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

Καη νη δχν θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ δε θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε
δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη επηζεηηθφηεηαο. ε
απηφ πνπ δηαθέξνπλ είλαη φηη νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο, γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ
παξαηεξνχληαη ζηελ ηάμε. ηνπο νηθνγελεηαθνχο- θνηλσληθνχο παξάγνληεο αιιά θαη
ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ φπσο πρ. ν ρακειφο δείθηεο λνεκνζχλεο ή
ε θαηαγσγή, πξνζηίζεηαη θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην πιαίζην ηεο ηάμεο, αιιά
θαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πιεζψξα εξγαζηψλ, ηα πνιιά καζεζηαθά επίπεδα,
ε θαθή ρεκεία ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε αλππαξμία απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ε
πηνζέηεζε ραξαθηεξηζκψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα παηδηά κπνξνχλ λα εληείλνπλ ή
λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Ζ επηξξνή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κεγάιε
ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία (Μπίθνο, 2009 θαη Γθφηνβνο, 1995). Δίλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο 12, είλαη εθείλνο πνπ αλαθέξεη κφλν
ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο θχξην ησλ επζπλψλ.
Αληίζεηα, ηα αίηηα ηα νπνία πνπ εληνπίδνπλ νη θνηηεηέο, ζρεηηθά κε ηελ
επηζεηηθφηεηα, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηάζεζε ηνπ παηδηνχ, ηελ έιιεηςε
πξνζαξκνγήο ηνπο, ηα ζηεξεφηππα θαη ηελ νηθνγέλεηα. ρεηηθά κε ηνλ θαθφ ηξφπν
έθθξαζεο ησλ παηδηψλ, ηα αίηηα απνδίδνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηε δηάζεζε ηνπ
παηδηνχ αιιά θαη ζην παηρλίδη, ελψ ηέινο, νη αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα καιψκαηαπνπ είλαη θαη νη πεξηζζφηεξεο θαη κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο
αλαθνξέο- έρεη λα θάλεη κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ παηδηψλ, κε ηελ εγεηηθή
θηγνχξα, ηελ επηβεβαίσζε πνπ επηδεηνχλ ηα παηδηά, θαη ηέινο κε ηε γεληθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ε
πξνέιεπζε σο αίηην, γηα ηνπο θνηηεηέο, δε θαίλεηαη λα αλαθέξζεθε πξνο έθπιεμή καο
ζε κεγάιν βαζκφ. ε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο, νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί
αλαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο σο ην δήηεκα ζηελ ηάμε,
θπξίσο ιφγσ ηεο ειιηπνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
εκθάληζεο, ηεο ίδηαο ηεο θαηαγσγήο, ηεο έιιεηςεο ησλ θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ, ηεο
επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ιφγσ ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη
ηεο έιιεηςεο ηνπ ζεβαζκνχ ζην δηαθνξεηηθφ. Οη αηηηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα ηα δεηήκαηα ηεο εζληθφηεηαο ζηελ ηάμε δε ζπκθσλνχλ απφιπηα κε έξεπλεο πνπ
έγηλαλ γηα ηα παηδηά δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ζηελ ηάμε. Οη έξεπλεο απηέο απέδηδαλ
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ηηο επζχλεο ζηε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία (McClelland & Morrison, 2003) θαη ζηελ
ειιηπή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζα (Οηθνλνκίδεο θαη Κνληνγηάλλε, 2011) αιιά θαη
ζηε κε αλαθνξά ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζηελ ηάμε (McClelland & Morrison, 2003). Οη
αηηηνινγήζεηο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη ζε κεγάιν λα δπζρεξαίλνπλ ην
θιίκα απνδνρήο ζηελ ηάμε, θαζψο ζηηγκαηίδεηαη ε θαηαγσγή θαη ε εζληθφηεηα σο
πξφβιεκα.
πγθεθξηκέλα, νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί 29, 33 θαη 35 πεξηγξάθνπλ ελ κέξεη
ην πξφβιεκα, αλαθέξνληαο σο αίηην ηελ θαηαγσγή. Απφ ην δείγκα απηφ, κπνξνχκε λα
ππνζέζνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηξέθνπλ ην πξφβιεκα ζηελ εχθνιε ιεία, ηα
αιινδαπά παηδηά, πνπ δελ «ηαηξηάδνπλ» κε ηελ θπξίαξρε νκάδα. Θεηηθά κπνξνχκε λα
αμηνινγήζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 35 θαη 36 πνπ αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ
έιιεηςε ζεβαζκνχ ζην δηαθνξεηηθφ σο αίηην ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφκνην είλαη ην
πξφβιεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θνπιηνχξσλ, πνπ πεγάδεη απφ ηηο ζρέζεηο
ησλ καζεηψλ, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ ζην δηαθνξεηηθφ, ελψ ζηε
πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απηνχ (36), απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ην δήηεκα ηεο ηάμεο
ζα κπνξνχζε λα είλαη ε θαθή ρεκεία ησλ καζεηψλ, θαη ε αηηία λα βξίζθεηαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θνπιηνχξεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνθαηάιεςεο
ζηελ ηάμε θαη κε απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο 20. Σα αίηηα ηνπ
πξνβιήκαηνο απνδίδνληαη θαη εδψ ζην παηδί θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο εκθάληζεο ησλ παηδηψλ (ην χςνο θαη ην ρξψκα, πξάγκα πνπ ζπκθσλεί κε ηε
βηβιηνγξαθία, ζει.33-34).
Γηα ην ζέκα ηεο άξλεζεο ηεο πξνζσπηθήο πξνέιεπζεο, ν εθπαηδεπηηθφο (13, δελ
αλαγλσξίδεη ην δήηεκα ζε ζρεζηαθφ πιαίζην αιιά ην αλαδηαηππψλεη θαη ην ζεκεηψλεη
σο αηηία. Ο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφο, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
εθπαηδεπηηθνχ πνπ επηξξίπηεη ηηο επζχλεο γηα ην δήηεκα απνδνρήο ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηά πνπ δελ «ηαηξηάδνπλ» κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. Απηά ηα
παηδηά έρνπλ θπξίσο άζρεκε ζπκπεξηθνξά θαη είλαη θπξίσο δηαθνξεηηθήο
εζληθφηεηαο, πνπ αξλνχληαη ηα ίδηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο δελ
αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ζε ζρεζηαθφ πιαίζην, αιιά ην πεξηγξάθεη αλαθέξνληαο
σο αίηην ηε κε απνδνρή ηεο πξνζσπηθήο θαηαγσγήο. Χο χζηαηε πξνζπάζεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ λα ζπγθεξαζηνχλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη πξνέιεπζεο
αλαθέξεη γεληθέο ελέξγεηεο φπσο ηελ ελζάξξπλζε γηα ηελ έληαμε ζηελ νκάδα, ηε
γλσξηκία κε ην δηαθνξεηηθφ θαη ηε ζπδήηεζε κε ην παηδί.
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ε παξφκνην κήθνο θχκαηνο είλαη θαη νη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην
αληίζεην θχιν (νπιηψηε, 2008) αιιά θαη ην πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία
ησλ παηδηψλ. Ζ ειηθία είηε σο πξφβιεκα είηε σο αίηην ζην λεπηαγσγείν θαίλεηαη λα
δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν. χκθσλα κε ηνπο Spitzer, Cupp & Parke (1995),
φηαλ ηα κηθξφηεξα παηδηά αξρίδνπλ λεπηαγσγείν, παξνπζηάδνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο
φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Παξ‟ φια απηά, ε ειηθία δε ζρεηίδεηαη
αλαπφθεπθηα θαη κε ηελ έιιεηςε απνδνρήο ζηελ ηάμε ή ηα πξνβιήκαηα
πεξηζσξηνπνίεζεο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ (είηε δε πιεζηάδνπλ,
είηε θνβνχληαη), επζχλεηαη θαηά ηνπο θνηηεηέο θπξίσο ην παηδί, ιφγσ ηνπ θιεηζηνχ
ραξαθηήξα ή ηεο επηβεβαίσζεο πνπ ζέιεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ έρεη αλαθεξζεί
ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα, ελψ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα αίηηα ζρεηίδνληαη κε ην
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηε θαηαγσγή.
Παξεκθεξήο ησλ ζηάζεσλ θαηά ηνπο θνηηεηέο, είλαη ε αλσξηκφηεηα θαη ε
κνλαρηθφηεηα ηνπ παηδηνχ πνπ, φπσο αλαθέξεηαη, είλαη απφξξνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ
παηδηνχ, ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο αλνρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηεο λεπηαγσγνχ. Αληίζεηα, γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο ε ρακειή
απηνπεπνίζεζε/ απηνεθηίκεζε, ν καζεηήο σο εχθνιν ζχκα θαη ηα απνκνλσκέλα
παηδηά πεγάδνπλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, απφ ην πιαίζην ηεο ηάμεο, ηηο
πξνθαηαιήςεηο αιιά θαη απφ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηελ αλαθνξά γηα
απνκνλσκέλα παηδηά). Γελ αλαθέξεηαη επνκέλσο θαζφινπ ν παξάγνληαο ηεο
νηθνγέλεηαο. Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε ησλ αγνξηψλ πνπ δε
ζέινπλ ηα θνξίηζηα καδί θαη κε ην θνηλσληθφ πεξίγπξν. χκθσλα κε ηνπο Arbeau &
Coplan (2007) θαη Nelson et al. (2009) νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ σο επίθεληξν
παξαηήξεζεο ηα δηαζπαζηηθά ή επηζεηηθά παηδηά κε απνηέιεζκα λα αγλνήζνπλ έλα
παηδί πνπ απνζχξεηαη γηαηί απηφο ή απηή δελ απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηελ
αηκφζθαηξα ηεο κάζεζεο ηεο ηάμε ή δε βιάπηεη. ε ζρέζε κε ηελ αλσξηκφηεηα ησλ
παηδηψλ θαη πάιη δηαθξίλεηαη ε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φπνπ κε ηελ αλνρή ηεο,
κπνξεί λα δηαησλίζεη ηηο δηαθξίζεηο θαη λα εληείλεη ην «πξφβιεκα» ηνπ παηδηνχ.
Απφ ηελ αλάιπζε καο παξαηεξήζεθαλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ απιά
πεξηέγξαθαλ ην πξφβιεκα. Οη εθπαηδεπηηθνί 13 θαη 20, παξ‟ φιν πνπ αλαθέξνπλ κηα
αηηηνιφγεζε, ζεκείσζαλ επίζεο φηη γηα ηηο παξέεο θιίθεο επζχλνληαη ηα παηδηά πνπ
πάλε πάληα καδί, ελψ γηα ηελ αλππαξμία κεηθηψλ νκάδσλ, επζχλνληαη ηα παηδηά πνπ
δε δεκηνπξγνχλ κεηθηέο νκάδεο. Γηα λα ζπγθεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα
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εμεπξεζνχλ νη αηηίεο πίζσ απφ ην γεγνλφο. Ο εθπαηδεπηηθφο 20 αλαθέξεη ηε
κνλαρηθφηεηα ηνπ παηδηνχ αιιά δε πξνρσξά πεξαηηέξσ. Ο εθπαηδεπηηθφο 19 πξνρσξά
θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ειιηπνχο
αιιειεπίδξαζεο, σο ζπλέπεηα ηεο ειιηπνχο ζπλεξγαζίαο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 24
ζεκεηψλεη φηη γηα ηηο παξέεο ίδηνπ θχινπ θηαίλε ηα παηδηά πνπ δε δεκηνπξγνχλ
κεηθηέο νκάδεο. Μηιάκε επνκέλσο γηα ην ίδην πξάγκα, κε ηνλ ηνληζκφ ηεο επζχλεο
ζηα παηδηά. Σέινο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 24, πνπ
ζεσξεί σο αθνξκή γηα ηελ αλππαθνή ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο, ην
παηρλίδη. Σν παηρλίδη δε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αίηην αιιά σο ν ρψξνο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Οη επζχλεο κε βάζε ηα φζα έρνπκε
δηαβάζεη θαη αλαθέξεη, ζα έπξεπε λα επηξξίπηνληαη μερσξηζηά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ,
ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ
παηδηνχ.
Οη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αλππαξμία ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο ζηνπο θνηηεηέο
(έιιεηςε ζεβαζκνχ/ αιιεινθαηαλφεζεο/ αιιειεπίδξαζεο) αιιά θαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (δελ ππάξρεη αιιεινζεβαζκφο, θνηλσληθή ζπλνρή, ππάξρεη απφξξηςε
θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο), ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην ηεο ηάμεο, ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ελψ ζηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξν κε
εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη κε ην θχιν θαη ην πιαίζην ηεο ηάμεο. Οη
ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί θαη πάιη ζπγρένπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ
κε ηελ αλππαξμία ηεο απνδνρήο, πξάγκα πνπ ζπκθσλεί θαη κε έξεπλεο φπσο
αλαθέξεηαη ζηε δηπισκαηηθή ηεο νπιηψηε (2008), γηα ηε ζχλδεζε ησλ αγνξηψλ κε
ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.
Σα

πξνβιήκαηα επίδνζεο αλαθέξνληαη κφλν απφ ηνπο ελ ελεξγεία

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρεηίδνληαη κε πνηθίινπο παξάγνληεο φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ε
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε έιιεηςε ζεβαζκνχ ζην δηαθνξεηηθφ αιιά θαη ε
πιεζψξα ησλ εξγαζηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ αληαπεμέξρνληαη ηα παηδηά. Καηά ηνπο
Blum et al. (2002) θαη Rutter et al. (1979), ην ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα επεξεάζεη
καδί κε άιινπο παξάγνληεο ηε ζρνιηθή επίδνζε. ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο
αλαθέξνληαη θαη πάιη κφλν νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί. Ο εθπαηδεπηηθφο 5
πεξηγξάθεη ελ κέξεη ην πξφβιεκα αλαθέξνληαο ηνλ απηηζκφ θαη ην ΓΔΠΤ σο αίηηα
καδί κε ηηο δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο (10), βιέπεη σο
αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ην ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ θαη ηηο
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πξνθαηαιήςεηο πνπ θέξνπλ καδί ηνπο ηα κέιε ηεο ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί
επνκέλσο εληνπίδνπλ ελ κέξεη ηηο επζχλεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, πνπ δε
ζπκβαδίδνπλ κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο.

ΕΕ3: Με ποιερ ζηπαηηγικέρ επιλέγοςν να ανηιμεηωπίζοςν ηην ςπάπσοςζα
καηάζηαζη και καηά πόζο οι ζηπαηηγικέρ αςηέρ δείσνοςν ηην ενημεπόηηηα και ηην
εηοιμόηηηά ηοςρ ώζηε να βεληιώζοςν ηο κλίμα αποδοσήρ;
ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ παξεψλ-θιηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο
ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ θνηηεηψλ, κε εμαίξεζε
απηνχ ηνπ 25, φπνπ δελ αλέθεξε θακία ζηξαηεγηθή, είλαη ζρεηηθέο κε νκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο -κεηθηέο νκάδεο θαζψο θαη κε ην ζπάζηκν ησλ θιηθψλ, κε
δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο/ αιιεινβνήζεηαο, αιιεινυπνζηήξημεο θαη έληαμεο
αιιά θαη κε ζπδεηήζεηο θαη δηάινγν. Μηιάκε επνκέλσο γηα δεκηνπξγία δεζκψλ κέζσ
ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη γηα ην ζπάζηκν ησλ θιηθψλ πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηε
αξζξνγξαθία (Brotman, Gouley & Chesir-Teran, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο
αλαθέξνπλ νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί, «κηιψληαο» γηα αλάιεςε ξφισλ θαη
θηλήηξσλ. Οη ζηξαηεγηθέο ακθφηεξεο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ ελεκεξφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο, αιιά θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ ελ ιφγσ
δεηήκαηνο ηεο ηάμεο.
Γηα ηελ απνδνρή ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο ή ραξαθηεξηζηηθά (πρ.
ΓΔΠΤ, ρακειφο δείθηεο λνεκνζχλεο), νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ
ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο θαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο, κε
δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ζπκκεηνρήο αλάιεςεο ξφισλ, αιιά θαη ζε αηνκηθφ
επίπεδν, κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηε ζπδήηεζε- επηθνηλσλία θαη κε ηελ
παξαπνκπή ζηνπο εηδηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηερληθέο πνπ ζπκθσλνχλ κε
ηε βηβιηνγξαθία ησλ Johnson et al. (2000). Παξ‟ φια απηά , νη πξνθαηαιήςεηο πνπ
θέξνπλ ηα κέιε ηεο ηάμεο γηα ηα ελ ιφγσ παηδηά δε θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη ηερληθέο έληαμεο, γλσξηκίαο, αμηνπνίεζεο θαη απνδνρήο
πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκεο δελ αλαθέξνληαη.
Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα επίδνζεο, πνπ αλαθέξνληαη κφλν απφ
ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, αλαθέξνληαη αξθεηέο ζηξαηεγηθέο φπσο νη νκαδηθέο
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εξγαζίεο, ε ζπδήηεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ζπκκεηνρήο αιιά θαη ε
γλσξηκία- απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθφ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ην
δήηεκα απηφ θαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο αιιά θαη αηνκηθά, παξ‟ φια απηά, απνπζηάδεη
κηα ζεκαληηθή ηερληθή ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία, απηή ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο
δηδαζθαιίαο.
ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλππαξμία ηνπ θιίκαηνο απνδνρήο θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ/ αιιεινθαηαλφεζεο/ αιιειεπίδξαζεο θαη
δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ηελ έιιεηςε αιιεινζεβαζκνχ, ηε
κε χπαξμε θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ απφξξηςε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο, απ‟ φ, ηη νη θνηηεηέο. πγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο αξθέζηεθαλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο/ αιιεινβνήζεηαο θαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ελψ νη
ελ ελεξγεία θαηαδεηθλχνπλ ηελ ελεκεξφηεηά ηνπο κε αλαθνξέο ζηα αηζζήκαηα
νκφλνηαο, αγάπεο θαη νηθνγέλεηαο, ζηε ζπλεξγαζία αιιά θαη ζηε γλσξηκία θαη
απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ηέινο ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ.
Όζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα απνδνρήο πνπ εληνπίδνληαη ζηνπο αιινδαπνχο
καζεηέο, αξθεηνί ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ηα αληηκεησπίζνπλ κε ηε
ζπδήηεζε κε ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο, ελψ ζην επίπεδν ηεο ηάμεο, ε ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ θαη
ε έληαμε ζηελ νκάδα είλαη εθείλεο πνπ πηνζεηνχληαη. Δπξφθεηην γηα ζηξαηεγηθέο ηφζν
ζην επίπεδν ηεο ηάμεο φζν θαη γηα ηε ςπρνινγηθή ελίζρπζε ηνπ παηδηνχ. Δμαίξεζε
απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο 20 πνπ δελ αλέθεξε θακία ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο φπσο
νχηε θαη αίηηα, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 29 είλαη ν κφλνο πνπ ζεσξεί σο αίηηα ηελ ειιηπή
ηελ γλψζε ηνπ ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο γη‟ απηφ ε πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ηνπ
αιιά θαη ησλ γνλέσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ο εθπαηδεπηηθφο 33 είλαη εθείλνο κε ηηο
πην πνιιέο θαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, θαη θαηαδεηθλχεηαη σο ν πην ελήκεξνο.
Πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ην δήηεκα απνδνρήο κε ηε γλσξηκία, απνδνρή θαη
αμηνπνίεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ, κε ηε ζπδήηεζε γηα ηε θηιία θαη ηελ ελεξγεηηθή
αθξφαζε αιιά θαη κε πξνγξάκκαηα ελζπλαίζζεζεο θαη απηνγλσζίαο θαη ηελ
ελζάξξπλζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο.
ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, νη θνηηεηέο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί θηλνχληαη ζε παξφκνηα πιαίζηα ηερληθψλ, κε ηε δεκηνπξγία κεηθηψλ
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νκάδσλ θαη ηε ζηάζε ηνπο σο πξνζηάηε ή σο θαινχ αθξναηή, λα πηνζεηνχληαη. Σν
δηαθνξεηηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε χπαξμε θηλήηξσλ αιιά θαη ε ζπλεξγαζία
κε ηνπο γνλείο, ελψ νη θνηηεηέο θαηαδεηθλχνληαη σο πην ελήκεξνη αλαθέξνληαο
δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θάζε παηδηνχ.
ηα δεηήκαηα απνδνρήο πνπ εληνπίδνληαη ζηα κνλαρηθά θαη αλψξηκα παηδηά γηα
ηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη ζηα παηδηά κε ρακειή απηνπεπνίζεζε/ απηνεθηίκεζε θαη ηα
παηδηά ζχκαηα γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, νη κελ πξψηνη ζρεδηάδνπλ ηελ
έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα κε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο
γλσξηκίαο – ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο/ αιιεινβνήζεηαο. ηνπο ελ
ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, αλαθέξζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο φπσο ην Project,
ε ρνξσδία θαη ε ζεαηξηθή νκάδα (εθπαηδεπηηθφο 4), αιιά θαη ην πξφγξακκα αγσγήο
πγείαο (εθπαηδεπηηθφο 14). Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ γεληθνχο ηξφπνπο
φπσο ε ζπδήηεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο εμαζθάιηζεο ζπκκεηνρήο ε δεκηνπξγία
ζρέζεσλ θαη ηα φξηα ζε νκαδηθφ επίπεδν, αιιά θαη ε ηφλσζε ζεηηθψλ ζηνηρείσλ, ε
επηβξάβεπζε θαη ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν. Καη νη δχν
θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνπλ νξζέο ηερληθέο ελίζρπζεο ηεο απνδνρήο ζηε
ηάμε.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπλαληψληαη
ζηελ ηάμε, ελψ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηερληθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ έληαμε απηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα, φπσο ε ζπδήηεζε-δηάινγνο, νη νκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή δηαθνξνπνίεζεο αιιά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο,
αιιεινυπνζηήξημεο θαη δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ, νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί, παξ‟
φιν πνπ θάλνπλ αλαθνξέο θαη ζην επίπεδν ηεο νκάδαο θξνληίδνπλ θαη γηα ηελ
αλαηξνπή απηψλ ησλ «πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε ηελ νξηνζέηεζε θαλφλσλνξίσλ, ηελ επηθνηλσλία κε γνλείο, ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη κε ηνπο άκεζα
εκπιεθφκελνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί, ακθφηεξνη, θαηαδεηθλχνπλ ηελ ελεκεξφηεηά ηνπο
σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, κε ηνπο κελ ελ ελεξγεία λα ραξαθηεξίδνληαη
σο πην έηνηκνη λα ππεξβνχλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα.
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Δ.ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σν δήηεκα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία έρεη εξεπλεζεί
θπξίαξρα ζε ζρέζε κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνδνρή απφ ηνπο
ζπλνκήιηθνπο Ζ κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηερληθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Μειέηεο κε ηε κέζνδν ηεο
παξαηήξεζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηππψζνπλ κε ζαθήλεηα ηα πξνθίι ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηηο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ απνδνρήο.

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ έξεπλα απηή βαζίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ
δειψλνπλ νη ππνςήθηνη θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί θαη φρη ζηελ άκεζε
παξαηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πξάμεο. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
απνηέιεζαλ έλα βνιηθφ δείγκα θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δε γεληθεχνληαη ζε έλα κεγαιχηεξν πιεζπζκφ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΔΡΧΣΖΔΧΝ
1ν Δξψηεκα: Πξνηεξαηφηεηεο
2ν Δξψηεκα: Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
3ν Δξψηεκα: Δπηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ
4ν Δξψηεκα: Δλέξγεηεο επίηεπμεο επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ
5ν Δξψηεκα: Εήηεκα ηάμεο
6ν Δξψηεκα: Αίηηα ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε
7ν Δξψηεκα: ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο

ΠΗΝΑΚΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
Πίλαθαο 1

πζρέηηζε ησλ επηδηψμεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο.

Πίλαθαο 2

πζρέηηζε εθπαηδεπηηθψλ κε πνιιέο πξνηεξαηφηεηεο, κε ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

έξγνπ

θαη

ηηο

επηζπκεηέο

ζπκπεξηθνξέο.
Πίλαθαο 3

Ζ πνξεία ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πνπ νη αλαθνξέο ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ην θιίκα ηεο ηάμεο.

Πίλαθαο 4

ηαζεξά πξνθίι ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ή ηάζεηο απηψλ.

Πίλαθαο 5

Απφςεηο ζηαζεξψλ εθπαηδεπηηθψλ ή κε μεθάζαξεο ηάζεηο γηα ηα
αίηηα ηνπ δεηήκαηνο ζηελ ηάμε θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο.

Πίλαθαο 6

Σν δήηεκα ζηελ ηάμε γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο κε αζαθή
πξνθίι επηδηψμεσλ.

Πίλαθαο 7

Αλαθνξέο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
παηδηνχ.
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Πίλαθαο 8

Αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλέθεξαλ κφλν ηε θαηεγνξία ηεο
ππνζηήξημεο- παξαπνκπήο ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο.

Πίλαθαο 9

Πξνηεξαηφηεηεο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο
ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο.

Πίλαθαο 10

Ζ αμηνιφγεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.

Πίλαθαο 11

Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.

Πίλαθαο 12

Πνξεία ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ηξία πξψηα εξσηήκαηα.

Πίλαθαο 13

Πξνθίι ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ.

Πίλαθαο 14

Ζ πνξεία ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε πην ζηαζεξφ πξνθίι.

Πίλαθαο 15

Αλαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ.

Πίλαθαο 16

Πξνηεξαηφηεηεο- Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.

Πίλαθαο 17

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΠΠ1: Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα «Πνηα είλαη
ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζέισ λα πεηχρσ ζηελ ηάμε κνπ;»

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ

ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΔΔΧΝ

1,4,6,23,32

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

2

1,2,4,5,8,11,12,13,15,19,20,23,26,27,28,30,31,32,37

ΑΓΑΠΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ

1

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΠΛΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ

1

ΔΒΑΜΟ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ

2,5,6,20,24,33,37

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΠΟΗΖΖ

2

ΜΑΘΖΖ

3

2, 6,13, 12, 15, 16, 17,31

ΖΡΔΜΑ- ΗΟΡΡΟΠΖΜΔΝΑ ΠΑΗΓΗΑ

3, 18

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΗΝΟΤΝ ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ

3, 13, 22, 23, 30

(ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ- ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ
ΓΝΧΖ)
ΚΗΝΖΣΡΑ ΜΑΘΖΖ

4

ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

4, 22

ΔΝΔΡΓΖ ΜΑΘΖΖ

4

ΑΤΣΟΜΑΘΖΖ

4

ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ

4

ΔΒΑΜΟ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ

5,6,33

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΛΟΓΟΤ

3

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ

5

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ

5

ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

6

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

6

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

7

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ

7, 24

ΔΤΓΔΝΔΗΑ

7, 26

ΑΠΟΓΟΥΖ

7, 11, 12, 28, 31, 36

ΣΖΡΖΖ ΚΑΝΟΝΧΝ

8

ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΘΔΣΗΚΑ-

8

2

Στθ ςυνεργαςία εμπεριζχεται και θ δουλειά ςε ομάδεσ
ηε κάζεζε εκπεξηέρεηαη θαη ε θαηάθηεζε, απφθηεζε ,ν εκπινπηηζκφο γλψζεσλ αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ
γλσζηηθνχ επηπέδνπ
3
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ΤΓΝΧΜΖ
ΑΝΑΓΧΝΡΗΖ ΣΟΤ ΛΑΘΟΤ

8

ΚΑΛΟ( ΔΤΥΑΡΗΣΟ, ΘΔΣΗΚΟ) ΚΛΗΜΑ

9, 10,16, 21, 26,29, 30,31,34

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΣΟΥΧΝ

9

ΚΑΛΖ ΓΗΑΘΔΖ

10

ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΣΡΟΠΟΤ ΚΔΦΖ

10

ΟΜΟΝΟΗΑ

11,12

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

10,11,12,13

ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΝ ΗΓΔΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ

13

ΥΑΡΑ (ΔΤΣΗΥΗΜΔΝΟΗ-

13, 18, 19,23

ΥΑΜΟΓΔΛΑΣΟΗ)
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ

13

ΟΥΗ ΑΗΘΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΞΔΗΑ

14

ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

14

ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΑΘΖΣΧΝ

15,32

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

15

ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΔΦΖ (ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ-

15,16,19,23,33

ΚΔΠΣΟΜΔΝΟΗ ΜΑΘΖΣΔ- ΔΛΔΓΥΟ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ)
ΔΒΑΜΟ ΣΟ ΓΑΚΑΛΟ

16,32

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ

17

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ

18

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

19

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

19,23

ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ

20

ΑΓΑΠΖ ΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΗ ΧΡΑΗΟ

20

ΑΠΟΦΤΓΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ

21

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ

22

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ4

9,10 22, 36

ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΝΟΥΖ- ΚΑΣΑΝΟΖΖ

22

ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ

23

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΚΦΡΑΖ

24

ΑΓΑΠΖ ΓΗΑ ΜΑΘΖΖ

24

ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖ ΣΑΞΖ

25

ΓΝΧΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ

26,29,34

ΝΑ ΑΓΑΠΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΝ

27

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
ΝΑ ΣΟΝ ΠΡΟΔΥΟΤΝ
4

27

ην καζεζηαθά απνηειέζκαηα εκπεξηέρεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ
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ΜΑΘΖΗΑΚΟΗ ΣΟΥΟΗ

28

ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ ΜΔ ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ

28

ΤΝΟΥΖ

33

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ

34

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ

34

ΗΟΣΖΣΑ

36

ΗΟΡΡΟΠΗΔ

37

ΓΝΧΣΗΚΔ- ΜΑΘΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

37

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

34

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

34

ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

34

ΠΠ2: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ ζην εξψηεκα «Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα
πνπ ζέισ λα πεηχρσ ζηελ ηάμε κνπ;»

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ

5Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:

ΑΛΛΑ: 3

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 26

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΑΣΟΜΑ

ΑΣΟΜΑ

ΣΑΔΧΝ ΚΑΗ

(8,34,28)

1,2,3,4,5,8,10,

ΑΞΗΧΝ 8 ΑΣΟΜΑ

18, 19, 20,21, 23, 24,

11,12,13,14,15,16,

1,5,7, 20,24,26,27, 36

25,26, 28, 30, 31,

19,20,22,23,24,26,27,

32,33, 34,36,37)

28,30,31,32,33, 37

ΚΛΗΜΑ ΣΑΞΖ

ΜΑΘΖΖ 20 άηνκα

31 άηνκα

2, 6, 9, 13, 12, 15, 16, 17,18,19, 20,

(1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

22,23,26,28,29,31,32,34,36

10, 11,12,13, 14, 16,

ΚΛΗΜΑ

ΘΔΣΗΚ

ΑΠΟΚΣ

ΑΤΣΟΜ

ΜΑΘΖ

ΤΝΔ

ΔΝΔΡΓΖΣ

ΣΑΔΗ

ΑΞΗΔ1

ΑΠΟΓΟ

Ζ

ΖΖ

ΑΘΖΖ

ΗΑΚΟ

ΡΓΑ

ΗΚΖ

7

ΑΣΟΜΟ

ΥΖ

ΤΜΠΔ

ΓΝΧΔΧ

2

ΑΠΟΣΔ

ΗΑ –

ΤΜΜΔΣ

ΑΣΟΜΑ

26

ΡΗΦΟΡΑ

Ν13

ΑΣΟΜΑ

ΛΔΜΑ

ΔΠΗΚ

ΟΥΖ

ΑΣΟΜΑ

17ΑΣ

ΑΣΟΜΑ

7

ΟΗΝΧ

(ΣΡΟΠΟ

1,5,7,20,2

1,2,4,

ΟΜΑ

ΑΣΟΜΑ

ΝΗΑ

ΜΑΘΖΖ

4,26,27

6,7,9,10,

2,3, 5,6,

2 6,12, 13,

(ΜΔΘ

)

11,12,14,

8,10, 13,

15, 16,

6,9,19,

ΟΓΟ

ΑΣΟΜΑ

16,

16,18,

17,18

20,

) 19

17

17,19,20,2

19,20,

,23,26,28,

22,34,36

ΑΣΟ

1,3,4,10,11,

1,

22,

31,34

ΜΑ

12,13,

23,25,26,2

23,24,

1,2,4,5

14,15,16,19

8,30,

32,33,37

,8,11,1

,22, 23,

31,32,333

2,13,1

24,30, 33,

4, 36,37

5,19,2

37

15,32

36

0,23,2
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6,27,2
8,30,3
1,32,3
7
Απνδνρή

Ήξεκα-

Μάζεζε

Δμέιημε

Μαζαίλσ

πλαηζζε

Αλάπη

Γλσζηηθέο-

Τπεπζπλφ

7,11,12,28

ηζνξξνπε

(εκπινπηη

καζεηψλ

πσο λα

καηηθνί

πμε

καζεζηαθέο

ηεηα 7, 24

,31,36

κέλα

ζκφο

15,32

καζαίλσ

ζηφρνη 34

δηάινγ

αλάγθεο 37

παΐδηα3

γλψζεσλ,

Ηζφηεηα 36

νπ

20

θαηάθηεζ

5

ε θιπ.)
2,6,13, 12,
15, 16,
17,31
Οκφλνηα

εβαζκφ

Γηδαθηηθνί

Μαζεζηα

Αλάπηπμε

πλεξγ

πκκέηνρε

Καζαξηφη

11,12

ο ζηηο

ζηφρνη

θφ

δεμηνηήησ

αζία

10,11,12,13

εηα 7

ηδηαηηεξφ

18

απνηέιεζ

λ 34

1,2,4,5

ηεηεο

κα 22, 36

,8,11,1

5,6,33

2,13,1
5,19,2
0,23,2
6,27,2
8,30,3
1,32,3
7

Κάιν

Σήξεζε

Γλσζηηθνί

Πνιηηηζηη

ρνιηθή

Πξνηείλνπλ

Αγάπε γηα

θιίκα

θαλφλσλ

ζηφρνη

θή

δσή κε

ηδέεο ηα

ην ζρνιείν

9,10,16,21

8

26,29,34

αλάπηπμε

εξεζίζκαη

παΐδηα 13

1

19

α 28

,26,20,30,
31,34
Όρη

πγγλψκ

Μαζεζηαθ

Κνηλσληθ

Αλαγλψξη

Δξεζηζκαη

Κνηλσληθή

αηζζήκαη

ε8

νί ζηφρνη

ή

ζε ιάζνπο

α3, 13, 22,

επαηζζεζί

28

αλάπηπμε

8

23, 30

α5

α
κεηνλεμίαο

34

14
Αλάπηπμε

Καιή

Αθαδεκατ

Γλσζηηθή

Δλεξγή

Πεξηβαιι

ζρέζεσλ

δηάζεζε

θνί ζηφρνη

αλάπηπμε

κάζεζε 4

νληηθή

1,4,6,23,3

10

23

34

επαηζζεζί
α5

2
Γπλακηθή

Υαξά13,

Φπρνζσκ

Κίλεηξα

Αγάπε

ηεο ηάμεο

18, 19,23

αηηθή

καζεζεο4

ζην

25

αλάπηπμε

φκνξθν

6

θαη σξαίν
20
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Ηζνξξνπίε

Απφθηεζ

πλαηζζε

Δθπαηδεπηη

Αγάπε γηα

ο 37

ε αλνρήο-

καηηθή

θφο δηπιά

ηε κάζεζε

θαηαλφε

αλάπηπμε

ζην παηδί1

24

ζεο22

6

Απνθπγή

εβαζκφ

Δπίηεπμε

Γεκηνπξγηθ

Να

ζπγθξνχζ

ο ζην

γλσζηηθψ

ή

αγαπνχλ

εσλ21

δάζθαιν

λ ζηφρσλ

απαζρφιεζ

ηα παΐδηα

16,32

22

ε 13

ηνλ
εθπαηδεπηη
θφ 27

Δπηθνηλσλ

εβαζκφ

Δπίηεπμε

Βνήζεηα

Να ηνλ

ηαθέο

ο κεηαμχ

καζεζηαθ

απφ ηνλ

πξνζέρνπλ

δεμηφηεηεο

ησλ

ψλ

εθπαηδεπηη

27

17

καζεηψλ

ζηφρσλ 9

θφ 14

2,5,6,20,
24,33,37
Κνηλσληθ

Να κελ

Διεπζεξία

Δπγέλεηα

νπνίεζε 2

είλαη

έθθξαζεο

7, 26

επηζεηηθά

24

8
Κξηηηθή
πλνρή 33

ζθέςε
15,16,19,23
,33

Αιιειεγγ

Αλάπηπμε

χε 19,23

απηνεθηίκε
ζεο 15

Αιιεινβν
ήζεηα 4

ΠΠ3: Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα «Δληνπίδσ θάπνην
πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ;»
ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ

ΚΛΗΚΔ- ΟΜΑΓΔ

1

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

2,15,24,26,30,34

ΑΛΒΑΝΟΦΧΝΑ ΠΑΗΓΗΑ ΠΑΝΣΑ ΜΑΕΗ

3

ΠΡΟΚΟΛΛΖΖ ΚΟΡΗΣΗΟΤ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

3
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ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΑ ΠΑΗΓΗΑ

4,11

ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ( ΠΥ. ΑΤΣΗΜΟ,

5,10

ΑΝΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΚΛΠ)
ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΑΚΟΤ ΜΑΘΖΣΖ

6

ΑΣΔΗΜΟ ΠΑΗΓΗΟΤ- ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ

7

ΠΑΗΓΗ ΓΔ ΘΔΛΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ

7,38

ΑΓΟΡΗΑ ΓΔ ΘΔΛΟΤΝ ΔΠΑΦΔ ΜΔ ΚΟΡΗΣΗΑ

8

ΑΠΟΡΡΗΦΖ

9

ΑΥΖΜΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

9, 10,11,12,13,20, 23,28,38

ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ

11,13,20,21,29,31,33,35

ΜΑΘΖΣΔ ΑΡΝΟΤΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ

13

ΥΑΜΖΛΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

14

ΥΑΜΖΛΖ ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ

14

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΛΛΖΛΟΔΒΑΜΟ

16

ΓΗΑΚΟΠΔ ΣΖΝ ΧΡΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

16

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ

17

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ ΜΑΘΖΣΧΝ

18,19,21

ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ

19,21, 23,32,35,38

ΜΑΘΖΣΖ Χ ΔΤΚΟΛΟ ΘΤΜΑ

22

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΛΛΖΛΟΑΠΟΓΟΥΖ

22

ΠΑΗΓΗΑ ΓΔΝ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΟΤΝ

25

ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ

25

ΠΑΗΓΗΑ ΠΟΤ ΔΠΗΕΖΣΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ

25

ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ

9, 27,28

ΚΑΚΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΑΞΖ

32

ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ

32

ΔΛΛΔΗΦΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΑΣΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

35

ΑΝΤΠΑΡΚΣΟ ΜΑΘΖΣΖ

33

ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΓΟΖ

35

ΟΥΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ

36

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΟΤΛΣΟΤΡΔ

36

ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ

36

ΔΛΛΗΠΖ ΦΟΗΣΖΖ

38

ΠΠ4: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ ζην εξψηεκα «Δληνπίδσ θάπνην πξφβιεκα ζε ζρέζε κε
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ;»

1ε ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΣΟ ΠΑΗΓΗ Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 24 άηνκα
2ε ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : Ζ

123

ΚΛΙΜΑΑΠΟΔΟΧΗΚΑΙΣΡΑΣΗΓΙΚΕΕΝΙΧΤΗ

(3, 5,8, 9,10,11,12,13,14,16,19,20,

ΔΛΛΔΗΦΖ

21,22,23,25,27,28,29,31,33,35,36,38,)

ΚΛΗΜΑΣΟΑΠΟΓΟΥ
Ζ Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΗΓΗΑΣΔΡΑ

ΔΠΗΓΟΖ

ΣΑΖ

ΤΜΠΔΡΗΦ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ

 3,άηνκα

5 άηνκα

ΟΡΑ17

ΣΗΚΑ

35,36,38

3,8, 7,13,38

άηνκα

17άηνκα

6,

(5,9,10,11,13,14,

7,9,10,11,12,1

20,21,22,25,27,2

3, 16,19,20,

8,29,31,33,35,36

21,23,25,28,32

)

,35,38

Αιινδαπνί

Υακειή

Παηδί δε

Αζηετζκφο

καζεηέο

επίδνζε(35

ζέιεη ην

παηδηνχ 7

(Πρ. Αιβαλία,

)

ζρνιείν(7,3

Ρνκά, Ακεξηθή)

13 άηνκα

(4,11, 9,16,17,18,19,
21,25,32,33,35,36)

Αλχπαξθηνο καζεηήο (33)

8)

(11,13,20,21,29,
31,33,35)
Γηαθνξεηηθέο

Διιηπήο

Αιινδαπά

Άζρεκε

θνηλσληθέο

θνίηεζε(38

παηδηά

ζπκπεξηθνξά

θνπιηνχξεο (36)

)

πάληα καδί

(9,

3

10,11,12,13,20

Όρη θνηλσληθή ζπλνρή 36

, 23,28,38)
Παηδηά κε

Αδηαθνξία

Αγφξηα δε

Γηαθνπέο ηελ

Απφξξηςε (9)

ηδηαηηεξφηεηεο

γηα ην

ζέινπλ

ψξα ηνπ

(5,10)

κάζεκα(36

επαθέο κε

καζήκαηνο

)

θνξίηζηα (8)

(16)

Παηδηά κε

Πξνζθφιιε

Δπηζεηηθφηεηα

Γελ ππάξρεη

απμεκέλε

ζε

(19,21,23,32,3

αιιεινζεβαζκφο(16)

θνηλσληθή

θνξηηζηνχ

5,38)

επαηζζεζία( 25)

ζηνλ
εθπαηδεπηηθ
φ3

Αδπλακία

Μαζεηέο

Απνδνρή ηνπ

Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο

ζπλεξγαζίαο(9,

αξλνχληαη

ξφινπ ηνπ

(17)
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27,28)

ηελ

θαθνχ καζεηή

πξνέιεπζή

6

ηνπο (13)
Υακειή

Παηδηά πνπ

Πξφβιεκα έληαμεο

απηνεθηίκεζε

επηδεηνχλ ηελ

καζεηψλ(18,19,21)

(14)

πξνζνρή (25)

Υακειή

Καθέο ζρέζεηο (32)

απηνπεπνίζεζε(
14)
Μαζεηήο σο

Σα παηδηά δελ

εχθνιν ζχκα

αιιειεπηδξνχλ (25)

(22)
Απνκνλσκέλα παηδηά
(4,11)
Έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηηο
αηνκηθέο εξγαζίεο(35)

3Ζ ΑΛΛΑ : ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ (2,15,24,26,30,34)
ΑΠΟΚΛΔΗΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: 2,15,24,26,30,34

ΠΠ5: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ ζην εξψηεκα «Πνηα είλαη ηα αίηηα πνπ έρσ εληνπίζεη,
γηα θαζέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρσ εληνπίζεη;»

1ε ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΣΟ ΠΑΗΓΗ Χ ΑΗΣΗΟ ΣΟΤ

2Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

3Ζ

4Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:

ΑΛΛΑ 3

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ21 άηνκα

:ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ

ΚΑΣΖΓΟ

ΔΞΧΥΟΛΗΚΟΗ

άηνκα

(1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,16,18,20,

ΣΖ ΣΑΞΖ-

ΡΗΑ :Ο

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 17

21,22,27,28,29,31,33,35)

ΥΔΔΗ ΣΧΝ

ΔΚΠΑΗΓΔ

άηνκα

ΤΝΟΜΖΛΗΚΧ

ΤΣΗΚΌ

(3,5,8,9,10,12,14,16,17,19,23

Ν Χ ΑΗΣΗΑ

Χ ΑΗΣΗΟ

,25, 28,29,35,36,38)

(23,32,36)
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ΓΤΚΟΛΗ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ

ΔΓΓΔΝΖ

ΣΟΤ

ΓΗΑ ΣΟ

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗ

ΔΤΡΤΣΔ

Δ-

ΣΗΚΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ

ΠΡΟΒΛΖ

ΑΚΟ

ΡΟ

ΔΛΛΔΗΦΔΗ

ΤΜΠΔΡΗΦ

ΣΗΚΑ 7

10 άηνκα

ΜΑ ΣΖΝ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ

ΚΟΗΝΧΝ

12

ΟΡΑ5

άηνκα

(4,12, 14,16,22,

ΣΑΞΖ2

Ν 12 άηνκα

ΗΚΟ

άηνκα

άηνκα

23,28,33,35,36)

άηνκα

(3,5,8,9,17,19,2

ΠΛΑΗΗΟ

(1,3,4,5,6,10

(13,

(7,9,16,20,29,33

(12,4)

3,25,28,35,36,3

(ΜΜΔ,

,11,18,22,28,

21,22,27,33)

,35)

8)

ΣΔΡΔΟ
ΣΤΠΑ

31,35)

ΚΠΛ) 9
άηνκα
(8,10,12,1
4,16,17,25
,29,38)
Γπζθνιία

Μνλαρηθφ

Γηαθνξεηηθή

Αληαγσληζηηθφηεη

Γελ ππάξρεη

Γηαηαξαγκέλεο

Κνηλσληθφ

Σα παηδία

ζηε γιψζζα

παηδί(22)

θνπιηνχξα(29)

α (23)

θιίκα

νηθνγελεηαθέο

ο

δε ζέινπλ

απνδνρήο

ζρέζεηο(5)

πεξίγπξνο

λα

(8,17,38)

απνζπνχληα

(1,11,31)

απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθ

η(23

φ (12)
Πιεζψξα

Δπηζεηηθή

Ύςνο καζεηή

Τηνζέηεζε

Ρφινο ηνπ

Οηθνγελεηαθφ

Πξνθαηαι

Πνιιά

εξγαζηψλ(35

ζπκπεξηθνξά

(20)

ραξαθηεξηζκψλ

ζηηο ζρέζεηο

πεξηβάιινλ(8,1

ήςεηο-

καζεζηαθά

)

(21)

ηνπεθπαηδ. απφ ηα

κεηαμχ ησλ

9,23,28,35,36,3

ηεξεφηππ

επίπεδα(32)

παηδία (12)

παηδηψλ(4)

8)

α,
(10,12,14,
16,25,29)

Κηλεηηθά

Με απνδνρή

πξνβιήκαηα

ηεο

(3)

πξνζσπηθήο

Φχιν(16)

Υακειή

Γελ έδεζε

επίδνζε(4)

παηδηθή

φ κνπζηθφ

ειηθία(3)

ππφβαζξν(3

θαηαγσγήο

ΜΜΕ 8

Γηαθνξεηηθ

6)

(13)
Μαζεζηαθέο

Ηδηνξξπζκία

Καηαγσγή (7,9,

Τπνηηκεηηθά

Οηθνλνκηθή

δπζθνιίεο(4,

ηνπ παηδηνχ

19,33,35)

ζρφιηα (14)

θαηάζηαζε

18)

(22)

Απηηζκφο (5)

Δλνριεηηθή

Γηαθνξεηηθφ

ζπκπεξηθνξά

ρξψκα

(27)

πξνζψπνπ(20)

ΓΔΠΤ(5)

(9,17,19,25,36)
Απνπζίεο(35)

Υακειφ

Έιιεηςε θνηλψλ

πξνθίι καζεηή

ελδηαθεξφλησλ(16,

(33)

33)

Αξγή

Με απνδνρή

Καθή ρεκεία

λνεηηθή

ηεο

καζεηψλ (28)

αλάπηπμε (6)

πξνζσπηθήο
θαηαγσγήο
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(13)
Μεξηθή

Έιιεηςε ζεβαζκνχ

ππεξθηλεηηθ

ζην

φηεηα(6)

δηαθνξεηηθφ(35,36)

Υακειφο

Έιιεηςε

δείθηεο

ππνκνλήο- αλνρήο

λνεκνζχλεο(

(22)

10)
Μαζεηέο κε
ηδηαηηεξφηεη
εο(28)
Αξγφ παηδί
(22)
Μαζεζηαθά
θελά (6)
Υσξίο
επξχηεξεο
θνηλσληθέο
ζρέζεηο (3)

ΠΠ6: Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα «Ση ζα θάλσ γηα
λα πξνζπαζήζσ λα βειηηψζσ ηε θαηάζηαζε;»

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ

ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ

1,18,19

ΚΟΗΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΛΟΓΟΤ

1

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ

2,15,20,24,30

ΑΝΑΛΖΦΖ ΡΟΛΧΝ

3,6,10,26

ΚΗΝΖΣΡΑ(ΠΑΡΟΥΖ ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ ΓΗΑ

3,6

ΓΡΑΖ)
ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ

4

ΥΟΡΧΓΗΑ

4

ΟΡΓΑΝΧΖ PROJECT

4

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ

5,11,21

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΓΟΝΔΗ

5,7,21,30

(ΤΝΔΡΓΑΗΑ)
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΔΗΓΗΚΟΤ

5

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ

5,12,21,31

ΤΕΖΣΖΖ ΜΔ ΣΟΤ ΤΜΜΑΘΖΣΔ

5,28,34,35, 38

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ

5,21

ΓΟΜΖ
ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ

6,22

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΖ

6,9,10,18,36

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 5
ΜΔΗΚΣΔ ΟΜΑΓΔ

8

ΔΝΗΥΤΖ ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ

11,18,19,36

ΔΝΘΑΡΡΤΝΧ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΔΔΧΝ

11,27,25

ΔΝΘΑΡΡΤΝΧ ΣΖΝ ΔΚΦΡΑΖ

12,34

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ
ΔΝΘΑΡΡΤΝΧ ΣΖΝ ΔΤΓΔΝΔΗΑ

12,38

ΔΝΘΑΡΡΤΝΧ ΣΖ ΤΜΠΑΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ

12

ΤΜΜΑΘΖΣΔ ΣΟΤ
ΔΝΘΑΡΡΤΝΧ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ

13

ΟΜΑΓΑ
ΤΕΖΣΖΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ

13,16,22,34,35

ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΣΟ

13,33,36

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ 6
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ 7
ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ

8

17,33
26,32,33, 36

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ

14,27

ΑΗΘΖΜΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ

16

ΑΗΘΖΜΑ ΑΓΑΠΖ

16

ΑΗΘΖΜΑ ΟΜΟΝΟΗΑ

16

ΑΚΡΗΒΟΓΗΚΑΗΟ

16

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΖΖ

17,26

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΑ ΣΗ ΟΜΑΓΔ

17,25,32

ΠΛΟΤΗΑ ΓΗΑΓΡΑΖ

17

ΣΟΝΧΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

22,31

ΠΑΗΥΝΗΧΓΖ- ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ

23

ΘΔΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ

23,25

5

Στισ δραςτθριότθτεσ εξαςφάλιςθσ ςυμμετοχισ εμπεριζχεται και θ παροχι ευκαιριών για δράςθ
Ενυπάρχουν ςτο πρόγραμμα για τθ διαφορετικότθτα που απάντθςε ζνασ εκπαιδευτικόσ
7
Ενυπάρχουν ςτο πρόγραμμα για τθ διαφορετικότθτα που απάντθςε ζνασ εκπαιδευτικόσ,δραςτθριότθτεσ για το
ςεβαςμό του διαφορετικοφ
8
Ενυπάρχουν ςτο πρόγραμμα για τθ διαφορετικότθτα που απάντθςε ζνασ εκπαιδευτικόσ
6
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ΘΔΣΧ ΟΡΗΑ- ΚΑΝΟΝΔ

23,28

ΑΠΟΒΑΛΛΧ ΣΟ ΑΓΥΟ ΣΖ

23

ΒΑΘΜΟΘΖΡΗΑ
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΒΔΛΣΗΧΖ

28

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΣΟΥΟΗ

28

ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

28

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΓΑΚΑΛΟΤ ΓΗΑ

29

ΓΗΑΠΟΛΗΣΜΗΚΟΣΖΣΑ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΞΔΝΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟ

29

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΟ ΦΤΥΟΛΟΓΟΤ

29

ΓΗΑ ΓΟΝΔΗ
ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

32

ΤΕΖΣΖΖΓΗΑ ΦΗΛΗΑ

33

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ

33

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ

33

ΔΝΘΑΡΡΤΝΧ ΣΖΝ ΔΠΗΛΤΖ

33

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΣΟΤ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΚΡΟΑΖ

34

ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΟΜΑΓΧΝ

34,35

ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

35

ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΝΑΘΔΖ ΟΜΑΓΗΚΧΝ

35

ΔΡΓΑΗΧΝ
ΜΔΗΧΖ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

35

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ Χ ΠΡΟΣΑΣΖ

38

ΔΤΡΔΖ ΤΗΣΗΟΤ

38
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ΠΠ7: Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα «Πνηα είλαη ηα πην
ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζέισ λα πεηχρσ;»

Παηδηά σο νκάδα 9

1,3,23

Δπηθνηλσλία

10,12

Καιαίζζεηε ηάμε

1

Παίδσ κε ηα παηδηά

10

1,15

Μαζαίλσ απφ ηα παηδηά

10

1,5,18

Μαζαίλσ ζηα παηδηά

10

Καιέο ζρέζεηο
Απνθνκίζνπλ πξάγκαηα

10

11

Αγάπε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ

2,4,19

Φηιηθφ θιίκα

πκκεηνρή

2,3,4,6,7,8,9,13,15,16,1

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ

11

11,17

7,20,21,22,23,24
Να δηαζθεδάδνπλ

2

Τπαθνή

11

Όρη ζπγθξνχζεηο

2

Οκφλνηα

12

2,21

Κίλεηξα

17

3,13,20,24

Αζθάιεηα

13,17

3,12,13,16

Γλσξηκία κε ηε κνπζηθή

18

4,19,20,22,23

Να ληψζνπλ θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπο

21

4,19

Να πξνβιεκαηηζηνχλ

21

4,14

Λήςε απνθάζεσλ

23,24

5,6,7,9,11,12,13,14,15,

Αλάπηπμε θξίζεο

24

Αιιεινζεβαζκφο
Υαξνχκελα παηδηά

12

Διεχζεξε έθθξαζε
Δλζνπζηαζκφο

13

Δκπηζηνζχλε ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ
Δπράξηζηε ελζχκεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
πλεξγαζία

16,19,25
Δλίζρπζε απηνπεπνίζεζεο

5

Δπηρεηξεκαηνινγία

24

Γηφξζσζε πξνβιεκάησλ

5

Να αθνχλε

24

Δλεξγνπνίεζε

6

Αγάπε

25

Πεξλνχλ φκνξθα

6,18

εβαζκφο

25

6

Καλφλεο

25

ζπκπεξηθνξάο

Γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ ηνπο
Γξαζηεξηφηεηεο κε λφεκα
Οιφπιεπξε αλάπηπμε
Δπράξηζην θιίκα

15

14

7,9,14
7,19
8,16,19

πλεξγαηηθή κάζεζε

8

πδήηεζε

8,23

9

Συμπεριλαμβάνεται θ ομαδικότθτα και τα παιδιά ωσ παρζα.
Συμπεριλαμβάνεται και το να παίρνουν πράγματα
11
Συμπεριλαμβάνεται και θ φιλία
12
Συμπεριλαμβάνεται και θ χαρά
13
Συμπεριλαμβάνεται και το ενδιαφζρον
14
Συμπεριλαμβάνονται και οι ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ
15
Συμπεριλαμβάνεται και το ηεςτό κλίμα
10
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Γηάινγνο

8,23

ΠΠ8: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα «Δληνπίδσ
θάπνην πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηελ ηάμε;»

Σν παηδί σο πξόβιεκα  14 άηνκα

Κιίκα κε απνδνρήο 20 άηνκα

(2,3,4,5,10,11,13,14,15,16,17,20,21,23)

(1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,

Ηδηαίηεξα

πκπεξηθνξά11 άηνκα

ηάζε 3 άηνκα

ραξαθηεξηζηηθά 5

(3,4,5,10,14,15,16,17,20,21,23)

(2,10,23)

Δπηζεηηθφηεηα παηδηψλ 3,5,23

Κνξίηζη θνβάηαη

16,17,19,20,21,22,23,24,25)

άηνκα
(2,5,13,11,17)
1 αιινδαπφ παηδί 2

Παηδηά πάληα καδί 1,7,9,13

ηα αγφξηα 2
Γηάθξηζε ιφγσ θχινπ

Καθφο ηξφπνο έθθξαζεο

Νήπην δε

Παξέεο- θιίθεο

11

3,14,21

πιεζηάδεη ηα

4,6,8,10,11,12,15,16,17,21,22,23

θνξίηζηα 2
Γηάθξηζε ιφγσ

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 4,5

εζληθφηεηαο 11

Κνξίηζηα δε

Αλππαξμία κεηθηψλ νκάδσλ

θάλoπλ παξέα κε

7,9,20

αγφξηα 10
Αλσξηκφηεηα 17
Μνλαρηθφ παηδί 5,13

Μαιψκαηα 10,15, 16,17,20

Αδηαθνξία

Με ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά

παηδηψλ 23

παηρλίδηα 7

Γε θάζνληαη ήξεκα 14

Διιηπήο αιιειεπίδξαζε 19

Αλππαθνή 14

Έιιεηςε ζεβαζκνχ 21

Παηδηά απνθιείνπλ 14,15,16,23

Έιιεηςε αιιεινθαηαλφεζεο 21
Παξέεο ίδηνπ θχινπ 24
Γηαθνξέο ζην ζπλεξγαηηθφ
παηρλίδη 25
Γπζθνιίεο ζπλχπαξμεο 23
Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο 8
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ΠΠ9: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα «Πνηα
είλαη ηα αίηηα πνπ έρσ εληνπίζεη, γηα θαζέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρσ εληνπίζεη;»
Σν παηδί σο αίηην ηνπ πξνβιήκαηνο 14

Οη ζρέζεηο

Ο

ΔΞΧΥΟΛΗΚΟΗ

άηνκα

ησλ

εθπαηδεπηηθόο

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 6 άηνκα

(1,2,3,7,9,10,11,12,15,16,17,18,23,25)

ζπλνκειίθσλ

σο αίηην ηνπ

(3,4,5,11,21,24)

σο αίηην ηνπ

πξνβιήκαηνο
5 άηνκα

Γπζθνιίεο-

Υαξαθηεξη

Δγγελή

πξνβιήκαηνο

ειιείςεηο

ζηηθά

ραξαθηεξηζ

11 άηνκα

3 άηνκα

ζπκπεξηθν

ηηθά5

(1,11,23)

ξάο9

άηνκα

άηνκα

Δπξύηεξν

Οηθνγελεηαθό

θνηλσληθό

πεξηβάιινλ5

πιαίζην

άηνκα

(6,8,10,13,14,1

(ΜΜΔ,

(3,5,11,21,24)

6,

ζηεξεόηππα

(2,13,14,17,21)

(2,3,7,9,10,1

(1,12,15,16,

18,19,20,22,24

θιπ)2

1,

22)

)

άηνκα

17,18,25)

(3,4)

Διιηπήο

Κιεηζηφο

Καηαγσγή-

Γλσξηκία

Γελ έρεη

γλψζε ηεο

ραξαθηήξαο

Αιβαλία 1

παηδηψλ απφ

αλαθεξζεί ε

ειιεληθήο

θνξηηζηνχ 2

πξηλ 6

δηαθνξεηηθφηεη

Οηθνγέλεηα
3,5,11,21,24

α2

1,11
Αδπλακία

ηεξεφηππα 3

Γηάζεζε 3

Ηδηαίηεξα

Κνηλά

Μέζνδνο

Παξέεο εθηφο

θνξηηζηψλ

ραξαθηεξ.

ελδηαθέξνληα 6

λεπηαγσγνχ

ζρνιείνπ 4

11

12

13,21

Έιιεηςε

Νηξνπαιά

Ζιηθία

πξνζαξκνγ

παηδηά 7,9

15,16

Αλαζθαιή

Σν αληίζεην

Αιιαγή ηάμεο

πκπεξηθνξά

παηδηά 7,9

θχιν 15

8,16

λεπηαγσγνχ 17

Γεηιά

Γηαθνξεηηθ

Με απνδνρή

Αλνρή

παηδηά 9

νί

δηαθνξεηηθνχ

εθπαηδεπηηθνχ

ραξαθηήξεο

10

13

Θέινπλ ηελ

Γελ έρνπλ

Γελ αξέζεη ε

επηβεβαίσζ

κάζεη λα

δξαζηεξηφηεηα

ε 10

ζπλεξγάδνληαη

14,17

ήο 23

22

18,19
Γεληθή

Γεκηνπξγία

ζπκπεξηθνξ

νκάδσλ απφ ηα

ά 11,25

παηδηά 13

Ζγεηηθή

Γε

θηγνχξα 17

δεκηνπξγνχλ
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κεηθηέο νκάδεο
20,24
Δγσθεληξηζ

Παηρλίδηα

κφο 18

14,22
Γηαθνξεηηθά
ελδηαθέξνληα
22

ΠΠ10: Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξψηεκα «Ση ζα θάλσ γηα
λα πξνζπαζήζσ λα βειηηψζσ ηε θαηάζηαζε;»
Φέξλσ ζε επαθή φια ηα παηδηά

1

Γεκηνπξγψ κεηθηέο νκάδεο

2,7,11,22,24

Παξεκβαίλσ

2

πδήηεζε κε ηα παηδηά

3,4,11,14,24

Παηρλίδη ξφισλ

3

Γξαζηεξηφηεηεο εμάιεηςεο

3

Οκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο

5,9,11,12,17

Γξαζηεξηφηεηεο δηνρέηεπζεο ελέξγεηαο

5

Παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο

6,8,18,19,20,24

Γξαζηεξηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο

6,16

πάσ ηηο θιίθεο

7,9

πλεξγαηηθή κάζεζε

8

Γξαζηεξηφηεηεο θηιίαο

10

Γξαζηεξηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο

10

Δθπαηδεπηηθφο θνληά ζην παηδί

13

Γηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπλερψο

13

Γξαζηεξηφηεηεο έληαμεο

13

Γξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο

13,16

Γηάινγνο

15

Γηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

15

Γξαζηεξηφηεηεο

15,16,17,20,21,23

ζπλεξγαζίαο/αιιεινβνήζεηαο
Γξαζηεξηφηεηεο αιιεινυπνζηήξημεο

16
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Δπηιέγσ ειθπζηηθά ζέκαηα

17

Γξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο

20

Γξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ

20

Γξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο

23

Αθνχσ ηα παηδηά

23
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