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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια είναι έκδηλο ένα έντονο ενδιαφέρον γύρω από την 

μαθητική συμμετοχή, τις προοπτικές της και την δυνατότητα εφαρμογή της στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση μετά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών από 

την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UN General Assembly, 

1989)και την εφαρμογή της στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών.  

Η παρούσα έρευνα έχει ως κύριο σκοπό την διερεύνηση των αντιλήψεων των 

μαθητών σχετικά με την μαθητική συμμετοχή στη σχολική ζωή και τη διδασκαλία. 

Συγκεκριμένα η έρευνα εστιάζει στο βαθμό που υφίσταται η μαθητική συμμετοχή στο 

δημοτικό σχολείο και σε ποιο βαθμό υιοθετούνται και εφαρμόζονται αρχές που 

διευκολύνουν και ενισχύουν τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τη 

διερεύνηση  των αντιλήψεων των μαθητών/τριών χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό 

δομημένο ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 136 μαθητές/τριες 

της τετάρτης, πέμπτης και έκτης δημοτικού . 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η συμμετοχή των μαθητών/τριών 

είναι πολύ περιορισμένη τόσο στο ημιημερήσιο όσο και στο ολοήμερο πρόγραμμα 

του ενιαίου τύπου ολοήμερου σχολείου. Ωστόσο η πολύ θετική στάση των μαθητών 

απέναντι στη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχολική ζωή, η 

οποία καταγράφεται στην έρευνα, δημιουργεί πολύ θετικές προϋποθέσεις  για την 

υλοποίηση από τη μεριά του σχολείου μέτρων που θα ενισχύουν και θα διευρύνουν 

τη συμμετοχή των μαθητών/τριών.  

Λέξεις κλειδιά Μαθητική συμμετοχή , μαθητικές κοινότητες, σχολικό κλίμα, 

ολοήμερο σχολείo 
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Abstract& Keywords 

 

In recent years, there has been strong interest in student participation, 

prospects and applicability in primary education, and the safeguarding of children's 

rights under the International Convention on the Rights of the Child, (UN General 

Assembly,1989) and its implementation in the education systems of various countries. 

The main purpose of this research was to investigate students' perceptions about 

student participation and whether it exists in primary education. In particular, the 

research focuses on the extent to which student participation in elementary school 

exists and whether its principles are adopted and applied in the educational process. 

The sample consists of fourth, fifth and sixth elementary students (136). The thematic 

axes of the questionnaire relate to aspects of the daily life of the school that are 

connected or could be related to the active participation of pupils, the pupils' views on 

school culture, the student board, and whether participation has an impact on the 

formation School life, teaching and methods, and finally the school climate and the 

pleasure of school. The research data lead to the finding that there is still room for the 

implementation of student participation throughout the school spectrum as there are 

weaknesses in its implementation by teachers and the school system in general. The 

school recognizes its importance, however difficulties are encountered in 

consolidating it in elementary school. 

Key words 

Student participation, student communities, school climate, all-day school 
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Πρόλογος 

 

Δεδομένου ότι η συμμετοχή αποτελεί μια εκ των βασικών συνιστωσών των 

δημοκρατικών θεσμών, υπήρξε μια προσπάθεια να ενσωματωθεί στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης. Εν τούτοις, δεν έχει υπάρξει αντικείμενο έρευνας με σκοπό να 

μελετηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες που ενδεχομένως να πρόσφερε η μαθητική 

συμμετοχή στην σχολική ζωή. Συγκεκριμένα, δεν έχει ερευνηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο η συμμετοχή αυτή συμβάλει στην καλλιέργεια της κοινωνικής συμπεριφοράς 

των μαθητών καθώς επίσης στην διαμόρφωση, μέσω αυτής, των μαθητικών στάσεων 

και των αξιών. Η μαθητική συμμετοχή, εστιασμένη σε επίπεδο σχολικής τάξης με 

κύριο στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, φαινόταν δύσκολο 

να πάρει ευρύτερες διαστάσεις και να φτάσει στο πλαίσιο  της σχολικής ζωής 

(Λαγός,2008). Όμως η συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές βαθμίδες όπως την  

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια είναι περισσότερο εμφανής και θεσμοθετημένη μέσω 

των μαθητικών κοινοτήτων και της δράσης τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε 

όλες τις πτυχές που ορίζονται σύμφωνα πάντα με τον σχετικό κανονισμό λειτουργιάς 

μαθητικών κοινοτήτων από το Φ.Ε.Κ. (619 τ. Β΄/25/9/86). 

Δυο φαινόμενα υφίστανται αυτή τη στιγμή. Αρχικά η απόσταση των μαθητών 

από τη διοίκηση του σχολείου και την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων. 

Δευτερευόντως, το φαινόμενο εκμετάλλευσης του ρόλου και των δυνατοτήτων που 

προσφέρονται μέσω των κοινοτήτων που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές τείνουν να 

εμφανίζουν συμπεριφορές που εκδηλώνουν την απόσταση τους με τον θεσμό των 

μαθητικών κοινοτήτων σε σημείο που να μην αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους 

δίνονται για συμμετοχή και ως εκ τουτου, να καταλήγουν να αδιαφορούν για τον 

θεσμό ή να μην χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που τους δίνονται. Όσον άφορα 

ειδικά την συμμετοχή των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα πράγματα είναι  

ακόμη πιο δύσκολα καθώς το νεαρό της ηλικίας δεν επιτρέπει την πλήρη ελευθερία 

στις αποφάσεις συν του γεγονότος ότι δεν καλλιεργούνται στα παιδιά οι δεξιότητες 

για την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων και η δυνατότητα να παίρνουν 

πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα να καταλήγουν και στις μετέπειτα βαθμίδες της 
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εκπαίδευσης να μην κατανοούν την χρησιμότητα της συμμέτοχης και της 

συναπόφασης. Η μαθητική συμμετοχή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζεται 

ενταγμένη σε ένα πλαίσιο κοινωνικοποίησης και κοινωνικής μάθησης, καθώς οι 

μαθητές με την συμμετοχή τους έρχονται σε επαφή με όλα τα μέλη του σχολείου, 

συζητούν, συναποφασίζουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια της θετικής 

στάσης απέναντι στο σχολείο, της άμεσης επαφής με αυτό και γενικότερα την 

κοινωνική μάθηση. 
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Εισαγωγή 

 

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κύριος στόχος της Παιδείας είναι η 

διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Το σχολείο λοιπόν, καλείται να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και της κοινωνίας. Οφείλει 

επομένως να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνοντας και 

τους ίδιους τους μαθητές με την διαμόρφωση του κατάλληλου σχολικού κλίματος, 

τοποθετώντας τους στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την 

ενεργοποίηση και την ουσιαστική συμμετοχή τους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά στην μαθητική 

συμμετοχή, την οποία πραγματεύεται ολόκληρη η εργασία, τις διαστάσεις και τις 

προϋποθέσεις ύπαρξης της στο δημοτικό σχολείο. Ακόμη γίνεται νύξη στα οφέλη της 

και την σημαντικότητα τους στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών και 

στα εφόδια που τους παρέχονται για την μετέπειτα ζωή τους. Επιπρόσθετα, 

αναφέρεται στην έννοια της μαθητικής κοινότητας και συγκεκριμένα στο βαθμό που 

η λειτουργία της υφίσταται στα πλαίσια της συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών 

και στο βαθμό που αυτή ασκεί επίδραση στην διαμόρφωση της σχολικής ζωής 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με 

την μαθητική συμμετοχή για την τεκμηρίωση του θεωρητικού πλαισίου και της 

έρευνας της εργασίας καθώς και η καθαυτή παρουσίαση της διεξαχθείσας έρευνας. 

Τέλος, στα τρία επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας 

, το εργαλείο ,οι συμμετέχοντες και στην συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματα της 

και η σχετική συζήτηση που προκύπτει από τα ερευνητικά ερωτήματα και τις 

υποθέσεις που έχουν τεθεί. 
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1. Μαθητική συμμετοχή 

 

1.1 Ορισμός, έννοια 

 

Η συμμετοχή των παιδιών και των νέων τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

αναγνωριστεί σε μεγάλο βαθμό και έχει θεσμοθετηθεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.  

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ορισμών ως προς την φύση της συμμετοχής. 

Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει διατυπωθεί και συμφωνηθεί επίσημα ένας κοινός όρος 

από τους μελετητές. Σύμφωνα με τον ορισμό της Treseder (1997) η συμμετοχή είναι 

μια διαδικασία όπου κάποιος επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με την ζωή του και 

αυτό οδηγεί στην αλλαγή. Συμμετοχή επομένως, σημαίνει κυριολεκτικά «παίρνω 

μέρος».  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συμμετοχή είναι μια διαδικασία και όχι ένα 

γεγονός, και ότι απαιτείται διαφορετικός βαθμός εμπλοκής από την γνωμοδότηση 

ενός καθορισμένου θέματος  μέχρι οι νέοι, έχοντας λάβει  τις δικές τους αποφάσεις να 

το επιλέξουν. Συμμετοχή σημαίνει ότι είναι δικαίωμά μου να συμμετέχω στη λήψη 

αποφάσεων, το σχεδιασμό, και την αναθεώρηση σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα 

μπορούσε να με επηρεάσει. Έχοντας φωνή, έχοντας επιλογή (York Consulting for the 

Welsh Assembly Government,2008). 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (UN General 

Assembly, 1989)για τα δικαιώματα του παιδιού, δικαίωμα των παιδιών αποτελεί το 

να συμμετέχουν και να εκφράζονται ελεύθερα σε ζητήματα που τα αφορούν, επίσης η 

γνώμη τους να γίνεται σεβαστή και να έχει βαρύτητα. Η συμμετοχή των παιδιών στην 

σχολική ζωή, η δημιουργία σχολικών κοινοτήτων, η συνεργασία και η διαβούλευση 

με τους εκπαιδευτικούς για το καλό του σχολείου, την πειθαρχεία κι άλλα ζητήματα 
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οφείλει να είναι μέρος της λειτουργίας του σχολείου και της διαδικασίας μάθησης 

πραγματώνοντας έτσι τα δικαιώματα που έχουν οι μαθητές. Επομένως, είναι 

υποχρέωση του σχολείου να δίνει την απαραίτητη σημασία στην γνώμη των παιδιών 

και να παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής και λήψης αποφάσεων στο σχολικό περιβάλλον.   

Σήμερα παρατηρείται περιορισμένη συμμετοχή των παιδιών σε ζητήματα που 

τα αφορούν καθώς δεν αναγνωρίζονται ως συνέταιροι των εκπαιδευτικών και 

σαφέστατα έχουν περιορισμένη επιρροή στην σχολική ρουτίνα παρ’ ότι είναι οι 

άμεσοι ενδιαφερόμενοι. Ο αυταρχισμός και η αποσιώπηση της φωνής των μαθητών 

αποτελεί φαινόμενο στα σχολεία και η έλλειψη χώρου για να εκφραστούν τα παιδιά 

περιορίζεται, κατά κύριο λόγο, στο επίπεδο της σχολικής τάξης (Horgan, et al. 2015). 

 

1.2Διαστάσεις συμμετοχής 

Οι διαστάσεις της μαθητικής συμμετοχής στο σχολείο θα μπορούσαν να 

ξεκινούν από το επίπεδο σχολικής τάξης και να επεκτείνονται στο επίπεδο της 

σχολικής ζωής. Δηλαδή να δύνανται οι μαθητές να συμμετέχουν σε επίπεδο τάξης 

εκφράζοντας τις απόψεις, τις ιδέες τους όσον αφορά τα διδακτικά αντικείμενα, τις 

μεθόδους διδασκαλίας και την σχέση τους με τον εκπαιδευτικό.  

Ο ρόλος του μαθητή στη τάξη, εφόσον συμμετέχει, παίρνει πιο ενεργή μορφή 

και ο μαθητής αλληλεπιδρά περισσότερο με τις διαδικασίες μάθησης και 

διαμόρφωσης της ζωής στην σχολική τάξη. Οι αρχές και οι διαστάσεις της 

συμμετοχής είναι η ηθική, η νομική και η εκπαιδευτική (EssexWorks, 2003). 

Όσον αφορά την ηθική διάσταση, υπογραμμίζεται η σημασία της έκφρασης 

της γνώμης των παιδιών σύμφωνα και με το άρθρο της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών (Αssembly, 1989) : 

«Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να λένε τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει, όταν 

οι ενήλικοι παίρνουν αποφάσεις που τα επηρεάζουν και να λογαριάζουν  τις απόψεις 

τους» (Άρθρο 12). 

Μετά την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών υπήρξε μεγαλύτερη 

κινητικότητα σχετικά με την νομοθέτηση της συμμέτοχης. Όσον αφορά 

λοιπόν τη νομική διάσταση της συμμετοχής υπογραμμίζεται ότι: 
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«Η συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι ο στόχος για όλα τα 

παιδιά και οι ευκαιρίες για αυτή τη συμμετοχή θα πρέπει να επεκταθούν 

καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες συμμετοχής και έκφρασης. Τα 

παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιράζονται τη διαδικασία καταγραφής 

και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικών τους επιδόσεων »(SEN 

Code of Practice,2001). 

Τέλος, η εκπαιδευτική διάσταση της συμμετοχής σχετίζεται με το 

πρόγραμμα σπουδών και τις πρακτικές της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την 

έρευνα και την πρακτική αποδείχθηκε ότι, όταν τα παιδιά είναι ενεργοί 

συμμετέχοντες σε όλες οι πτυχές της μάθησης τους και εκτίθενται σε 

στρατηγικές και συστήματα που υπάρχουν για να υποστηρίξουν την 

διαδικασία μάθησης, αποκτούν κίνητρα και επιτυγχάνουν. 

Σύμφωνα με τηνA.Owens(2009) οι διαστάσεις της συμμετοχής των 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων σχετίζονται με τα εξής: 

α) τα παιδιά μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με πράγματα 

όπως: οι εμπειρίες ή οι δραστηριότητες που θα ήθελαν να κάνουν, τα υλικά 

και οι πόροι που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν καθώς και το πώς θα ήθελαν 

να τα χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, το που θα ήθελαν να παίξουν ακόμη και να 

επιλέξουν τους ενήλικες με τους οποίους νιώθουν πιο άνετα και ασφαλή  

β) η εμπλοκή των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

επίλυσης προβλημάτων τα οποία αφορούν ολόκληρο το σχολειό και την 

σχολική ζωή αποτελούν μια διάσταση καθώς και η εμπλοκή τους στη θέσπιση 

κανόνων συμπεριφοράς και ορίων. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μπορούσαν να 

πάρουν μέρος, να εκφράσουν την άποψή τους ακόμα και να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της σχολικής ρουτίνας, το 

πρόγραμμα σπουδών, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και την επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν στο σχολείο. 

Επιπρόσθετα, διακρίνονται ακόμη δύο τύποι-διαστάσεις της μαθητικής 

συμμετοχής ,η παιδαγωγική και η διοικητική. Η παιδαγωγική αφορά τον ρόλο 

του μαθητή και την σχέση του με τους εκπαιδευτικούς μέσω μιας διαδικασίας 

αλληλεπίδρασης, με την ενεργή συμμετοχή του τόσο στην σχολική τάξη αλλά 

και ευρύτερα στην σχολική ζωή. Η διοικητική διάσταση σχετίζεται με την 
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συμμετοχική διαχείριση των σχολικών πραγμάτων στα πλαίσια της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους μαθητές όσον αφορά τα θέματα και 

τα προβλήματα που προκύπτουν στην σχολική ζωή (Λαγός, 2008). 

 

1.3Προϋποθέσεις μαθητικής συμμετοχής 

 

Μέσα από την έρευνα και την μελέτη πολλών άρθρων σχετικά με την 

συμμετοχή των μαθητών, παρουσιάζονται πολλές δυνατότητες σε όλους τους 

τομείς και πολλά οφέλη για τα άτομα που απαρτίζουν σχολείο, όταν 

υφίσταται η συμμετοχή. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί και να υπάρξει η 

μαθητική συμμετοχή, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι: η 

στάση των ενηλίκων και το περιβάλλον. 

Βασική προϋπόθεση είναι η στάση των ενηλίκων που αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι της ζωής των νέων, καθώς αποτελούν πρότυπα και 

καθοδηγητές για αυτούς. Αρχικά οι γονείς δίνουν τα πρώτα ερεθίσματα 

συμμετοχής και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Στη συνέχεια το ρόλο αυτό επωμίζονται το σχολείο και οι 

εκπαιδευτικοί. Όλοι οι ενήλικες και οι μαθητές οφείλουν να αναπτύξουν την 

ευθύνη για την υποστήριξη των μαθητών να εκφράσουν τις γνώμες τους σε 

όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και να εργάζονται μαζί με αποτέλεσμα, η 

συμμετοχή του μαθητή αντικατοπτρίζεται μέσα στο ήθος ολόκληρου το 

σχολείου. Επομένως εφόσον η συμμετοχή αποτελεί μια αμφίδρομη 

διαδικασία, η ανταπόκριση των ενηλίκων είναι πολύ σημαντική καθώς αυτοί 

θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις και το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο 

οποίο θα υπάρξει η συμμετοχή των μαθητών(EssexWorks,2003). 

Επομένως ξεκινάμε από τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές και έπειτα την 

τάξη προκειμένου να αρχίσει να υφίσταται η συμμετοχή και στην συνεχεία 

περνάμε στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Ο δάσκαλος ενθαρρύνοντας την 

συμμετοχή, διαμορφώνοντας τον χώρο της τάξης του, οφείλει να παροτρύνει 

τους μαθητές του να συμμετέχουν ενεργά στην μάθηση χρησιμοποιώντας τις 

μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας που τους το επιτρέπουν και κυρίως, να 
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ακούει και ανταποκρίνεται σ’ αυτά που λένε οι μαθητές όσον αφορά την 

έκφραση των απόψεων τους και γενικότερα την συμμετοχή τους. Έτσι οι 

μαθητές αποκτούν γνώσεις ,δεξιότητες και εμπειρίες συμμετοχής για να 

μεταφερθούν έπειτα ευρύτερα, στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.  

1.4 Οφέλη μαθητικής συμμετοχής 

 

Τα οφέλη της συμμετοχής των παιδιών είναι πολλά και αφορούν όχι μόνο τα 

ίδια αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ωφελείται το περιβάλλον του 

σχολείου σε οργανωτικό επίπεδο, με την ύπαρξη καλύτερων σχέσεων, και γενικότερα 

του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν καθημερινά. Η συμμετοχή των παιδιών στο 

σχολείο είτε σε επίπεδο τάξης, είτε σε επίπεδο σχολικής ζωής και ρουτίνας τους 

προσφέρει εφόδια και εμπειρίες που θα τους χρειαστούν στην μετέπειτα ζωή τους ως 

ενήλικες και τους καθιστά ενεργούς πολίτες. Η επίλυση προβλημάτων, η λήψη 

αποφάσεων, η διαπραγμάτευση, ακούγοντας, επικοινωνώντας, δίνοντας και 

λαμβάνοντας ανατροφοδότηση είναι κάποια από τα πολύ σημαντικά εφόδια που θα 

έχουν για την ενήλικη ζωή. Έτσι οι μαθητές μέσα από τις διαδικασίες και την 

εμπειρία της συμμετοχής αποκτούν γνώσεις, στρατηγικές και ικανότητες ώστε να 

ζουν και να λειτουργούν στα πλαίσια της δημοκρατίας, να μπορούν να εκφράζουν την 

άποψη τους και να αξιολογούν τις απόψεις των άλλων. Επιπλέον, μέσα από την 

συμμετοχή στην διδακτική διαδικασία, μαζί με τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές 

αποκτούν θετική στάση προς την μάθηση και το σχολείο, δημιουργώντας καλύτερα 

περιβάλλοντα μάθησης και μέσα από την συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της 

σχολικής ζωής αποκομίζουν θετικά βιώματα και αποκτούν θετική στάση προς το 

σχολείο. Η συμμετοχή είναι ευεργετική για τα άτομα και τις κοινότητες , όπως αυτή 

του σχολείου, καθώς προσφέρει κίνητρα, προάγει την συνεργασία τον 

αλληλοσεβασμό και τις κοινωνικές ικανότητες ενώ παράλληλα εξοικειώνει τα παιδιά 

με τις δημοκρατικές διαδικασίες (Department of education,2014). 

 Η συμμετοχή προωθεί επίσης την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοπεποίθηση, τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν από τη συμμετοχή την 

αίσθηση πως ακούγονται , πως έχουν αξία και λαμβάνονται υπόψη, καθώς και 

το αίσθημα της επιρροής. Η συμμετοχή έχει μια ιδιαίτερα θετική επίδραση για 

εκείνους που είναι σε μειονεκτική θέση, καθώς βοηθά στην οικοδόμηση 
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εμπιστοσύνης, ανοίγοντας τους νέες εμπειρίες αφού αποκτούν την αίσθηση 

του «ανήκειν» στην σχολική κοινότητα. Με την εμπλοκή των παιδιών σε 

διαδικασίες που τα αφορούν επέρχεται η ενδυνάμωση. Τα παιδιά και οι νέοι 

μπορούν να αισθάνονται πιο σίγουροι να εκφράσουν τις απόψεις τους σε όλες 

τις πτυχές της ζωής τους. Επιπρόσθετα τα παιδιά που ενθαρρύνονται, είναι σε 

θέση να αναπτύξουν τις δικές τους σκέψεις και να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες ενώ παράλληλα, αναπτύσσουν μια αίσθηση της ιδιοκτησίας σε 

έργα, σε απόψεις και ιδέες που στοχεύουν στις ανάγκες τους (York Consulting 

for the Welsh Assembly Government,2008). 

 

2. Μαθητική συμμέτοχη στο σχολείο στα πλαίσια των μαθητικών 

κοινοτήτων 

Κύριος μηχανισμός που εξασφαλίζει την συμμετοχή των παιδιών στην 

σχολική ζωή και την ακρόαση των απόψεων τους είναι τα μαθητικά 

συμβούλια ή αλλιώς μαθητικές κοινότητες. Μέσα στα πλαίσια ενός 

δημοκρατικού πνεύματος εντάσσεται και ο θεσμός των μαθητικών 

κοινοτήτων, ο οποίος συμβάλλει, σε πρακτικό επίπεδο, στην κοινωνικοποίηση 

των παιδιών, την επαφή τους με πρωτοβουλίες και την συνδιάλεξη με τους 

δασκάλους τους. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν το χώρο μέσα στον 

οποίο αναπτύσσεται η μαθητική πρωτοβουλία, αποτελούν κύτταρο 

δημοκρατικής ζωής, καθώς με το διάλογο και τη συμμετοχή, οι μαθητές 

ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά. 

Την λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων οφείλουν να υποστηρίζουν και να 

ενισχύσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, αλλά και ο 

ίδιος ο διευθυντής, καθώς ο παιδαγωγικός τους ρόλος είναι βαρυσήμαντος και 

μοναδικός (Αναστασίου, &Βλάχου (2007). 

Για να πάρουν πραγματική ισχύ τα παραπάνω και να ακούγεται ο 

λόγος των μαθητών θεσπίστηκε η μαθητική συμμετοχή με νομοσχέδιο μέσω 

του Κανονισμού Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων μέσα από τις οποίες 

εκφράζονται και μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές σε οτιδήποτε τους 

αφορά. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β΄, αναφορικά με την 

έννοια, τον σκοπό και τον χαρακτήρα των μαθητικών κοινοτήτων 

συνοψίζονται τα εξής: Οι μαθητικές κοινότητες, αναπτύσσουν την μαθητική 

πρωτοβουλία προάγουν την δημοκρατικότητα στην εκπαίδευση και στο 

σχολείο γενικότερα, μέσω του διαλόγου και της επικοινωνίας των μαθητών 

μεταξύ τους αλλά και με το ευρύτερο σύνολο της σχολικής μονάδας. Οι 

μαθητές συμμετέχουν σε διαδικασίες, δίνουν λύσεις σε προβλήματα και 

θέματα που τους αφορούν. Επίσης, οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν την 

φωνή του παιδιού μέσα στο σχολείο η οποία θα πρέπει να ακούγεται από τους 

μεγαλύτερους και να υπάρχει κλίμα συνεργασίας ώστε να διαχειρίζονται τα 

θέματα που προκύπτουν στην σχολική ζωή. Όσον αφορά την λειτουργία των 

μαθητικών κοινοτήτων θα πρέπει να ορίζεται από την ισότητα, τον σεβασμό, 

να ενθαρρύνεται ο διάλογος και η συνεργασία στην ζωή του σχολείου,  

παράλληλα με την βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης.  

Στόχος του κανονισμού είναι η ανάδειξη των δημοκρατικών θεσμών 

μέσα από την συμμετοχή των μαθητών στην σχολική και κοινωνική ζωή ώστε 

να εκφράζονται και να καλλιεργούνται οι επικοινωνιακές, δημιουργικές, 

συλλογικές ικανότητες των παιδιών και ταυτόχρονα να αναπτύσσεται το  

αίσθημα της υπευθυνότητας καθώς οι μαθητές θα έχουν επίγνωση των 

υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων τους. Όλα αυτά με τον κανονισμό 

κατοχυρώνονται και ο ρόλος τον μαθητικών κοινοτήτων ενισχύεται 

παράλληλα με την ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών 

για την συμμετοχή τους στην λήψη και επεξεργασία αποφάσεων. Με την 

υλοποίηση αυτού του κανονισμού και τη μαθητική πρωτοβουλία οι μαθητικές 

κοινότητες θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο και θα συμμετέχουν 

ενεργά στη ζωή και στη λειτουργία του σχολείου. Έτσι η γνώμη των 

μαθητών, οι ιδέες τους, οι αντιλήψεις τους και η φωνή τους ακούγεται. 

Επιπλέον, οι μαθητές γίνονται συμμετέχοντες στη ζωή των μαθητικών 

κοινοτήτων, μέσα σε ένα πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας και 

συλλογικότητας. Επακόλουθο είναι να αναδεικνύονται σε υπεύθυνα άτομα, με 

αναπτυγμένη δυνατότητα να κρίνουν και να εκτιμούν τη σημασία και το 

νόημα κάθε δραστηριότητας στα πλαίσια του σχολείου. Οι μαθητικές 

κοινότητες εκφράζουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη ζωή και τη 
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λειτουργία του σχολείου. Ακόμη οι μαθητές διαμορφώνουν -μέσα από τις 

λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων- τις απόψεις τους και προτείνουν 

λύσεις στο σύλλογο των διδασκόντων και τη διεύθυνση για τα προβλήματα 

του σχολείου. Τέλος, οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους 

άλλους φορείς του σχολείου, στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην 

καλλιέργεια των δημιουργικών κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της 

υπευθυνότητας τους, στη δημιουργία γενικά ενός σχολείου που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, του λαού και του τόπου. Από 

κοινού η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων οφείλουν να συνεργάζονται 

για να αντιμετωπίζονται και  να λύνονται τα προβλήματα του σχολείου και τα 

προβλήματα των μαθητών. 

 

 

3. Το ολοήμερο σχολείο σχετικά με την συμμετοχή 

 

Εν αρχή, για να κάνουμε λόγο για το ολοήμερο και πως αυτό 

σχετίζεται με την συμμετοχή των μαθητών, πρώτα θα αναφερθούμε στην 

ανάγκη δημιουργίας ολοήμερων προγραμμάτων στα σχολεία. 

Οι λόγοι εισαγωγής αυτών των προγραμμάτων ήταν κοινωνικοί και 

κοινωνικοπολιτικοί. Είχαν ως στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής και 

κοινωνικής διάστασης του σχολείου, την μείωση της σχολικής διαρροής και 

αποτυχίας και την διευκόλυνση των γονέων σχετικά με τις υποχρεώσεις 

τους(Θωίδης, & Χανιωτάκης, 2012). 

Εν συνεχεία, αξίζει να αναφερθεί ότι το ολοήμερο σχολείο έχει ρόλο 

κοινωνικοπαιδαγωγικό και μπορεί να αποτελέσει μορφωτική προσφορά προς 

τον μαθητή για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Σύμφωνα 

με τον Hentig (1990), το ολοήμερο μπορεί να αποτελέσει χώρο ζωής και 

εμπειριών με την ενεργητική μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των 

μαθητών ακόμη και στον κοινωνικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό 

τομέα. 
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Λόγω του διευρυμένου ωραρίου το ολοήμερο μπορεί να εντάξει 

επιπλέον δραστηριότητες, να εισάγει εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της 

διδασκαλίας όπως την ελεύθερη εργασία και την ευέλικτη διαμόρφωση του 

προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Σημαντικότερο και 

άμεσα συνδεδεμένο με την συμμετοχή, είναι ότι μέσα από τις ποικίλες 

δραστηριότητες που προσφέρει, τα μέλη της σχολικής κοινότητας μπορεί να 

λειτουργήσουν στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και μαθητών 

στη λήψη συλλογικών αποφάσεων, την αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά 

και την ταύτιση με το σχολείο. Επιπλέον στα πλαίσια του ολοημέρου μπορεί 

να δοθεί η δυνατότητα για συμμετοχή των μαθητών στην οργάνωση της 

σχολικής ζωής. Μέσα από αυτή την διαδικασία ο μαθητής αναπτύσσει την 

υπευθυνότητα, αυτονομείται και αποκτά στενότερη επαφή με το σχολείο του. 

Επιπρόσθετα, το ολοήμερο ως σχολείο ελεύθερου χρόνου με την 

ένταξη του ελεύθερου χρόνου στο πρόγραμμά του, εφόσον αξιοποιεί 

δραστηριότητες που προσφέρει ο χρόνος αυτός αλλά και συνδέει την 

διδασκαλία με αυτόν ρυθμίζει το συνολικό πρόγραμμα στα πλαίσια της 

παροχής ελευθέρων επιλογών. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των 

μαθητών για αυτόνομη συμπεριφορά και συλλογική δράση μέσα από την 

επιρροή των περιεχομένων και την επιλογή των δραστηριοτήτων ελεύθερου 

χρόνου. Τα παραπάνω , συμβάλλουν ώστε το σχολείο να γίνει περισσότερο 

ευχάριστο για τους μαθητές οι οποίοι θα αναπτύξουν στενούς δεσμούς με 

αυτό (Θωίδης & Χανιωτάκης, 2012). 

Επιπροσθέτως, η παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου στο ολοήμερο 

σχολείο έχει ως στόχο να αποκτήσει το άτομο προσωπική αρμοδιότητα 

ελεύθερου χρόνου, με επακόλουθο την απόκτηση ικανότητας διαμόρφωσης 

του προσωπικού χρόνου της ζωής του με έντονο το στοιχείο του 

αυτοπροσδιορισμού, της υπευθυνότητας και της ευελιξίας(Freericks, 1996). 
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4. Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την συμμέτοχη 

 

Η μαθητική συμμετοχή έχει απασχολήσει πολλά κράτη καθώς έρευνες 

αποδεικνύουν τα οφέλη και την χρησιμότητα της στο σχολικό περιβάλλον 

αλλά και την μάθηση των παιδιών. Μετά  την Σύμβαση των Ηνωμένων εθνών 

για τα δικαιώματα του παιδιού που καθορίζει το δικαίωμα των παιδιών για 

συμμετοχή, η εφαρμογή της απασχόλησε πολλές χώρες. Ωστόσο στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και στην ρουτίνα του σχολείου η εφαρμογή της έχει 

αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση.  

Οι μαθητές αισθάνονται λιγότερο στιγματισμένοι και απομονωμένοι 

όταν λαμβάνονται υπόψη και μπορούν να ακουστούν σύμφωνα με έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2015. Η έρευνα εκτυλίχθητε σε πέντε 

χώρες μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ( Κροατία, Ελλάδα, Πολωνία, Ολλανδία, 

Ηνωμένο Βασίλειο) επικεντρωμένη στα παιδιά, με συνολικά 111 ερευνητές 

και 630 ερωτηθέντες. Οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

ήταν ερωτηματολόγια, ατομικές συνεντεύξεις και εστίαση ομάδας 

(targetgroup). Για την εφαρμογή των μεθόδων χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα 

ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ομάδες ερωτήσεις, Ασκήσεις χαρτογράφησης, 

ερωτηματολόγιο πρόσωπο με πρόσωπο, ρόλος δημοσιογράφων), αλλά μερικά 

αναπτύχθηκαν από τα παιδιά και τους ίδιους τους νέους. 

 Η μελέτη εντόπισε τα οφέλη από τη συμμετοχή των παιδιών, που 

δείχνουν ότι η συμμετοχή των παιδιών μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει 

συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν στην καθημερινή ζωή, και ειδικά όπου τα 

αποτελέσματα είναι απτά και μετρήσιμα. Για παράδειγμα, όταν εμπλέκονται 

σε γενικότερο πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν και να παίρνουν 

αποφάσεις σε ότι τους αφορά σε πολλούς τομείς της ζωής τους, είτε αυτό 

ξεκινά με το ποιο παιχνίδι θα παίξουν είτε έχει να κάνει με το ποιον θα 

επιλέξουν για να τα καθοδηγήσει. Υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των παιδιών 

που ασκούν με επιτυχία το δικαίωμά τους να συμμετέχουν και απτές 
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βελτιώσεις στην προσωπική τους κατάσταση. Επίσης εντοπίστηκε πως όπου 

οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν 

, αποκτούν ενεργό ρόλο και μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές, να 

πάρουν αποφάσεις σε καθημερινή βάση με μεγάλη αποτελεσματικότητα. 

Ωστόσο η συμμετοχή των παιδιών δεν είναι άμεση αφού γίνεται μέσω 

εκπροσώπησης από τους ενήλικες και όχι απευθείας από τους μαθητές. Πάρα 

την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας που ορίζει να λαμβάνονται υπόψη οι 

προοπτικές των μαθητών κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται. Αυτό ίσως οφείλεται 

στην έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να 

κατανοήσουν τη συμμετοχή των παιδιών και του τρόπου που οφείλουν να 

επιτρέπουν την συμμετοχή. Γενικότερα, δεν υπάρχει επαρκής ικανότητα για 

να υποστηριχτεί και να εφαρμοστεί η συμμετοχή. 

H συμμέτοχη στην σχολική ζωή είναι το κλειδί ώστε να «τα πας 

καλά», σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Stirling που διεξήχθη το 

2015. Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 130 νέοι, σε επτά σχολεία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε 50 συνεντεύξεις. Τα 

σχολεία έλαβαν μέρος με βάση την πλήρη ανωνυμία. Οι ερωτηθέντες στα 

επτά σχολεία με λεκάνες απορροής σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές της 

Σκωτίας, είχαν υψηλότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις εξετάσεις. 

Η έρευνα αποσκοπούσε στο να διαπιστώσει εάν τα σχολεία αυτά ασχολούνταν 

με την συμμετοχή και τα δικαιώματα των μαθητών με τρόπους 

υποστηρικτικούς, επέφεραν θετικά αποτελέσματα για τα επιτεύγματα των 

μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι στα επτά σχολεία, σε όλους τους τομείς της 

σχολικής ζωής, οι μαθητές είχαν σημαντικές ευκαιρίες να συμμετάσχουν 

επίσημα και ανεπίσημα σε ποικίλες σημαντικές δραστηριότητες, να 

αναλάβουν την ευθύνη για τα γεγονότα, να συμβάλουν στη σχολική ζωή και 

να λάβουν υπόψη τις απόψεις τους σε θέματα που τους επηρέασαν. 

Εντοπίστηκε ότι η συμμετοχή στη σχολική ζωή συμβαίνει σε τέσσερις 

διαφορετικούς τομείς: στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών, στο εκτεταμένο 

Πρόγραμμα Σπουδών, σε ομάδες λήψης αποφάσεων στο σχολείο και σε 

ανεπίσημους τομείς όπως η παιδική χαρά και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. 

Οι νέοι λοιπόν, που ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην διοίκηση του 

σχολείου τους και καθορίζουν την λειτουργία του, έχουν θετικό αντίκτυπο και 
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τα πηγαίνουν καλά. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η 

συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και αυτό έχει 

θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην προσωπική επιτυχία 

των μαθητών. Η συμμετοχή μέσω της σχολικής εκπαίδευσης οδηγεί σε θετικά 

αποτελέσματα. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και του σεβασμού μεταξύ 

δασκάλων και μαθητών επιτυγχάνεται η συμμετοχή και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να προωθεί τους μαθητές και την επίδοση τους, να μοιραστούν τη 

λήψη αποφάσεων με ενήλικες με τους οποίους έχουν υποστηρικτικές σχέσεις. 

Η έρευνα που διεξήχθη από τους Saroise Nic-Gabhainn,και Yetunde O 

John-Akinola, το 2014,ήταν συγχρονική μελέτη της σχέσης μεταξύ σχολικού 

περιβάλλοντος, συμμετοχής, υγείας και την ευημερίας, είχε συμμετέχοντες 

εννέα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 3 από τα οποία είχαν 

χαρακτηριστεί Σχολές Προαγωγής Υγείας (HPS). Κάθε HPS συνδυάστηκε με 

δύο μη-HPS (NHPS) με παρόμοια χαρακτηριστικά. Συνολικά 231μαθητές 

4ης-6ηςτάξης ολοκλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοελέγχου για να 

τεκμηριώσουν τις προοπτικές τους στο σχολικό κοινωνικό-οικολογικό 

περιβάλλον, πώς συμμετέχουν στη σχολική ζωή, τις σχολικές διαδικασίες , 

την υγεία και την ευημερία τους.  

Αποτελέσματα έρευνας : Η συμμετοχή των σχολείων μετρήθηκε σε 

τέσσερις κλίμακες: συμμετοχή σε σχολικές αποφάσεις και κανόνες, σχολικές 

δραστηριότητες, σχολικές εκδηλώσεις και θετική αντίληψη για τη σχολική 

συμμετοχή. Οι διαφορές στην αναφερόμενη μέση βαθμολογία για τρεις από 

τις τέσσερις κλίμακες ήταν περιθωριακές και δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Ωστόσο, η μέση βαθμολογία για την αναφερόμενη θετική αντίληψη της 

σχολικής συμμετοχής ήταν σημαντικά χαμηλότερη (χ2 = 5,13, df = 1, p <0,05) 

μεταξύ των μαθητών σε HPS (μέση τιμή = 26,03, SD 3,37) ). Συμμετοχή σε 

σχολικές αποφάσεις και κανόνες (OR 1.22, 95% ΚΠ 1.12-1.33), συμμετοχή σε 

σχολικές δραστηριότητες (OR 1.20, 95% CI 1.10-1.31), συμμετοχή σε 

σχολικές εκδηλώσεις (OR 1.19, 95% CI 1.10-1.29) Ανέφεραν θετική 

αντίληψη της συμμετοχής στα σχολεία (OR 1.26, 95% CI 1,15-1,39), όλα 

συνδέονταν θετικά με τα αποτελέσματα υγείας και ευεξίας για όλους τους 

μαθητές. Ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν ευκαιρίες να εκφράσουν τις 

ανησυχίες τους που είναι συναφείς με την σχολική ζωή παρόλο που έχει 
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καταδειχθεί η ικανότητα τους να κατανοούν και να προβληματίζονται με 

ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. 

Οι αναλύσεις λογικής παλινδρόμησης έδειξαν θετικές συσχετίσεις 

μεταξύ σχολικής συμμετοχής και σχολικού κοινωνικο-οικολογικού 

περιβάλλοντος. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η συμμετοχή είναι σημαντική 

για τα παιδιά στα σχολεία και έχει σημασία για το βελτιωμένο σχολικό 

περιβάλλον, τις σχέσεις και τα θετικά αποτελέσματα υγείας και ευεξίας. Οι 

θετικές συσχετίσεις μεταξύ σχολικής συμμετοχής και σχολικού κοινωνικο-

οικολογικού περιβάλλοντος , υγείας και ευεξίας υποδηλώνουν ότι η υγεία και 

η ευημερία των μαθητών και οι σχολικές σχέσεις μπορούν να βελτιωθούν ή να 

διατηρηθούν παρέχοντας ή υποστηρίζοντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή. 

 

Σε σχολεία στην Σουηδία πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους Helene 

Elvstrand και Robert Thornberg, το 2012, για τις εμπειρίες δημοκρατισμού, 

συμμετοχής και εμπιστοσύνης των νέων στο σχολείο, μια χώρα στην οποία οι 

πρακτικές είναι πλήρως συνυφασμένες με την Σύμβαση. Στην Σουηδία, όπου 

προάγεται η αγωγή του πολίτη και η δημοκρατικότητα στην εκπαίδευση με 

τον σεβασμό στην γνώμη του παιδιού σε θέματα που το αφορούν, τα 

αποτελέσματα ήταν αντιφατικά. Συγκεκριμένα η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

σε δημοτικά σχολεία χωρισμένη σε δύο ερευνητικά έργα. Στο πρώτο 

ερευνητικό έργο διεξήχθησαν ποιοτικές συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι υποστήριξαν 

την πρακτική και το περιεχόμενο των καθημερινών αξιών για την εκπαίδευση, 

την πειθαρχία και τους σχολικούς κανόνες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 

ποιοτικές ομαδικές συνεντεύξεις με 139 μαθητές (συνολικά 49 ομάδες με 2-4 

μαθητές σε κάθε ομάδα) προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

μαθητές νομιμοποιούν τους σχολικούς κανόνες και την πειθαρχία των 

εκπαιδευτικών και εκτιμούν την εκπαιδευτική πρακτική. Συμμετείχαν 

συνολικά 141 μαθητές και 13 εκπαιδευτικοί σε δύο τάξεις δευτέρας και δύο 

πέμπτης δημοτικού. Η έρευνα ήταν επιτόπια, με συνεντεύξεις, σημειώσεις 

πεδίου, ηχογραφήσεις και άτυπες συνομιλίες εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο 
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δεύτερο ερευνητικό έργο, διεξήχθη επιτόπια εργασία σε δύο τάξεις τετάρτης 

σε ένα τρίτο σχολείο και κατόπιν πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και 

επιτόπιες επισκέψεις στο ίδιο σχολείο σε δύο τάξεις πέμπτης δημοτικού. Στο 

δεύτερο αυτό έργο συμμετείχαν 42 μαθητές, και 13 διδάσκοντες. . Η εστίαση 

στο δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα περιοριζόταν ειδικά στη δημοκρατία και 

τη συμμετοχή των μαθητών στην καθημερινή σχολική ζωή. Επιπλέον, τα 

παιδιά κλήθηκαν να γράψουν βιβλία σχετικά με τα πράγματα που θα 

μπορούσαν να αποφασίσουν για τον εαυτό τους όσον αφορά τη σχολική τους 

ζωή. 

Η μελέτη μας παρέχει μια εμπεριστατωμένη εξέταση των εμπειριών 

των νέων μαθητών σχετικά με τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και την 

εμπιστοσύνη στο σχολείο. Η θέση τους υποτάσσεται, η φωνή τους συχνά 

υποτιμάται και η αξία της φωνής τους ελαχιστοποιείται. Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα περιγράφουν ένα διδακτέο πρόγραμμα σπουδών στην 

καθημερινή σχολική ζωή, το οποίο αντισταθμίζει την επίσημη πρόθεση της 

δημοκρατικής παιδείας. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των μαθητών για να 

έχουν λόγο και συμμετοχή στις σχολικές δημοκρατικές διαδικασίες και 

πρακτικές πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα 

ευρήματά αποκαλύπτουν ένα σύνολο εμποδίων και περιορισμών στην 

καθημερινή σχολική ζωή, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένα πιο ανοιχτό κλίμα σχολείου και τάξης και έτσι να 

εμπλέκονται οι δημοκρατικές πρακτικές και να προετοιμαστούν για ενεργό 

συμμετοχή στη δημοκρατία πέρα από το σχολείο. Πρώτον, οι δάσκαλοι πρέπει 

να ενισχύσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα λαμβανόμενα 

πρότυπα εξουσίας και αλληλεπίδρασης στην καθημερινή σχολική κουλτούρα, 

τη ζωή στην τάξη και τα ταξικά συμβούλια, καθώς αυτά αντισταθμίζουν τις 

προσπάθειές τους να δημιουργήσουν χώρο για σχολική δημοκρατία. 

Δεύτερον, οι τοπικοί πολιτικοί και οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να 

υποστηρίξουν τους δασκάλους ώστε να μπορέσουν να εργαστούν με τη 

δημοκρατία, εφαρμόζοντας εθνικές πολιτικές αποφάσεις για τη δημοκρατία 

των σχολείων στη δημοτική και οργανωτική διαχείριση του σχολείου. 

 Επικριτές του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών υποστηρίζουν ότι 

τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν ορθολογικές σκέψεις και πως οι ενήλικες 
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πρέπει να τα καθοδηγούν και να παίρνουν αποφάσεις γι αυτά, πράγμα που 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με της Αρχές της Σύμβασης που παρά την 

απήχησή της δεν έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και πολλές φορές τα παιδιά δεν 

έχουν λόγο στις αποφάσεις στο σχολικό περιβάλλον. Για την ικανότητα των 

παιδιών στην λήψη αποφάσεων γίνεται λόγος στην αντίληψη της παιδικής 

ηλικίας η οποία μπορεί να υπονομεύει την ικανότητα συμμετοχής των παιδιών 

η οποία σύμφωνα με τους μελετητές θα πρέπει να μελετηθεί ως κατασκευή 

και όχι ως στατική έννοια καθώς τα παιδιά εξελίσσονται και οι αντίληψη για 

την παιδική ηλικία είναι αποτέλεσμα κοινωνικών και ιστορικών παραγόντων. 

Υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στους νέους από το σχολείο 

αλλά και τους εκπαιδευτικούς ,οι οποίοι φαίνονται να υπονομεύουν τις 

δυνατότητες για συμμετοχή των παιδιών, και δεν δίνεται στα παιδιά η 

απαραίτητη αυτονομία για να αναπτύξουν τις ικανότητες και δυνατότητες 

τους όσον αφορά την συμμετοχή. Ο συνδυασμός των ερεθισμάτων και των 

δυνατοτήτων με το κατάλληλο περιβάλλον μπορεί να φέρει τα ανάλογα 

αποτελέσματα όσον αφορά την συμμετοχή των μαθητών. Δεν νοείται να 

μπορούν οι μαθητές να αναπτύσσουν και να εκθέτουν ορθολογικές απόψεις αν 

δεν εξελίσσονται μέσα από καταστάσεις και διαδικασίες συμμετοχής. 

Εξάλλου σύμφωνα με την Σύμβαση τα παιδιά έχουν την ικανότητα για 

σημαντικές αποφάσεις όπως το πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα ήταν πολύ 

πιο ενδιαφέρον γι αυτούς. Η αγνόηση της άποψης των μαθητών μπορεί να 

οδηγήσει στην υποτίμηση των ικανοτήτων τους σχετικά με το να αποφασίζουν 

και να εκφράζουν τις ανάγκες τους. Μεγάλος αριθμός μαθητών θεωρούν τον 

εαυτό τους χαμηλότερο ιεραρχικά, αισθάνονται περιορισμένα καθώς έχουν 

ελάχιστες ευκαιρίες άσκησης των δικαιωμάτων τους και εξαιρούνται από 

συμβουλευτικές διαδικασίες (Johnny,2006). 

Στις περισσότερες έρευνες σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών η 

δυσαρέσκεια τους από το επίπεδο συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στο σχολείο ήταν μεγάλη. Όπως παραδείγματος χάριν σε έρευνα 

από τους Davey, C., Kilkelly, U., Kilpatrick, R., Lundy, L.,McAlister, 

SMoore, L.,…&Scraton, P. το 2004 για λογαριασμό του Northern Ireland 

Commissioner for Children and Young People (NICCY).Στην έρευνα αυτή 

συμμετείχαν 27 σχολεία από τα πέντε Εκπαιδευτικά και Βιβλιοθηκονομικά 
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Συμβούλια (ELBs) και Συνολικά 1064 μαθητές. Τα εργαλεία της έρευνας ήταν  

ζωγραφική εικόνων, σύνταξη ιστοριών, σχεδιασμός αφισών ή της ανάληψη 

εργασιών που ήταν κατάλληλες για το επίπεδο κατανόησης.. Συνολικά 398 

από τις 776 (51%) απαντήσεις που σχετίζονται με την αδικία στο σχολείο 

ήταν καταγγελίες παιδιών και νέων που δεν είχαν λόγο σε φάσμα θεμάτων 

που επηρέασαν την καθημερινή τους εκπαιδευτική εμπειρία. Μία από τις 

ανησυχίες που εκφράστηκαν από αυτά τα παιδιά αφορούσαν την κακή 

επικοινωνία και / ή τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. Κύριο εύρημα ήταν 

πως οι μαθητές δεν έχουν λόγο σε θέματα που τους αφορούν και οι απόψεις 

τους δεν λαμβάνονται υπόψη όσο αυτές των ενηλίκων. Η ίδια έρευνα 

εντοπίζει πως οι μαθητές που ενθαρρύνονται να λεν την γνώμη τους στην 

τάξη αποκτούν θετικές βλέψεις για το σχολείο και αυτό έχει θετικές 

επιδράσεις στην υγεία και την ευημερία τους. Από την άλλη η έλλειψη 

συμμετοχής οδηγεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά σε μια εποχή που οι μαθητές 

έχουν ανάγκη για αυτονομία και ανεξαρτησία. 

Βασικά εμπόδια για την συμμετοχή των μαθητών φαίνεται να είναι ο 

αυταρχικός και ιεραρχικός χαρακτήρας του σχολικού συστήματος, η έλλειψη 

ευκαιριών και χώρου στην για να ακουστεί η φωνή τους, ή κακή σχέση με 

τους εκπαιδευτικού και τέλος ελλιπή συστήματα πληροφόρησης στα σχολεία, 

όπου οι πολιτικές αλλαγές ή αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες δεν 

κοινοποιούνται με σωστό τρόπο. Επομένως και οι εκπαιδευτικοί από την 

πλευρά τους έχουν ευθύνη για την συμμετοχή των μαθητών και πως θα την 

καλλιεργήσουν, θα πρέπει να ενισχύουν και να συμβάλουν στην ενδυνάμωση 

της φωνής των παιδιών, εφοδιάζοντας τα με στρατηγικές και ικανότητες 

συμμετοχής. Ξεκινώντας από την τάξη προάγοντας την δημοκρατικότητα η 

οποία στην συνέχεια θα ενσωματωθεί στην σχολική κουλτούρα σε πλήρη 

συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου ο οποίος με την σειρά του να 

υποστηρίζει το διδακτικό προσωπικό εφαρμόζοντας δημοκρατική διαχείριση.  

Έρευνες όπως αυτή που διεξήχθη από τους Aingeal de 

Ro'iste,Aoife,G., Collete, K.,Michal,M.,Saoirse,N.G. το 2011 με τίτλο Είναι 

καλή η σχολική συμμετοχή για τα παιδιά? Συσχετισμοί με την υγεία και την 

ευημερία αναφέρει πως εκπαιδευτικοί που ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

έχουν φωνή στην τάξη διευκολύνουν την μάθηση και ευνοούν τις ικανότητες 
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των παιδιών. Με την συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες πτυχές του 

σχολείου, ξεκινώντας από την σχολική τάξη μέχρι την σχολική ζωή 

γενικότερα, ενισχύεται η σχέση των μαθητών μ’ αυτό αναπτύσσονται θετικές 

στάσεις , το αντιμετωπίζουν ως δικό τους χώρο και έχουν θετικές αντιλήψεις 

και το αίσθημα ότι ανήκουν σ αυτό.  Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν 

μέσω ερωτηματολογίων από στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα 10.334 

μαθητών ηλικίας 10-17 ετών σε ιρλανδικά σχολεία. Οι ερωτήσεις 

συμπεριλάμβαναν την ενθάρρυνση να εκφράσουν τις απόψεις τους στην τάξη, 

τη συμμετοχή στην οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή στη 

θέσπιση σχολικών κανόνων. Η αρέσκεια προς το σχολείο, η αντίληψη της 

ακαδημαϊκής επίδοσης, η αυτο-αξιολόγηση της υγείας, η ικανοποίηση από την 

ζωή και η ευτυχία ζητήθηκαν από τους μαθητές να αναφερθούν.  

Κύρια ευρήματα της έρευνας ήταν ότι περισσότερο από το 63% των 

συμμετεχόντων ανέφεραν ότι ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους 

στην τάξη, το 58 τοις εκατό συμμετείχαν στην οργάνωση σχολικών 

εκδηλώσεων και 22 τοις εκατό είχαν εμπλακεί στη θέσπιση σχολικών 

κανόνων. Όλες οι μορφές συμμετοχής ήταν χαμηλότερες σε μεγαλύτερους 

μαθητές. Η συμμετοχή στο σχολείο συνδέθηκε σημαντικά με την 

καθημερινότητα του σχολείου , με υψηλότερη αντίληψη της ακαδημαϊκής 

απόδοσης, καλύτερη αυτοαξιολόγιση της υγείας, μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από τη ζωή και η μεγαλύτερη αναφορά στην ευτυχία. 

Η επίσημη έκφραση των απόψεων των μαθητών και της δυνατότητας 

να συνεργάζονται με τους ενήλικες , να επιλύουν προβλήματα του σχολείου 

και γενικότερα να έχουν φωνή στην σχολική ζωή είναι οι μαθητικές 

κοινότητες. Σε έρευνες που έχουν διενεργηθεί η ύπαρξη των μαθητικών 

κοινοτήτων στα σχολεία είναι εμφανής ωστόσο φαίνεται να μην λειτουργούν 

όπως θα έπρεπε. Η οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων προβλέπεται από 

την νομοθεσία και έχει σκοπό την ύπαρξη δράσεων και ενεργειών που 

ωφελούν τους μαθητές στα πλαίσια της συνεργασίας και του σεβασμού και 

την υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής, ηγετικών ικανοτήτων και 

δημοκρατικών διαδικασιών όπως είναι οι εκλογές, η διαβούλευση, η λήψη 

αποφάσεων. Πάντα βέβαια σε κλίμα συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων και 

του σχολείου. Παράδειγμα αποτελεί η έρευνα από Veitch, Η. το 2009 η 
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οποία έρευνα αξιολόγησε τον συμμετοχικό χαρακτήρα του σχολικού 

συμβουλίου και περιελάμβανε εστίαση σε ομαδικές συζητήσεις με 

συμβούλους, ημιδομημένες συνεντεύξεις με το προσωπικό και παρατήρηση 

των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των συζητήσεων σε τάξη για θέματα 

σχολικών συμβουλίων. Η έρευνα διεξήχθη σε ένα δημοτικό σχολείο της 

Αγγλικής Εκκλησίας για 7 μήνες το 2007, με δεκαέξι σχολικούς συμβούλους 

(ένα κορίτσι και ένα αγόρι από κάθε τάξη), δύο άλλοι μαθητές (που 

εμπλέκονται στην επίβλεψη του ερευνητικού έργου), δύο εκπαιδευτικούς και 

έναν υπεύθυνο υποστήριξης της μάθησης (υπεύθυνος για τη διευκόλυνση του 

σχολικού συμβουλίου). Αν και το ερευνητικό πρόγραμμα διαπίστωσε ότι το εν 

λόγω σχολικό συμβούλιο δεν ήταν ένα συμμετοχικό, αλλά συνδέθηκε 

στενότερα με έναν παθητικό ορισμό της Συμμετοχής που χρησιμοποιούν τα 

άτομα που προωθούν τα σχολικά συμβούλια, για να αποφύγουν την σύνδεση 

την με αποτυχία του σχολείου να εφαρμόσει την συμμετοχή. Κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, όλοι οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν με την 

αφηρημένη φύση της συμμετοχής. Ακόμη και όταν ερωτήθηκε άμεσα, το 

προσωπικό του σχολείου δυσκολεύτηκε να εξηγήσει πώς κατανοεί την έννοια 

της συμμετοχής των παιδιών, τείνοντας να περιγράφουν τον σκοπό των 

σχολικών συμβουλίων. Μελετώντας τη συμμετοχή σε αυτό το πλαίσιο, 

χρησιμοποιήθηκαν συμμετοχικές μέθοδοι έρευνας.  

Βασικότερα συμπεράσματα από την έρευνα ήταν ότι το σχολικό 

συμβούλιο επικεντρωνόταν και ενεργούσε με επίκεντρο τους ενήλικες δεν 

ήταν προσαρμοσμένο για τους μαθητές οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα 

έκφρασης. Μόνο στα πλαίσια ενός πρότζεκτ που οργάνωσε η ερευνήτρια ήταν 

επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στην ανάπτυξη συμμετοχικών μεθόδων 

και πάλι όμως υπήρχε έλλειψη διαλόγου μαθητών – εκπαιδευτικών και καμία 

ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν επιχειρήματα. 

Η έρευνα από τους Whitty, G., &Wisby, E. Το 2007 με τίτλο 

Realdecisionmaking?: schoolcouncilsinaction, η οποία περιελάμβανε 

ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και συνεντεύξεις πεδίου 

εφαρμογής , εθνικές έρευνες για μαθητές και εκπαιδευτικούς και μια σειρά 

από περιπτωσιολογικές μελέτες σε δεκαπέντε σχολεία, μεταξύ των οποίων ( 5) 

Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδικά σχολεία είχε τα εξής ευρήματα: 
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• Σχεδόν όλοι (μέχρι 95 τοις εκατό) των σχολείων στην 

Αγγλία και την Ουαλία έχουν ένα σχολικό συμβούλιο , οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι γενικά θετικοί σε 

σχέση με αυτά. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (62%) αισθάνθηκε 

ότι τα σχολικά συμβούλια θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά στην 

Αγγλία.  

• Τα περισσότερα σχολικά συμβούλια αντιμετωπίζουν 

θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις του σχολείου 

τους. Πολύ λίγο συμμετέχουν σε αποφάσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

και τη μάθηση.  

•  Στην πράξη, τα σχολικά συμβούλια διαφέρουν σε 

μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα, από τον τρόπο επιλογής των 

εκπροσώπων, τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων 

και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  

•  Τα επιτυχημένα σχολικά συμβούλια βασίζονται σε 

διάφορους παράγοντες, αλλά ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σχολεία με 

μία σαφή λογική για την εισαγωγή προοπτικής για τη φωνή των 

μαθητών. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την 

υποστήριξη της προσπάθειας συμμετοχής όλων των μαθητών και την 

κατάρτιση και υποστήριξη των μαθητών.  

Συνοψίζοντας, τα οφέλη της συμμετοχής που έχουν αναδειχθεί 

σχετίζονται με εφόδια για τους μαθητές για την μετέπειτα ζωή τους, όπως η 

αντιμετώπιση ζητημάτων και η γνώση των δικαιωμάτων τους , σχετίζονται 

ακόμη με την αίσθηση ικανοποίησης, ευχαρίστησης, την αποτελεσματική 

μάθηση,  τις θετικές βλέψεις προς το σχολείο και τις επιτυχίες για τους 

μαθητές. 

Παρά την ύπαρξή της συμμετοχής και την αποδοχή της στο 

εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές φαίνονται υποταγμένοι στους ενήλικες με 

ελαχιστοποίηση της φωνής τους και της γνώμης τους. Η θέση των μαθητών 

και η φωνή τους υποτιμάται και περιορίζεται σε αντίθεση με την πολιτικές 

προθέσεις των χώρων, εκφράζοντας την δυσαρέσκεια από το επίπεδο 
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συμμετοχής τους. Επιπρόσθετα στα περισσότερα σχολεία οι ενήλικες 

φαίνονται να είναι κύριοι της εξουσίας με περιορισμό των μαθητών χωρίς την 

δυνατότητα διαπραγματεύσεων, αλλαγών και τροποποιήσεων των κανόνων  

σε θέματα που τους αφορούν. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην έχουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εφαρμόσουν την συμμετοχή 

ωστόσο, όσοι την υποστηρίζουν και την προωθούν επιφέρουν θετικά 

αποτελέσματα στην μάθηση. Τέλος, τα μαθητικά συμβούλια που πλέον έχουν 

καθιερωθεί και λειτουργούν στα περισσότερα σχολεία , ενώ αναγνωρίζεται η 

αξία τους υπολειτουργούν δεν έχουν τον ρόλο και την ισχύ που θα έπρεπε 

θέτοντας στο επίκεντρο των διαδικασιών τους, τους μαθητές. 
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5. Η έρευνα 

 

5.1Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για 

την σχολική συμμετοχή , τη σχολική κουλτούρα , τη διδασκαλία και το γενικότερο 

σχολικό περιβάλλον. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι α) η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των μαθητών για τη συμμετοχή  τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 

όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής είτε μέσα στην σχολική τάξη είτε γενικότερα στο 

ευρύτερο σχολικό περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης ,του αναλυτικού 

προγράμματος, των δραστηριοτήτων κ.α. β) η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

μαθητών σχετικά με την μαθητική κοινότητα και την συμμετοχή τους σ’ αυτή. γ) η 

διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών όσον αφορά την στάση του εκπαιδευτικού 

σε σχέση με την συμμετοχή.  

 

 

5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Με βάση την προεπισκόπηση της βιβλιογραφίας και των ερευνών που 

προηγήθηκε, διατυπώθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

• Κατά πόσο στο δημοτικό σχολείο υφίσταται η μαθητική 

συμμετοχή; Αν δηλαδή οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να 

εκφράσουν την άποψή τους στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής 

αλλά και κατά πόσο οι απόψεις τους να έχουν απήχηση. 

• Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα πρωτοβουλιών και 

αυτόνομης δράσης; 
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• Το μαθητικό συμβούλιο λειτουργεί στο σχολείο στα 

πλαίσια συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και πόση επίδραση ασκεί 

στην σχολική ζωή; 

• Παροτρύνονται οι μαθητές από τους δασκάλους για να 

συμμετέχουν; Τι αισθήματα αποκομίζουν από την συμμετοχή τους 

στην κοινότητα του σχολείου; 

• Υπάρχουν προϋποθέσεις για την δυνατότητα 

συμμέτοχης; 

5.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, διατυπώθηκαν οι 

ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις. 

1. Αναμένεται η σχολική κουλτούρα να μην ευνοεί την 

συμμετοχή και οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα έκφρασης , 

προτάσεων και ενεργής συμμετοχής στην σχολική ζωή. 

2. Αναμένεται  οι μαθητές να έχουν περιορισμένη 

συμμετοχή στο μαθητικό συμβούλιο και να μην συνδιαμορφώνουν με 

τους εκπαιδευτικούς την σχολική ζωή. 

3. Αναμένεται οι μαθητές να έχουν περιορισμένη 

δυνατότητα να δρουν αυτόνομα και να έχουν επιλογές στα πλαίσια 

του μαθήματος στην σχολική τάξη. 

4. Αναμένεται οι μέθοδοι διδασκαλίας να μην προωθούν 

την συμμετοχή των μαθητών και να μην διαμορφώνουν προϋποθέσεις 

συμμετοχής στα πλαίσια της συνεργασίας και της 

αλληλοκατανόησης. 

5. Αναμένεται οι μαθητές να μην νιώθουν ότι ανήκουν 

στην κοινότητα του σχολείου και να μην εκφράσουν την ικανοποίηση 

και την ευχαρίστηση τους για το σχολείο. 
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5.4 Περιορισμοί 

 

Οι σημαντικότεροι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η έρευνα 

είναι οι παρακάτω: 

• Η ποιοτική έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε έχει περιορισμένο 

δείγμα. Αποτελείται από 136 μαθητές. 

• Το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό για ολόκληρη την 

Ελλάδα, καθώς τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά αποκλειστικότητα 

από σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. 

• Πολλοί μαθητές δυσκολεύτηκαν με την έννοια της συμμετοχής, καθώς 

δεν τους  ήταν οικεία και οι απαντήσεις ενδεχομένως να ήταν μπορεί να ήταν 

διαφορετικές. 
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6.Μέθοδος 
 
 
 

6.1 Δειγματοληψία-Συμμετέχοντες 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης και 

συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Εορδαίας. Οι μαθητές που συμμετείχαν 

φοιτούσαν στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού. Η χρονική διάρκεια της 

έρευνας ήταν δύο μήνες (Φεβρουάριος –Μάρτιος του 2017) και τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν στα υποκείμενα της έρευνας κάποια από την ίδια την ερευνήτρια και 

άλλα από δασκάλους των σχολείων με οδηγίες από την ερευνήτρια. Η επιλογή των 

σχολείων έγινε με βάση την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά χωρίς κάποια 

συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας. Τηρήθηκαν οι κανόνες επιστημονικής 

δεοντολογίας καθώς οι συμμετοχή των μαθητών ήταν εθελοντική και ζητήθηκε άδεια 

των γονέων. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 136 μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού 

τριών σχολείων της περιφερειακής ενότητας Εορδαίας νομού Κοζάνης. Αναλυτικά τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους μαθητές , στην Δ’ Δημοτικού φοιτά το 

29,4% (40), στη Ε’ το 38,2% (52) και στη ΣΤ’ το 32,4% (44). Το 50% (68) είναι 

αγόρια και εξίσου το 50% (68) κορίτσια.  
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Πίνακας 1: Ατομικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων του 
δείγματος 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ν % 
 

Φύλο Αγόρι 
Κορίτσι 

68 
68 

50 % 
50 % 

Τάξη Δ’ Δημοτικού 
Ε’ Δημοτικού 
ΣΤ’Δημοτικού 

40 
52 
44 

29.4 % 
38.2 % 
32.4 % 

Μορφωτικό 
Επίπεδο Πατέρα 

Υψηλό 
Μεσαίο  
Χαμηλό 

38 
66 
32 

27.9% 
48.5% 
23.5% 

Μορφωτικό 
ΕπίπεδοΜητέρας 

Υψηλό 
Μεσαίο     
Χαμηλό 

24 
82 
30 

17.6% 
60.3% 
22.1% 

Ολοήμερο Ναι 
Όχι 

59 
77 

43.4% 
56.6% 

 

 

6.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Για την συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε ως εργαλείο ένα γραπτόδομημένο 

ερωτηματολόγιο(βλ. Παράρτημα), που περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου και το οποίο 

συμπληρώθηκε ατομικά από τους μαθητές δημοτικού. Η κατασκευή του ερωτηματολογίου 

έλαβε υπόψη της τις έρευνες τωνGraudenz, I., Steinert, B., &Doebrich, P. (2005) του 

ινστιτούτου DeutschesInstitutfuerInternationalePaedagogischeForschung. Projekt: 

“Schulentwicklung, QualitaetssicherungundLehrearbeit” DIPF-SEL.Ifbq 

(institutefuerbildungsmonitoringundqualitaetsentwicklun) (2012) καιτωνBraegger, G., 

&Posse, N. (2007). 

Το ερωτηματολόγιο των μαθητών περιλάμβανε 32 ερωτήσεις 

κατηγοριοποιημένες σε 5 ενότητες στις οποίες απάντησαν οι μαθητές ,με τη βοήθεια 

μιας πεντάβαθμης κλίμακας Likert (καθόλου –λίγο- μέτρια- αρκετά- πολύ). 

Η πρώτη ενότητα αφορά την μαθητική συμμετοχή και την σχολική 

κουλτούρα, κατά πόσο είναι η έννοια της συμμετοχής ενσωματωμένη στην σχολική 

κουλτούρα με ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των μαθητών από την 

συμμετοχή τους στο σχολείο, αν μπορούν να κάνουν προτάσεις, παρατηρήσεις , να 
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παίρνουν αποφάσεις και τελικά αν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι αποφάσεις 

τους. Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να καταδείξουν την ύπαρξη 

μαθητικής κοινότητας-μαθητικού συμβουλίου, κατά πόσο συζητούν, συγκαλούν 

συμβούλιο για να πάρουν αποφάσεις συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με τους 

δασκάλους για να πάρουν αποφάσεις. Στην τρίτη και τέταρτη ενότητα γίνεται 

αναφορά στην διδασκαλία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τον δάσκαλο 

για να αναδεχθεί αν οι μαθητές έχουν την ελευθερία από τους δασκάλους να 

αυτενεργούν, να έχουν επιλογές, να προτείνουν ιδέες σε σχέση με το μάθημα και 

ακόμη αν ο δάσκαλος προωθεί με τις μεθόδους και τις ενέργειες του την συμμετοχή, 

την ομαδοσυνεργατική εργασία των μαθητών και γενικότερα αν αντιμετωπίζει τους 

μαθητές ως άτομα με δικαιώματα μέσα στην τάξη. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα 

διερωτούνται οι μαθητές για το σχολικό κλίμα ,στην τάξη και το σχολείο γενικότερα , 

την κατάσταση του σχολείου τους και την ευχαρίστηση τους με αυτό. 

 

6.3 Διαδικασία 

 

Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συλλογή των δεδομένων, 

ακολούθησε με τη βοήθεια του πακέτου στατιστικών δεδομένων SPSS, η 

ψηφοποίηση όλων των αποτελεσμάτων που προέκυψαν σχετικά με τις δηλώσεις των 

μαθητών κατά την διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, κατορθώθηκε να εξαχθούν σημαντικά 

συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των μαθητών και την συμμετοχή στην σχολική 

τάξη και την σχολική κοινότητα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για 

την μελέτη του βαθμού συμμετοχής των μαθητών. 
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7. Αποτελέσματα 

 

Συμμετοχή και σχολική κουλτούρα 

Στην ενότητα συμμετοχή και σχολική κουλτούρα οι περισσότερες δηλώσεις 

των μαθητών ήταν κάτω από τον μέσο όρο. Συγκεκριμένα μόνο όσον αφορά το «κατά 

πόσο οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από τον βαθμό συμμετοχής τους στο σχολείο, 

στην τάξη και στην σχολική ζωή γενικότερα» εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος μέσος όρος 

(Μ.Ο. = 3.18 Τ.Α. = .82). Στην συνέχεια οι δηλώσεις των μαθητών έχουν αρκετά 

χαμηλούς μέσους όρους όσον αφορά τη δήλωση ότι «λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις 

των μαθητών στις αποφάσεις» ο (Μ.Ο. =1.63, Τ.Α. = .85) , «την διατύπωση των 

παρατηρήσεων και προτάσεων για θέματα που αφορούν το σχολείο»(Μ.Ο. =1.62, 

Τ.Α. = 1.02). Ακολουθεί η δήλωση των μαθητών σχετικά με την «ύπαρξη κανόνων 

για το πώς θα συμμετέχουν όλοι μαζί στις αποφάσεις» όπου ο μέσος όρος είναι πάλι 

σχετικά χαμηλός (Μ.Ο. =1.57, Τ.Α. = .987) , έπειτα ακολουθούν μεακόμη 

μικρότερους μέσους όρους σχετικά με το, «ότι μπορούν να κάνουν προτάσεις για 

αλλαγές» (Μ.Ο. = 1.51, Τ.Α. = 1.102) και  αν «ερωτούνται αν είναι ευχαριστημένοι 

με τη διδασκαλία»(Μ.Ο. = 1.49, Τ.Α. = 1.167) . Τον μικρότερο μέσο όρο έχει η 

δήλωση των μαθητών σχετικά με το αν «ερωτούνται πόσο ικανοποιημένοι είναι από 

το σχολείο» (Μ.Ο. = 0.80Τ.Α. = .768) 

 

 

 

Πινάκας 2. Συμμετοχή και σχολική κουλτούρα 
 

Συμμετοχή και σχολικήκουλτούρα Ν Μ.Ο  Τ.Α 
Ικανοποίηση από τον βαθμό συμμετοχής. 136 3.18 0.82 
Λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των μαθητών στις 
αποφάσεις. 

136 1.63 0.85 

Διατύπωση προτάσεων για θέματα που αφορούν το 
σχολείο. 

136 1.62 1.02 

Υπαρξη κανόνων για το πώς θα συμμετέχουμε όλοι μαζί 
στις αποφάσεις. 

136 1.57 0.987 

Προτάσειςγια αλλαγές. 136 1.51 1.102 
Ευχαρίστηση από τηνδιδασκαλία 136 1.49 1.167 
Ικανοποίηση από τοσχολείο. 136 0.80 0.768 
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Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των 

μαθητών για την συμμετοχή και την σχολική κουλτούρα χρησιμοποιήθηκε ο 

παραμετρικός έλεγχος Τ-TEST ο οποίος δεν εμφάνισε διαφορές ως προς το φύλο 

στην συγκεκριμένη ενότητα. 

Για να εξετάσουμε αν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με την τάξη φοίτησης 

εφαρμόσαμε την ανάλυση διακύμανσης Οneway ANOVA. Η ανάλυση έδειξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τάξεων φοίτησης (F = 6,432, df = 2, p = 

<0.5). Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό 

«ικανοποίηση με τον βαθμό συμμετοχής τους» (Δ΄ τάξη, Μ.Ο=3.55, Τ.Α. = .783) σε 

σχέση με τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων Στ’ (Μ.Ο. = 3.11 , Τ.Α. = .754) και 

Ε’ τάξη με (Μ.Ο. = 2.96, Τ.Α. = .839). 

Σχετικά με την «διατύπωση προτάσεων/παρατηρήσεων για θέματα του 

σχολείου» (F = 25.702, df = 2, p = < 0.5 ) τον υψηλότερο μέσο όρο παρουσίασαν οι 

μαθητές της Δ΄ τάξης (Μ.Ο. = 2.45, Τ.Α. = .904) και στη συνέχεια ακολουθούν οι 

μεγαλύτερες τάξεις οι οποίες δηλώνουν λιγότερο ότι «διατυπώνουν προτάσεις για 

θέματα του σχολείου» με την Ε΄ τάξη να έχει μέσο όρο (Μ.Ο. = 1.33, Τ.Α. = .879) και 

την Στ’ τάξη να έχει ακόμη χαμηλότερο (Μ.Ο. = 1.20, Τ.Α. = .851). 

Στην δήλωση των μαθητών σχετικά με την «ύπαρξη κανόνων για το πώς θα 

συμμετέχουν όλοι μαζί στις αποφάσεις» (F = 34.862, df = 2, p = .<0.5) , οι 

μικρότεροι μαθητές δηλώνουν περισσότερο την ύπαρξη κανόνων και έπειτα 

ακολουθούν οι μεγαλύτερες τάξεις. Οι μαθητές Δ’ τάξης έχουν μέσο όρο (Μ.Ο. = 

2.45, Τ.Α. = .904) στην συνέχεια ακολουθούν με χαμηλότερο οι μαθητές της Ε’ τάξης 

(Μ.Ο. = 1.29, Τ.Α. = .800) και τέλος οι μαθητές της ΣΤ’ με (Μ.Ο. = 1.09, Τ.Α. = .936) 

Διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

εμφάνισε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal – Wallis στην δήλωση « Στο σχολείο 

μας μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για αλλαγές» (x2 =29.073, df = 2, p = > 0.5). Ο 

έλεγχος αυτός εφαρμόστηκε καθώς οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια 

(έλεγχος Levene) και οι τιμές της μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για 

κανονική κατανομή. Ο έλεγχος έδειξε πως οι μαθητές που φοιτούν Δ τάξη(Μ.Ο. = 

2.33, Τ.Α. = .1.047) έχουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο και έπονται οι μαθητές των 
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μεγαλύτερων τάξεων που το δηλώνουν πολύ λιγότερο Ε τάξη (Μ.Ο. = 1.06, Τ.Α. = 

873) και Στ ΄τάξη (Μ.Ο. = 1.30, Τ.Α. = 1.002) 

Ακόμη στην δήλωση « Στο σχολειό μας λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των 

μαθητών στις αποφάσεις» (x2 = 20.487, df = 2, p = > 0.5) και πάλι οι μαθητές της Δ 

τάξης (Μ.Ο. = 2.08, Τ.Α. = 526)συμφωνούν περισσότερο απ ότι οι μεγαλύτεροι 

μαθητές Στ ‘(Μ.Ο. = 1.50 Τ.Α. = 1.023) και Ε ‘τάξης (Μ.Ο. = 1.40, Τ.Α. = .774) 

Για να ερευνηθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθητών 

ανάλογα με τη μόρφωση του πατέρα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 

διακύμανσηςANOVA. Οι μαθητές που οι πατεράδες τους έχουν υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι (Μ.Ο. = 1.11, Τ.Α. = .798) 

«ερωτούνται τακτικά πόσο ικανοποιημένοι είναι με το σχολείο» (F = 6.631, df = 2, p 

= <0.5) ακολουθούν οι μαθητές που ο πατέρας τους έχει χαμηλό επίπεδο μόρφωσης 

(Μ.Ο. = .91, Τ.Α. = .734) και τέλος οι μαθητές που ο πατέρας τους έχει μεσαίο 

επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = .58, Τ.Α. = .703) .  

Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA εμφάνισε επίσης διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις των μαθητών στην δήλωση σχετικά με το αν «διατυπώνουν τις 

παρατηρήσεις προτάσεις για θέματα που αφορούν το σχολείο»(F = 4.640, df = 2, p = 

<0.5 ) Οι μαθητές των οποίων οι μητέρες έχουν φοιτήσει σε μεσαία βαθμίδα 

εκπαίδευσης παρουσίασαν μεγαλύτερο μέσο όρο στη παραπάνω δήλωση (Μ.Ο. = 

1.78, Τ.Α. = 1.043) ακολουθούν οι μαθητές που η μητέρα τους έχει υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης (Μ.Ο. = 1.67, Τ.Α. = 1.090) και τέλος οι μαθητές των οποίων η μητέρα 

έχει χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = 1.13, Τ.Α. = .776). 

Επίσης όσον αφορά την φοίτηση στο ολοήμερο εφαρμόστηκε και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann- Whitney καθώς οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν 

ομοιογένεια (έλεγχος Levene) και οι τιμές τις κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν 

την απαίτηση για κανονική κατανομή. Ο έλεγχος 

αυτός έδειξε πως υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθητών που 

φοιτούν στο ολοήμερο και αυτών που δεν φοιτούν σε δύο δηλώσεις. Η πρώτη 

δήλωση αφορά την « ικανοποίηση από τον βαθμό συμμετοχής στο σχολείο , στην 

τάξη και την σχολική ζωή»(U= 1710.5, Z= -2.644, p= > 0.5) καθώς ο μέσος όρος των 

μαθητών που δεν φοιτούν (Μ.Ο. = 3.32, Τ.Α. = .850) είναι μεγαλύτερος από τον μέσο 

όρο αυτών που φοιτούν (Μ.Ο. = 3.00, Τ.Α. = .766). Ακόμη στην δήλωση« Στο 
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σχολείο μας μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για αλλαγές» (U= 1732.5, Z= -2.453, 

p= > 0.5)  μαθητές που δεν φοιτούν συμφωνούν περισσότερο (Μ.Ο. = 1.73, Τ.Α. = 

1.154) ενώ οι μαθητές που φοιτούν λιγότερο (Μ.Ο. = 1.22, Τ.Α. = .966). 

Για να διαπιστωθεί αν οι δηλώσεις των μαθητών συσχετίζονται μεταξύ τους, 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r όπου το μέτρο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι r άνω του 400** . Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε έδειξε 

σημαντικές θετικές συσχετίσεις σε δύο ζεύγη δηλώσεων σε αυτή την ενότητα. 

Αναλυτικά, σημαντική συσχέτιση παρουσιάστηκε ανάμεσα στην δήλωση« Στο 

σχολείο μας μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για αλλαγές» και «Διατυπώνουμε τις 

παρατηρήσεις/προτάσεις μας για θέματα που αφορούν το σχολείο» (r= .520**, p= 

.000) και στις δηλώσεις «Στο σχολείο μας μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για 

αλλαγές» , « Στο σχολείο μας συμφωνήσαμε κανόνες για το πώς θα συμμετέχουμε 

όλοι μαζί στις αποφάσεις» (r= .415**, p= .000). 

 

Μαθητική κοινότητα- Μαθητικό συμβούλιο 

 

Στην παρούσα ενότητα σχετικά με το μαθητικό συμβούλιο σημειώθηκαν 

αρκετά υψηλοί μέσοι όροι, στις περισσότερες δηλώσεις που σχετίζονταν άμεσα με 

ενέργειες των μαθητών. Ειδικότερα σχετικά με την δήλωση των μαθητών που αφορά 

την «πραγματοποίηση εκλογών για την δημιουργία μαθητικού συμβουλίου» 

εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος μέσος όρος  (Μ.Ο. = 3.52 Τ.Α. = .620). Στην συνέχεια οι 

μαθητές δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι «αποφασίζουν με τους 

συμμαθητές τους και συμμετέχουν στην διαμόρφωση των κανόνων της τάξης» ο 

(Μ.Ο. =3.25, Τ.Α. = .728) , ότι « συγκαλούν συνέλευση για να συζητήσουν τα θέματα 

της τάξης ή για να πάρουν αποφάσεις» (Μ.Ο. =2.67, Τ.Α. = .826) και ακόμη ότι « 

συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για την επίλυση κάποιου προβλήματος μέσα 

στην τάξη ή το σχολείο» (Μ.Ο. =2.57, Τ.Α. = .849). Στη συνέχεια ακολουθεί πτώση 

των μέσων όρων καθώς οι δηλώσεις σχετίζονται με την συνεργασία των μαθητών με 

το σχολείο ή τους δασκάλους . Οι μαθητές δηλώνουν λιγότερο ότι «ως μαθητική 

κοινότητα μπορούν να συναποφασίζουν με τους δασκάλους για θέματα του 

σχολείου» (Μ.Ο. =1.18, Τ.Α. = .1.162) , έπειτα ακολουθεί με η δήλωση σχετικά με το 



[39] 
 

γεγονός ότι « το μαθητικό συμβούλιο της τάξης συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων 

για θέματα του σχολείου » (Μ.Ο. = 1.16, Τ.Α. = .880) 

 

Πίνακας 3. Μαθητική κοινότητα-Μαθητικό συμβούλιο 

 

Μαθητική κοινότητα-Μαθητικό συμβούλιο Ν Μ.Ο Τ.Α 
Πραγματοποίηση εκλογών για την δημιουργία μαθητικού 
συμβουλίου 

135 3.52 .620 

Αποφασίζουν με τους συμμαθητές τους και συμμετέχουν στην 
διαμόρφωση των κανόνων της τάξης 

136 3.25 .728 

 Συγκαλούν συνέλευση για να συζητήσουν τα θέματα της 
τάξης ή για να πάρουν αποφάσεις 

136 2.67 .826 

Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για την επίλυση 
κάποιου προβλήματος μέσα στην τάξη ή το σχολείο 

136 2.57 .849 

Ως μαθητική κοινότητα μπορούν να συναποφασίζουν με τους 
δασκάλους για θέματα του σχολείου 

136 1.18 1.162 

Το μαθητικό συμβούλιο της τάξης συμμετέχει στην λήψη 
αποφάσεων για θέματα του σχολείου 

136 1.16 .880 

 

Για να ερευνήσουμε κατά πόσο διαφοροποιούνται οι δηλώσεις των μαθητών 

σχετικά με την «συμμετοχή του μαθητικού συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων» 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος T-TEST. Όσον αφορά την διερεύνηση 

διαφοροποιήσεων στις απαντήσεις των μαθητών ως προς το φύλο έδειξε πως τα 

κορίτσια (Μ.Ο. = 1.34, Τ.Α. = .56) δηλώνουν περισσότερο την «συμμετοχή του 

μαθητικού συμβουλίου της τάξης τους στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν 

το σχολείο» απ ότι τα αγόρια (Μ.Ο. = .97, Τ.Α. = .887) (t= 2.476, df= 133, p= < 0.5). 

Για να εξετάσουμε αν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με την τάξη φοίτησης 

εφαρμόσαμε την ανάλυση διακύμανσης Οneway ANOVA. Η ανάλυση έδειξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τάξεων φοίτησης σχετικά με την δήλωση 

« Ως μαθητική κοινότητα μπορούμε να συναποφασίζουμε με τους δασκάλους για 

θέματα του σχολείου» (F = 8.214, df = 2, p = <0.5) όπου μαθητές των μικρότερων 

τάξεων το δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό (Δ΄ τάξη, Μ.Ο=1,75, Τ.Α. = .588) σε σχέση 

με τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων Ε’ (Μ.Ο. = 1,08 , Τ.Α. = .1.570) και ΣΤ’ 

τάξη με (Μ.Ο. = .80, Τ.Α. = .734).  
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Οι μαθητές της Δ’ τάξης στην δήλωση για την « Συνεργασία με τους 

συμμαθητές τους για την επίλυση κάποιου προβλήματος μέσα στην τάξη ή στο 

σχολείο γενικότερα» (F = 5.388, df = 2, p = <0.5) συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο 

όρο (Μ.Ο. = 2.93, Τ.Α. = .829) απ ότι οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων οι οποίες 

εμφανίζουν μικρή διαφορά μεταξύ τους Ε τάξη (Μ.Ο. = 2.42, Τ.Α. = .801) και Στ 

τάξη (Μ.Ο. = 2.41, Τ.Α. = .844). Επίσης οι μικρότεροι μαθητές δηλώνουν 

περισσότερο ότι « αποφασίζουν με τους συμμαθητές τους και συμμετέχουν στην 

διαμόρφωση των κανόνων της τάξης» (F = 3.974, df = 2, p = <0.5) Δ τάξη (Μ.Ο. = 

3.50, Τ.Α. = .241) σε σχέση με τους μαθητές της Ε τάξης (Μ.Ο. = 3.21, Τ.Α. = .723) 

και Στ τάξης (Μ.Ο. = 3.07, Τ.Α. = .759). Τέλος σχετικά με την τάξη φοίτησης οι 

μαθητές της Δ τάξης δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 3.18, Τ.Α. = .747) ότι 

«Συγκαλούν με τους συμμαθητές τους συνέλευση για να συζητήσουν τα θέματα της 

τάξης ή να πάρουν αποφάσεις» (F = 13.174, df = 2, p = <0.5) έπειτα ακολουθούν οι 

μαθητές της Ε τάξης που το δηλώνουν λιγότερο (Μ.Ο. = 2.54, Τ.Α. = .753) και τέλος 

οι μαθητές της Στ τάξης (Μ.Ο. = 2.36, Τ.Α. = .780). 

Διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

εμφάνισε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal – Wallis στην δήλωση  « 

Πραγματοποιούμε εκλογές στην τάξη μου για την δημιουργία μαθητικού συμβουλίου, 

για την ύπαρξη μαθητικής κοινότητας» (x2 =6.402, df = 2, p =>0 .5). Ο έλεγχος 

αυτός εφαρμόστηκε καθώς οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια 

(έλεγχοςLevene) και οι τιμές της μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για 

κανονική κατανομή. Ο έλεγχος έδειξε πως οι μαθητές που φοιτούν στις μικρότερες 

τάξεις οι μαθητές το δηλώνουν περισσότερο Δ τάξη (Μ.Ο. = 3.68, Τ.Α. = .474) Ε τάξη 

(Μ.Ο. = 3.58, Τ.Α. = .605) απ ότι οι μαθητές Στ τάξης (Μ.Ο. = 3.32, Τ.Α. = 708) . 

Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA χρησιμοποιήθηκε και για να διερευνηθεί 

ανυπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

τηςμητέρας. Στην δήλωση σχετικά με το ότι «Συγκαλούν με τους συμμαθητές τους 

συνέλευση για να συζητήσουν τα θέματα της τάξης ή να πάρουν αποφάσεις»(F = 

5.477, df = 571, p = < 0.5) τον μεγαλύτερο μέσο όρο εμφανίζουν οι μαθητές 

μεμητέρες μεσαίου μορφωτικού επιπέδου (Μ.Ο. = 2,83, Τ.Α. = .829) και ακολουθούν 

οι μητέρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Μ.Ο. = 2,63, Τ.Α. = .770) και τέλος οι 

μαθητές των οποίων οι μητέρες έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (Μ.Ο. = 2.27, Τ.Α. 

= .740) 
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Στις δηλώσεις όπου οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος 

Levene) και οι τιμές τις κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για 

κανονική κατανομή, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος Mann- Whitney, ο οποίος ανέδειξε 

πως οι μαθητές που δεν φοιτούν στο ολοήμερο δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι « 

Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για την επίλυση κάποιου προβλήματος μέσα 

στην τάξη ή στο σχολείο γενικότερα» (Μ.Ο. = 2.70, Τ.Α. = .859) από τους μαθητές 

που φοιτούν στο ολοήμερο (Μ.Ο. = 2.39, Τ.Α. =.810) (U= 1827, Z= -2.088, p= > 0.5)  

Η διδασκαλία στο σχολείο. 

 

             Η ενότητα αυτή που σχετίζεται με την διδασκαλία στο σχολείο 

χαρακτηρίζεται από αρκετά χαμηλούς μέσους όρους στις δηλώσεις των μαθητών. 

Συγκεκριμένα η μοναδική δήλωση των μαθητών που συγκεντρώνει υψηλό μέσο όρο 

δεν σχετίζεται άμεσα με τους ίδιους τους μαθητές αλλά με τον δάσκαλο «Φροντίζουν 

οι δάσκαλοι να τηρούνται οι κανόνες» (Μ.Ο. = 3.58 Τ.Α. = .627). Στην συνέχεια οι 

δηλώσεις των μαθητών έχουν χαμηλούς μέσους όρους, σχετικά με το ότι « μπορούν 

να αποφασίζουν οι ίδιοι με ποίο τρόπο και είδος θα επεξεργαστούν ένα θέμα» οι 

μαθητές το δηλώνουν σε μικρό βαθμό (Μ.Ο. = 1.26 Τ.Α. = .935). Επίσης δηλώνουν 

σε χαμηλό βαθμό ότι « μπορούν αυτόνομα να επεξεργαστούν αντικείμενα»  (Μ.Ο. 

=.81, Τ.Α. = 775).Τέλος όσον αφορά τη δήλωση ότι «μπορούν οι ίδιοι να επιλέγουν 

εργασίες που θα πραγματοποιήσουν» οι μαθητές δεν δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό ότι 

έχουν αυτή τη δυνατότητα (Μ.Ο. =.49, Τ.Α. = .596).  

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των 

μαθητών σχετικά με την διδασκαλία στο σχολείο χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός 

έλεγχος Τ-TEST ο οποίος δεν εμφάνισε διαφορές ως προς το φύλο στην 

συγκεκριμένη ενότητα.  

Για να ερευνηθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις των 

μαθητώνανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν στις δηλώσεις όπου οι 

διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος Levene) και οι τιμές τις κάθε 

μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για κανονική κατανομή, 

πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal – Wallis. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπάρχει στην δήλωση σχετικά με το ότι « Οι δάσκαλοι 

φροντίζουν να τηρούνται οι κανόνες (x2= 21.216, df = 2, p = > 0.5) όπου τον 
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μεγαλύτερο μέσο όρο εμφανίζουν οι μαθητές της μικρότερης τάξης Δ δημοτικού 

(Μ.Ο. = 3.93, Τ.Α.= .350) και ακολουθούν οι μαθητές της Ε δημοτικού (Μ.Ο.= 3.48, 

Τ.Α. = .671) και μετά οι μαθητές της Στ’ (Μ.Ο. = 3.39, Τ.Α. = .655). 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας, στην 

συγκεκριμένη ενότητα δεν εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις των 

μαθητών. 

Τέλος, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 

δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο παραμετρικοί όσο και μη παραμετρικοί έλεγχοι. 

Όσον αφορά την φοίτηση στο ολοήμερο εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Mann- Whitney καθώς οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος 

Levene) και οι τιμές τις κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για 

κανονική κατανομή. Ο έλεγχος αυτός έδειξε πως υπάρχει διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο και αυτών που δεν φοιτούν στην 

δήλωση «Μπορούμε να αποφασίζουμε οι ίδιοι με ποιο τρόπο και είδος θα 

επεξεργαστούμε ένα θέμα»(U= 1817, Z= -2.091, p= > 0.5) καθώς ο μέσος όρος των 

μαθητών που φοιτούν (Μ.Ο. = 1.40, Τ.Α. = .963) είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο 

των αυτών που δεν φοιτούν (Μ.Ο. = 1.07, Τ.Α. = .868). 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Η διδασκαλία στο σχολείο. 

 
Η διδασκαλία στοσχολείο. Ν Μ.Ο Τ.Α 
Φροντίζουν οι δάσκαλοι να τηρούνται οι κανόνες 136 3.58 .627 
Μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι με ποίο τρόπο και είδος θα 
επεξεργαστούν ένα θέμα 

136 1.26 .935 

Μπορούν αυτόνομα να επεξεργαστούν αντικείμενα 136 .81 .775 
Μπορούν οι ίδιοι να επιλέγουν εργασίες που θα 
πραγματοποιήσουν 

136 .49 .596 
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Μέθοδοι διδασκαλίας του δασκάλου/λας 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι δηλώσεις των μαθητών επικεντρώνονται σε 

ενέργειες του εκπαιδευτικού, οι μέσοι όροι που σημειώθηκαν είναι σχετικά υψηλοί. 

Συγκεκριμένα οι μαθητές δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό ότι « ο δάσκαλος εξετάζει αν 

έγινε κατανοητή η διδαχθείσα ύλη» (Μ.Ο. = 3.23, Τ.Α. = .740) ακολουθεί η δήλωση 

όπου οι μαθητές δηλώνουν αρκετά την «ο δάσκαλος μας ανακοινώνει πριν το μάθημα 

τι θα μάθουμε » (Μ.Ο. = 2.81, Τ.Α. = .694). Εν συνεχεία οι μαθητές δηλώνουν σε 

μέτριο βαθμό ότι «ο δάσκαλος επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες για να βρουν 

κοινές λύσεις σε προβλήματα ή αποστολές» (Μ.Ο. = 2.76, Τ.Α. = .837) και την « 

ικανοποίηση από τον τρόπο που συνεργάζονται με τον δάσκαλο/α για θέματα που 

αφορούν το σχολείο» (Μ.Ο. = 2.71, Τ.Α. = .894). Έπειτα οι μαθητές δηλώνουν σε 

μικρότερο βαθμό ότι « ο δάσκαλος τους επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες οι οποίες 

δημιουργούνται σύμφωνα με τις ικανότητες τους» (Μ.Ο. = 2.32, Τ.Α. = .797) και 

τέλος δηλώνουν λίγη συμμετοχή στο ότι « ο δάσκαλος επιτρέπει να προτείνουν 

θέματα ή σχολικές δραστηριότητες ή να βοηθούν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας» 

(Μ.Ο. = 1.99, Τ.Α. = .1.078). 

 

 

 

Πίνακας 5. Μέθοδοι διδασκαλίας του δασκάλου/ας 

 
Μέθοδοι διδασκαλίας του δασκάλου/ας 
 

Ν Μ.Ο Τ.Α 

Ο δάσκαλος εξετάζει αν έγινε κατανοητή ηδιδαχθείσα ύλη 136 3.23 .740 
Ο δάσκαλο μας ανακοινώνει πριν το μάθημα τι θα μάθουμε 136 2.81 .694 
Ο δάσκαλος επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες για να βρουν 
κοινές λύσεις σε προβλήματα ή αποστολές 

136 2.76 .837 

Ικανοποίηση από τον τρόπο που συνεργάζονται με τον 
δάσκαλο/α για θέματα που αφορούν το σχολείο 

136 2.71 .894 

Ο δάσκαλος τους επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες οι οποίες 
δημιουργούνται σύμφωνα με τις ικανότητες τους 

136 2.32 .797 

Ο δάσκαλος επιτρέπει να προτείνουν θέματα ή σχολικές 
δραστηριότητες ή να βοηθούν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας 

136 1.99 1.078 

 



[44] 
 

 

 Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις σχετικά με το φύλο εφαρμόστηκε ο έλεγχος 

T-Test ο οποίος εμφάνισε διαφορά σχετικά με το φύλο σε μία μόνο δήλωση των 

μαθητών . Συγκεκριμένα την δήλωση «ο δάσκαλος επιτρέπει να εργαζόμαστε σε 

ομάδες για να βρούμε κοινές λύσεις σε προβλήματα ή αποστολές » (t= 2.075, df= 

134, p= < 0.5), όπου τα κορίτσια συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 2.91, 

Τ.Α. = .842) απ’ ότι τα αγόρια (Μ.Ο. = 2.62, Τ.Α. = .811). 

Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA εφαρμόστηκε για να διερευνηθεί αν 

υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα όπου δεν εντοπίστηκε διάφορα στις δηλώσεις των μαθητών ,σε αντίθεση 

με αυτό της μητέρας όπου στην δήλωση σχετικά με «ικανοποίηση από τον τρόπο που 

συνεργάζονται με τον δάσκαλο/α για θέματα που αφορούν το σχολείο» (F = 3.419, df 

= 2, p = <0.5 ) οι μαθητές των οποίων οι μητέρες είναι μεσαίου επιπέδου μόρφωσης 

δηλώνουν περισσότερο την «ικανοποίηση» (Μ.Ο. = 2.85, Τ.Α. = .891) ακολουθούν οι 

μητέρες με υψηλό επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = 2.67, Τ.Α. = .816) και τέλος οι μητέρες 

των μαθητών με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = 2.37, Τ.Α. = .890) 

Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA εμφάνισε επίσης διαφοροποίηση στις 

δηλώσεις των μαθητών σε σχέση με την τάξη φοίτησης. Συγκεκριμένα στην δήλωση 

των μαθητών σχετικά με «ικανοποίηση από τον τρόπο που συνεργάζονται με τον 

δάσκαλο/α για θέματα που αφορούν το σχολείο» (F = 18.317, df = 2, p = < 0.5) όπου 

τον μεγαλύτερο μέσο όρο εμφανίζουν οι μαθητές που φοιτούν στην Δ τάξη (Μ.Ο. = 

3,35, Τ.Α. = .802), ενώ ακολουθούν με αρκετή διαφορά αυτοί που φοιτούν στην Ε 

τάξη με χαμηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 2.50, Τ.Α. = .804) και έπειτα οι μαθητές της Στ 

τάξης (Μ.Ο. = 2.39, Τ.Α. = .784). Επίσης στην δήλωση σχετικά με το ότι « ο 

δάσκαλος τους επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες οι οποίες δημιουργούνται 

σύμφωνα με τις ικανότητες τους» (F = 6.981, df = 2, p = < 0.5) υπάρχει διαφορά στις 

δηλώσεις των μαθητών με τους μικρότερους Δ τάξη (Μ.Ο. = 2.70, Τ.Α. = .823) και 

τους μεγαλύτερους Στ΄ τάξη (Μ.Ο. = 2.20, Τ.Α. = .701) να το δηλώνουν σε πιο 

μεγάλο βαθμό από τους μαθητές της Ε τάξης η οποίο το δηλώνουν λιγότερο (Μ.Ο. = 

2.13, Τ.Α. = .768). 

Διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

εμφάνισε και ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal – Wallis, ο οποίος 
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εφαρμόστηκε όπου οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος 

Levene)και οι τιμές τις κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για 

κανονική κατανομή. Η δήλωση στην οποία παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά είναι « Ο/Η δάσκαλος/α μας επιτρέπει να προτείνουμε θέματα ή σχολικές 

δραστηριότητες ή να βοηθάμε στον σχεδιασμό της διδασκαλίας» (x2 = 22.825, df = 

2, p = > 0.5), καθώς οι μαθητές που φοιτούν στην μικρότερη τάξη Δ δημοτικού το 

δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 2.73, Τ.Α. = 1.086) σε αντίθεση με τους 

μεγαλύτερους μαθητές που το δηλώνουν αρκετά λιγότερο, Ε’ τάξη (Μ.Ο. = 1.79, Τ.Α. 

= 915) και Στ τάξη (Μ.Ο. = 1.57, Τ.Α. = 925). 

Ακολούθως, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους 

παράγοντες πραγματοποιήθηκαν τόσο παραμετρικοί όσο και μη παραμετρικοί 

έλεγχοι. Όσον αφορά την φοίτηση στο ολοήμερο εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός 

έλεγχος Mann- Whitney καθώς οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια 

(έλεγχος Levene) και οι τιμές τις κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση 

για κανονική κατανομή. Ο έλεγχος αυτός έδειξε πως υπάρχει διαφοροποίηση στην 

δήλωση των μαθητών « Ο/Η δάσκαλος μας επιτρέπει μα εργαζόμαστε σε ομάδες οι 

οποίες δημιουργούνται σύμφωνα με τις ικανότητές μας» »(U= 1917.500, Z= -1.705, 

p= > 0.5) όπου το δηλώνουν περισσότερο οι μαθητές που δεν φοιτούν στο ολοήμερο 

(Μ.Ο. = 2.44, Τ.Α.= .925) και ακολουθούν αυτοί που έχουν φοιτούν οι οποίο το 

δηλώνουν σε μικρότερο βαθμό (Μ.Ο. = 2.17, Τ.Α. = 562)  

Τέλος, για να διαπιστωθεί εάν οι δηλώσεις των μαθητών συσχετίζονται 

μεταξύ τους, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearsonr όπου 

χρησιμοποιήθηκε το μέτρο r άνω του 400**. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε έδειξε 

σημαντική θετική συσχέτιση σε ένα ζεύγος δηλώσεων σε αυτή την ενότητα. 

Συγκεκριμένα στην δήλωση « Ο δάσκαλος μας επιτρέπει να προτείνουμε θέματα ή 

σχολικές δραστηριότητες ή να βοηθάμε στον σχεδιασμό της διδασκαλίας» και « Ο 

δάσκαλος μας επιτρέπει να εργαζόμαστε σε ομάδες οι οποίες δημιουργούνται 

σύμφωνα με τις ικανότητες μας» (r= .485**, p= .000) 

 

Σχολικό κλίμα , Ευχαρίστηση από το σχολείο μου. 

Στην ενότητα αυτή παρατηρούνται υψηλοί μέσοι όροι σχετικά με την 

ευχαρίστηση των μαθητών από το σχολείο και το σχολικό κλίμα γενικότερα ενώ 
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υπάρχει μικρή πτώση όταν γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα, οι 

μαθητές δήλωσαν σε μεγάλο βαθμό την αρέσκεια τους « Στο σχολείο μου, μου αρέσει 

ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει καλά κάτι δέχεται βοήθεια» (Μ.Ο. = 3.32, Τ.Α. 

= .652) στο ίδιο βαθμό δήλωσαν « Αισθάνομαι ότι ανήκω στην κοινότητα του 

σχολείου μου» (Μ.Ο. = 3.32, Τ.Α. = .769). Στην συνέχεια δηλώνουν αρκετά ότι « 

Πηγαίνουν ευχάριστα στο σχολείο» (Μ.Ο. = 3.27, Τ.Α. = .735) ότι « Στο σχολείο μου, 

μου αρέσει ότι κάποιος προωθείται όταν μαθαίνει ιδιαίτερα γρήγορα και καλά» (Μ.Ο. 

= 3.02, Τ.Α. = .715) και ότι « Στο σχολείο μου, μου αρέσει όπως διαμορφώνουν τη 

διδασκαλία οι δάσκαλοι/ες» (Μ.Ο. = 3.01, Τ.Α. = .734). Συνεχίζοντας, οι μέσοι όροι 

είναι χαμηλότεροι στις δηλώσεις των μαθητών που αφορούν ότι « Στο σχολείο μου, 

μου αρέσει ότι οι δάσκαλοι/ες και οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο 

φιλικά και με σεβασμό» (Μ.Ο. = 2.88, Τ.Α. = .784) και ότι «Στο σχολείο μου, μου 

αρέσει η κατάσταση των κτηρίων και των τάξεων» (Μ.Ο. = 2.62, Τ.Α. = 1.141).Τον 

χαμηλότερο μέσο όρο έχει η δήλωση σχετικά με το ότι « Στο σχολείο μου, μου αρέσει 

η στάση των δασκάλων απέναντι στους μαθητές» (Μ.Ο. = 2.60, Τ.Α. = 1.144). 

 

 

 

Πίνακας 6. Σχολικό κλίμα , Ευχαρίστηση από το σχολείο μου 

 
 

Σχολικό κλίμα , Ευχαρίστηση από το σχολείο μου Ν Μ.Ο Τ.Α 
Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να 
κάνει καλά κάτι δέχεται βοήθεια 

136 3.32 .652 

Αισθάνομαι ότι ανήκω στην κοινότητα του σχολείου μου 136 3.32 .769 
Πηγαίνω ευχάριστα στοσχολείο 136 3.27 .735 
Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι κάποιος προωθείται όταν 
μαθαίνει ιδιαίτερα γρήγορα και καλά 

136 3.02 .715 

Στο σχολείο μου, μου αρέσει όπως διαμορφώνουν τη 
διδασκαλία οι δάσκαλοι/ες 

136 3.01 .734 

Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι οι δάσκαλοι/ες και οι 
μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο φιλικά και με 
σεβασμό 

136 2.88 .784 

Στο σχολείο μου, μου αρέσει η κατάσταση των κτηρίων και 
των τάξεων 

136 2.62 1.141 

Στο σχολείο μου, μου αρέσει η στάση των δασκάλων απέναντι 
στους μαθητές 

136 2.60 1.444 
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Για να διερευνήσουμε αν υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών 

ως προς το φύλο χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος T-Test, ο οποίος εμφάνισε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες στην δήλωση « Στο 

σχολείο μου, μου αρέσει ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει καλά κάτι δέχεται 

βοήθεια» (t= 1.994, df= 134, p= <0.5), καθώς οι μαθήτριες(Μ.Ο. = 3.78, Τ.Α. = .84) 

συμφωνούν περισσότερο από τους μαθητές (Μ.Ο. = 3.20, Τ.Α. = .97) 

Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA χρησιμοποιήθηκε και για να διερευνηθεί αν 

υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών ως προς την τάξη φοίτησης. Οι 

μαθητές που φοιτούν στην Δ τάξη δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 3.60, Τ.Α. 

= .496) ότι « Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει καλά 

κάτι δέχεται βοήθεια». (F = 3.372, df = 2, p = <0.5) ακολουθούν οι μαθητές της Στ 

τάξης (Μ.Ο. = 3.27, Τ.Α. = .660) και τελευταίοι οι μαθητές της Ε τάξης με τον 

λιγότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 3.13, Τ.Α. = .687). Το ίδιο συμβαίνει και στην δήλωση 

των μαθητών «Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι κάποιος προωθείται όταν μαθαίνει 

ιδιαίτερα γρήγορα και καλά» (F = 4.027, df = 2, p = <0.5) όπου οι μαθητές Δ’ (Μ.Ο. 

= 3.10, Τ.Α. =.778) και Στ τάξης (Μ.Ο. = 2.82, Τ.Α. = .843) συγκεντρώνουν 

μεγαλύτερους  μέσους όρους από τους μαθητές της Ε τάξης οι οποίοι το δηλώνουν 

λιγότερο (Μ.Ο. = 2.75, Τ.Α. = .711). Ακόμη στην δήλωση των μαθητών σχετικά με 

την « ευχαρίστηση όταν πηγαίνουν στο σχολείο» (F = 10.667, df = 2, p = <0.5) και 

πάλι οι μαθητές Δ (Μ.Ο. = 3.63, Τ.Α. = .474) και Στ τάξης με τους μαθητές της Στ να 

δηλώνουν «Αρκετά» (Μ.Ο. = 3.00, Τ.Α. = .778) δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

«ευχαρίστηση» και ακολουθούν οι μαθητές της Ε τάξης (Μ.Ο. = 3.19, Τ.Α. = .742). 

Τέλος , οι μαθητές δηλώνουν « Αισθάνομαι ότι ανήκω στην κοινότητα του σχολείου 

μου» (F = 9.960, df = 2, p = <0.5)   ξεκινώντας από τους μικρότερους Δ΄ τάξης (Μ.Ο. 

= 3.75, Τ.Α. = .439).ακολουθούν οι μαθητές της Ε τάξης (Μ.Ο. = 3.17, Τ.Α. = .734). 

και τελευταίοι οι μαθητές της Στ τάξης (Μ.Ο. = 3.11, Τ.Α. = .895). 

Όσον αφορά την τάξη φοίτησης στους δείκτες όπου οι διακυμάνσεις δεν 

παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος Levene) και οι τιμές τις κάθε μεταβλητής δεν 

ικανοποιούσαν την απαίτηση για κανονική κατανομή, πραγματοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος των Kruskal – Wallis. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει 

στις στην δήλωση των μαθητών « Στο σχολείο μου, μου αρέσει όπως διαμορφώνουν 

την διδασκαλία οι δάσκαλοι/ες» (x2= 8.402, df = 2, p = >0.5) όπου τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο εμφανίζουν οι μαθητές που φοιτούν στην Δ τάξης (Μ.Ο. = 3.23, Τ.Α.= .862) 



[48] 
 

και ακολουθούν αυτοί φοιτούν στην Στ τάξη (Μ.Ο. = 3.06, Τ.Α. = .709) και μετά η Ε 

τάξη (Μ.Ο. = 2.77, Τ.Α. = .731). 

H μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένη μεταβλητή τις 

δηλώσεις των μαθητών και ανεξάρτητη την μόρφωση του πατέρα έδειξε ότι είναι 

στατιστικά σημαντική η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα στην 

δήλωση των μαθητών για το ότι « Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι οι δάσκαλοι/ες και 

οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο φιλικά και με σεβασμό»(F = 3.543, 

df = 2, p = <0.5 ) Οι μαθητές των οποίων ο πατέρας είναι χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 3.19, Τ.Α. = .859) και 

ακολουθούν οι μαθητές που ο πατέρας τους είναι μεσαίου επιπέδου μόρφωσης (Μ.Ο. 

= 2.80, Τ.Α. = .749) και τέλος με χαμηλότερο μέσο όρο οι πατέρες με υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης (Μ.Ο. = 2.74, Τ.Α. = .724). 

Ως προς τη μόρφωση της μητέρας η ανάλυση διακύμανσης ANOVA εμφάνισε 

διαφοροποίηση σε κάποιες από τις δηλώσεις των μαθητών. Στην δήλωση « Στο 

σχολείο μου, μου αρέσει ότι κάποιος προωθείται όταν μαθαίνει ιδιαίτερα γρήγορα και 

καλά» (F = 3.792, df = 571, p = .< 0.5) τον πιο μεγάλο μέσο όρο έχουν οι μαθητές 

που οι μητέρες τους έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = 3.29, Τ.Α. = .93) και 

στη συνέχεια ακολουθούσαν οι μαθητές που η μητέρα τους έχει μεσαίο επίπεδο 

μόρφωσης (Μ.Ο. = 3.04, Τ.Α. = .675) και στην τρίτη θέση βρίσκονται οι μαθητές που 

η μητέρα τους έχει χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = 2.77, Τ.Α. = .728). Επίσης οι 

μητέρες των μαθητών που δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό « ευχαρίστηση όταν 

πηγαίνουν στο σχολείο» (F = 3.451, df = 2, p = .< 0.5) είναι υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου (Μ.Ο. = 3.38, Τ.Α. = .711) έπειτα ακολουθούν οι μητέρες με μεσαίο 

μορφωτικό επίπεδο (Μ.Ο. = 3.35, Τ.Α. = .743) και τέλος αυτές με χαμηλό (Μ.Ο. = 

2.97, Τ.Α. = .669)  

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας στους δείκτες όπου οι 

διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος Levene) και οι τιμές τις κάθε 

μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για κανονική κατανομή, 

πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal – Wallis. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπάρχει στις στην δήλωση των μαθητών « Στο σχολείο μου, μου 

αρέσει η κατάσταση των κτηρίων και των τάξεων» (x2= 6.107, df = 2, p = >0.5) 

όπου τον μεγαλύτερο μέσο όρο εμφανίζουν οι μαθητές με μητέρες υψηλού 
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μορφωτικού επιπέδου (Μ.Ο. = 3.13, Τ.Α.= .797) και ακολουθούν αυτοί που έχουν 

μητέρες με μεσαίο επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = 2.61, Τ.Α. = 1.284) και μετά με 

χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (Μ.Ο. = 2.27, Τ.Α. = .785). 

Επιπρόσθετα ,για να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στους παράγοντες πραγματοποιήθηκαν τόσο παραμετρικοί όσο και μη παραμετρικοί 

έλεγχοι. Όσον αφορά την φοίτηση στο ολοήμερο εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός 

έλεγχος Mann- Whitney καθώς οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια 

(έλεγχος Levene) και οι τιμές τις κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση 

για κανονική κατανομή. Ο έλεγχος αυτός έδειξε πως υπάρχει διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο και αυτών που δεν φοιτούν στην 

δήλωση  « Στο σχολείο μου, μου αρέσει η στάση των δασκάλων απέναντι στους 

μαθητές»(U= 1793.500, Z= -2.183, p= > 0.5) καθώς ο μέσος όρος των μαθητών που 

δεν φοιτούν στο ολοήμερο (Μ.Ο. = 2,77, Τ.Α. = .67) είναι μεγαλύτερος από τον μέσο 

όρο των μαθητών που φοιτούν (Μ.Ο. = 2.37, Τ.Α. = 1.143). 

Τέλος ,όσον αφορά το σχολικό κλίμα και την ευχαρίστηση από το σχολείο ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson r εμφάνισε μια θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των 

δηλώσεων της ενότητας και συγκεκριμένα της δήλωσης «Στο σχολείο μου, μου 

αρέσει ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει κάτι καλά δέχεται βοήθεια» και 

«Αισθάνομαι ότι ανήκω στην κοινότητα του σχολείου μου» (r= .430**, p= .000). 
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8.Συζήτηση 

 

Συμμετοχή και σχολική κουλτούρα 

 

Ξεκινώντας, μία γενικότερη εικόνα της έρευνας αποδεικνύει τον περιορισμένο 

βαθμό συμμετοχής των μαθητών όσον αφορά τους ίδιους καθώς οι δηλώσεις  τους 

σχετικά με την συμμετοχή δείχνουν ότι είναι χαμηλή. Οι μαθητές δεν συμμετέχουν 

στην λήψη αποφάσεων και έχουν περιορισμένη δυνατότητα έκφρασης. Σχετικά με τις 

μαθητικές κοινότητες, παρά την ύπαρξη τους,  η συμμετοχή των μαθητών δεν είναι 

άμεση και δεν έχει δυνατότητες συναπόφασης. Οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα η 

διδασκαλία δεν παροτρύνει τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν. Τέλος, τα 

συναισθήματα των μαθητών εκφράζουν την ευχαρίστηση τους σχετικά με το σχολείο 

άλλα όταν σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς υπάρχει διαφορά με πτώση των μέσων 

όρων. 

Οι μαθητές δηλώνουν ικανοποιημένοι με τον βαθμό συμμετοχής τους ωστόσο, 

όταν φτάνουμε σε πραγματικό επίπεδο συμμετοχής δεν έχουν την δυνατότητα να 

συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων και δεν εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα 

του σχολείου.  

Αναλυτικότερα, η πρώτη υπόθεση της έρευνας σχετικά με την συμμετοχή και 

το ότι η σχολική κουλτούρα δεν ευνοεί την συμμετοχή των μαθητών από αυτή με την 

δυνατότητα έκφρασής και ενεργής συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή 

επιβεβαιώθηκε. Ενώ οι μαθητές εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό, με μέσο όρο πάνω από 

3, την «ικανοποίηση από τον βαθμό συμμετοχής τους» οι δηλώσεις των μαθητών 

σχετικά με την συμμετοχή εμφανίζουν πολύ χαμηλούς μέσους όρους σχετικά με 

δηλώσεις όπως ότι «λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των μαθητών στις αποφάσεις», 

«την διατύπωση των παρατηρήσεων και προτάσεων για θέματα που αφορούν το 

σχολείο», την «ύπαρξη κανόνων για το πώς θα συμμετέχουν όλοι μαζί στις 

αποφάσεις», «ότι μπορούν να κάνουν προτάσεις για αλλαγές» και αν «ερωτούνται αν 

είναι ευχαριστημένοι με τη διδασκαλία». Μάλιστα, τον μικρότερο μέσο όρο έχει η 

δήλωση των μαθητών σχετικά με το αν «ερωτούνται πόσο ικανοποιημένοι είναι από 
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το σχολείο» να σημειωθεί πως οι μεσοί όροι δεν ξεπερνούν το 1(ΛΙΓΟ) με εξαίρεση 

μία μόνο δήλωση που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Διαφοροποίηση υπάρχει στις απαντήσεις των μαθητών σχετικά με την τάξη 

φοίτησης όπου οι μικρότεροι μαθητές φαίνονται περισσότερο ενεργοί από τους 

μεγαλύτερους , εκφράζοντας πολύ περισσότερο τη συμμετοχή τους. Επίσης 

διαφοροποίηση υπάρχει σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα όπου οι 

μαθητές που ο πατέρας τους έχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης δηλώνουν ότι « Στο 

σχολείο μας ρωτάνε τακτικά πόσο ικανοποιημένοι είμαστε». Η μόρφωση της μητέρας 

εμφανίζει επίσης διαφοροποίηση σχετικά με την «διατύπωση 

προτάσεων/παρατηρήσεων για θέματα που αφορούν το σχολείο» καθώς οι μαθητές 

με μητέρες μεσαίου επίπεδου μόρφωσης δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή την 

δυνατότητα. Τέλος , διαφοροποιήσεις εμφανίζονται σχετικά με την φοίτηση στο 

ολοήμερο όπου οι μαθητές που δεν φοιτούν εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

«ικανοποίηση από τον βαθμό συμμετοχής» και την δυνατότητα για «προτάσεις για 

αλλαγές» απ ότι οι μαθητές που φοιτούν στο ολοήμερο. 

Όλα τα παραπάνω συμφωνούν με την παραδοχή ότι η εφαρμογή της 

μαθητικής συμμετοχής στο σχολείο και γενικότερα στο σύστημα και την δομή της 

εκπαίδευσης είναι δύσκολή υπόθεση και δεν εφαρμόζεται με επιτυχία όπως 

αναφέρουν και τα ευρήματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής επιτροπής (2015) όπου η 

συμμετοχή δεν είναι άμεση, δεν εφαρμόζεται η λήψη αποφάσεων από τους μαθητές 

και η δυνατότητα να προτείνουν αλλαγές. Τα ευρήματα της έρευνας μας συμφωνούν 

και με την έρευνα από (Kilkelly, et al., 2004) σχετικά με την δυσαρέσκεια των 

μαθητών από το επίπεδο συμμετοχής τους. 

 

 

 

Μαθητική κοινότητα-Μαθητικό συμβούλιο 

Όσον αφορά το μαθητικό συμβούλιο σε ένα επίπεδο επαληθεύεται η υπόθεση 

μας αλλά σε ένα άλλο διαψεύδεται. Συγκεκριμένα επαληθεύεται όσον αφορά το 

μαθητικό συμβούλιο και τις ενέργειες των μαθητών και τον ρόλο που λαμβάνει στην 

σχολική ζωή καθώς οι μαθητές δηλώνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό την 
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«πραγματοποίηση εκλογών για την δημιουργία μαθητικού συμβουλίου» ,ότι 

«αποφασίζουν με τους συμμαθητές τους και συμμετέχουν στην διαμόρφωση των 

κανόνων της τάξης», ότι « συγκαλούν συνέλευση για να συζητήσουν τα θέματα της 

τάξης ή για να πάρουν αποφάσεις», ακόμη ότι « συνεργάζονται με τους συμμαθητές 

τους για την επίλυση κάποιου προβλήματος μέσα στην τάξη ή το σχολείο» .Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο διαψεύδεται όσον αφορά την στάση των εκπαιδευτικών και το 

γεγονός ότι το μαθητικό συμβούλιο δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δομής 

και της λειτουργίας του σχολείου. Σε αυτό το σημείο, υπάρχει πτώση των μέσων 

όρων καθώς οι δηλώσεις σχετίζονται με την συνεργασία των μαθητών με το σχολείο 

ή τους δασκάλους , οι δηλώσεις που αφορούν ότι «ως μαθητική κοινότητα μπορούν 

να συναποφασίζουν με τους δασκάλους για θέματα του σχολείου» ότι « το μαθητικό 

συμβούλιο της τάξης συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων για θέματα του σχολείου» 

καταδεικνύουν το γεγονός της μη ύπαρξης ουσιαστικής συμμετοχής και συνεργασίας 

μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της μαθητικής κοινότητας.  

Επιπρόσθετα , υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις των μαθητών ως 

προς το φύλο, με τα κορίτσια να δηλώνουν περισσότερο την  «συμμετοχή του 

μαθητικού συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων» σε σχέση με τα αγόρια και ακόμη 

διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν σχετικά με την τάξη φοίτησης όπου οι μικρότεροι 

μαθητές δηλώνουν περισσότερο ενεργοί όσον αφορά τις δράσεις του μαθητικού 

συμβουλίου και ακολουθούν οι μεγαλύτεροι μαθητές με μικρή διαφορά. 

Σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος σε σχέση το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας οι μαθητές των οποίων οι μητέρες είναι μεσαίου 

επιπέδου μόρφωσης δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό ότι «συγκαλούν συνέλευση για να 

συζητήσουν τα θέματα της τάξης ή για να πάρουν αποφάσεις» και έπονται οι μητέρες 

με υψηλό και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Τέλος, διαφοροποίηση υπάρχει και ως προς 

την φοίτηση ή όχι στο ολοήμερο, με τους μαθητές που δεν φοιτούν να δηλώνουν 

περισσότερο ότι «συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για την επίλυση κάποιου 

προβλήματος μέσα στην τάξη ή το σχολείο» σε αντίθεση με αυτούς που φοιτούν οι 

οποίοι το δηλώνουν λιγότερο. 

Τα ερευνητικά δεδομένα συμφωνούν σε κάποια σημεία με τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα σύμφωνα και με την έρευνα του 

Πανεπιστημίου του (Stirling,2015) οι μαθητές είχαν ευκαιρίες να λάβουν μέρος σε 
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δραστηριότητες , να έχουν ευθύνες, να συντάξουν τους κανόνες της τάξης όπως 

συμβαίνει και στην δική μα περίπτωση ωστόσο παρά το θετικό της συμμετοχής των 

μαθητών στο σχολικό συμβούλιο δεν είναι δυνατό να παραβλέψουμε το κομμάτι 

εκείνο που σχετίζεται με τους εκπαιδευτικούς και την λειτουργία του σχολείο. Με 

βάση και τα ευρήματα της έρευνας της (Veich., 2009) για τις μαθητικές κοινότητες 

που αποδεικνύουν ότι ο ρόλος του μαθητικού συμβουλίου δεν είναι συμμετοχικός και 

στο επίκεντρο των διαδικασιών βρίσκονται οι ενήλικες οι οποίοι έχουν την πλήρη 

εξουσία σχετικά με τις αποφάσεις. Η μη παροχή ουσιαστικών και ρεαλιστικών 

ευκαιριών συμμετοχής στους μαθητές και την μη εφαρμογή και σύνδεση των 

μαθητικών συμβουλίων με την διοίκηση του σχολείου βλέπουμε ότι και στην 

παρούσα περίπτωση ισχύει σε μεγάλο βαθμό καθώς οι μαθητές αδυνατούν να 

συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων για το σχολείο και να συναποφασίζουν με τους 

εκπαιδευτικούς. Ακόμη τα ευρήματα της έρευνας  από (Kilkelly,et al., 2004) 

συμφωνούν με την παρούσα έρευνα στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων και την 

εξαίρεση από συμβουλευτικές διαδικασίες όπου φαίνεται οι μαθητές να μην έχουν 

λόγο και να μην λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παρόμοια 

αποτελέσματα είχε και η έρευνα από (Whitty, &Wisby, 2007) σύμφωνα με την οποία 

η ύπαρξη μαθητικού συμβουλίου είναι εμφανής, ωστόσο η λειτουργία του έχει 

περιορισμένο ρόλο. 

Η διδασκαλία στο σχολείο- Μέθοδοι διδασκαλίας του δασκάλου/λας 

 

Οι δύο επόμενες υποθέσεις παρουσιάζονται και απαντώνται μαζί λόγο της 

συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους καθώς αναφέρονται το πρώτο στις μεθόδους 

διδασκαλίας και την στάση του εκπαιδευτικού σχετικά με την προώθηση της 

συμμετοχής και το δεύτερο στην περιορισμένη αυτονομία και επιλογές για τους 

μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος και της σχολικής τάξης. 

Σχετικά με την διδασκαλία στο σχολείο αρκετά χαμηλοί μέσοι όροι 

παρουσιάζονται στις δηλώσεις των μαθητών. Στο σημείο αυτό εξετάζεται κατά πόσο 

η διδασκαλία και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προωθεί την αυτονομία των 

μαθητών , την δράση και τις δυνατότητες που έχουν να εκφραστούν στα πλαίσια της 

διδασκαλίας. Συγκεκριμένα η δήλωση των μαθητών που συγκεντρώνει υψηλό μέσο 

όρο δεν σχετίζεται με τους ίδιους τους μαθητές αλλά με ενέργεια του εκπαιδευτικού 
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και το γεγονός ότι φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες. Στην συνέχεια οι δηλώσεις των 

μαθητών εμφανίζουν αρκετά χαμηλούς μέσους όρους σχετικά με δηλώσεις όπως το 

ότι « μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι με ποίο τρόπο και είδος θα επεξεργαστούν ένα 

θέμα» , ότι « μπορούν αυτόνομα να επεξεργαστούν αντικείμενα»  και ότι «μπορούν οι 

ίδιοι να επιλέγουν εργασίες που θα πραγματοποιήσουν» οι μαθητές δεν δηλώνουν σε 

μεγάλο βαθμό ότι έχουν αυτές τις δυνατότητες για αυτονομία και προσωπικές 

ενέργειες στα πλαίσια της τάξης , επομένως η υπόθεση επιβεβαιώνεται σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό. 

 

Παράλληλα εμφανίζεται διαφοροποίηση ως προς την τάξη φοίτησης με τους 

μικρότερους μαθητές Δ τάξης να συμφωνούν περισσότερο με την δήλωση 

«Φροντίζουν οι δάσκαλοι να τηρούνται οι κανόνες» και ακολουθούν οι μεγαλύτεροι 

μαθητές. Επίσης διαφοροποίηση παρατηρείται και σχετικά με την φοίτηση στο 

ολοήμερο όπου οι μαθητές που φοιτούν συμφωνούν περισσότερο με το ότι « μπορούν 

να αποφασίζουν οι ίδιοι με ποίο τρόπο και είδος θα επεξεργαστούν ένα θέμα» σε 

αντίθεση με αυτούς που δεν φοιτούν οι οποίοι συμφωνούν λιγότερο. 

Αντιθέτως, οι μέθοδοι διδασκαλίας που φαίνεται να χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις δηλώσεις των μαθητών συγκεντρώνουν υψηλούς 

μέσους όρους. Συγκεκριμένα οι μαθητές δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό ότι « ο 

δάσκαλος εξετάζει αν έγινε κατανοητή η διδαχθείσα ύλη» , «ο δάσκαλος μας 

ανακοινώνει πριν το μάθημα τι θα μάθουμε » γεγονός που δείχνει ότι ο δάσκαλος 

αντιμετωπίζει τους μαθητές ως ώριμους και τους ενημερώνει πλήρως για τις 

ενέργειες κατά την διάρκεια του μαθήματος. Εν συνεχεία όμως, οι μαθητές δηλώνουν 

σε μέτριο βαθμό ότι «ο δάσκαλος επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες για να βρουν 

κοινές λύσεις σε προβλήματα ή αποστολές» και την « ικανοποίηση από τον τρόπο 

που συνεργάζονται με τον δάσκαλο/α για θέματα που αφορούν το σχολείο». 

Επομένως , στο σημείο που αφορά την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μαθητών 

και εκπαιδευτικού παρατηρείται πτώση των μέσων όρων. Ακόμη χαμηλότερους 

μέσους όρους συγκεντρώνουν οι δηλώσεις που αφορούν το γεγονός ότι « ο δάσκαλος 

τους επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες οι οποίες δημιουργούνται σύμφωνα με τις 

ικανότητες τους» και τέλος ότι « ο δάσκαλος επιτρέπει να προτείνουν θέματα ή 

σχολικές δραστηριότητες ή να βοηθούν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας» γεγονός 
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που φανερώνει πως εν μέρει ο δάσκαλος αντιμετωπίζει τους μαθητές ως ίσους και 

τους πληροφορεί για τις διαδικασίες του μαθήματος όταν όμως φτάνουμε σε επίπεδο 

συνεργασίας και συγκεκριμένα συνεργασία για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας 

υπάρχει απόσταση και οι μέσοι όροι εμφανίζουν αρκετή διαφορά. Με βάση όλα τα 

παραπάνω η υπόθεση σχετικά με το ότι αναμένεται οι μέθοδοι διδασκαλίας να μην 

προωθούν την συμμετοχή των μαθητών και να διαμορφώνουν προϋποθέσεις 

συμμετοχής στα πλαίσια της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης, 

επιβεβαιώνεται.  

Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος στο φύλο 

εντοπίζονται διαφοροποιήσεις με τα κορίτσια να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι «ο 

δάσκαλος επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες για να βρουν κοινές λύσεις σε 

προβλήματα ή αποστολές» σε αντίθεση με τα αγόρια. Ακόμη σχετικά με το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, οι μαθητές των οποίων οι μητέρες είναι μεσαίου 

επιπέδου μόρφωσης εκφράζουν σε περισσότερο την « ικανοποίηση από τον τρόπο 

που συνεργάζονται με τον δάσκαλο/α για θέματα που αφορούν το σχολείο» έπειτα 

ακολουθούν οι μητέρες με υψηλό και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. 

Διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν και σε σχέση με την τάξη φοίτησης με τους 

μικρότερους μαθητές να δηλώνουν αρκετά ότι « Ο/Η δάσκαλος/α μας επιτρέπει να 

προτείνουμε θέματα ή σχολικές δραστηριότητες ή να βοηθάμε στον σχεδιασμό της 

διδασκαλίας» σε σχέση με τους μεγαλύτερους μαθητές. Τέλος, διαφοροποιήσεις στις 

δηλώσεις των μαθητών υπήρξαν και σε σχέση με την φοίτηση στο ολοήμερο όπου, οι 

μαθητές που δεν φοιτούν δηλώνουν « ο δάσκαλος τους επιτρέπει να εργάζονται σε 

ομάδες οι οποίες δημιουργούνται σύμφωνα με τις ικανότητες τους» σε σχέση με τους 

μαθητές που φοιτούν οι οποίοι το δηλώνουν λιγότερο. 

Συνοψίζοντας, υπάρχει απόσταση της δικής μας έρευνας με την έρευνα 

από(Aingeal de Ro´iste et al.,2011) οι εκπαιδευτικοί που ενθαρρύνουν τους μαθητές, 

διευκολύνουν την μάθηση κάτι που στην παρούσα έρευνα δεν συναντάται σε μεγάλο 

βαθμό. Τέλος, ο περιορισμός των μαθητών και η στέρηση τους από την δυνατότητα 

επιλογών, διαπραγματεύσεων και τροποποιήσεων σε θέματα που τους αφορούν 

καταδεικνύει την υποτίμησή τους από τους εκπαιδευτικούς και αποκλείει την 

δυνατότητα συνεργασίας στα πλαίσια του σχεδιασμού της διδασκαλίας και των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται τα ευρήματα της (Elvstrand, &Thornberg,2012) 
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συμφωνούν με τα δικά μας επομένως η υπόθεση επαληθεύεται, καθώς οι μαθητές δεν 

έχουν πολλές δυνατότητες επιλογών. 

 

Σχολικό κλίμα , Ευχαρίστηση από το σχολείο μου 

 

Όσον αφορά το σχολικό κλίμα και την ευχαρίστηση των μαθητών από το 

σχολείο παρατηρείται ευχαρίστηση των μαθητών από το σχολείο και το σχολικό 

κλίμα γενικότερα ενώ υπάρχει μικρή πτώση των μέσω όρων όταν γίνεται αναφορά 

στους εκπαιδευτικούς. Σε γενικότερο βαθμό όμως, η υπόθεση μας διαψεύδεται και 

αυτό φαίνεται στην συνέχεια. Αναλυτικότερα, οι μαθητές δήλωσαν σε μεγάλο βαθμό 

την αρέσκεια τους « Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να 

κάνει καλά κάτι δέχεται βοήθεια» στο ίδιο βαθμό δήλωσαν ότι « Αισθάνονται ότι 

ανήκουν στην κοινότητα του σχολείου τους». Στην συνέχεια δηλώνουν αρκετά ότι « 

Πηγαίνουν ευχάριστα στο σχολείο» ότι « Στο σχολείο τους , τους αρέσει ότι κάποιος 

προωθείται όταν μαθαίνει ιδιαίτερα γρήγορα και καλά» και ότι « Στο σχολείο τους, 

τους αρέσει όπως διαμορφώνουν τη διδασκαλία οι δάσκαλοι/ες» πράγμα που 

φανερώνει ότι το γενικότερο σχολικό κλίμα είναι ευχάριστο , ικανοποιεί τους μαθητές 

οι οποίοι αισθάνονται πως είναι κομμάτι του σχολειού τους. Συνεχίζοντας, οι μαθητές 

δηλώνουν σε μικρότερο βαθμό την αρέσκεια τους όσον αφορά την συμπεριφορά των 

δασκάλων και τις σχέσεις τους με τους μαθητές « Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι οι 

δάσκαλοι/ες και οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο φιλικά και με 

σεβασμό», «Στο σχολείο μου, μου αρέσει η στάση των δασκάλων απέναντι στους 

μαθητές». 

Τέλος, η δήλωση σχετικά με την κατάσταση των κτηρίων και των τάξεων δεν 

συγκεντρώνει και ιδιαίτερα μεγάλο μέσο όρο. «Στο σχολείο μου, μου αρέσει η 

κατάσταση των κτηρίων και των τάξεων»  

Όσον αφορά το φύλο υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις των μαθητών. 

Τα κορίτσια φαίνεται να δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι « Στο σχολείο τους, 

τους αρέσει ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει καλά κάτι δέχεται βοήθεια» σε 

σχέση με τα αγόρια. Διαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν επίσης και σχετικά με την 

τάξη φοίτησης όπου σε όλες τις δηλώσεις αυτής της ενότητας οι μαθητές Δ τάξης 
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συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό, ακολουθούν οι μεγαλύτεροι μαθητές ΣΤ’ τάξης 

και έπονται οι μαθητές της Ε τάξης. Εξαίρεση αποτελεί η δήλωση σχετικά με την 

«αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα του σχολείου» όπου οι μικρότεροι μαθητές το 

δηλώνουν περισσότερο και ακολουθούν οι μεγαλύτεροι μαθητές. 

Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος σχετικά με την μόρφωση του πατέρα 

στην δήλωση « Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι οι δάσκαλοι/ες και οι μαθητές/τριες 

αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο φιλικά και με σεβασμό», οι μαθητές που οι πατέρες 

τους είναι χαμηλού επιπέδου μόρφωσης το δηλώνουν περισσότερο ακολουθούν αυτοί 

με μεσαίο και υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Ακόμη, ως προς την μόρφωση της μητέρας 

εμφανίζονται διαφοροποιήσεις σε τρείς δηλώσεις των μαθητών σχετικά με το ότι « 

Πηγαίνουν ευχάριστα στο σχολείο» , ότι « Στο σχολείο τους , τους αρέσει ότι κάποιος 

προωθείται όταν μαθαίνει ιδιαίτερα γρήγορα και καλά» και τέλος «Στο σχολείο μου, 

μου αρέσει η κατάσταση των κτηρίων και των τάξεων» όπου οι μαθητές των οποίων 

οι μητέρες είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου το δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό, έπειτα 

ακολουθούν αυτές με μεσαίο και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. 

Σχετικά με την φοίτηση στο ολοήμερο εμφανίστηκε διαφοροποίηση στην 

δήλωση σχετικά με το ότι «Στο σχολείο μου, μου αρέσει η στάση των δασκάλων 

απέναντι στους μαθητές» όπου οι μαθητές που δεν φοιτούν στο ολοήμερο συμφωνούν 

περισσότερο σε αντίθεση με τους μαθητές που φοιτούν στο ολοήμερο. 

Συνοψίζοντας, η τελευταία υπόθεση διαψεύδεται καθώς οι μαθητές 

εκφράζουν την ευχαρίστηση και τις θετικές στάσεις αντιμετώπισης του σχολείου 

τους (Kilkelly,et al.,2004). Τα αποτελέσματα της έρευνας (Aingeal de Ro´iste et 

al.,2011) συμφωνούν με την παρούσα έρευνα σχετικά με την συμμετοχή των 

μαθητών στην θέσπιση κανόνων και γενικότερα ενέργειες που τους αφορούν άμεσα.  
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Παράρτημα 
 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Αγαπητές μαθήτριες/ αγαπητοί μαθητές,  

Η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. 
Κατά την ανάλυση των ερωτηματολογίων θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι 
απαντήσεις σας, γι’ αυτόν τον λόγο τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν 
ανώνυμα.  

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία! 

 

 

 
Α. Είμαι:         κορίτσι                        αγόρι  
 
 
Β. Τάξη:  
 
 
Γ. Πηγαίνω στο ολοήμερο:              ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
 
 
Δ. Έχεις αδέρφια;             ΝΑΙ                          ΟΧΙ 
 
  Αν απάντησες ναι, γράψε τον αριθμό των αδερφιών σου    …...…………..  
 
Ε. Μόρφωση πατέρα: Δημοτικό/ Γυμνάσιο  
                                        Λύκειο/ Τεχνική σχολή 
                                        Πανεπιστήμιο/ ΑΤΕΙ 
 
 
    Μόρφωση μητέρας: Δημοτικό/ Γυμνάσιο  
                                         Λύκειο/ Τεχνική σχολή 
                                         Πανεπιστήμιο/ ΑΤΕΙ 
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ΣΤ. Εργάζονται και οι δύο γονείς σου;           ΝΑΙ                 ΟΧΙ  
 
    Εργάζεται μόνο ο ένας γονέας σου;          ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
 
                        Εργασία πατέρα:         
…………………………………………………. 
 
                        Εργασία μητέρας:        
………………………………………………….. 
 

 

 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 
1. Στο σχολείο μας ρωτάνε τακτικά 

πόσο ικανοποιημένοι είμαστε  με το 

σχολείο. 

     

2. Είμαι ικανοποιημένος από τον 
βαθμό συμμετοχής μου στο σχολείο. 
Στην τάξη είτε στη σχολική ζωή 
γενικότερα. 

 

     

3. Στο σχολείο μας ρωτάνε τακτικά 
πόσο ευχαριστημένοι είμαστε με τη 
διδασκαλία. 

 

     

4. Στο σχολείο μας μπορούμε να 

κάνουμε προτάσεις για αλλαγές. 

     

5. Διατυπώνουμε με κάποιον τρόπο 
τις παρατηρήσεις/προτάσεις μας  για 
θέματα που αφορούν το σχολείο. 

 

     

6. Το μαθητικό συμβούλιο της 
τάξης μου συμμετέχει στην λήψη 
αποφάσεων για θέματα του σχολείου.  

 

     

7. Πραγματοποιούμε εκλογές στην 
τάξη μου για την δημιουργία μαθητικού 
συμβουλίου, για την ύπαρξη μαθητικής 
κοινότητας. 
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8. Ως μαθητική κοινότητα μπορούμε 
να συναποφασίζουμε με τους δασκάλους 
για τα θέματα του σχολείου. 

 

     

9. Συνεργάζομαι με τους 
συμμαθητές μου για την επίλυση 
κάποιου προβλήματος μέσα στην τάξη ή 
στο σχολείο γενικότερα. 

 

     

 
10. Αποφασίζουμε με τους 
συμμαθητές μου και συμμετέχουμε στην 
διαμόρφωση των κανόνων της τάξης. 

 

     

11. Συγκαλούμε με τους συμμαθητές 
μου συνέλευση για να συζητήσουμε τα 
θέματα της τάξης ή για να πάρουμε 
αποφάσεις. 

 
 

     

12.Στο σχολείο μας λαμβάνονται υπόψη οι 
απόψεις των μαθητών στις αποφάσεις. 

 

     

 
13. Στο σχολείο μας συμφωνήσαμε 
κανόνες  για το πώς θα συμμετέχουμε 
όλοι μαζί στις αποφάσεις.  

     

14. Είμαι ικανοποιημένος από τον 
τρόπο που συνεργάζομαι με τον 
δάσκαλο/α για θέματα που αφορούν την 
σχολική ζωή και λειτουργία του 
σχολείου. 

     

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 
15. Μπορώ ο ίδιος να επιλέγω 

εργασίες που θα πραγματοποιήσω. 

     

16. Φροντίζουν οι δάσκαλοι/λες να 
τηρούνται οι κανόνες. 

     

17. Μπορούμε  να αποφασίζουμε οι 
ίδιοι με ποιο τρόπο και είδος θα 
επεξεργαστούμε ένα θέμα. 

 

     

18. Μπορούμε αυτόνομα να 
επεξεργαστούμε αντικείμενα. 
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19. Ο/Η δάσκαλος/α παρουσιάζει 
στην αρχή της διδασκαλίας μια μικρή 
περίληψη του μαθήματος που 
προηγήθηκε. 

      

20. Ο/Η δάσκαλος/α εξετάζει αν 
έγινε κατανοητή η ύλη που έχει 
διδαχθεί. 

      

21. Ο/Η δάσκαλος/α μας επιτρέπει να 
εργαστούμε σε μικρές ομάδες για να 
βρούμε κοινές λύσεις σε προβλήματα 
ή αποστολές. 

     

22. Ο/Η δάσκαλος/α μας  επιτρέπει 
να προτείνουμε θέματα ή σχολικές 
δραστηριότητες ή να βοηθάμε στον 
σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

      

23. Ο/Η δάσκαλος/α μας επιτρέπει να 
εργαζόμαστε σε ομάδες οι οποίες 
δημιουργούνται σύμφωνα με τις 
ικανότητές μας. 

 

     

24. Στο σχολείο μου, μου αρέσει 
κατάσταση των κτηρίων και των 
τάξεων.  

     

25. Στο σχολείο μου, μου αρέσει 
όπως διαμορφώνουν τη διδασκαλία 
οι δάσκαλοι/λες. 

     

26. Στο σχολείο μου, μου αρέσει η 
στάση των δασκάλων απέναντι στους 
μαθητές. 

     

27. Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι 
όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει 
καλά κάτι δέχεται βοήθεια. 

     

28. Στο σχολείο μου, μου αρέσει ότι 
κάποιος προωθείται όταν μαθαίνει 
ιδιαίτερα γρήγορα και καλά. 

     

29. Στο σχολείο μου, μου αρέσει Ότι 
οι δάσκαλοι/λες και οι μαθητές/τριες 
αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο 
φιλικά και με σεβασμό. 

     

30. Πηγαίνω ευχάριστα στο σχολείο 
μου. 

 

     

31. Αισθάνομαι ότι ανήκω στην 
κοινότητα του σχολείου μου. 

 

     

32. Ο/Η δάσκαλος/α μας 
ανακοινώνει πριν από το μάθημα τι 
θα μάθουμε. 
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Οι Ερωτήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες. 

1.Συμμετοχή και σχολική κουλτούρα 

1. Στο σχολείο μας, μας ρωτάνε τακτικά πόσο ικανοποιημένοι 
είμαστε με το σχολείο 
2. Είμαι ικανοποιημένος από τον βαθμό συμμετοχής μου στο 
σχολείο. Στην τάξη είτε στην σχολική ζωή γενικότερα. 
3. Στο σχολείο μας, μας ρωτάνε τακτικά πόσο ευχαριστημένοι 
είμαστε με τη διδασκαλία 
4. Στο σχολείο μας μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για αλλαγές. 
5. Διατυπώνουμε με κάποιον τρόπο τις παρατηρήσεις/ προτάσεις 
μας για θέματα που αφορούν το σχολείο. 

12. Στο σχολείο μας λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των μαθητών στις 
αποφάσεις. 

13. Στο σχολείο μας συμφωνήσαμε κανόνες  για το πώς θα συμμετέχουμε 
όλοι μαζί στις αποφάσεις. 

2. Μαθητική κοινότητα-  Μαθητικό συμβούλιο 

6. Το μαθητικό συμβούλιο της τάξης μου συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων 
για θέματα του σχολείου 

7. Πραγματοποιούμε εκλογές στην τάξη μου για την δημιουργία μαθητικού 
συμβουλίου, για την ύπαρξη μαθητικής κοινότητας. 

8. Ως μαθητική κοινότητα μπορούμε να συναποφασίζουμε με τους 
δασκάλους για θέματα του σχολείου 

9. Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου για την επίλυση κάποιου 
προβλήματος μέσα στην τάξη ή το σχολείο γενικότερα. 

10. Αποφασίζουμε με τους συμμαθητές μου και συμμετέχουμε στην 
διαμόρφωση των κανόνων της τάξης 

11. Συγκαλούμε με τους συμμαθητές μου συνέλευση για να συζητήσουμε τα 
θέματα της τάξης ή για να πάρουμε αποφάσεις  

3. Η διδασκαλία στο σχολείο 

15. Μπορεί μερικές φορές ο ίδιος να επιλέγει εργασίες. 

16. Φροντίζουν οι δάσκαλοι/λες να τηρούνται οι κανόνες. 

17.Μπορούμε να αποφασίζουμε οι ίδιοι με ποιο τρόπο και είδος θα 
επεξεργαστούμε ένα θέμα. 

18.Μπορούμε αυτόνομα να επεξεργαστούμε αντικείμενα. 
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4. Μέθοδοι διδασκαλίας του δασκάλου/λας 

14. Είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που συνεργάζομαι με τον δάσκαλο/α 
για θέματα που αφορούν την σχολική ζωή και λειτουργία του σχολείου. 

32. Μας ανακοινώνουν πριν από το μάθημα τι θα μάθουμε. 

19.Παρουσιάζουν στην αρχή της διδασκαλίας μια μικρή περίληψη του 
μαθήματος που προηγήθηκε. 

20.Εξετάζουν αν έγινε κατανοητή η ύλη που έχει διδαχθεί. 

21.Επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν σε μικρές ομάδες για να βρουν 
κοινές λύσεις σε προβλήματα ή αποστολές. 

22.Επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να προτείνουν θέματα ή σχολικές 
δραστηριότητες ή να βοηθούν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

23. Μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε σε ομάδες οι οποίες δημιουργούνται 
σύμφωνα με τις ικανότητές μας. 

5. Σχολικό κλίμα , Ευχαρίστηση από το σχολείο μου. 

24. Την κατάσταση των κτηρίων και των τάξεων. 

25. Πως διαμορφώνουν τη διδασκαλία οι δάσκαλοι/λες. 

26. Τη στάση των δασκάλων απέναντι στους μαθητές. 

27. Ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει καλά κάτι δέχεται βοήθεια. 

28. Ότι κάποιος προωθείται όταν μαθαίνει ιδιαίτερα γρήγορα και καλά. 

29. Ότι οι δάσκαλοι/λες και οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο 
φιλικά και με σεβασμό. 

30. Πηγαίνω ευχάριστα στο σχολείο μου. 

31. Αισθάνομαι ότι ανήκω στην κοινότητα του σχολείου μου. 
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