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«Κϊθε παιδύ εύναι ϋνα νϋο ον, ϋνασ δυνητικόσ προφότησ, ϋνασ νϋοσ πνευματικόσ
πρύγκιπασ, μια νϋα λϊμψη φωτόσ που τρϋχει γοργϊ μϋςα ςτο ϋρεβοσ. Ποιοι
εύμαςτε εμεύσ που θα αποφαςύςουμε ότι δεν υπϊρχει ελπύδα;».

R.LAING

Οι ενόλικεσ μιλούν πϊντα προσ τα παιδιϊ, μϋςα από τα παιδιϊ, πϋρα από τα
παιδιϊ. Ποτϋ δεν επικοινωνούν με τα παιδιϊ.
Για να επικοινωνόςεισ πραγματικϊ με τα παιδιϊ πρϋπει να μϊθεισ να ςκύβεισ.
Πρϋπει να ςκύψουμε για να ϋρθουμε πρόςωπο με πρόςωπο.
Πρϋπει να προςπαθόςουμε να μπούμε μϋςα ςτο κόςμο τουσ
και να πϊψουμε να τουσ μιλϊμε για το δικό μασ.
Άκουςε τα. Ζότηςε να ςου πουν τι βλϋπουν, τι ακούν,
ποιοσ ξϋρει μπορεύ να ςου διδϊξουν κϊτι.
Μπορεύ να ςε φϋρουν ξανϊ ςε επαφό με το θαύμα που όταν μϋςα ςου
και τώρα το ϋχεισ ξεχϊςει.

(Μπουςκϊλια, 1988)
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Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηελ εθπαηδεπηηθφ θα. Αξκαθφια Διέλε
θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε
βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηεο, γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ. Θα ζέιακε
επίζεο λα απεπζχλνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζηνπο γνλείο καο, νη νπνίνη ζηήξημαλ
ηηο ζπνπδέο καο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
κφξθσζε καο. Σέινο, επραξηζηνχκε ην θηιηθφ καο πεξηβάιινλ γηα ηελ ςπρνινγηθή
ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε φισλ απηψλ ησλ κελψλ. Υσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη
ζηήξημε ησλ παξαπάλσ δελ ζα είρακε θαηαθέξεη λα νινθιεξψζνπκε ηελ
ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία.
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Πεπίλητη
Σν ζέκα πνπ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο
θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηελ δηαπαηδαγψγεζε-αγσγή ηνπ παηδηνχ. Απφ ηελ βξεθηθή
ειηθία εψο θαη ηε ζρνιηθή, απαηηείηαη λα ππάξρεη κεγάιε πξφνδνο ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο ςπρνζσκαηηθήο εμέιημεο αιιά θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ.
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή ην γεγνλφο
φηη ε γλψζε θαη πξφιεςε ζηα πιαίζηα ηεο δηαπαηδαγψγεζεο απφ κεξηά ησλ
γνλέσλ αιιά θαη απφ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θξίζεσο ζεκαζίαο. Ζ
θνηλσλία καο, παίξλνληαο κηα θζίλνπζα πνξεία, γίλεηαη νινέλα θαη πην επηθίλδπλε
ζε ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη
αλάγθε λα δεκηνπξγνχληαη άλζξσπνη δπλαηνί, ηθαλνί λα επεμεξγαζηνχλ ηηο
θαηαζηάζεηο, κε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη φρη θφβν γηα ην έμσ, πνπ λα
ζέβνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ηνπο γχξσ αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
απαηηνχλ θαη λα δηεθδηθνχλ.
Γηα λα γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη ηξία πξάγκαηα: 1) νη γνλείο λα είλαη εθνδηαζκέλνη
κε γλψζε ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη εμέιημε ηνπ παηδηνχ, 2)
νη εθπαηδεπηηθνί λα ελεκεξψλνληαη γηα φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο κεζφδνπο ηεο
ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ θαη 3) ηελ επη ηεο
νπζίαο ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην
παηδί θαη ηελ χπαξμή ηνπ ζην θνηλσληθφ αιιά θαη αηνκηθφ πιαίζην.
ηε ζπλέρεηα, ζεσξήζακε αλαγθαίν λα εξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ
(θάηνηθνη ηεο Αζήλαο) ζρεηηθά κε ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ θαη θαηά πφζν
νη ίδηνη εθαξκφδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γνλετθφ ζηπι δηαπαηδαγψγεζεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ. Με ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πξνζπαζήζακε λα
δηεξεπλήζνπκε πνηνη είλαη θαη ζε ηη βαζκφ επεξεάδνπλ νη παξάγνληεο
δηαπαηδαγψγεζεο ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ. Σέινο, αλαδεηήζακε ηξφπνπο επίηεπμεο
ζσζηήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη θαηά πφζν εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε.
Λέμεηο θιεηδηά: δηαπαηδαγψγεζε, εθπαίδεπζε, γνλείο, ζρνιείν, αλάπηπμε,
εμέιημε, γλψζε, ελεκέξσζε, πξφιεςε
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Abstract
The matter is being investigated in the present study is the role of family and
school in education of child. From infancy up to school, there must be a lot of
progress in all areas of psychosomatic development and the conditions for further
development of the individual.
The cause of the selection of this thesis subject is that we consider the knowledge
and the prevention in the frames of education very important. Our society is taking
a descending route and is being more and more dangerous in psychosocial and
financial level, therefore there is a need for the creation of tough people, able to
edit the situations, with trust to them self and no fear for the outside world, with
respect for the others and them self and people who will demand and claim.
Therefore, to succeed there is a need for the factors: 1) Parents must be fitted with
knowledge about education and development of the child, 2) Teachers must update
their knowledge for everything that has to do with the modern educational and
lawsuit methods and implement this knowledge and 3) family and school must to
cooperate in order to held child in social and personal frame.
Then we considered it is necessary to investigate the views of parents (inhabitants
of Athens ) on the child's education and whether they apply the special parental
education style support . In the second research question , we tried to explore who
they are and to what extent the educational factors affect the treatment of the child.
Finally , we sought ways of achieving a proper education and that there are in
practice.

Key words: education, parents, school, evolution, development, knowledge,
prevention
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Σν ζέκα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ αλαιάβακε λα εξεπλήζνπκε
είλαη:«Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηελ δηαπαηδαγώγεζε-αγσγή ηνπ
παηδηνύ». Ο ιφγνο πνπ απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
είλαη δηφηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη γνλείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά
κε ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
Ζ δηαπαηδαγψγεζε ζήκεξα είλαη έλα επίθαηξν δήηεκα, φπνπ δελ είλαη ππεχζπλν
γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ κφλν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φπσο
10

παιαηφηεξα, αιιά θαη ε ηερλνινγία. Με ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο,
είλαη αλακελφκελν λα επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά, ε ζηάζε θαη γεληθφηεξα ε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ινηπφλ, είλαη λα αλαιπζεί φζν απηφ είλαη εθηθηφ
ην ζέκα ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ
ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο παξάγνληεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαπαηδαγψγεζε
ηνπ παηδηνχ. αλ ζηφρν ζέζακε λα πξνβάιινπκε θαη ηα ιάζε πνπ πξάηηνπλ
ζπλήζσο νη γνλείο απέλαληη ζην παηδί, έηζη ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη
θάπνηνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο (π.ρ. Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, ρνιέο Γνλέσλ).
Ζ ζεκαζία θαη ε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο

θαη

ζηελ

θνηλσληθνπνίεζε

ηνπ

θάζε

αλζξψπνπ

είλαη

αδηακθηζβήηεηε. ήκεξα, ην βαζηθφ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο
επαγγεικαηίεο, φιν θαη πεξηζζφηεξν, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ νη
γνλείο λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ηνπο (Καηζηγθξάθε, 2004).
Ζ ρνιηθή ειηθία ζεσξείηαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ηα πην θαζνξηζηηθά ζηάδηα
ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ. Σν παηδί αιιάδεη εληειψο ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη
θαιείηαη λα πεξάζεη απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζε έλα ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη νξγαλσκέλεο εξγαζίαο. ε απηφ
ην

ζηάδην

πξαγκαηνπνηνχληαη

ζεκαληηθέο

αλαπηπμηαθέο

αιιαγέο

θαη

πνιπδηάζηαηεο κεηαβνιέο ζηελ ςπρνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ.
Αξρηθά, έπεηηα απφ θάπνηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αγσγή θαη έλαλ
ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ απνηεινχκελν κε βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνχο ηνπο
νπνίνπο ζα ζπλαληήζεη ν αλαγλψζηεο ζε φιν ην εχξνο ηεο εξγαζίαο, ζεσξήζακε
αλαγθαίν λα αλαδεηήζνπκε ηελ πνιχπινθε ιεηηνπξγία ηνπ βην-θνηλσληθνχ
κνληέινπ ηεο νηθνγέλεηαο.
Ο ιφγνο πνπ μεθηλήζακε απφ ην νηθνγελεηαθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε,
νθείιεηαη ζην φηη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, ε
εθπαίδεπζε ελφο λένπ μεθηλά πξψηα απφ ην ζπίηη θαη ηνπο ζηελνχο θχθινπο ηεο
νηθνγέλεηαο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε πνηά πηζηεχνπκε πσο είλαη ε ζσζηή
δηαπαηδαγψγεζε αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηεο. Μέζα ζε απηφ ην ζέκα
εληάμακε θαη ηα βηληενπαηρλίδηα, ηελ ηειεφξαζε αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο
πάλσ ζην πσο επεξεάδνπλ ηα παηδηά αιιά θαη ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ.
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Αθνχ βάιακε κηα άλσ ηειεία ζην θνκκάηη ηεο νηθνγέλεηαο, κειεηήζακε ηνλ
ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ
νηθνγέλεηα θαη ην αληίζηξνθν θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηε
ζρνιηθή δηαδηθαζία.
Τζηέξα απφ απηφ, θαηαπηαζηήθακε θαη κειεηήζακε θάπνηα ζπρλά θαηλφκελα
ιαλζάλνπζαο δηαπαηδαγψγεζεο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο
πνπ έρνπλ επάλσ ζην αλαπηπζζφκελν παηδί.
Αθφκε, ζην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, αλαθέξνπκε θάπνηα
κνληέια πξνζέγγηζεο θαη πξφιεςεο αιιά θαη θάπνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιαλζάλνπζαο γνλετθήο θαη ζρνιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο.
ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο, ζεσξήζακε αλαγθαίν λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
εξσηεκαηνιφγην κε θχξην ζέκα ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε
δηαπαηδαγψγεζε. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε εμήληα (60)
γνλείο ζηελ Αζήλα.
Σέινο, πξνζπαζήζακε λα ζπγθξίλνπκε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζακε κε ηα
απνηειέκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε. Με ηε ζχγθξηζε απηή θαηαθέξακε λα
εμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηάζεηο πνπ πηζηεχνπκε φηη
ζα βνεζήζνπλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.
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1Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

1.1 Δννοιολογικοί Πποζδιοπιζμοί

Οικογένεια

Οηθνγέλεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε γάκν θαη ζπγγέλεηα. Ζ θνηλσλία δεκηνπξγήζεθε
θαηφπηλ δηαδνρηθήο δηεχξπλζεο ηεο νηθνγέλεηαο σο πξψηε θνηλσληθή νκάδα. O
άλζξσπνο πάλσ ζηελ αλάγθε ηνπ λα θαιχςεη ηηο βηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο
αλάγθεο ηνπ δεκηνπξγεί νηθνγέλεηα.
Ζ νηθνγέλεηα είλαη κηα βην-θνηλσληθή κνλάδα πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ παξνρή
ηθαλνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ηελ δηαηήξεζε
κηαο"θνηλσληθν-πνιηηηζηηθήο" θαηάζηαζεο γηα ηελ αλαηξνθή θαη νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε ησλ θαηηφλησλ κειψλ ηεο. Σν άηνκν κέζα ζε απηή ηθαλνπνηεί ηηο
βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ, απνθηά θνηλσληθέο αξεηέο, δηδάζθεηαη
εζηθέο αμίεο, δηακνξθψλεη θαη θαιιηεξγεί ην ραξαθηήξα ηνπ, απνθηά γλψζεηο θαη
ιχλεη ηηο απνξίεο ηνπ (Αιεμάθεο, 2002).
Έλαο ζρεηηθά ζχγρξνλνο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ δίδεηαη απφ ην Δπξσπατθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Eurostat: Ζ νηθνγέλεηα αληηπξνζσπεχεη «Σηο νηθηαθέο απηέο
κνλάδεο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ γνλείο θαη παηδηά ή θαη ρσξίο, θαζψο θαη
νηθνγέλεηεο κε έλαλ κφλν γνλέα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάζπαζε ησλ ζρέζεσλ,
ην ζάλαην ή ην δηαδχγην» (Θενδσξνπνχινπ,2003).Ζ νηθνγέλεηα είλαη ην πξψην αιιά
θαη απηφ πνπ έρεη ρξνληθή δηάξθεηα πεξηβάιινλ φπνπ κέζα ζην νπνίν ην παηδί
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“αλαπιάζεη” θαη “νξγαλψλεη” ηα πξψηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Καηζηγαξάθε, 2004).

Γονεφκόηηηα

Γνλετθφηεηα είλαη φιεο νη ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο ςπρηθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηνλ φξν ηεο ζπγγέλεηαο. χκθσλν κε ηνλ Λεκπνβηζί (2002) είλαη
κάιηζηα παξάγσγν ηεο ζπγγέλεηαο. Χζηφζν δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο βηνινγηθνχο
θαη θνηλσληθνχο δεζκνχο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, αιιά ζπληζηά θαη ηνλ θαξπφ
ηεο γνλετθήο δηαδηθαζίαο.
Ο Γθνληειηέ (2005) παξαζέηεη κηα ιίζηα ιεηηνπξγηψλ αλαθνξηθά κε ηελ
γνλετθφηεηα:
1. Γέλλεζε
2. Αλαηξνθή
3. Σξνθή
4. Γηαπαηδαγψγεζε
5. Απφδνζε Κνηλσληθνχ ηάηνπο
6. Άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ εμνπζίαο θαη θαηαζηνιήο
7. Τπεπζπλφηεηα
8. Απαγφξεπζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο
(Gutton, 2009)

Οικογενειακέρ αξίερ

Ο αλζξσπνιφγνο Krockholn ζέηεη ηηο αμίεο λα “αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζχιιεςε ηνπ
επηζπκεηνχ ζαθή ή ππνλννχκελε, ε νπνία επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ πξνηχπσλ
ηελ επηινγή ησλ ελεξγεηψλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζηελ θνηλσλία”. Οη
αμίεο απηέο θαζνξίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη απφ πέληε παξάγνληεο: ηελ παηδεία,
ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ηα ΜΜΔ, ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ κε ζεκαληηθέο νκάδεο
κέζα ζηελ θνηλφηεηα, ηα νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηέινο ηελ
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νηθνγέλεηα (Γεσξγάο, 1990).
ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ππάξρνπλ δχν θξίζηκεο ιέμεηο θιεηδηά: ε ιέμε
“επηζπκεηφ” θαη ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε ζαθή ή ππνλννχκελε
ζχιιεςε ησλ πξνηχπσλ. Οη αμίεο, ινηπφλ, απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφηεξν ξφιν ζηελ
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαζψο είλαη βαζηά εγθαηεζηεκέλεο ζηε
ζπλείδεζή

καο.

Δάλ

παξαβηαζηνχλ

θαηά

πάζα

πηζαλφηεηα

ζα

πξνθιεζνχλαλαζηαηψζεηο κε ηελ κνξθή ηχςεσλ, άγρνπο θιπ(Γεσξγάο, 1990).

Γονεφκή εμπλοκή

Με ηνλ φξν «γνλετθή εκπινθή» ελλννχκε γεληθά ην είδνο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν
νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζε φ,ηη ζα απνθαινχζακε «ζρνιηθή δσή» ηνπ παηδηνχ.
Αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηιέγεη ν γνλέαο λα ηεξήζεη ζην ζπίηη θαη ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απέλαληη ζην παηδίηνπ, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο φζνλ
αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ηνπ
(Reynolds&Clements, 2005). χκθσλα κε ηνποFanθαηChen (2001), ε γνλετθή
εκπινθή θάλεη ηελ παξνπζία ηεο ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ε επηθνηλσλία
παηδηψλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν, ε επίβιεςε ησλ παηδηψλ ζην ρξφλν πνπ
βξίζθνληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη ε εκθάληζε ησλ πξνζδνθηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
γνλετθφ ζηπι.
Οη έλλνηεο „γνλετθή εκπινθή‟ θαη „γνλετθή ζπκκεηνρή‟ ζην ζρνιείν έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί θαη νη δχν αλά δηαζηήκαηα, κε ζθνπφ λα θέξνπλ θνληχηεξα ηα
ζρνιεία ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δχν
έλλνηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά, ελζέηνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ηδέεο. Ζ
έλλνηα ηεο „γνλετθήο εµπινθήο‟ αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο
γνλείο λα έρνπλ ξφιν ζην ηη γίλεηαη ζην ζρνιείν, αιιά µφλν ζηε κνξθή θαη ζην
βαζµφ πνπ ζα πξνθαζνξίζεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (πκενχ,
2002).
Σέινο, νη ζχγρξνλνη νξηζκνί ηεο „γνλετθήο εκπινθήο‟ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηνλ
φξν „γνλετθή‟ κε ηνλ φξν „νηθνγελεηαθή‟, δηφηη ζήκεξα παξαηεξείηαη πην ζπρλά λα
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πξνζθέξεηαη ε θαζεκεξηλή θξνληίδα ησλ παηδηψλ απφ ζεκαληηθνχο ελήιηθεο είηε
είλαη ζπγγελείο είηε άιια πξφζσπα (Christenson&Sheridan, 2001).
σολείο
χκθσλα κε ηνλ Φξαγθνπδάθε (1985), ην ζρνιείν ζεσξείηαη ν θνηλσληθφο ζεζκφο
ν νπνίνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε κεηάδνζε θαη ηελ επίζεκε
βεβαίσζε ηεο γλψζεο. Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο ζην Αξ.16 παξ.2 νξίδεη φηη «Η
παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη ζθνπό ηελεζηθή,
πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελαλάπηπμε ηεο
εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ δηάπιαζεηνπο ζε ειεύζεξνπο θαη
ππεύζπλνπο πνιίηεο …. (ζηελ παξ. 3 νξίδεη φηη)…Τα έηε ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο δελ
κπνξεί δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξααπό ελλέα…(ζηελ παξ 4)… Όινη νη Έιιελεο
έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλπαηδείαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηνπο, ζηα θξαηηθά
εθπαηδεπηήξηα».
Βαζηθφ κέιεκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε παξνρή θαη ε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηνπο
καζεηέο, κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη δηάθνξνπο ξφινπο
πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηνη γηα ηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή δσή ηνπο. ΟηBlackledge
θαηHunt (1995, ζει.28) ηζρπξίδνληαη φηη «Κάζε θνηλσλία, γηα λα ζπλερίζεη λα
ππάξρεη, ρξεηάδεηαη θάπνηα βαζηθή νκνηόηεηα ζθέςεο, αμηώλ θαη θαλόλσλ αλάκεζα
ζηα κέιε ηεο. Απαηηεί επίζεο θάπνηα εμεηδίθεπζε, γηαηί ν θαηακεξηζκόο ηα εξγαζίαο
είλαη απαξαίηεηνο γηα λα δηαηεξεζεί ε θνηλσλία… Η ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο
είλαη ε ζπληήξεζε θαη ε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο».

σολική ηλικία
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πεξίπνπ έμη (6) εηψλ απφ ηελ πξνζρνιηθή ζηελ
εθεβηθή ειηθία θαηαιακβάλεη κία αλαπηπμηαθή θάζε θαηά ηελ νπνία δελ
ζπκβαίλνπλ ξαγδαίεο αιιαγέο ζρεδφλ ζε θακία πιεπξά ηεο αλάπηπμεο ηνπ
παηδηνχ. ηε θάζε απηή ζπκπιεξψλνληαη πεξηζζφηεξν θαη ζηαζεξνπνηνχληαη ηα
ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο, ρσξίο λα γίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη
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θαζνξηζηηθά γεγνλφηα. Χζηφζν, ε ειηθία απηή ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηε
κεηέπεηηα πνξεία ηνπ παηδηνχ γηα έλαλ, άιιν ζεκαληηθφ, ιφγν : ηα έμη (6) απηά
ρξφληα ην παηδί ζα πάεη ζην ζρνιείν, φπνπ νη ζπλζήθεο θαη νη απαηηήζεηο είλαη
πεξηζζφηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο
(http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2012/10/9_meros.pdf).

Σν παηδί ζα πξέπεη λα πεξάζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ζε έλα πεξηβάιινλ
πνπ απαηηεί νξγάλσζε, ζηαζεξφηεηα, ζπλέπεηα θαη γηα πξψηε θνξά απαηηεί
εξγαζία. Απφ ηελ αληαπφθξηζε παηδηνχ-καζεηή ζηηο απαηηήζεηο απηέο ζα
εμαξηεζεί ε πεξαηηέξσ πξφνδνο θαη ε καζεζηαθή ηνπ πνξεία. Πξέπεη, πάλησο, λα
ππνκλεζζεί φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ γχξσ ζηα 6 έηε έρνπλ
θαηαθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά , πνπ ζα ηνπο
επηηξέςνπλ

λα

κπνπλ

απξφζθνπηα

ζηε

ζρνιηθή

δσή

(http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2012/10/9_meros.pdf).

Παξαηεξνχληαη θαη άιιεο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, θαζψο
επηιέγεη αλ θαη κε πνην ηξφπν ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηάθνξεο παηδηθέο νκάδεο αιιά
θαη πσο δξα θαη αληηδξά ζε απηέο. Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο σο πξνο ηελ
θνηλσληθνπνίεζε κεηψλεηαη θαη ηνλ ξφιν ηεο αλαιακβάλνπλ άιινη θνξείο θαη
νκάδεο. Πιένλ ην παηδί γίλεηαη καζεηήο, αθνινπζψληαο έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ην νπνίν είηε ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία ηθαλνπνηήζεσλ είηε σο θνξέαο
ςπρηθψλ εληάζεσλ θαη δπζθνιηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, ρ.ρ).

Αγυγή

Αγσγή είλαη ε επίδξαζε πνπ γίλεηαη κε θαηάιιεια κέζα θαη πξνζδηνξηζκέλεο
κεζφδνπο θαη ζηνρεχεη ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο νη νπνίνη ζπκππθλψλνληαη
ζε γλσζηηθέο αιιαγέο, ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ εκπέδσζε ζηαζεξψλ ζηάζεσλ θαη ηξφπσλ
ζπκπεξηθνξάο. Ο πνκπφο απηήο ηηο δηαδηθαζίαο είλαη ν ςπρνζσκαηηθά ψξηκνο
ελήιηθαο θαη ν δέθηεο είλαη ν αλαπηπζζφκελνο λένο (Σζνπξέθεο, 1987).
Σν ζχλνιν ησλ επηδξάζεσλ απφ ην θπζηθφ θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζην
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άηνκν απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ εψο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ απνηεινχλ
ηελ αγσγή. Ζ αγσγή είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη απφ ηελ αξρή θηφιαο
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ αιιά αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη φζν πεξλνχλ ηα
ρξφληα. Με ιίγα ιφγηα, είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ κεγαιχηεξσλ λα κεηαθέξνπλ ζηε
λέα γεληά ηα εθφδηα πνπ απνθφκηζαλ νη ίδηνη κε ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, γηα λα
ηνπο πξνεηνηκάζνπλ πψο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ
δσή (Παξνχηζαο, 2005).

1.2Γιαθεμαηική πποζέγγιζη ηηραγυγήρ
1.2.1 Σθνπνί, κέζα ηεο αγσγήο θαη παξάγνληεο δηακόξθσζεο
Οη ζθνπνί ηεο αγσγήο αιιάδνπλ ζπλερψο εμαηηίαο ηεο ζπλερήο αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο. Σα νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αγσγή κέλνπλ ζπλήζσο
αλαιινίσηα ζην ρξφλν. πγθεθξηκέλα νη γνλείο πξνζπαζνχλ λα πξνβάιινπλ
θαιέο ζπλήζεηεο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη ην ελζαξξχλνπλ λα ηηο
αθνινπζήζεη θαη απηφ ζηελ πνξεία. Μαδί κε απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη
ζπλήζεηεο βηνινγηθψλ αλαγθψλ θαη θαζαξηφηεηαο. Αθφκε, ε νηθνγέλεηα πξνζπαζεί
λα αλαπηχμεη φζν απηφ γίλεηαη ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο θπξίσο δπλαηφηεηεο
ζην παηδί γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ηνπ
παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ (Παξνχηζαο, 2005).
Ζ έληνλε επηζπκία ησλ γνληψλ είλαη ζπλήζσο λα δηακνξθψζνπλ θαη λα
εληζρχζνπλ ηνλ θαιφ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην λα
δηαπαηδαγσγήζνπλ ζσζηά ην παηδί, κε ηελ βνήζεηα θαη ησλ άιισλ κέζσλ αγσγήο.
εκαληηθφ κέζν αγσγήο ζεσξείηαη ην παξάδεηγκα θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζσζηφ
παξάδεηγκα ησλ γνλέσλ πνπ ζα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζην παηδί λα ην κηκεζεί θαη
λα ην πηνζεηήζεη ζηελ πνξεία.
Παξφια απηά, κε ην λα πξάμνπλ κία θνξά νη γνλείο ζσζηά δελ θαηαθέξλνπλ
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ελψ κέζα απφ ηε ζπλερή
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εθπαίδεπζε, δίλεηαη ζην παηδί ε επθαηξία λα κάζεη λα ελεξγεί κε ηνλ ζσζηφ θαηά
ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν.
εκαληηθφ κέζν αγσγήο ζεσξείηαη θαη ε πεηζαξρία, ρσξίο βέβαηα λα γίλεηαη
θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ππεξβνιέο αιιά κε κέηξν. Με ηελ πεηζαξρία, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζην παηδί λα αιιάδεη πξνο ην θαιχηεξν ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. πρλά
παξαηεξείηαη θαη ε πνηλή θαη ε ακνηβή. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ θαη ηα δχν
ζηε δηαπαηδαγψγεζε πνπ αθνχλ νη γνλείο. Δίλαη δχν κέζα πνπ βνεζνχλ ζηελ
αιιαγή αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ζηελ ελζάξξπλζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
επαλάιεςεο ησλ ζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ παηδηνχ (Παξνχηζαο, 2005).Κπξίαξρν ξφιν
ζηελ αγσγή θαη ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηνλ έρεη απνθιεηζηηθά ε
νηθνγέλεηα. Τπάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ. Σελ δεχηεξε ζέζε ηελ θαηέρεη ην ζρνιείν. Σν παηδί
αθηεξψλεη πνιιέο ψξεο ζην λα βξίζθεηαη ζην ζρνιείν, επνκέλσο είλαη ινγηθφ λα
επεξεάδεηαη ε αγσγή θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ. Έρνληαο πάξεη ηα ζεκέιηα απφ
ηελ νηθνγέλεηα, ηψξα ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν λα ηα εθαξκφζεη θαη
εθεί αιιά θαη λα ηα δηαηεξήζεη. Ζ θνηλσλία ζηε ζπλέρεηα αζθεί αξθεηή πίεζε κε
ηνπο άγξαθνπο λφκνπο πνπ δηαζέηεη, αιιά αλ ην παηδί έρεη δηαπαηδαγσγεζεί
ζσζηά δελ ζα αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Σέινο, ηα Μ.Μ.Δ επεξεάδνπλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ αγσγή θαη ηελ
δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Ζ ηειεφξαζε είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη θαη ηελ
ςπρνινγία ησλ παηδηψλ, αλαιφγσο κε ην πεξηερφκελν ησλ εθπνκπψλ. Γηα ηελ
ζσζηφηεξε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο απφ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε επίβιεςε
απφ ηνπο γνλείο (Greenfield,1988).
Απαξαίηεηε ζεσξείηαη, ινηπφλ, ε παξέκβαζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ην λα επηηξέπεη
ζην παηδί λα παξαθνινπζεί ηηο θαηάιιειεο εθπνκπέο ζηε ηειεφξαζε γηα ηελ
ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ (Παξνχηζαο, 2005).Ζ αδηαθνξία ησλ γνλέσλ
θαη ε παξακέιεζε ηνπο σο πξνο ην ζέκα απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ, κε απνηέιεζκα νη νηθνγελεηαθνί δεζκνί λα
«ραιαξψλνπλ».
Δίλαη ζπρλφ, πιένλ, ην θαηλφκελν ηα παηδηά λα πξνηηκνχλ λα αθηεξψλνπλ ηνλ
ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζην λα παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε, λα παίδνπλ ειεθηξνληθά
παηρλίδηα, λα ζεξθάξνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα αζρνινχληαη κε ην facebook παξά
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λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο θίινπο ηνπο (Παπαζαλαζίνπ
& Πηάλνπ, 1993). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ.

Σε ζεκεξηλή επνρή επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία ε αληίιεςε φηη ε γλψζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαζίζηαηαη αλαγθαία. Οη γνλείο ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ην
παηδί ηνπο λα απνθηήζεη

γλψζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία, αγλνψληαο

νπζηαζηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη κε ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ην
δηαδίθηπν(Γνπιηίδεο, 2014). Θεσξείηαη έλαο θαηαπιεθηηθφο θφζκνο κάζεζεο,
επηθνηλσλίαο θαη δηαζθέδαζεο , είλαη φκσο θαη έλαο θφζκνο αλνηρηφο πξνο φινπο,
είηε θαινχο είηε θαθνχο. Δίλαη έλαο ρψξνο πνπ πξνζθέξεη ζην παηδί ή ζηνλ έθεβν
ηελ επθαηξία λα αληιήζεη πιήζνο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, λα αλαπηχμεη λέεο
θηιίεο, λα ελζαξθψζεη πνιιαπινχο ξφινπο θαη ραξαθηήξεο κέζα απφ κηα εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα.
Σν θαηλφκελν, φκσο, ηεο εμάξηεζεο ησλ παηδηψλ απφ ην δηαδίθηπν είλαη ππαξθηφ
θαη ζηελ ρψξα καο. Σα παηδία απφ κηθξή ειηθία αξρίδνπλ θαη αζρνινχληαη κε ην
Internet θαη επίζεο κε φιν θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κέξα κε ηε κέξα,
απμάλνληαο έηζη ηνπο θηλδχλνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή,
ρξεζηκνπνηψληαο ην σο έλα θαηαθχγην θαη κέζσ δηεμφδνπ. Σν θαηλφκελν
εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα, ζε κνλνγνλετθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο
νηθνγέλεηεο,

ζε

παηδηά

κε

θαηαζιηπηηθφ

ζπλαίζζεκα

ή

ππεξθηλεηηθφηεηα(θαθηαλάθεο, ηψκνο & Φιψξνο, 2012).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ζε πξψηκα ζηαδία ην θαηλφκελν αληηκεησπίδεηαη
ζρεηηθά εχθνια κε γλσζηαθή εθπαίδεπζε, κεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ θαη
νξγάλσζε ηνπ κε ηα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα, ην παηδί δελ αλαγλσξίδεη φηη ππάξρεη
πξφβιεκα, δελ ζπλεξγάδεηαη, δελ ζέιεη θαλ λα επηζθεθηεί θάπνηνλ εηδηθφ θαη
γεληθά λα έρεη ζπκπεξηθνξά αηφκνπ εμαξηεκέλνπ(θαθηαλάθεο, ηψκνο & Φιψξνο,
2012).

Πιένλ

δνχκε

θαη

ζηελ

επνρή

ηνπ «Facebook».

Σν

«Facebook» είλαη

έλαο ηζηνρψξνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ εδψ θαη ζρεδφλ κηα δεθαεηία έρεη
εγθαηαζηαζεί ζρεδφλ ζε θάζε ζπίηη. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ
κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο(ηδέξε, 2010).
Δπίζεο, ην λα δηαρεηξίδεηαη ην παηδί ηε ζειίδα ηνπ ζην «Facebook» ην βνεζά λα
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κάζεη πψο λα γξάθεη ηα ζρφιηά ηνπ θαη λα θνηλνπνηεί ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηνπ
αξέζνπλ, αιιά θαη ην πψο λα ζεξθάξεη ζην δηαδίθηπν. Σν λα έρεη βαζηθέο
ςεθηαθέο γλψζεηο απφ κηθξή ειηθία ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα εθείλν
θαζψο ζα κεγαιψλεη.Σν κέζν απηφ ζεσξείηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα κέζα
δηθηχσζεο αιιά απφ ηελ άιιε κπνξεί λα επηθέξεη πνιιά πξνβιήκαηα. Σν παηδί –
ρξήζηεο ζπλνκηιεί αξθεηέο θνξέο κε αγλψζηνπο θαη δηαδίδεη δεκφζηα πξνζσπηθέο
θσηνγξαθίεο ζην πξνθίι ηνπ, πνπ εχθνια κπνξεί θάπνηνο λα ηηο «θαηεβάζεη» θαη
λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα φπνην ζθνπφ ζέιεη απηφο. ηε ζπλέρεηα, ην παηδί εχθνια
κπνξεί λα πέζεη ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ζχκα Bulling θαη γεληθφηεξα λα
ηξαπκαηηζηεί ςπρνινγηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη γνλείο ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ηηο
πξνθπιάμεηο ηνπο θαη λα ειέγρνπλ αλά πάζα θαη ζηηγκή ηελ ρξήζε πνπ θάλεη ην
παηδί ηνπο ζην δηαδίθηπν γεληθφηεξα(ηδέξε, 2010).
Με ηελ έγθπξε ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε δηαδηθηχνπ,
«Facebook», βηληενπαηρληδηψλ θαη ηειεφξαζεο, κπνξεί λα απνθεπρζνχλ πνιιά
πξνβιήκαηα πνπ ζα ήηαλ θαζνξηζηηθάγηα ηε δσήηνπο.

1.2.2Είδε Αγσγήο

Φιλελεύθεπη αγυγή

Ζ Φηιειεχζεξε αγσγή έρεη ηηο αξρέο ηεο ζην Ρνπζζψ θαη πην πέξα είλαη κηα
εμέιημε ηεο σθξαηηθήο ζεψξεζεο ηεο αγσγήο. Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή
επηπρία ηνπ καζεηή, ζεβφκελε ηα αηνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη ηδηαηηεξφηεηεο,
ρσξίο φκσο λα ελαληηψλεηαη ζηελ άξρνπζα ηάμε. Έρεη ραξαθηήξα θπξίσο αηνκηθφ
θαη ηδησηηθφ. Γηα λα επηπρήζεη ην παηδί πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηε
θχζε ηνπ, ρσξίο εμαξηήζεηο απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Καζψο είλαη κηα θαζαξά
αηνκηθή παηδαγσγηθή, ην άηνκν δηαπαηδαγσγείηαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θαη
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θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην βαζκφ, φκσο, πνπ ηνπ επηηξέπεη ε αηνκηθή ηνπ
ηδηαηηεξφηεηα (Σζνπξέθεο, 1987).

οζιαλιζηική αγυγή

Ζ νζηαιηζηηθή αγσγή αθνινπζεί ηελ Πιαησληθή αληίιεςε θαη μεθηλάεη,
αληίζεηα, απφ ην ζχλνιν θαη θαηαιήγεη ζην άηνκν. Δθφζνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Nohl
(1978), ην άηνκν αλήθεη ζε έλα ζχλνιν, ε αηνκηθή νινθιήξσζε είλαη δπλαηή
κφλν κέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ. Ο Μαξμ, φπσο θαη ν Αξηζηνηέιεο,
πίζηεπε πσο ην άηνκν είλαη θνηλσληθφ νλ θαη ε απηναπειεπζέξσζή ηνπ νδεγεί
ζηελ ηαχηηζή ηνπ κε ην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγσγή έρεη
θαζαξά ςπρνινγηθφ θαη βηνινγηθφ ραξαθηήξα. Σν παηδί καζαίλεη λα ζέβεηαη θαη
λα βνεζάεη ην πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα εξγάδεηαη γηα ην θνηλφ
θαιφ. Κχξηνη εκπλεπζηέο είλαη νη Blonski, Wygotskj, Arjamow. Λέμεη θιεηδηά είλαη
ε ζπιινγηθφηεηα, ην ζχλνιν, θνηλσληθφ νλ, θνηλφ θαιφ (Σζνπξέθεο, 1987).

Αγυγή για ηην Διπήνη

Βάζε ηεο αγσγήο απηήο είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ απφ θνηλσληθνχο
δεζκνχο θαη απφ ζρέζεηο εμάξηεζεο θαζψο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εγψ ηνπ
παηδηνχ θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα απηή ζα αλαπηπρζεί κέζα απφ
ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ. Κχξηνο εκπλεπζηήο ηνπ κνληέινπ
απηνχ είλαη ν Neill (1975), ν νπνίνο είδε ηελ ειεπζεξία σο απνθιεηζηηθφ κέζν
αγσγήο. Βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε απαιιαγή ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο απφ ηελ
θεδεκνλία, ην δπλάκσκα ησλ ηθαλνηήησλ γηα ιήςε θαη εθηέιεζε απνθάζεσλ θαη
ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. Ο Roth(1982) ιέεη ζπγθεθξηκέλα: “Γηα λα έρνπκε
ειεχζεξα άηνκα, πξέπεη λα έρνπκε θαη ειεχζεξε θνηλσλία”.
Σν αίζζεκα ηεο εηξήλεο ζα αλαπηπρζεί κε ηελ αλάπηπμε φρη κφλν ελφο
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πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ελφο θνηλσληθνχ εγψ. Δρζξφο ηνπ θηιειεχζεξνπ πλεχκαηνο
ησλ αηφκσλ θαη ησλ ιαψλ είλαη ε δνπιηθφηεηα, ν θαλαηηζκφο, ε κηζαιινδνμία, ε
απηαξρηθφηεηα, ε αηνκηθφηεηα, ν δνγκαηηζκφο θαη ε έιιεηςε δηάζεζεο γηα
πξαγκαηηθφ δηάινγν. Ο Esser (1973) ιέεη ζπγθεθξηκέλα πσο έλα άηνκν πνπ δελ
έρεη αλαπηχμεη θηιεηξεληθφ θξφλεκα, δελ έρεη νινθιεξψζεη ηε κφξθσζή ηνπ,
γηαηί δελ έρεη αλαπηχμεη ηηο αλζξσπηζηηθέο αξεηέο (Σζνπξέθεο, 1987).

Ανηιαςηαπσική Αγυγή

Ζ αληηαπηαξρηθή αγσγή θαηαπνιεκά ην κνλφινγν ηνπ δαζθάινπ, ζηξέθεηαη
έλαληη ζε θάζε κνξθή απηαξρηθήο αγσγήο θαη ζε θάζε εμάξηεζε θαη
θαηαλαγθαζκφ.

Πξνσζείηαη

ε

ειεχζεξε

εθδήισζε

ηνπ

καζεηή

ζηηο

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, κε ζθνπφ λα νδεγεζεί ζηαδηαθά ζηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο
ηνπ θαη ζηελ απηνπεηζαξρία. Απνηειέζκαηα ηεο αγσγήο απηήο είλαη θαη ε
αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο ηνπ, ησλ απνθάζεψλ ηνπ, ζηελ επξεία γλψζε ηνπ
θφζκνπ γχξσ ηνπ θαη ζηελ ππεχζπλε επηινγή ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ.
Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη νξηδφληηεο, ζρέζεηο ηζνηηκίαο. Ζ αληηαπηαξρηθή
αγσγή απνξξίπηεη θάζε κνξθή απζεληίαο θαη ζέηεη ζην θέληξν ην παηδί
(Σζνπξέθεο, 1987).

2Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ –ΔΙΓΗ
Σν αλαπηπζζφκελν άηνκν δέρεηαη θαζνξηζηηθή επίδξαζε απφ ην πιαίζην ηεο
νηθνγέλεηαο. Σα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνζπζηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη
ενηθνγελεηαθή ζπλνρή θαη ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα ε
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νηθνγελεηαθή ζπλνρή απνηειεί νπζηαζηηθά ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
ζχλδεζεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο απηνλνκίαο ηνπο.
Ο βαζκφο ζπλνρήο δελ είλαη ίδηνο ζηηο νηθνγέλεηεο κε απνηέιεζκα λα
παξαηεξνχκε δχν αθξαίεο εθδνρέο νηθνγελεηψλ ζηε κηα εθδνρή παξαηεξνχληαη
νηθνγέλεηεο κε πνιχ κεγάιε ζπλνρή δειαδή «αδηαθνξνπνίεηεο» νηθνγέλεηεο θαη
ππάξρεη πνιιέο θνξέο αθξαία ζπγρψλεπζε ηαπηνηήησλ ελψ ζηελ άιιε εθδνρή
παξνπζηάδνληαη νηθνγέλεηεο κε πνιχ ρακειή ζπλνρή

δειαδή ¨αζχλδεηεο ή

δηαιπκέλεο¨ νηθνγέλεηεο φπνπ ηα κέιε έρνπλ κεγάιε απηνλνκία(Γεσξγίνπ, 2000).
Οη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο δχν αθξαίεο
πεξηπηψζεηο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηξηφηεξνπο βαζκνχο ζπλνρήο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ζπλππάξρεη κηα ζρεηηθά πςειήζπλνρή καδί κε ηε ζρεηηθή απηνλνκία
ησλκειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ
ζπζηήκαηνο είλαη ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά φπνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο απνηειεί
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζρέζε γνλέα- παηδηνχ θαζψο θαη γηα ηελ
πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηηο έξεπλεο φηαλ ε γνλετθή
ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ελέξγεηεο φπσο ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε,
απνδνρή, δηάινγν, ειεγρφκελε απηνλνκία θαη πςειέο πξνζδνθίεο παξαηεξείηαη
ζεηηθή επίδξαζε (Γεσξγίνπ, 2000).

2.1 Τύποι οικογένειαρ

Οη θνηλσληθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ θπξίσο δεθαεηηψλ επέθεξαλ ζεκαληηθέο
αιιαγέο γεληθφηεξα ζηελ νηθνγέλεηα θαη εηδηθφηεξα ζηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο
(Μπξνχκνπ, 2010), ε νπνία πιένλ εκθαλίδεηαη κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο

θαη νη νπνίεο επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Δίλαη
πιένλ εκθαλέο ην γεγνλφο, φηη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο νηθνγέλεηαο ράλνπλ
έδαθνο.
Οη παξαδνζηαθέο νηθνγέλεηεο κεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ελψ νη κνλνγνλετθέο απμάλνληαη ζπλερψο. Παξάιιεια έρεη απμεζεί θαηά
πνιχ ν αξηζκφο ησλ δηαδπγίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη λένη ηχπνη
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νηθνγέλεηαο (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 1999). πλεπψο, νη ηχπνη νηθνγέλεηαο πνπ
δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ή απνηεινχλ ήδε
παξαδνζηαθά πξφηππα πάλσ ζηα νπνία «παηνχλ» νη λεφηεξνη άλζξσπνη είλαη:

Παηπιαπσική Οικογένεια

Ζ παηξηαξρηθή κνξθή νηθνγέλεηαο απνηεινχληαλ απφ ηνπο ζπδχγνπο θαη ηα πνιιά
παηδηά ηνπο, κε ηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο θαη ιεηηνπξγνχζε κε επηθεθαιή ηνλ
παηέξα θακίιηα, πνπ απνθάζηδε γηα φια ηα δεηήκαηα θαη αληηκεησπηδφηαλ απφ
φινπο κε ζεβαζκφ. Ζ παιηά κνξθή απηήο ηεο νηθνγέλεηαο δηαηεξείηαη ζε πνιιέο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζην αζηηθφ βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ε κνξθή ηεο
ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο έρεη κεηαβιεζεί ζε ππξεληθή (Καιιηληθάθε, 1992).

Παπαδοζιακή-Πςπηνική Οικογένεια

Ζ παξαδνζηαθή κνξθή νηθνγέλεηαο είλαη ε πην παιηά κνξθή νηθνγέλεηαο,
δεκηνπξγείηαη κε ην γάκν θαη απνηειείηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνγέλεηαο απηήο είλαη φηη νη γνλείο απνηεινχλ πξφηππν γηα
ηα παηδηά ηνπο ,ζε ζεκείν ηα αγφξηα λα ζπλεζίδνπλ λα κηκνχληαη ηνλ παηέξα θαη
ηα θνξίηζηα ηελ κεηέξα ηνπο (Kelly, 1991). Αλαιφγσο ην θχιν θαη ηελ ειηθία
δίλνληαλ θαη νη αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ξφινη πνπ ζα είρε ην θάζε κέινο. Όπσο
είλαη θπζηθφ ν άληξαο αλαιακβάλεη έλα κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο θαη κηα
δπζαλάινγε επζχλε ζε ζρέζε κε ηε γπλαίθα. Οη γπλαίθεο αζρνινχληαλ κε ηηο
εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνχ θαη κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ (Σζανχζεο, 1993).
Καηά ζπλέπεηα, ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο ην αγφξη αλαζξέθεηαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα γίλεη ν αξρεγφο, ν ηξνθνδφηεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα παίξλεη ηηο
απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. Σν θνξίηζη πξννξίδεηαη γηα άμηα νηθνδέζπνηλα,
πεηζαξρεκέλε ζχδπγνο θαη κεηέξα, πνπ ζα δηαηεξεί θαη ζα αλαπαξάγεη ηνπο
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ζηεξενηχπνπο ξφινπο ησλ δπν θχισλ: ν άληξαο καρεηήο έμσ απφ ην ζπίηη θαη ε
γπλαηθά ππεχζπλε ζην ζπίηη (Υνπξδάθε, Μαξνχδα & ηαχξνπ, 1989). ηνλ ηχπν
νηθνγέλεηαο απηνχ, κφλν ν άληξαο κπνξνχζε λα δηαθφςεη θαη λα ιήμεη ηνλ γακήιην
δεζκφ θαη ε γπλαίθα αθνινπζνχζε ρσξίο αληηξξήζεηο ηελ απφθαζε ηνπ ζπδχγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε γπλαηθά απνθάζηδε λα ρσξίζεη, δε γηλφηαλ απνδεθηφ
(Καιηζνχλε-Νφβα, 2004). Θεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε απηή ε ππεξνρή ηνπ άληξα,

εθφζνλ δελ ππάξρεη θαλέλαο θπζηθφο λφκνο πνπ ζέηεη ηνλ άληξα ππεξάλσ ηεο
γπλαίθαο («Οηθνγελεηαθφο χκβνπινο», 1996).
Ζ παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο κπνξεί λα δηαθξηζεί:
 νηθνγέλεηα κε ηελ θιαζζηθή παξαδνζηαθή θαηαλνκή: ε γπλαίθα θξνληίδεη ην
ζπίηη θαη γηα ηελ ζσζηή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ελψ ν παηέξαο εξγάδεηαη
γηα λα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά.
 νηθνγέλεηα κε ηελ εκηπαξαδνζηαθή θαηαλνκή: ν άληξαο εξγάδεηαη εθηφο
ζπηηηνχ θαη ε γπλαίθα εξγάδεηαη εληφο ζπηηηνχ γηα λα θξνληίδεη ηα παηδηά
αιιά θαη εθηφο ζπηηηνχ γηα λα πξνθέξεη θαη απηή νηθνλνκηθά.
 νηθνγέλεηα δηπιήο ζηαδηνδξνκίαο: θαη νη δπν ζχδπγνη εξγάδνληαη εθηφο
ζπηηηνχ θαη ζπκβάινπλ ην ίδην ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ζηελ αλαηξνθή
ησλ παηδηψλ (Θενδσξνπνχινπ, 2003).

Μονογονεφκή Οικογένεια

Απνηειείηαη απφ έλα γνλέα θαη ην ηέθλν (ή ηέθλα) ηνπ. Οη κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο πξνθχπηνπλ απφ ζάλαην ηνπ ελφο γνλέα, απφ δηαδχγην ή ρσξηζκφ.
Γεκηνπξγνχληαη αθφκα, φηαλ έλα αλχπαληξν άηνκν αλαηξέθεη ηα παηδηά κφλν ηνπ.
ηηο ζχγρξνλεο Γπηηθέο θνηλσλίεο, ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (ηδηαίηεξα απηή πνπ
ν γνλέαοείλαη γπλαίθα) γίλεηαη φιν θαη πην ζπλήζεο θαη θνηλσληθά αλεθηή. ε
πνιιέοΠαξαδνζηαθέο

θνηλσλίεο

ε

αλχπαληξε

κεηέξα,

ελζαξξχλεηαη

ή

εμαλαγθάδεηαη λα παληξεπηεί, αιιηψο είλαη ππνρξεσκέλε λα δψζεη ην παηδί ηεο γηα
πηνζεζία. Καη ζε απηέο σζηφζν γίλεηαη φιν θαη πην ζχλεζεο κηα κεηέξα λα
αλαηξέθεη ε ίδηα ηα παηδηά ηεο, κε θάπνηα βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο ηεο (Γθνπξιία,,
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θηαζίηνπ & Σεθξσλίδεο, 2013-2014).

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην θαηλφκελν λα βιέπνπκε κία κεηέξα λα κεγαιψλεη
κφλε ηεο ην παηδί ηεο (ή ηα παηδηά) είλαη ζχλεζεο θαη δελ ζεσξείηαη πιένλ
θαηαθξηηέν. Αληηζέησο, είλαη αξθεηά απνδεθηή πιένλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν
θαη απφ ην Κξάηνο, φπνπ κε θάζε επθαηξία πξνζπαζεί λα εληζρχζνπλ είηε πιηθά
είηε νηθνλνκηθά (αλεχξεζε εξγαζίαο) ηηο κεηέξεο απηέο. ε κηα ηέηνηα νηθνγέλεηα
(κνλνγνλετθή), ην παηδί ππάξρεη πεξίπησζε λα ηαπηηζηεί κε ηελ κεηέξα ηνπ θαη λα
απνκνλψλεηαη απφ ηνλ πεξίγπξν(Cole, 2002).
Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε θαη ην γεγνλφο φηη θαη νη παηέξεο πιένλ έρνπλ αιιάμεη
θαηά πνιχ ηνλ ξφινο ηνπο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ο ζχγρξνλνο
παηέξαο, ζήκεξα, αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηα παηδηά ηνπ (εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη κειέηε καζεκάησλ), θαζψο βνεζά θαη ηελ ζχδπγν ηνπ κε ηηο
νηθηαθέο δνπιεηέο (Κξαζαλάθεο & Παζράιεο, 1996).

Υυλή οικογένεια

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη ε καθξά απνπζία ηνπ ελφο απφ
ηνπο ζπδχγνπο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη δηάζπαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
ελφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ
νηθνγελεηψλ είλαη νηθνγέλεηεο λαπηηθψλ θαη εκπφξσλ (Νφβα-Καιηζνχλε, 2004).

Μεικηή οικογένεια

Ζ κεηθηή νηθνγέλεηα ζρεκαηίδεηαη φηαλ νη γνλείο ρσξίδνπλ ζπλήζσο θαη μαλά
παληξεχνληαη κε άιινπο ζπληξφθνπο. Ο ηχπνο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο έρεη θάλεη
ηελ εκθάληζε ηνπ δπλακηθά πιένλ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ απμεζεί ηα δηαδχγηα.
ηηο Ζ.Π.Α, νη κεηθηέο νηθνγέλεηεο είλαη πην δηαδεδνκέλεο, δηφηη παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηα δηαδχγηα θαη νη γάκνη (Νφβα- Καιηζνχλε, 2004).
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Θεηή οικογένεια

Απφ ηα αξραία ρξφληα θηφιαο ε πηνζεζία απνηειεί έλαλ ηξφπν πιήξνπο έληαμεο
ελφο παηδηνχ ζε κηα νηθνγέλεηα άιιε απφ ηελ βηνινγηθή ηνπ. Με ηελ δηαδηθαζία
ηεο πηνζεζίαο, ην πηνζεηεκέλν παηδί «αλήθεη» ζηνπο γνλείο πνπ ην πηνζεηνχλ θαη
έρεη απηνκάησο ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κε θάζε παηδί – δειαδή θαη
νη γνλείο ηνπ θαηά θάπνην ηξφπν «ηνπ αλήθνπλ» εμίζνπ (Κνπζίδνπ,1989).

Ανάδοση Οικογένεια

Ζ αλάδνρε νηθνγέλεηα δελ είλαη ηφζν ζπρλφ θαηλφκελν αιιά είλαη πιένλ επξχηαηα
δηαδεδνκέλε ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Με ηνλ φξν αλάδνρε νηθνγέλεηα, ελλννχκε ηελ
πεξηζηαζηαθή θχιαμε ελφο παηδηνχ (π.ρ. ην baby-sitting ή κηα βξαρχρξνλε
θηινμελία) κέρξη θαη ηελ πιήξε αλάιεςε ελφο παηδηνχ απφ κηα νηθνγέλεηα πνπ δελ
είλαη ε βηνινγηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Με ηελ αλαδνρή ν βηνινγηθφο γνληφο κπνξεί λα
θάλεη κηα αλεπίζεκε ζπκθσλία κε ηνλ ελήιηθν πνπ είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδεη ην
παηδί ηνπ αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ θνηλσληθφ ή θαη ζεξαπεπηηθφ ζεζκφ, ν
νπνίνο επηρνξεγείηαη θαη ειέγρεηαη απφ ην θξάηνο, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ηα παηδί
ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα (Νφβα-Καιηζνχλε,2004).
Ζ αλαδνρή κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλή ή κφληκε. Σν παηδί έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
κείλεη ζηελ αλάδνρε νηθνγέλεηα φζν απηφ επηζπκεί (απφ πνιιά εψο ιίγα ρξφληα).
Μεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ απηψλ παξακέλεη ζηηο αλάδνρεο νηθνγέλεηεο θαη
κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπο, ρσξίο φκσο ε θαηάζηαζε απηή λα πξνθαιεί ηελ αιιαγή
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πηνζεζίαο (απηφ
απνηειεί θαη κηα πνιχ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ πηνζεζίαο θαη αλαδνρήο) (ΝφβαΚαιηζνχλε,2004) .
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Γιεςπςμένη οικογένεια

Ζ δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ ηνπο γνλείο, ηα παηδηά θαη άιινπο
ελήιηθεο ζπγγελήο, φπσο παππνχδεο γηαγηάδεο ζείνπο θαη ζείεο. Απηφο ν ηχπνο
νηθνγέλεηαο είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ζηα
πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ (Νφβα- Καιηζνχλε, 2004).

2.2 Τύποι γονέυν
Με ηνλ φξν ηππνινγία γνλέσλ, θαηαηάζζνληαη αλαιφγσο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
εκθαλίδεη ν θάζε γνληφο ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο. Ζ θάζε θαηεγνξία γνλέσλ
πξνζδηνξίδεη θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά
ηνπο (Baumrind, 1967).

Αςηαπσικοί γονείρ

χκθσλα κε ηνπο Maccoby θαη Martin (1983), νη απηαξρηθνί γνλείο είλαη απηνί
πνπ είλαη απαηηεηηθνί θαη ζέινπλ λα έρνπλ πάληα ηελ εμνπζία κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα.

Αζθνχλ

ζεκαληηθφ

έιεγρν

ζην

παηδί,

αδηαθνξψληαο

αλ

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Θέηνπλ ππεξβνιηθνχο θαη αδηθαηνιφγεηνπο
πεξηνξηζκνχο κε απνηέιεζκα αλ δελ ππαθνχεη ην παηδί ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο λα
γίλνληαη ηηκσξεηηθνί (Παππά, 2006).
Οη απηαξρηθνί γνλείο έρνπλ πςειφ βαζκφ απαηηήζεσλ, ζέηνπλ απζηεξνχο θαλφλεο
θαη πξνζδνθνχλ απφιπηε ππαθνή απφ ην παηδί ηνπο. Οη απαηηήζεηο ηνπο είλαη ηφζν
πνιιέο θαη κεγάιεο, πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Οη ίδηνη είλαη
απνθαζηζηηθνί θαη απφιπηνη ζηηο ζέζεηο θαη ζηηο απφςεηο ηνπο, ζέηνπλ ζηφρνπο θαη
θεξδίδνπλ ζρεδφλ θάζε πξφθιεζε. Απηνί νη γνλείο ζεσξνχλ φηη είλαη γελλεκέλνη
ληθεηέο θαη ληψζνπλ άλεηα κφλνλ φηαλ έρνπλ νη ίδηνη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο.
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Καη θπζηθά, ζέινπλ πάζε ζπζία ην παηδί ηνπο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
ληθεηψλ (Belsky, 1984).
Σέηνηνπ ηχπνπ γνλέαο, φηαλ ην παηδί ζα γπξίζεη απφ ην ζρνιείν, γηα παξάδεηγκα,
ζα ξσηήζεη «Ση βαζκφ πήξεο ζήκεξα;», ελψ ν δεκνθξαηηθφο γνλέαο ζα ην ξσηήζεη
«Πσο πέξαζεο ζην ζρνιείν ζήκεξα;». Ζ πξσηηά θαη ε άξηζηε επίδνζε έρεη χςηζηε
αμία γηα ηνλ απηαξρηθφ γνλέα θαη φρη κφλν ζε φηη αθνξά ηελ ζρνιηθή επίδνζε
αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο π.ρ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αζιήκαηα, ρφκπη)
(Υνπξδάθε, 1999).

Ο απηαξρηθφο γνληφο έρεη σο κέζν επηβνιήο ηελ ηηκσξία. Οη ηηκσξίεο απηέο κπνξεί
λα είλαη απιέο (π.ρ. επηπιήμεηο, εθθνβηζκφο, θσλέο) , νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφ
ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο νη πην ζπλήζεηο θαη αθίλδπλεο. Δχθνια κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηνχλ θαη «παξαδνζηαθνχ ηχπνπ». Πνιινί είλαη νη γνλείο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηψξα θαη παιαηφηεξα αθφκε απηνχ ηνπ είδνπο ηηκσξίεο
(Υνπξδάθε, 1999).

Δμαηηίαο ηνπ ρεηξηζκνχ απηνχ, ηα παηδηά ησλ απηαξρηθψλ γνληψλ ζπλήζσο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ
παηδηψλ απηψλ ληψζνπλ έλα αίζζεκα ηνπ αληθαλνπνίεηνπ. Απφ ηελ πίεζε πνπ
δέρνληαη ζπλερψο, δελ είλαη επραξηζηεκέλα ζρεδφλ πνηέ θαη αο έρνπλ πεηχρεη ηνπο
ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη (Υνπξδάθε, 1999).
Γελ είλαη απφ ηα άηνκα πνπ ζέηνπλ ζηφρνπο γηαηη θνβνχληαη κελ δελ
εθπιεξσζνχλ ζην ηέινο. Αλ ζέζνπλ φκσο θαη δελ ηα θαηαθέξνπλ απνγνεηεχνληαη
θαη ακέζσο θπξηεχνληαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Γελ ζπγρσξνχλ εχθνια ηνλ
εαπηφ ηνπο, δείρλνληαο κηθξή αλνρή ζηε καηαίσζε (Υνπξδάθε, 1992). Σνπο
θπξηεχεη αθφκε ρακειή απηνεθηίκεζε, επηδεηθλχνπλ εζσζηξέθεηα θαη δελ
εκπηζηεχνληαη ηνπο άιινπο, ζπκπεξηθέξνληαο πνιιέο θνξέο θηφιαο κε
επηζεηηθφηεηα (Παππά, 2006).
Σέινο, απνθεχγνπλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, θνβνχκελνη ηελ απνηπρία θαη
θπξηαξρνχληαη ζπλερψο απφ έληνλν θφβν θαη άγρνο θαη δελ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ
απζνξκεηηζκφ ηνπο. Με ηελ ζηάζε πνπ θξαηνχλ νη γνλείο ηνπο δελ ληψζνπλ
αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά γηα ηελ αγάπε ηνπο κε απνηέιεζκα λα δεηιηάδνπλ, λα
δηζηάδνπλ θαη λα ακθηηαιαληεχνληαη πξηλ απφ θάζε ιήςε απφθαζεο (Παππά,
2006).
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Ανεκηικοί – επιεικείρ γονείρ
Ζ θαηεγνξία ησλ γνληψλ απηψλ δηαθξίλεηαη απφ ηελ έληνλε αγάπε ησλ παηδηψλ
ηνπο. Δίλαη νη γνλείο πνπ είλαη ήπηνη θαη ζπγθαηαβαηηθνί ζηηο θξίζεηο ηνπο. Δίλαη
αληίζεηνη ησλ απζηεξψλ γνληψλ. πγρσξνχλ εχθνια ηα παηδηά ηνπο, φηαλ
ζθάιινπλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα έρνπλ θαιή επαθή καδί
ηνπο. Καη απηνί νη γνλείο, φπσο νη απζηεξνί παξαθηλνχληαη απφ ηελ ππεξβνιηθή
ηνπο αγάπε γηα ηα παηδηά. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη νη απζηεξνί γνλείο
πξνζπαζνχλ λα ηελ θξχςνπλ φζν πην θαιά κπνξνχλ, ελψ νη επηεηθείο γνλείο ηελ
δηαιαινχλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηελ πξνζθέξνπλ απιφρεξα ζηα παηδηά ηνπο,
ρσξίο λα ηα ηηκσξνχλ θαη λα ηα πηθξαίλνπλ θαζφινπ (Canitz, 1980).
Οη αλεθηηθνί-επηεηθείο γνλείο δελ είλαη απαηηεηηθνί θαη αληηκεησπίδνπλ κεγάιε
δπζθνιία λα πνπλ «φρη» ζην παηδί ηνπο. Δίλαη ελζαξξπληηθνί ζηηο επηινγέο ησλ
παηδηψλ, ρσξίο λα επεκβαίλνπλ, αθήλνληαο ηα λα επηιέγνπλ κφλα ηνπο γηα ηε δσή
ηνπο. Γελ νξηνζεηνχλ ηνλ ρξφλν ηνπ παηδηνχ (ψξα θαγεηνχ, χπλνπ, κειέηεο),
αθήλνληαο κεγάιε ειεπζεξία, αθφκε θαη ζηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ,
γίλνληαη απιψο ζεαηέο απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ (Maccoby & Martin, 1983).
Σα παηδηά αλεθηηθψλ γνλέσλ ηνπο δηαθαηέρεη κία πςειφηεξε απηνεθηίκεζε,

ζεκεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη έρνληαο
θαιχηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ηελ πνξεία φκσο βιέπνπκε λα πιήηηεηαη ε
απηνεθηίκεζή ηνπο, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Δίλαη πην πηζαλφ λα
παξνπζηάζνπλ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δελ ηα θαηαθέξλνπλ ηφζν θαιά
ζην ζρνιείν. Δπίζεο,είλαη πεξηζζφηεξν εγσθεληξηθά, παξνξκεηηθά, αλππάθνπα
θαη αλψξηκα, δπζθνιεχνληαο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη επζχλεο (Maccoby
& Martin, 1983).

Γελ έρνπλ αξθεηνχο θίινπο θαη εκθαλίδνληαη ππεξβνιηθά απαηηεηηθά θαη
εμαξηψκελα απφ ηνπο ελήιηθεο. Γηθαηνινγνχλ ζπλερψο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δε
αλαιακβάλνπλ επζχλε γηα ηπρφλ θαθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο. Γελ είλαη
ηδηαίηεξα ζπκπνλεηηθνί θαη δελ έρνπλ κάζεη λα δίλνπλ νη ίδηνη, κε απνηέιεζκα λα
κελ δηακνξθψλνπλ ηζφηηκεο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο (Baumrind,
1991).
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Ανεκηικοί – αδιάθοποι γονείρ

ηελ θαηεγνξία απηή, ην πξψην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αλεθηηθφηεηα θαη
ην δεχηεξν είλαη ε αδηαθνξία θαη φρη ε επηείθεηα. Οη γνλείο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ
εκπιέθνληαη ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, θηάλνληαο ζε ζεκείν λα αδηαθνξνχλ
θηφιαο. Αθήλνπλ ηα παηδηά λα πξάηηνπλ ειεχζεξα φπσο απηά επηζπκνχλ, ρσξίο λα
ηα παξαθνινπζνχλ θαη λα ηα επηηεξνχλ (Παππά, 2006).
Σα παηδηά απηά είλαη ζπλήζσο αληηθνηλσληθά, πην αλψξηκα, αληηκεησπίδνληαο
δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο, ελψ ζπλήζσο αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα
παξακέιεζε θαη θαθνπνίεζε (Παππά, 2006). Δμαηηίαο ηεο ζηάζεο ησλ γνληψλ, ηα
παηδηά είλαη επηζεηηθά, δελ έρνπλ φξηα θαη θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιινπο
λα πηνζεηήζνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Γεσξγίνπ,2002).

Γημοκπαηικοί γονείρ

Οη δεκνθξαηηθνί γνλείο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αζθνχλ έιεγρν κε επέιηθην ηξφπν
θαη ελζαξξχλνπλ ην παηδί λα είλαη αλεμάξηεην, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα θαη φξηα ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Θεσξνχλ φηη ε ιεθηηθή επηθνηλσλία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
ζπδήηεζε, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ινγηθά επηρεηξήκαηα,
δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβνπιέο ζην παηδί (Νηξάηθσξο, 1985).
Σα παηδηά ησλ δεκνθξαηηθψλ γνλέσλ ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζην
γλσζηηθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε άιια παηδηά. Σνπο δηαθαηέρεη επηκνλή φζνλ αθνξά
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ ζέηνπλ θάζε θνξά, ζεκεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν
θαιέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη γηα ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο
θαη γηα ηνλ απηνέιεγρν, νπνίνο ηα βνεζά λα αληηζηέθνληαη ζηελ πηνζέηεζε
δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Berk, 1996).
Τπεξαζπίδνπλ θαη αθνινπζνχλ ηηο θαζνδεγεηηθέο κνξθέο ειέγρνπ, φπνπ
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απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο αιιά απμάλεηαη ε πνηφηεηα ζρέζεο κε ηα παηδηά
ηνπο. Μέζα απφ ηελ ζπδήηεζε γηα δηάθνξα ζέκαηα ν δεκνθξαηηθφο γνλέαο
πξνζπαζεί λα βάιεη φξηα, αθνχ πξψηα αθνχζεη θα ζεβαζηεί ηελ άπνςε ηνπ
παηδηνχ (Παππά, 2006). Σέινο, ελζαξξχλνπλ ηελ αλεμαξηεζία, δηφηη πηζηεχνπλ φηη
είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα ελδπλακσζεί ε απηνλνκία θαη ε αηνκηθφηεηα ηνπ.
Σέινο, δηακνξθψλνπλ απινχο θαλφλεο θαη δηαηππψλνπλ ινγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ή ησλ νξίσλ πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί (Παππά, 2006).

Νεςπυζικοί γονείρ

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ απηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε ππεξβνιή, φζνλ
αθνξά ηελ επεξεζηζηηθφηεηα θαη ηελ γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο. Με ηελ παξακηθξή
αθνξκή πνπ ζα ηνπο δψζεη ην παηδί (π.ρ. αηαμία, θαθή επίδνζε ζην ζρνιείν θ.α),
δεκηνπξγνχλ ακέζσο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο κέζα ζην ζπίηη. Όπσο αλαθέξεη ν
Smyrnoff ζην βηβιίν ηνπ «Οη λεπξσηηθνί γνλείο» (Υνπξδάθε, 1999)«νη γνλείο
κνινλόηη γλσξίδνπλ όηη ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηνπ παηδηνύ έρεη κηθξήβαξύηεηα, ε
αλάγθε ηνπο γηα ηελ ειεπζέξσζε ηεο λεπξηθόηεηαο ηνπο είλαη ηόζνκεγάιε πνπ
αξρίδνπλ λα θσλάδνπλ, λα απεηινύλ, λα ηηκσξνύλ, ή αθόκα θαη λαρηππνύλ ην
παηδί».
Απηφο ν ςπρνινγηθφο ηχπνο γνλέα πξνθαιεί δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζην παηδί.
πγθεθξηκέλα, απηφ θέξεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο εμίζνπ λεπξηθνχ,
επεξέζηζηνπ, επηθπιαθηηθνχ θαη θνβηζκέλνπ παηδηνχ. Δπηπξφζζεηα, κ‟ απηφ ηνλ
ηξφπν ελδέρεηαη νη θαθέο ζπλήζεηεο ηνπ παηδηνχ, νη απξνζεμίεο θαη ε θαθή
επίδνζε ηνπ ζην ζρνιείν, δηαξθψο λα απμάλνληαη. χκθσλα κε ηνλ Υνπξδάθε
(1999), ε επηξξνή απηνχ ηνπ γνλέα, εθδειψλεηαη θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ
παηδηνχ, ην νπνίν δπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη θαη λα βξεη ιχζεηο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαθχπηνπλ ζηε δσή ηνπ. πλεπψο, ε λεπξηθφηεηα ησλ
γνλέσλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ
παηδηνχ (Υνπξδάθε, 1999).
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Φιλόδοξοι γονείρ

Χο θηιφδνμνη ραξαθηεξίδνληαη νη γνλείο νη νπνίνη έρνπλ σο γλψκνλα ηηο δηθέο ηνπο
δπλαηφηεηεο θαη επηζπκίεο, ρσξίο λα εμεηάδνπλ εάλ απηέο ζπκπίπηνπλ θαη κε ηνπ
παηδηνχ ηνπο. Οη επηζπκίεο ησλ γνληψλ απηψλ είλαη ζπλήζσο απφξξνηα
απσζεκέλσλ θαηαζηάζεσλ, καηαηψζεσλ θαη απνζηεξήζεσλ ηεο δηθήο ηνπο
παηδηθήο ειηθίαο. Μεηαβηβάδνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο
ζην παηδί θαη απαηηνχλ λα απνθηήζεη ηα πξάγκαηα πνπ νη ίδηνη δελ θαηάθεξαλ λα
έρνπλ, κε επηηξέπνληαο λα απνθηήζεη ην παηδί ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη
θάλνληαο αδχλαην λα μεδηπιψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ δπλακηθφ (Γεξβίζζεο, 1984).
Γχν είλαη νη πην ζπρλέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ησλ θηιφδνμσλ γνλέσλ
πνπ θπξηαξρνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Μάλν (1997),
1. είηε επηζπκνχλ «λα θάλεη ην παηδί ηνπο, φηη έθαλαλ θαη νη ίδηνη»,
2. είηε επηζπκνχλ «λα θάλεη ην παηδί ηνπο, φηη δελ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ νη
ίδηνη».
Οη γνλείο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ζπλήζσο είλαη άηνκα
επηηπρεκέλα, κε πνιιέο ηθαλφηεηεο θαη ην ίδην επηζπκνχλ θαη γηα ην παηδί ηνπο.
Δμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο ηνπο επηβάινπλ ζην παηδί λα αθνινπζήζεη
ηελ ίδηα πνξεία δσήο κε ηελ δηθή ηνπο (Μάλνο, 1997).
Οη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ζπλήζσο είλαη άηνκα πνπ γηα
πνηθίινπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθνχο, δελ θαηάθεξαλ λα
πξνζθέξνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο απηφ πνπ επηζπκνχζαλ. Έηζη, κεηαθέξνπλ ηα
αλεθπιήξσηα φλεηξα ηνπο ζην παηδί ηνπο, κε ζθνπφ λα δήζεη εθείλν φηη δελ
θαηφξζσζαλ νη ίδηνη (Μάλνο, 1997).
Σν παηδί ησλ θηιφδνμσλ γνληψλ βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε. Αλ δηαζέηεη ηηο
ηθαλφηεηεο θαη είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γνληψλ ηνπ, ηφηε
ην πξφβιεκα δελ είλαη ηφζν κεγάιν. Απηφ φκσο δελ είλαη θάηη πνπ ην βιέπνπκε λα
ζπκβαίλεη αξθεηά ζπρλά. ηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο ην παηδί δελ έρεη ηηο
αλάινγεο ηθαλφηεηεο γηα λα αληεπεμέιζεη ζε απηά πνπ ηνπ δεηάλε, κε απνηέιεζκα
απηνχ είλαη λα αηζζάλεηαη φηη είλαη αδχλακνο θαη λα απνγνεηεχεηαη. Σέινο,
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ληψζεη ηχςεηο θαη ελνρέο, αθνχ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ
γνληψλ ηνπ (Υνπληνπκάδε, 1998).

Τπεππποζηαηεςηικοί γονείρ

Ζ κεηέξα έρεη ηε ηάζε λα εθδειψλεη ππεξπξνζηαηεπηηθή ζπκπεξηθνξά,
πεξηνξίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ειεχζεξε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ. Οη ππεξπξνζηαηεπηηθνί γνλείο δηαθαηέρνληαη ζπλερψο
απφ έληνλν άγρνο θαη αλεζπρία ζρεηηθά κε ην παηδί θαη επηδεηνχλ ζπλερψο ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιήξε ελεκεξφηεηα γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε δσή ηνπ
παηδηνχ (Μηζέι, 1981).
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ απηψλ κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα επηθέξεη
ζην παηδί. Με ην έληνλν άγρνο θαη ηελ αλεζπρία, ην παηδί απηνκάησο θνβάηαη λα
αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη επζχλεο, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλεξγαζίαο κε άιινπο. Όζν ζπλερίδεηαη απηή ε ζηάζε, ην παηδί αλαπηχζζεη κία
ππνηαθηηθή ηαθηηθή, ην νπνίν ζα ππαθνχεη παζεηηθά ηνπο γνλείο ηνπ ζηελ παηδηθή
ειηθία θαη φζν κεγαιψλεη ηνλ εξγνδφηε ή ηνλ ζχληξνθν, κε κπνξψληαο λα
εθθξάζεη ειεχζεξα ηα δηθά ηνπ «ζέισ» γηα ηε δσή ηνπ (Υνπληνπκάδε, 1994 &
Υνπξδάθε, 1992).

Δσθπικοί γονείρ

Οη γνλείο απηνί αζθνχλ ζπρλά έληνλε θξηηηθή θαη κεγηζηνπνηνχλ ηα ζθάικαηα ηνπ
παηδηνχ. Σνλίδνπλ ζπλερψο ηα ειαηηψκαηα ηνπ θαη δηαπιεθηίδνληαη πνιχ ζπρλά
κεηαμχ ηνπο. ε θαζεκεξηλή βάζε, νη γνλείο απηνί είλαη νμχζπκνη, βίαηνη, ζθνδξνί
θαη ηξαρείο. Σα αίηηα πνπ θηάλνπλ ζε ηέηνηεο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζπλήζσο
ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα θαη νη αδπλακίεο ησλ
παηδηψλ λα θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα ηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ (Γηακαληφπνπινο,
1995).
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2.3 Δίδη διαπαιδαγώγηζηρ
ςναιζθημαηική διαπαιδαγώγηζη

Οη γνλείο νη νπνίνη ζέβνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, παίξλνπλ ζνβαξά
ππφςε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπο, είλαη επαίζζεηνη ζηελ
εθάζηνηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηνπ αθηεξψλνπλ ρξφλν φηαλ είλαη
ιππεκέλν ή ζηελαρσξεκέλν, ζα ιέγακε πσο εθαξκφδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
αγσγή θαη δηαπαηδαγψγεζε (Gottman, 2000).Σν είδνο απηήο ηεο δηαπαηδαγψγεζεο
δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν θαη ρξεηάδεηαη κεγάιε ππνκνλή θαη πξνζπάζεηα απφ
ηνπο γνλείο γηα λα ην εθαξκφζνπλ θαη ζηελ πξάμε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή
δηαπαηδαγψγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη πνιχ ζηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ(Gottman, 2000).

Αποζηαζιοποιημένη διαπαιδαγώγηζη

ε απηή ηελ πεξίπησζε νη γνλείο απνθεχγνπλ θαη παξαβιέπνπλ θάζε πξφβιεκα
θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο επηζπκψληαο κάιηζηα λα εμαθαληζηεί
γξήγνξα ην νπνηνδήπνηε πξφβιεκα απφ κφλν ηνπ. Πηζηεχνπλ πσο ε ιχζε ζα έξζεη
κε ηνλ ρξφλν θαη πξνβιέπνπλ ζε θάζε πεξηζπαζκφ ν νπνίνο ζα ηνπο ζέζεη καθξηά
απφ ην φπνην πξφβιεκα. Αηζζάλνληαη άβνια, πηέδνληαη,ενοχλούνται και υοβούνται
μήπως χάσουν το συναισθηματικό έλεγχο (Gottman, 2000).

Δπικπιηική – αποδοκιμαζηική διαπαιδαγώγηζη
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Οη γνλείο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ επηθξηηηθά θαη απνδνθηκαζηηθά πξνο ην παηδί,
έρνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο απνζηαζηνπνηεκέλνπο γνλείο, κφλν
πνπ έρνπλ πην αξλεηηθή αληηκεηψπηζε. Πηζηεχνπλ πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ “θαθνχ” παηδηνχ θαη πσο αληηδξνχλ έηζη δηφηη
πηζαλφηαηα ζέινπλ λα θεξδίζνπλ θάηη, θζάλνληαο κάιηζηα ζην ζεκείν λα
επηπιήμνπλ θαη λα ηηκσξήζνπλ ην παηδί ηνπο γηα ηελ έθθξαζή ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Οη γνλείο απηνί ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ ππαθνή ηνπ
παηδηνχ ζηνλ γνλέα – εμνπζία. Απηή ηνπο ε ζπκπεξηθνξά θαηαιήγεη ζε
ζπγθξνχζεηο γηα επίδεημε ηζρχνο (Gottman, 2000).

Δπιηπεπηική – παπασυπηηική διαπαιδαγώγηζη

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ γνληψλ απηψλ είλαη λα κελ ζέηνπλ φξηα, λα είλαη
παξαρσξεηηθνί θαη λα αξθνχληαη κφλν ζην λα πξνζθέξνπλ ειάρηζηε θαζνδήγεζε
ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη λα παξεγνξνχλ ην παηδί πνπ βηψλεη αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα. Οη γνλείο απηνί απνδέρνληαη ειεχζεξα θαη αλεμέιεγθηα θάζε
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο. Γελ δηδάζθνπλ ηξφπνπο θαη κεζφδνπο επίιπζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο κε απνηέιεζκα ην παηδί λα κελ καζαίλεη λα ιχλεη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ κφλν ηνπ νχηε ην πσο λα ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ
(Gottman, 2000).

εξοςαλική διαπαιδαγώγηζη

χκθσλα κε ηελ Καξαζαλάζε (1998) ε ζεμνπαιηθφηεηα νξίδεηαη ζαλ έλα
θπζηνινγηθφ θαη θπζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, αλαπφζπαζην
ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο. Απηφο ν ηνκέαο ινηπφλ, ρξεηάδεηαη πξνζνρή
θαη

ζεκαζία.

Δίλαη

πνιχ

ζεκαληηθφ
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λα

θαηαλνήζνπκε

ηελ

αλάγθε

δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ. ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε, ή ελλνηνινγηθά
επξχηεξα, δηαπιηθή αγσγή, θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ πνιινί παξάγνληεο, φπσο
ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη άιινη θνξείο. Θα πξέπεη σζηφζν λα γλσξίδνπκε
απαξαηηήησο δχν ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο αλ επηζπκνχκε λα επηηχρνπκε: Ζ γλψζε
ηεο πνξείαο ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ καο θαη ηελ θαηάθηεζε
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ.
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ γνλέσλ αιιά θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο σο πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη λα αθνχλ ηα παηδηά ηνπο, λα αξρίζνπλ πνιχ λσξίο, λα
κελ αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ ακάζεηα θαη ηελ άγλνηα, λα είλαη δεθηηθνί ζηηο
εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ, λα απνδέρνληαη ηνλ ξφιν ηνπο σο ζεμνπαιηθνί δάζθαινη
ησλ παηδηψλ, λα δεηνχλ ππνζηήξημε, λα κηιάλε πάληα θαη κε θπζηθφ ηξφπν, λα
βνεζάλε κε ην παξάδεηγκά ηνπο, λα εθηηκνχλ ηε δηθή ηνπο ζεμνπαιηθφηεηα θαη
ηέινο, λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο

δηαπξνζσπηθέο

ζρέζεηο

κε ηα παηδηά

(Καξαζαλάζε,1998).

3Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΓΟΝΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΠΑΙΓΑΓΩΓΗΗ
3.1 Ο πόλορ ηυν γονέυν ζηην εξέλιξη ηος παιδιού
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ ψζπνπ λα
ελειηθησζεί θαη λα σξηκάζεη παίδνπλ νη γνλείο. Έρνληαο θαζεκεξηλή επαθή καδί
ηνπο αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο θαη άκεζα. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο
ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα σο ζπζηεκαηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο
ζρέζεο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηνχ. Όζε πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία ππάξρεη
αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζην παηδί, ηφζν βειηηψλνληαη νη ηθαλφηεηεο θνηλσληθήο
ζπλαλαζηξνθήο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε δπλαηή θνηλσληθή ζρέζε
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κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ (Runcan, Costantineanu, Lelics &Popa, 2012).
Οη γνλείο ζπλερίδνπλ λα είλαη ηα ζηαζεξά πξφηππα γηα ην παηδί, πηνζεηψληαο
ζηάζεηο, ψζηε λα ζεκειησζεί ζηελ πνξεία ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Ο ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο επηδέρεηαη αιιαγέο, κε απνηέιεζκα λα πεξλνχλ νη
ελήιηθεο αιιά θαη ηα παηδηά απφ δηάθνξα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη ε κεηαμχ ηνπο
αιιειεπίδξαζε λα επεξεάδεηαη, νδεγψληαο ζε ιεηηνπξγηθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο
θαηαζηάζεηο. Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα, αλαπηχζζνληαη νη πξψηνη γεξνί δεζκνί γηα
ην παηδί, απνθηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηηο θαηάιιειεο εκπεηξίεο
αιιειεπίδξαζεο.
Οη ζπλήζεηο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ
παηδηνχ ζχκθσλα κε ηελ Λακπξηαλίδνπ (2012) είλαη νη εμήο:
 εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ςπρνινγηθή σξηκφηεηα ησλ γνληψλ. Ζ σξηκφηεηα
απνθηάηαη απφ δηάθνξα ζπλήζσο βηψκαηα θαη δελ εμαξηάηαη πάληα απφ
ηελ ειηθία ηνπ γνλέα. Γηαζέηνληαο ςπρνινγηθή σξηκφηεηα, ν γνλέαο είλαη
ηθαλφο λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ηνπ, αθνχ
δηαζέηεη παξάιιεια απηνγλσζία, είλαη ηθαλφ αθφκε λα αζθεί απηνθξηηηθή,
λα παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ θαη λα έρεη ελζπλαίζζεζε (λα κπνξεί λα
κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ).
 Σν κνξθσηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν. Αλαιφγσο ηελ επαγγεικαηηθή
εμέιημε ησλ γνλέσλ, ηηο δηάθνξεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα δηάθνξα
ζέκαηα ηεο δσήο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ην παηδί ηνπο
επεξεάδεηαη θαηά πνιχ ε ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα ν ηξφπνο
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ.
 Οη νηθνλνκηθέο θαη νη επαγγεικαηηθέο δπζθνιίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην
θαζεκεξηλφ άγρνο, ε έληαζε θαη ε αλαζθάιεηα ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ηε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ. Τπάξρεη έληνλν άγρνο ζπλήζσο γηα ηελ
θαζεκεξηλή επηβίσζε αιιά θαη γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ γηα ην θαιχηεξν
δπλαηφλ κέιινλ ηνπ παηδηνχ. Σν άγρνο θαη ε έληαζε απηή κεηαθέξεηαη ζην
ζπίηη, επεξεάδνληαο ηελ ζρέζε ηνπο κε ην παηδί.
 Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη έληνλα ε επηζπκία ηεο κεηέξαο λα
εξγαζηεί θαη απηή, κε απνηέιεζκα λα εκπιέθνληαη θαη ηξίηνη ζηελ
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αλαηξνθή θαη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ (π.ρ. παηδηθφο ζηαζκφο,
παππνχδεο, baby-sitter). Σν παηδί, κπεξδεχεηαη θαη δελ απνθηά ηελ
θαιχηεξε δπλαηή δηαπαηδαγψγεζε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη
θαζεκεξηλφ ζηαζεξφ πεξηβάιινλ.
 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κεγάισζαλ νη ίδηνη νη γνλείο κέζα ζηηο νηθνγέλεηεο
ηνπο θαη αλαιφγσο ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ αθφκε θαη ηψξα κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα απηή. Ζ ζηάζε ινηπφλ απηή επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο ην παηδί.
 Ζ ζρέζε ησλ γνλέσλ σο δεπγάξη, ε θαηαλφεζε, ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε βνεζνχλ αξθεηά ζηελ θνηλή θαη ζσζηή
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ. Αλ δελ ππάξρεη νκαιή ζπδπγηθή ζρέζε, αιιά
αληηζέησο αξθεηά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο, ηφηε είλαη απαζρνιεκέλνη
κε ηα πξνβιήκαηα απηά θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ζσζηά ηηο
αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο κε ζπδπγηθά πξνβιήκαηα
δελ έρνπλ ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη
εμαηηίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
θαζεκεξηλή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
 Σν κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο. πλήζσο αλ ππάξρεη κφλν έλα ηέθλν δηαθέξεη
ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη δηαθνξεηηθή είλαη ε ζπκπεξηθνξά αλ
ππάξρνπλ πάλσ απφ δχν ηέθλα. Δπεξεάδεηαη αθφκε θαη αλ ππάξρεη έλαο
γνληφο εμαηηίαο δηαδπγίνπ – ζαλάηνπ.
 Δπαθή, επηθνηλσλία γηα αληαιιαγή ίδησλ αλεζπρηψλ, πξνβιεκάησλ θαη
εκπεηξηψλ κε άιινπο γνλείο.
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Γηα φια ηα παξαπάλσ ινηπφλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε ππεχζπλε ελεκέξσζε ησλ
γνλέσλ, φπνπ απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ηηο ζρνιέο γνλέσλ. Οη εμειίμεηο θαη νη αιιαγέο είλαη ξαγδαίεο θαη απηφο είλαη ν
ιφγνο πνπ ν ξφινο ηνπ γνλέα γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνινο, κε απνηέιεζκα λα
ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε θαη ζπρλφηεξε ππνζηήξημε.Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο φκσο
δε ζηακαηά εδψ. Ζ ζπκβνιή θαη ησλ δχν γνλέσλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ
πξέπεη λα είλαη εμίζνπ ε ίδηα. Ζ νηθνγελεηαθή αγσγή, πνπ αλακθίβνια απνηειεί
πξσηαξρηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, βάδεη ηα ζεκέιηα γηα ηε
ζπγθξφηεζε θαη δφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ε πνηφηεηα ηεο
εμαξηάηαη απφ ηηο ζρέζεηο ησλ ζπδχγσλ θαη ηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία. Δίλαη
γεληθά αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ε επζχλε θαη ησλ δχν γνλέσλ, εηδηθά ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα είλαη θαη θαζνξηζηηθή. Δίλαη
απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε θάζε νηθνγέλεηα δελ αζθεί ηελ ίδηα παηδαγσγηθή
επίδξαζε ζηα κέιε ηεο, δηφηη ε επίδξαζε απηή δηαθέξεη, αλαιφγσο ηελ βηνινγηθή
θαη ηε ςπρνινγηθή ζχλζεζε θαη ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηήλ
(Μεηνρηαλάθεο,2008).ηε δηαδηθαζία ηεο αγσγήο θαη ηεο κάζεζεο, θαηά ηα πξψηα

ρξφληα κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κεηέρνπλ ζρεδφλ κφλν νη γνλείο. Δίλαη νη
πξψηνη απνθιεηζηηθνί θαη θπζηθνί παηδαγσγνί, αθνχ ην άηνκν δέρεηαη ηελ άκεζε
επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.

Ο ξφινο

ηεο κεηέξαο θαη ηνπ

παηέξα είλαη ζεκαληηθνί θαη απαξαίηεηνη παξάγνληεο ζηελ δηαπαηδαγψγεζε θαη
ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Κηηζαξάο, 1988).
Ο ξφινο ηνπ γνλέα είλαη ν κνλαδηθφο ίζσο ξφινο γηα ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο δελ
εθπαηδεχεηαη, δελ πξνεηνηκάδεηαη γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επζχλεο πνπ απηφο
ζπλεπάγεηαη, αιιά βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αγάπε, ζην έλζηηθην θαη ζηνλ
απηνζρεδηαζκφ. Με ηελ παξνπζία ηεο κεηέξαο ην παηδί απηφκαηα ληψζεη
αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ψζηε λα εμειηρζεί ζην γισζζηθφ, ζην λνεηηθφ θαη
ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη.
Ζ ζρέζε ηνπ βξέθνπο – κεηέξαο ζεσξείηαη ε βάζε ηεο αλάπηπμεο ζε φινπο ηνπο
ηνκείο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Ζ ζρέζε απηή είλαη θαζνξηζηηθή
ζην λα δηακνξθσζεί κηα πγηνχο πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ
κεηέπεηηα δσή ηνπ αιιά θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ηνπ. Κξαηψληαο ε κεηέξα κία
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ζηάζε απνξξηπηηθή, ςπρξή, επηζεηηθή θαη γεκάηε αλαζθάιεηεο, ππάξρεη κεγάινο
θίλδπλνο ην παηδί λα παξνπζηάζεη θαθή ςπρηθή πγεία θαη θαηά ζπλέπεηα ρακειή
απηνεθηίκεζε. Οη γνλείο θαη θπξίσο ε κεηέξα πνπ πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε
ην παηδί, ηνλ πξψην θαηξφ ζπλήζσο, δίλνπλ ζην παηδί αζπλαίζζεηα φηη έρνπλ
εηζπξάμεη θαη νη ίδηνη ζηα παηδηθά ηνπο ρξφληα (Σζηάληεο & Μαλσιφπνπινο, 1987).
Οη ζηάζεηο πνπ θξαηά ε κεηέξα, εηδηθά ζε ηεηακέλεο ζηηγκέο, κεηαθέξνληαη
απηφκαηα ζην παηδί, θαζψο ηελ παξαηεξεί θαη αξθεηέο θνξέο ηαπηίδεηαη. Όηαλ
πξνβάιιεηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλήζσο, ε ζπδήηεζε, ε αγάπε, ν ζεβαζκφο,
ε εξεκία θαη ε ελζπλαίζζεζε βνεζνχλ ην παηδί λα αλαπηπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν. Όπσο επηζεκαίλεη ε Πελειφπε Γέιηα (1995), «ην παηδί γηα λα
αλαπηπρζεί έρεη αλάγθε από δέζηε όζν θαη ην ινπινύδη έρεη αλάγθε από ήιην ηε
δέζηε απηή ζα ηε βξεη κνλάρα ζηελ αγάπε ηεο κεηέξαο» (ζει. 16).
χκθσλα κε ηνπο Σζηάληε θαη Μαλσιφπνπιν (1986), έρεη ππεξηνληζηεί ε
«επζχλε» ηεο κεηέξαο, κε αλάινγε ππνηίκεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο επζχλεο ηνπ
παηέξα. Πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ, έλαο απφ απηνχο είλαη ν
Παξαζθεπφπνπινο (1985), φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ
παηέξα-κεηέξα ζηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ.
Ο ξφινο ηνπ παηέξα είλαη αξθεηά δχζθνινο θαη πνιπζχλζεηνο. Πνιινί
αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ παηέξα, γηαηη δελ κπνξεί
εχθνια λα πξνζδηνξηζηεί. χκθσλα κε ηνλ Camfield (1990), ηζρπξίδεηαη φηη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ παηέξα κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην
εμαξηάηαη απφ α) ηε ζσζηή θαη ηε ζεηηθή ζηάζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ ξφινπ
απηνχ, β) απφ ηελ απηνγλσζία ηνπ, ψζηε λα κπνξεί ακέζσο λα αληηιακβάλεηαη ηηο
ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, γ) ηε ςπρνινγηθή σξηκφηεηα, ψζηε λα κπνξεί λα
ζηαζεί σο ελήιηθαο θαη λα δηαπαηδαγσγήζεη ζσζηά ην παηδί ηνπ, δ) απφ ην λα
είλαη ηθαλφο λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο δηαζέζεηο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ
πξνθαινχλ ηελ θάζε ζπκπεξηθνξά, ε) ηε ζπρλή επηθνηλσλία κε ην παηδί, ψζηε λα
είλαη ελήκεξνο γηα θάζε θαηλνχξγηα εμέιημε ηεο δσήο ηνπ θαη ηελ δηαξθή
παξνπζία ηνπ θαη κεξηθέο θνξέο ηελ ζπκκεηνρή θαη ηνπ ηδίνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ
επίπεδν.
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Ο παηέξαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αξθεηφ ρξφλν ζην παηδί γηα λα αλαπηχμεη κία
ζρέζε εκπηζηνζχλεο, φπνπ είλαη ε βάζε γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη ηα άιια
ζπλαηζζήκαηα. ηε ζπλέρεηα, πξνηηκφηεξν ζα ήηαλ λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξν
κέξνο απφ ηα ςπρηθά ηνπ απνζέκαηα παξά πιηθά αγαζά. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν
απηφ, δειαδή ν παηέξαο λα απνπζηάδεη απφ ην ζπίηη ιφγσ εξγαζηαθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη λα ζεσξεί φηη κε ηελ πξνζθνξά πιηθψλ αγαζψλ (π.ρ. παηρλίδηα),
κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ην θνκκάηη ηεο απνπζίαο ηνπ. Ο Μαηζαληψηεο (1998),
ππνζηεξίδεη φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν παηέξαο έρεη αληηιεθζεί ηνλ ξφιν ηνπ,
θαηέρνληαο πιένλ ηε ζσζηή ζέζε ζην νηθνγελεηαθφ ζχλνιν. Σέινο, ζπκκεηέρεη
ελεξγά ζηελ αλαηξνθή θαη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ, θαζηζηψληαο αθφκε
πην ζεκαληηθφο θαη απαξαίηεηνο ν ξφινο ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.

3.2Ζ

αγυγή

–

διαπαιδαγώγηζη

ζηιρ

αναπηςξιακέρ

(ηλικιακέρ) θάζειρ ηος παιδιού
Σα πξψηα ρξφληα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε θπζηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα θαη ηηο
αλαπηπζζφκελεο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ.
Γηα ην παηδί είλαη κία θξίζηκε πεξίνδνο γνξγήο αλάπηπμεο ζε φηη αθνξά ην
λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα, ην ζψκα, ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ηηο λνεηηθέο
ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη κία πεξίνδνο ζπλερψλ
αιιαγψλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. ε απηή ηε θάζε, ην παηδί
έρεη αλάγθε απφ ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα, πξνζηαζία, γαινχρεζε, θαηάιιειε
θαζνδήγεζε, γηα εμεξεχλεζε, κάζεζε θαη ηέινο γηα ρξφλν θαη ρψξν φπσο επίζεο
θαη γηα θνηλσληθφ παηρλίδη. Ζ αλάπηπμε, ε επεμία, θαη ε επηβίσζε ησλ
βξεθψλ/λεπίσλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ
αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα ηνπο.
Σν παηδί ζε απηή ηελ ειηθία, θαηαλνεί ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ, θπζηθνχ,
θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη καζαίλεη ζηαδηαθά κέζα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο. Οη
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εκπεηξίεο ηεο αλάπηπμεο δηαθέξνπλ απφ παηδί ζε παηδί αλάινγα κε ην γέλνο, ηηο
ζπλζήθεο δσήο, ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,
ηηο ζπλζήθεο θξνληίδαο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ.
Δπνκέλσο, επεηδή ηα βξέθε/λήπηα δεκηνπξγνχλ δπλαηνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο
δεζκνχο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, ζα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηηο
αλαπηπζζφκελεο ηθαλφηεηέο ηνπ παηδηνχ, ηελ αηνκηθφηεηα, ηα δηαθνξεηηθά ηνπ
ελδηαθέξνληα θαη παξάιιεια ηηο εκπεηξίεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ
θάζε παηδί μερσξηζηά αληηκεησπίδεη (Κνπβαξηηάθε, 2013).
Μέρξη ηα πξψηα ηξία (3) έηε νη γνλείο νθείινπλ λα παξέρνπλ απνθιεηζηηθή
θξνληίδα ζην παηδί, ψζηε κέρξη ηα έμη (6) έηε ηνπ λα έρεη ζπκπιεξσζεί ε εζηθή
αγσγή ηνπ, λα έρεη δειαδή ηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα
εθαξκφζεη ζηε δσή ηνπ. Σν παηδί ζηηο ειηθίεο απηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θάπνηεο
βαζηθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο, φπσο λα κπνξεί λα απηνεμππεξεηείηαη κφλν ηνπ
ζηελ ηνπαιέηα θαη λα ηξέθεηαη ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ γνλέσλ. Ο γνλέαο ζα
πξέπεη κε δηάινγν θαη ζπδήηεζε θαη φρη κε θσλέο θαη ηηκσξία λα πξνζπαζεί λα
πεξηνξίδεη ην έκκνλν πείζκα θαη θακηά θνξά ηελ αδηθαηνιφγεηε επηζεηηθφηεηα
(Υέικνπη, 1989).

χκθσλα κε ηελ Δπδφθε (1968), ην παηδί αξρίδεη λα παξαηεξεί ην ζψκα ηνπ,
ζπγθξίλνληαο ην κε ην αληίζεην θχιν, αθνχ έξρεηαη ζε επαθή κε άιια παηδηά.
Δίλαη πνιχ πηζαλφ, ινηπφλ, λα μεθηλήζεη λα ξσηάεη ζρεηηθά κε ηελ εξσηηθή επαθή,
γηα παξάδεηγκα πσο γίλνληαη ηα παηδηά. Θα πξέπεη νη γνλείο λα απαληνχλ κε
εηιηθξίλεηα φηαλ ζα θηάζεη εθείλε ε ζηηγκή, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο,
δπζηπρψο, φηαλ δπζθνιεχνληαη λα απαληήζνπλ θαη θακηά θνξά ςεχδνληαη. Ζ
ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε πξέπεη λα αξρίδεη απφ ηη ζηηγκή πνπ ην παηδί αξρίδεη
ηηο εξσηήζεηο γη' απηφ ην ζέκα θαη αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηά ηνπ πξέπεη νη γνλείο
λα απαληνχλ κε εηιηθξίλεηα.
Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν, ηα παηδηά ηεο κηθξήο ειηθίαο απηήο, λα πηνζεηνχλ
θάπνηεο θαθέο ζπλήζεηεο (νλπρνθαγία, λπρηεξηλή ελνχξεζε, πηπίιηζκα δαθηχινπ)
εμαηηίαο άγρνπο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη γνλείο,
νθείινπλ γηα λα αλαπηπρζεί ζσζηά ην παηδί λα απεπζπλζνχλ ζε έλα εηδηθφ, φηαλ
βέβαηα ηα πξνβιήκαηα απηά ζπλερηζηνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (εψο θαη 3
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εηψλ) (Παξνχηζαο, 2005).
Σέινο, ζε απηέο ηηο ειηθίεο νη γνλείο παίδνπλ θαη έλα άιιν ζεκαληηθφ ξφιν, απηφ
ηνπ παηδαγσγνχ. Έλα παηδί πνπ κέρξη ηα πέληε (5) έηε ηνπ μέξεη λα δηαβάδεη θαη
λα γξάθεη, πηζαλφηαηα λα έρεη θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε ζρνιηθή ηνπ πνξεία.
Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ.
Μεγάιν πνζνζηφ ησλ γνληψλ φκσο, μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα, ππνρξεψλνληαο ην
παηδί λα κειεηά πνιιέο ψξεο θαη αθήλνληαο ζηελ άθξε ηελ άιιε αθφκε πην
έληνλε επηζπκία ηνπ παηδηνχ θαη αλάγθε, ην παηρλίδη (Παξνχηζαο, 2005).
ηε ζπλέρεηα, κε ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην Γεκνηηθφ), αξρίδεη ε παηδηθή ειηθία. ηελ ειηθία απηή είλαη
απαξαίηεην ην παηδί κε ηελ βνήζεηα πάληα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο λα
έρεη απαιιαρζεί πιήξσο απφ ηνλ εγσθεληξηζκφ ηνπ, ψζηε λα δψζεη ζέζε ζηε
ζπληξνθηθφηεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία, γηα λα εμειηρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Με ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ,
ζπλήζσο απνδεηθλχεη φηη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο
εηδηθφηεξα είλαη αξθεηά θαιή (Παξνχηζαο, 2005).
χκθσλα κε ηελ Ζιηνπνχινπ (Παξνχηζαο, 2005), αλαθέξεη φηη ζην θαηλνχξγην
απηφ μεθίλεκα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έληαμε ηνπ
νκαιά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη γηα απηφ είλαη απαξαίηεηε ε θαηάιιειε
ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ θαηαιιήισο ην
παηδί γηα απηφ ην λέν μεθίλεκα ηνπ, πξνβάιινληαο ηα ζεηηθά ηνπ ζρνιείνπ φπσο
είλαη ε κφξθσζε, ε πλεπκαηηθή εμέιημε θαη ε επαθή κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ.
Ζ παξφηξπλζε ησλ γνλέσλ λα βγαίλεη απφ ην ζπίηη γηα λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά
παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, βνεζά θαη ζηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ αιιά θαη ζην λα
καζαίλεη πσο γηα λα εμαρζεί θακηά θνξά ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα
ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη άιια άηνκα (π.ρ. λα ζθνξάξεη ζην πνδφζθαηξν).
Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο καιψλνπλ θαη ηηκσξνχλ ηα παηδηά, ζηελ πεξίπησζε
πξνβιεκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά, δεηψληαο πνιχ ζπρλά λα θεξζνχλ σο ελήιηθεο.
Απηφ είλαη αδχλαηνλ λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα πξάμεη φπσο έλαο ελήιηθαο,
γηαηη πνιχ απιά δελ γλσξίδεη πσο ζα πξέπεη λα θέξεηαη έλαο ελήιηθαο. Απηφ πνπ
ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο γηα λα θεξζνχλ κε θαιχηεξν θαη απνδνηηθφ
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ηξφπν ζηα παηδηά ηνπο είλαη λα ζπκεζνχλ ηα δηθά ηνπο βηψκαηα εθείλεο ηεο
ειηθίαο θαη λα θεξζνχλ κε ηνλ αλάινγν ηξφπν (Παξνχηζαο, 2005).
Ζ πνηλή είλαη έλα κέζν πνπ ππάξρεη ζηνλ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζεο. Ο ζθνπφο είλαη
φηαλ ν γνλέαο «αλαγθάδεηαη» ζπλήζσο λα ηελ εθαξκφζεη ζην παηδί λα ηελ
εθαξκφδεη θαη ζηε ζηηγκή πνπ πξέπεη. Γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηείηαη ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ εθδειψζεθε ε ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά, κε κέηξν πάληα θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε. Αθφκε, φηαλ ν γνληφο ζα απνθαζίζεη
λα βάιεη ηηκσξία ην παηδί εμαηηίαο βέβαηα κηαο άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη
λα ζπκθσλνχλ θαη νη δχν γνλείο ζε απηφ.
Γηαθνξεηηθά ην παηδί ράλεηαη θαη κπεξδεχεηαη θαη θαηαθεχγεη ακέζσο λα
δεηήζεη «βνήζεηα» απφ ηνλ γνλέα πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ ηηκσξία. Ζ ηαθηηθή
ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο πνηλήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σθέιεηα ηνπ παηδηνχ
θαη φρη γηα δηάθνξνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο ησλ γνλέσλ.
Σέινο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη γνλείο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηηκσξία θαη ηελ
πνηλή, ζα πξέπεη λα εληάζζνπλ θαη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπο ηνλ έπαηλν, ζηε
ζπλέρεηα ηελ ελζάξξπλζε θαη έπεηηα ηελ ακνηβή γηα λα εληζρπζεί ε θαιή αγσγή
ηνπ παηδηνχ θαη ε ζπλέρηζε απηήο (Υνπξδάθε, 1982).
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3.3 Ζ ζυζηή γονεφκή διαπαιδαγώγηζη

3.3.1 Τξόπνη επίηεπμεο ζσζηήο δηαπαηδαγώγεζεο

ηηο ζχγρξνλεο, πνιηηηζκέλεο, δπηηθέο ρψξεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζε εληφο ηεο νηθνγέλεηαο. Ο γνληφο βιέπεη ην
παηδί ζαλ ηζφηηκν κέινο ζην ζπίηη κε ηηο δηθέο ηνπ επηζπκίεο, ηελ αηνκηθφηεηα θαη
ηελ ηδησηηθφηεηαηνπ. Οη γνλείο πξνζπαζνχλ λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα
δηάθνξα πξνβιήκαηα κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ παηδηνχ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηάινγν θαη ηελ ψξηκε ζπδήηεζε. Θέηνπλ φξηα ζπλάπηνληαο ζπκθσλίεο θαη δελ
ηηκσξνχλ ηα παηδηά. Δίλαη θαζνδεγεηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί. Οη ελ ιφγσ γνλείο
δελ ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα είλαη ππάθνπα αιιά ζπλεξγάηεο. Σα παηδηά
δηαθαηέρνληαη κε θαηαλφεζε θαη ππνκνλή θαη ζπλήζσο έρνπλ θαιέο αθαδεκατθέο
επηδφζεηο (Berk, 1996).
Μέζα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ζσζηή αλαηξνθή θαη δηαπαηδαγψγεζε ηνπ
παηδηνχ, ν γνλέαο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ζπλερψο γηα λα αλαπηχμεη ηελ
πξέπνπζα ζεηηθή γνλετθή ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηελ Κνληνπνχινπ (1996), ηα
γνλετθά πξφηππα παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ. Ζ
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ είλαη θπξίσο ν θαζξέθηεο ησλ
ίδησλ ησλ γνληψλ. Ο γνλέαο πξφηππν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηνγλσζία, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ παξαπάλσ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα εμεγνχλ
πάληα ζην παηδί γηαηη αληέδξαζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν. Σφηε ζα ππάξμεη κηα πγηήο
ζρέζε αλάκεζα ζην παηδί θαη ζηνπο γνλείο πνπ ζα εληζρχζεη ζεηηθά ζηελ ζσζηή
εμέιημε ηνπ.
Σα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα ηαπηίδνληαη απφιπηα κε ηνπο γνλείο, δηφηη δελ έρνπλ
θαζφινπ αλαπηπγκέλε ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη γνλείο ζα
πξέπεη λα απηνβειηηψλνληαη ζπλερψο θαη λα θάλνπλ ζπλερή απηνέιεγρν κεηά απφ
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θάζε ζχγθξνπζε κε ην παηδί. Απηφ ζέιεη ρξφλν θαη επεμεξγαζία γηα λα θηάζνπλ
ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
χκθσλα κε ηνπο Νηξάηθσξ (1978),Gordon(1994), Herbert (1995) θαη
Μαηζαληψηε (1998) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξφηππνπ γνλέα είλαη θαηαξράο λα
αληηκεησπίδεη ην παηδί κε ζπλέπεηα, ζεβαζκφ θαη ζηαζεξφηεηα. Να είλαη ηθαλφο λα
ειέγρεη ηελ ςπρνινγία ηνπ, λα παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ,
ψζηε λα ππελζπκίδεη ζε ηέηνηεο ζηηγκέο αδπλακίαο θαη ηνπ παηδηνχ ηα ζεηηθά ηνπ
ζηνηρεία θαη ην ελζαξξχλεη. Αληηκεησπίδνληαο ην παηδί σο κνλαδηθφ θαη ζέβνληαο
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ¨πηζηεχσ¨ ηνπ, απηνκάησο ην παηδί αηζζάλεηαη πην άλεηα
ζην λα επηθνηλσλεί κε ηνλ γνλέα γηα νπνηδήπνηε ζέκα πνπ ην πξνβιεκαηίδεη.
ηε ζπλέρεηα, είλαη ζεκαληηθφ ν γνλέαο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ¨θαθέο¨ ζπλήζεηεο
(ηζηγάξν, αιθφνι, εληάζεηο) λα ηηο απνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ κπξνζηά ζην παηδί θαη
λα πξνβάιιεη ηελ ζεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
πξφηππνπ γνλέα είλαη λα κπνξεί λα ζέηεη φξηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη ηνπ
παηδηνχ, εμεγψληαο πάληα γηα πνηφ ιφγν έπξαμε θαηά απηφ ηνλ ηξφπν. Αθφκε,
επηιέγεη ην δηάινγν σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη αθήλεη ην παηδί λα παίξλεη
πξσηνβνπιίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπ, δείρλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν
νηη ην εκπηζηεχεηαη.Σέινο, ν γνλέαο πξφηππν δελ αληηδξά κφλν ζην πξφβιεκα,
αιιά έρεη ήδε ελεκεξψζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα πξνζέρεη ην παηδί θαη
είλαη θνξέο πνπ επηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ζε ζρνιέο γνλέσλ ψζηε λα κνηξαζηεί ηηο
αγσλίεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε άιινπο γνλείο(Υνπξδάθε, 1992).
Ο γνλέαο πξφηππν δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα βξεζεί, δηφηη ζέιεη λα θαηαβάιιεη
ν γνλέαο κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα απνθηήζεη έζησ ηα κηζά απφ ηα παξαπάλσ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δίλνληαη κε ζθνπφ ηελ απηνδηαπαηδαγψγεζε ηνπ γνλέα
γηα λα θαηαθέξεη λα δηαπαηδαγσγήζεη ζηε ζπλέρεηα θαη ην παηδί ζσζηά (ΚαιαληδήAzizi 1989).

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν γνλέαο πξφηππν, είλαη λα
εθαξκφδεη ηελ κε εμνπζηαζηηθή πεηζαξρία. ηελ κε εμνπζηαζηηθή πεηζαξρία ε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ
εμήγεζε. Όηαλ νη θαλφλεο δελ ζπλνδεχνληαη απφ επεμεγήζεηο, δείρλνπλ κηα
ππνηίκεζε ηνπ παηδηνχ. Όηαλ ε ζρέζε κε ην παηδί βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία
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εηιηθξίλεηα θαη ζεβαζκφ, ν γνλέαο απηνκάησο ην πξνζεγγίδεη σο άηνκν κε
νληφηεηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη ζε ζέζε λα ηνπ εμεγήζεη ηηο επηπηψζεηο
θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζηγά- ζηγά ζηνλ απηνέιεγρν
ηεο(Καξαζάλαζε, Καηζανχλνπ, Μαιηθηψζε, Λντδνπ & Μπφηνπ, 2008).
Άιια εξγαιεία ζσζηήο δηαπαηδαγψγεζεο:
Ακνηβαίνο ζεβαζκόο: Δπηηπγράλεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ γνληψλ, νη νπνίνη
πξέπεη λα δείμνπλ πξψηνη ζεβαζκφ πξνο ηα παηδηά ηνπο, πεξηνξίδνληαο ηηο
αξλεηηθέο παξαηεξήζεηο.
Ελζάξξπλζε: Μέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ ησλ παηδηψλ θαη ηεο
κείσζεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ιαζψλ ηνπο.
Αγάπε – Αζθάιεηα: ηα παηδηά ιακβάλνπλ ηελ αγάπε ησλ γνληψλ ηνπο θπξίσο
κέζσ ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο θαη κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ.
Ελεξγεηηθή αθξόαζε: επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο – κε ην βιέκκα
αιιά θαη κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο – έηζη ψζηε λα ληψζεη ην παηδί φηη νη γνλείο
δέρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.
Υξόλνο γηα δηαζθέδαζε: πέξα απφ ηελ ψξα πνπ ζα έρεη θάζε παηδί δηθή ηνπ, ε
νηθνγέλεηα ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα λα δηαζέηεη ρξφλν
δηαζθεδάδνληαο ζαλ νηθνγέλεηα.
Εηιηθξίλεηα: αξρηθά επηηπγράλεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη έπεηηα πηνζεηνχλ εηιηθξηλή
ζηάζε θαη ηα παηδηά απέλαληί ηνπο.
Υξόλνο γηα ζπδήηεζε: πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ήξεκν θιίκα, ρσξίο
επηθξηηηθή θαη απζηεξή ζπκπεξηθνξά (Νηηλθκέγηεξ & Μαθ – Κέη, 2007).
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4ΟΚΔΦΑΛΑΙΟ:Ο

ΡΟΛΟ

ΣΟΤΥΟΛΔΙΟΤ

ΣΗ

ΓΙΑΠΑΙΓΑΓΩΓΗΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ

4.1 Το Σσολείο υρ μέζο Γιαπαιδαγώγηζηρ

Σν λεπηαγσγείν απνηειεί έλα επξχηαην πεδίν εθπαηδεπηηθήο-παηδαγσγηθήο
εξγαζίαο θαζψο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
αγσγήο ησλ λέσλ κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ νκαιή έληαμε
ζην ζρνιείν. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επηηπρή πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ε δηαδνρηθφηεηα. Ζ δηαδνρηθφηεηα ζην λεπηαγσγείν
θαη ην ζρνιείν ζε γεληθέο γξακκέο απνηειεί

κηα δηαδηθαζία ζχλδεζεο ησλ

κνξθψλ, κεζφδσλ,ζηφρσλ εθπαίδεπζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ην ζρνιείν κε ζθνπφ
ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, ηφζν ζε επίπεδν
γλψζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν ςπρνινγηθήο εηνηκφηεηαο.
Ο ξφινο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ην παηδί γηαηί
κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ
λεπηαγσγείνπ επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ , ηθαλνηήησλ ζπλαηζζεκάησλ
θαη γλψζεσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηε γεληθή θαη ςπρνινγηθή
εηνηκφηεηα, ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζεζηε ζρνιηθή
εθπαίδεπζε. Δπίζεο ζπληειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ
εθνδίσλ νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε φζνην δπλαηφλ κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή θαη δξαζηεξηνπνίεζεηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Με βάζε ηα παξαπάλσ
γίλεηαη θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ ζην λεπηαγσγείν
θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εηνηκφηεηα γηα ην επφκελν ζηάδην πνπ είλαη ην
ζρνιείν θαη παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο
ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Σζηαληδή, 1996).
Πεγαίλνληαο ζην επφκελν ζηάδην, ζην ζρνιείν, ην παηδί είλαη πιένλ ζε ζέζε λα
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ζπκβηβάδεηαη φζν απηφ είλαη εθηθηφ ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. ην
ζρνιείν ππάξρεη ε ηδηφκνξθε απαίηεζε, φινη νη καζεηέο λα ηεξνχλ ππνρξεσηηθά
θάπνηνπο θαλφλεο απφ ηνπο νπνίνπο ππαγνξεχεηαη ε θνηλή ζπκπεξηθνξά ζην
ζρνιείν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θαλφλσλ απηψλ απνζθνπνχλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο
δνπιεηάο ηνπ καζεηή. Κάπνηνη απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο θαλνληζκνχο είλαη φηαλ
ζέιεη λα ξσηήζεη ή λα απεπζπλζεί ζηνλ δάζθαιν, ζα πξέπεη ν καζεηήο λα
ζεθψζεη ην ρέξη, λα κελ θσλάδεη φηαλ είλαη ζηελ ηάμε, λα κελ ζπλνκηιεί κε ηνλ
δηπιαλφ ηνπ ελ ψξα καζήκαηνο θαη λα δεηάεη ηελ άδεηα εμφδνπ απφ ηελ αίζνπζα.
Οη θαλφλεο είλαη αξρέο, ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο θνηλσληθά επεμεξγαζκέλνη κε
ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αηνκηθά αιιά θαη νκαδηθά.
Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα απνηειεί έθθξαζε ηεο ζηάζεο
ηνπ καζεηή απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, απέλαληη ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε.
Μέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο θαλφλεο, ν καζεηήο πξνζαξκφδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
θαη καζαίλεη πσο λα “θέξεηαη” θάηη ην νπνίν ζα ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζην
κέιινλ, θαηά ηελ ελήιηθε δσή φηαλ πιένλ ζα είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα
αθνινπζήζεη κηα ζεηξά απφ ζπκβηβαζκνχο (Υξίπθνβα, 1985).
Γηα λα ηεξεζνχλ απηνί νη θαλφλεο, ρξεηάδεηαη ν δάζθαινο λα πάξεη ξφιν εγεηηθφ.
Με ιίγα ιφγηα, ζα πξέπεηλα επηβιεζεί σο έλα βαζκφ ζηνπο καζεηέο γηα λα
κπνξέζεη λα ηνπο θαζνδεγήζεη ζηελ θνηλή απνδεθηή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ
πνιηηεία, επηδηψθνληαο λα αζθήζεη έιεγρν ζην ζρνιείν θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνπο
καζεηέο, παξαζχξεη ζηε ζέζε απηή ηνλ δάζθαιν. Ο εγεηηθφο ξφινο ηνπ δαζθάινπ
έρεη, ζαθψο, παηδαγσγηθή αμία, είλαη ε ππνρξέσζή ηνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηνπο
θαλνληζκνχο ζρνιηθήο δσήο θαη λα εγγπεζεί γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, θαζηζηψληαο
ζπγρξφλσο ηνλ εαπηφ ηνπ πξφηππν εθαξκνγήο ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζε φια
απηά είλαη ε χπαξμε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην δάζθαιν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ
(Σζνπξέθεο, 1987).
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4.2 Ο δςναμικόρ σαπακηήπαρ ηηρ καθοδήγηζηρ και ηηρ
ζσεζιοδςναμικήρ παιδαγυγικήρ

Χο ρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή ηνπ Πξνζψπνπ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ
Παηδαγσγηθή πνπ έρεη σο ζηφρν ηε κειέηε θαη ηελ εκθάληζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο
δηαπξνζσπηθήο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν θαη ηε δηαηχπσζε κηαο
παηδαγσγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμεηνπ Πξνζψπνπ κέζα ζην καζεηή.Ζ
δπλακηθή ζρέζε παηδαγσγνχ – παηδαγσγεκέλνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε
θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ Πξνζψπνπ.
Ζ δπλακηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο πεξηιακβάλεηο ηξεηο βαζκίδεο. Ζ πξψηε
βαζκίδα απνηειεί ηελ αλάγθε ηνπ ελφο (ζπλήζσο ηνπ παηδαγσγεκέλνπ) λα
πξαγκαησζεί κέζα απφ ηε ζρέζε κε ηνλ «Άιιν». Ζ δεχηεξε βαζκίδα
πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε παηδαγσγνχ θαη παηδαγσγεκέλνπ θαζψο θαη ηε
ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη. Ζ ηξίηε βαζκίδα πεξηιακβάλεη κηα θαηάζηαζε φπνπ ν
παηδαγσγεκέλνο πιένλ κέζα απφ ηα βήκαηα ηεο ρεζηνδπλακηθήο Παηδαγσγηθήο
κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηελ αιήζεηα, λα αλαγλσξίζεη θαη λα απνδερζεί ηνλ
πξαγκαηηθφ ηνπ εαπηφ θαη λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (Κνζκφπνπινο,
1983).

Χο δπλακηθή κπνξεί λα νξηζηνχλ νη ςπρνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε
δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.Σν ζρνιείν είλαη ν ηφπνο εθαξκνγήο ηνπ ξφινπ
ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ιεηηνπξγεί σο πεξηβάιινλ αγσγήο θαη σοζρνιηθή
θνηλφηεηα. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
παηδαγσγεκέλνπ κέζα ζε έλα θιίκα ειεπζεξίαο θαη δηαιφγνπ θαζψο θαη κε ηελ
θάιπςε ηεο αλάγθεο ηνπ παηδαγσγεκέλνπγηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο
(Κνζκφπνπινο, 1983).

Σν ζρνιείν ηεο ρεζηνδπλακηθήο Παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγεί σο θνηλφηεηα ηεο
νπνίαο ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε εκπινθή ησλ κειψλ ζε
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ κειψλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ε θνηλή δνκή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δσή ηεο
θνηλφηεηαο (Κνζκφπνπινο, 1983).Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε ζα κπνξνχζε λα
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ραξαθηεξηζηεί σο ζρέζε δηαιεθηηθή.Απηή ε δηαιεθηηθή ζρέζε πξνυπνζέηεη ηε
ζπλχπαξμε ηνπ παηδαγσγνχ θαη ηνπ παηδαγσγεκέλνπ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ηεο
αιήζεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο ζηελ παηδαγσγηθή αληίιεςε θαη πξάμε, ζηε
γλψζε θαη ζηε ζρνιηθή δσή (Κνζκφπνπινο, 1983).
Ζ θξίζε ησλ αμηψλ ζηηο κέξεο καο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ παηδαγσγηθφ
ρψξν. Απηή ε θαηάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θαζνδεγεηηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζεκείν ηέηνην ψζηε νη
λένη λα έρνπλ βηψζεη αληηπαηδαγσγηθέο εκπεηξίεο πξάγκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ
νδεγεί ζε άξλεζε απζεληηψλ, αθφκε θαη ζε άξλεζε ηεο ίδηαο ηεο γλψζεο.
Οπζηαζηηθά ε ζρεζηνδπλακηθή απνηειεί ηελ παηδαγσγηθή ηεο αλαθάιπςεο, φπνπ ν
ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ είλαη θαζνδεγεηηθφο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν παηδαγσγφο
θαηεπζχλεη ην παηδί ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο, ζέηεη ηα φξηα
ηεο ίδηαο ηεο παξνπζίαο ηνπ απνηξέπνληαο ηελ αιινηξίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ καζεηεπφκελνπ (Κνζκφπνπινο, 1983).
Γηάθνξα εξσηήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα ηεο θαζνδήγεζεο.
Σα εξσηήκαηα απηά ζπλνςίδνληαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πνπ αθνξά ην ξφιν
θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ κε
γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηπρία. Απφ απηά ηα εξσηήκαηα πεγάδεη ην
ζπκπέξαζκα φηη ν ραξαθηήξαο ηεο θαζνδήγεζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε ν
δάζθαινο λα εκπλέεη αγάπε, εκπηζηνζχλε, ππεπζπλφηεηα ζην καζεηεπφκελν θαη
λα ηνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία, ε νπνία δελ πθίζηαηαη απφ κφλε ηεο
αιιά

ζηα

πιαίζηα

ελφο

δεζκνχ

κεηαμχ

παηδαγσγνχ

θαη

παηδαγσγεκέλνπ(Κνζκφπνπινο, 1983).

4.3Ζ ζύγσπονη παιδαγυγική

Αληηθείκελν ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, απνηειεί πιένλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ
αλζξψπνπ

σο

νιφηεηα,

σο

έλα

θπζηθφ,
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βηνθπζηνινγηθφ,

πλεπκαηηθφ,

ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, εζηθφ, ζξεζθεπηηθφ πνπ δελ ζηακαηά λα
εμειίζζεηαη. Χο ζπλέπεηα απηνχ, ε παηδαγσγηθή έρεη απνκαθξπλζεί πιένλ απφ ην
παιαηφηεξν αληηθείκελφ ηεο ην αλαπηπζζφκελν άηνκν, δειαδή ην παηδί θαη ηελ
αγσγή ηνπ.
Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή, πξνζπαζεί λα εθνδηάζεη ηνλ άλζξσπν κε δχλακε
εληζρχνληαο ηζφπνζα ηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο φπσο είλαη ε
αηζζεηηθνθηλεηηθή, ε λνεηηθή, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε θνηλσληθή. Πξφθεηηαη
δειαδή γηα κηα δηα βίνπ κάζεζε θαζψο απηή ε δηαδηθαζία δηαξθεί φζν θαη ε δσή
ηνπ αλζξψπνπ.Ζ παηδεία ζηελ επνρή καο, είλαη κηα δηαδηθαζία αλαπηχμεσο θαη
πξνζαξκνγήο. Πιένλ, δελ ρσξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε δχν πεξηφδνπο: ζηελ θάζε
εθπαηδεχζεσο (παηδηθή, εθεβηθή ειηθία) θαη ηελ πεξίνδν ησλ εθαξκνγψλ (ελήιηθε
δσή) νχηε είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ή πνζφ γλψζεσλ. Ζ ζχγρξνλε
παηδαγσγηθή

ζηνρεχεη

ζηελ

αλάπηπμε

ηνπ

κεραληζκφο

ηεο

ζηαζεξήο

ελεξγνπνίεζεο, φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ αηφκνπ.
Ζ ζχγρξνλε κνξθή αγσγήο ήηαλ θξίζεσο ζεκαζίαο λα αλαζεσξεζεί θαζψο
ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί θαη λα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο καο γηα κηα πην
νπζηαζηηθή δηεχξπλζε θαη ζπλέρηζε ηεο ζρνιηθήο κνξθψζεσο ζηελ κεηέπεηηα δσή
ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη ην άηνκν λα θάλεη δεκηνπξγηθή ρξήζε θαη
αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ παηδεπηηθψλ θαη κνξθσηηθψλ κέζσλ
(Κξνπζηαιάθε, 1987).

Πξηλ:


Ζ παιαηά παηδαγσγηθή ήηαλ αξθεηά απζηεξή θαη ν ζηφρνο ηεο ήηαλ
θαζαξά καζεζηαθφο θαη λα κεηαδψζεη γλψζεηο.



“Δκπεηξηθή” κάζεζε.



Σα ζηάδηα ηεο παιηάο παηδαγσγηθήο ήηαλ: ε νηθνγέλεηα λα κεηαδίδεη αξρέο
θαη ηελ θαηάιιειε αγσγή ζην παηδί, ζηε ζπλέρεηα αλαιάκβαλε ην ζρνιείν
αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε γηα δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε θαη ηέινο ε
επαγγεικαηηθή δσή θαη ε εκπεηξηθή κάζεζε ζπκπιήξσλαλ ηελ εθπαίδεπζε
ηνπ αλζξψπνπ.
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Σώξα:


Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα πξνζηέζεθαλ πξννδεπηηθά φια ηα επίπεδα ηεο
αλζξψπηλεο δσήο. Απφ ηε γέλλεζε κέρξη ην ζάλαην (Βξεθηθφ, λεπηαθφ,
πξνζρνιηθφ, ζρνιηθή, εθεβηθφ ζηάδην, δηαβίνπ εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε
ζηελ ηξίηε ειηθία).



Οινθιεξσκέλε επηκφξθσζε.



ήκεξα, ε εθπαίδεπζε πξνθχπηεη απφ ηε δξάζε θαη ηηο νινέλα
πνιππιεζέζηεξεο δηαζπλδέζεηο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζεζκψλ: νηθνγέλεηα,
ζρνιείν, παξάιιειν ζρνιείν, δειαδή, ε θνηλσληθή δσή θαη ηα ΜΜΔ
(Mialaret, 1996).

5Ο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ:

ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΥΟΛΔΙΟΤ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ

5.1Η γονεφκή εμπλοκή ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία

Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα έρνπλ σο θνηλφ ελδηαθέξνλ ηνπο ην παηδί. Σν παηδί
δέρεηαη θαζνξηζηηθέο επηδξάζεηο θαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
θάλνληαο ην εμαξηεκέλν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (γνλείο - εθπαηδεπηηθνί) θαηά
ηελ παηδηθή ειηθία. Κχξηα απαζρφιεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ (γνλέσλ εθπαηδεπηηθψλ) είλαη ε πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ – καζεηήο θαη ην
ζπκθέξνλ ηνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Όηαλ νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πηέδνπλ γηα θαιχηεξεο
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ζπλζήθεο κάζεζεο, γηα θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, γηα έλα θαιχηεξν
ζρνιείν. Δπίζεο, ιφγσ ηεο εκπινθήο απηήο δηαζέηνπλ θαιχηεξε αληίιεςε γηα
απηά πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, πεξηζζφηεξε
πιεξνθφξεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαζψο θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ
πινπνηεί ην ζρνιείν (Μoorman, 2002).
Ζ Marcon (1999), δηαρσξίδεη ηελ εκπινθή γνλέσλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) απηή
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ γνλείο ελεξγνχο, δξαζηήξηνπο, πνπ αλαιακβάλνπλ
πξσηνβνπιίεο θαη ηελ επζχλε απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ β) απηή πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ παζεηηθνχο, αδξαλείο, θαη θαηεπζπλφκελνπο απφ ην
ζρνιείν. χκθσλα κε ηηο Eccles θαη Harold (1993), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
γνλέσλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν είλαη νη θνηλσληθέο θαη νη δηαλνεηηθέο
δπλαηφηεηεο ηνπο, νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην αλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί
ηνπο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπ αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο
πξνζδνθίεο γηα ην παηδί ηνπο.
Όηαλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη ελεξγή ζπκκεηνρή απφ ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ γηα ηελ ζρνιηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ, ηα παηδηά θαίλεηαη λα απνδίδνπλ
θαιχηεξα. Οη Podolny θαη Baron (1997) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη «έλα
ζπλεθηηθό δίθηπν(ζηελ πεξίπησζε νη γνλείο), κεηαβηβάδεη ξπζκηζηηθνύο θαλόλεο
ράξεο ζηνπο νπνίνπο έλα άηνκν κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απόδνζε ηνπ, ελώ
έλα κε ζπλεθηηθό δίθηπν εθζέηεη ην άηνκν ζε ζπγθξνπόκελεο πξνηηκήζεηο θαη
θαλόλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο είλαη πνιύ πην δύζθνιν λα θαιπηεξέςεη θάπνηνο ηηο
επηδόζεηο ηνπ» (ζει.21).

5.2 Σςνεπγαζία εκπαιδεςηικών και γονέυν ζηοζσολείο

ρνιείν θαη νηθνγέλεηα απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία
ζπλαληηνχληαη έρνληαο σο θνηλφ ζεκείν ην παηδί θαη σο ζηφρν ηε δηαπαηδαγψγεζε
θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Ο ξφινο ηνπο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφο, αιιά
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εμίζνπ ζεκαληηθφο. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο απνηειεί κηα
αλαγθαηφηεηα θαη έρεη ζεκαληηθά νθέιε.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά ξσηνχλ ηη κπνξνχλ ηα ζρνιεία λα θάλνπλ, ψζηε νη
νηθνγέλεηεο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, νη νηθνγέλεηεο ζπρλά ξσηνχλ πψο ζα βξνπλ έλα ζρνιείν πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο. Ληγφηεξν
ζπρλά, ηα ζρνιεία θαη νη νηθνγέλεηεο ξσηνχλ πψο λα ζπλεξγαζηνχλ καδί γηα λα
πξνάγνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ.
Ζ επηθξαηνχζα κνξθή επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο είλαη θπξίσο νη άηππεο
ζπλαληήζεηο ή ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηνπο κε θχξην ζέκα ζπδήηεζεο
ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ – καζεηή. Αθφκε, νη δχν πιεπξέο (γνλείο –
εθπαηδεπηηθνί) ζπλαληηνχληαη ζπλήζσο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπιιφγσλ
γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ (δελ είλαη κεγάιε ε αληαπφθξηζε ησλ γνλέσλ) θαη ζηηο
εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Βέβαηα, απηφ
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ
επηζπκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θπξίσο ηελ δηάζεζε ησλ γνλέσλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζηα παξαπάλσ (Symeou, 2007).
Σν ζρνιείν ζεσξεί βαζηθή ππνρξέσζε ηηο ζπλαληήζεηο απηέο γηα ηελ θαιχηεξε
ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο ψζηε λα βνεζήζνπλ
γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπλερή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ παηδηνχ –
καζεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
γνλέσλ επηηπγράλεηαη: κέζα απφ ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο φινπο ηνπο γνλείο,
ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ζην ζπίηη έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηα
παηδηά ηνπο, ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ,
ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο
εξγαζίεο (Sheldon & Van Voorhis, 2004). Οη ηξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο ησλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέρνπλ πξάγκαηη «πινχζηεο» επθαηξίεο γηα ηε
ζπλεξγαζία γνλέσλ-ζρνιείνπ.
Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ πσο ζπλήζσο είλαη ίδηνο ν βαζκφο επηζπκίαο ησλ γνληψλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κεγαιχηεξε γνλετθή εκπινθή, δηφηη πηζηεχνπλ φηη ε
ζσζηή εθπαίδεπζε παηδηνχ-καζεηή απνηειεί θνηλή επζχλε. Γη απηφ, νη
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πεξηζζφηεξνη

γνλείο

επηζπκνχλ

κεγαιχηεξε

πιεξνθφξεζε

απφ

ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζπλάληεζεο κεηαμχ ηνπο. Έηζη,
νη ίδηνη ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάηεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχογηα λα βνεζήζνπλ ην
παηδί-καζεηή λα εμειίζζεηαη ζεηηθά ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Γηνβαδνιηά, 2011).
Πνιιέο θνξέο, νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ην ζρνιείν δε δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο
κεραληζκνχο ζην λα ηνπο ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ
ηνπο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε απηφ, ηηο ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο
ηξφπνπο βνήζεηαο ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη, ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ή ηηο
δπλαηφηεηεο ελεξγνχ εκπινθήο ηνπο ζε απηφ.

Δθηηκνχλ ηηο πξνζσπηθέο ή

ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο κε ηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά δελ ηηο
ζεσξνχλ επαξθείο, δηφηη δελ επηηπγράλνπλ πάληνηε κηα απνηειεζκαηηθή
ζπλεξγαζία (Tatto etal, 2001).
Απφ ηε ζθνπηά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ νη γνλείο λα θνηλσληθνπνηνχλ ηα
παηδηά ηνπο εξρφκελα ζην ζρνιείν κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
α) κε ην λα ηνπο κεηαβηβάδνπλ ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο,
β) ππνζηεξίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ην λα παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο ησλ
καζεηψλ ζην ζπίηη,
γ) ζέηνληαο θαινχο βαζκνχο σο πξνηεξαηφηεηα γηα ηα παηδηά ηνπο θαη κε ην λα
είλαη νη γνλείο πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ
Οη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη ζπρλά πσο αξθεηνί είλαη εθείλνη νη γνλείο πνπ δελ
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν, κηαο θαη δελ
αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο ζπλαληήζεηο καδί ηνπο. Αληηκεησπίδνπλ ηνπο
γνλείο σο απξφζηηνπο, ηφζν εμαηηίαο ηεο πηζαλήο ειιηπνχο κφξθσζήο ηνπο φζν θαη
ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ηνπο επηπέδνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπο.
Τπνζηεξίδνπλ επίζεο πσο έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ θαζηζηά ηελ
επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο κε εθηθηή, φηαλ απνθξχπηνπλ ηηο ηαθηηθέο
ζπλαληήζεηο καδί ηνπο, εκπνδίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζπρλή θαη ζσζηή
επαθή ησλ γνληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θαιφ ηνπ παηδηνχ-καζεηή
(Γηνβαδνιηά, 2011).
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5.3 Πλεονεκηήμαηα ηηρ ζςνεπγαζίαρ ζσολείος - οικογένειαρ

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη
έλα εχξνο πιενλεθηεκάησλ γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε.
Εηδηθόηεξα ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο επηδξά ζεηηθά:
► ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ
► ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν
► ηελ αιιαγή απφςεσλ ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα
► ηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε
► ηελ θαιιηέξγεηα πγηψλ, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
► ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο γνληνχ-καζεηή
► ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή
Όζνλ αθνξά ζηνπο γνλείο, ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζρνιείν παξνπζηάδεη ηα εμήο
νθέιε:
► πλαλαζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπο
► Έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηα γλσξίζνπλ θαιχηεξα
► Καηαλννχλ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο
► Μαζαίλνπλ ρξήζηκεο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ
► Βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην παηδί ηνπο
► Ηζρπξνπνηνχλ θαη ελζαξξχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ
► Αμηνινγνχλ πην ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία κπνξεί λα απνβεί

ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη

απνηειεζκαηηθή, θαζψο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θαη γηα αχμεζε ηεο γνλετθήο
εκπινθήο ηνπ γνλέα αιιά θαη γηα έγθαηξν εληνπηζκφ θαη

παξέκβαζε ζε

πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα ζπλδένληαη είηε κε ηε κάζεζε, είηε κε
ηεζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, είηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ.
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6Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ:Η ΛΑΝΘΑΝΟΤΑΓΙΑΠΑΙΓΑΓΩΓΗΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ
6.1 Η Λανθάνοςζα Γονεφκή Γιαπαιδαγώγηζη



Χειποδικία

Αξθεηνί γνλείο, ιαλζαζκέλα, ζεσξνχλ πσο ην λα ηξαβήμνπλ ην απηί ηνπ παηδηνχ
ηνπο ή λα ηνπ δψζνπλ κηα “μπιηά” ή λα ην θξαηήζνπλ ζθηρηά απφ ην ρέξη θαη λα
ην ηαξαθνπλήζνπλ, ζα έρεη θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην
παηδί καζαίλεη φηη νη δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνχζεηο ιχλνληαη κνλάρα κε ηε βία. Σν
παηδί ζα πξέπεη λα δηδαρζεί φηη ν δηάινγνο ζα θέξεη πάληα ηα ζεκηηά
απνηειέζκαηα θαη φρη ε ρεηξνδηθία θαη ε βία(Βάξβνγιε, 2015).



Απώλεια τςσπαιμίαρ

Παξφιν πνπ ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, αξθεηέο θνξέο, θάλεη θαη ηνλ πην
ππνκνλεηηθφ γνληφ λα ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ, σζηφζν, πνηέ δελ ζα πξέπεη λα
καιψλνπλ θαη λα ηηκσξνχλ ην παηδί ελ βξαζκφ ςπρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε,
εάλ ν γνληφο εθαξκφζεη ηέηνηεο κεζφδνπο, ζα έρεη σο απνηέιεζκα, ην παηδί, λα
δηδαρζεί πσο ν ζπκφο θαη παξφκνηεο πξαθηηθέο, είλαη επηζπκεηέο ζε ζρέζεηο
κεηαμχ ζπγγελψλ θαη θίισλ (Βαξβφγιε, 2015).



Γυποδοκία

Έρεη παξαηεξεζεί, αξθεηέο θνξέο ν γνληφο, λα ηάδεη πσο ζα πάξεη θάηη ζην παηδί,
σο αληάιιαγκα, εάλ ππαθνχζεη ζε απηφ πνπ ν γνληφο επηζπκεί. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, ην παηδί καζαίλεη πσο γηα λα πξάμεη ην ζσζηφ ζα πξέπεη πξψηα λα θεξζεί
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άζρεκα, λα ηνπ δνζεί ε ππφζρεζε γηα θάπνην δψξν, θαη κεηά λα επηδείμεη θαιή
ζπκπεξηθνξά. Δθείλν ζην νπνίν ζα έπξεπε λα ζηνρεχεη ν γνληφο, είλαη ην παηδί λα
θέξεηαη ζσζηά θαη λα ζπλεξγάδεηαη άζρεηα αλ ππάξρεη ακνηβή θαζψο θάηη ηέηνην
δελ ηζρχεη ζηελ ελήιηθε δσή (Βαξβφγιε, 2015).



Οίκηορ

Ο νίθηνο πνπ ληψζνπκε γηα ηα παηδηά καο ή ηνλ εαπηφ καο, κε ηελ ηαπηφρξνλε
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, σζεί ηα παηδηά ζε κηα δσή απηνιχπεζεο, άλεπ
πξσηνβνπιηψλ

θαη

ελζνπζηαζκνχ.

Δλ

ηνηαχηε

πεξίπησζε

ηα

παηδηά

αδξαλνπνηνχληαη θαη θαίλνληαη αλήκπνξα θαη παχνπλ λα ςάρλνπλ κέζα ηνπο ηε
δχλακε λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ θαηαζηάζεηο (Nolte, 2007).



Αζςνέπεια ανάμεζα ζηα λόγια και ηιρ ππάξειρ

χλεζεο είλαη ην θαηλφκελν ν γνληφο, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ παηδηνχ, λα ιεηηνπξγεί θαη λα αληηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην
πνπ βξίζθνληαη, πνηνο είλαη κπξνζηά, θιπ. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη,
θαηαλνεηνί θαη μεθάζαξνη θαλφλεο γηα ην παηδί, θαζψο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε,
δελ επέξρεηαη ζπκπεξηθνξηζηηθή αιιαγή (Βαξβφγιε, 2015).



Ο επικπιηικόρ γονιόρ

Δάλ νη γνλείο ιεηηνπξγνχλ επηθξηηηθά κε ηα ιφγηα, ηα κάηηα, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ή
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηα ίδηα ηα παηδηά, κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ζην
επξχηεξν πεξηβάιινλ, ην παηδί ζα αξρίζεη λα απνδνθηκάδεη είηε ηνλ εαπηφ ηνπ,
είηε ηνπο γχξσ ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην παηδί δεη ζε έλα αξλεηηθφ θαη
απνδνθηκαζηηθφ

νηθνγελεηαθφ

πεξηβάιινλ

θαη

παίξλεη

θαηάθαξδα

ηελ

νπνηαδήπνηε κνξθή απνδνθηκαζίαο απφ ηνλ γνλέα.
Σα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα κε ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ ππνζηήξημε καο.
Αληίζεηα, αλ ρξεζηκνπνηνχκε ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηελ ληξνπή θαη ηελ
62

θαηεγνξία, ηα παηδηά πηζαλφηαηα ζα ράζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ζα
αηζζάλνληαη πσο δελ αμίδνπλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ελνρηθά (Nolte, 2007).



Ο θόβορ

Ζ αδξελαιίλε ηνπ θφβνπ αξέζεη πνιχ ζηα παηδηά, Δληππσζηάδνληαη κε ηζηνξίεο κε
κάγηζζεο θαη γεληθά ηξνκαρηηθέο ηζηνξίεο θαη ηαηλίεο θξίθεο θαζψο θαη κε ηα
παηρλίδηα κε κπακπνχιεο θιπ.Χζηφζν, ν πξαγκαηηθφο θφβνο κπνξεί λα
θαηαζηξέςεη ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη ην αλαγθάδεη ζηελ
πνξεία λα ράλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ δψληαο ζε κηα δηαξθή αίζζεζε
γεληθεπκέλεο αγσλίαο θαη θφβνπ. Σν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ρξήζηκν
θαζψο ζηα πιαίζηα απηνχ ην παηδί εμεξεπλεί θαη καζαίλεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ.
Σνλ πξαγκαηηθφ θφβν κπνξεί λα ηνλ ηξνθνδνηήζεη είηε ε ςπρνινγηθή
θαθνπνίεζε, ε απεηιή ζσκαηηθήο βίαο, εγθαηάιεηςεο είηε ε απεηιή ηνπ ληαή ζην
ζρνιείν ή ζηε γεηηνληά είηε αθφκε θαη ηα ηέξαηα πνπ δνπλ θάησ απφ ην
θξεβάηη(Nolte, 2007).



Ακύπυζη ηος άλλος γονέα

πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, ην παηδί λα πεγαίλεη απφ ηνλ πην απζηεξφ,
ζηνλ πην ραιαξφ γνλέα γηα λα πάξεη πίζσ απηφ πνπ έζεζε ν άιινο ή γηα λα πάξεη
έλαο γνληφο ηνλ ξφιν ηνπ “θαινχ”, πξάηηεη ην αληίζεην απφ ηνλ άιιν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θφληξα θαη πξνζσπηθφ πξφβιεκα κε ηνλ άιιν γνληφ. Οη
δχν γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη ελσκέλνη θαη ηελ φπνηα δηαθσλία έρνπλ λα ηελ
ζπδεηνχλ θαη' ηδίαλ (Βαξβφγιε, 2015).



Ο Χλεςαζμόρ

Ο ριεπαζκφο ιεηηνπξγεί θαηαζηξνθηθά πξνο ην παηδί εθζέηνληαο ην ζε έλα κφληκν
αδηέμνδν θαη ζε κηα ζπζηνιή. Σν παηδί έξρεηαη ζε δίιεκκα, λα αληηκεησπίζεη ηα
πξάγκαηα ή λα απνθχγεη ηνλ ζχηε; Σν παηδί παηψληαο θξέλν θαη γθάδη
ηαπηφρξνλα, θαηαιήγεη ληξνπαιφ, ζπλεζηαικέλν ζην πεξηζψξην, θαζψο δελ ζέιεη
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λα ηξαβήμεη άιιε πξνζνρή επάλσ ηνπ.Σν παηδί ζα κάζεη λα βαζαλίδεηαη κνλίκσο
θαη λα ζηελαρσξηέηαη γηα απηά πνπ ηνπ ιείπνπλ, αληί λα απνιακβάλεη απηά πνπ
έρεη αλ νη γνλείο θαιιηεξγνχλ έλα πεξηβάιινλ δήιεηαο γηα ην θαηαπξάζηλν γξαζίδη
ηνπ γείηνλα, ην πην γξήγνξν θαη αθξηβφ ακάμη ή ην κεγάιν ηνπ ζπίηη (Nolte, 2007).



Δσθπικό πεπιβάλλον

Σέινο, φηαλ έλα παηδί κεγαιψλεη ζε ερζξηθφ πεξηβάιινλ, ηφηε ζα βξεη ηελ
ζχγθξνπζε ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ ηνπ σο αλαγθαηφηεηα θαη ιχζε. Δρζξηθφ
πεξηβάιινλ θαιιηεξγεί ε ηειεφξαζε θαη ην ζηλεκά κέζα απφ ζθελέο βίαο,
εγθιήκαηνο θαη πνιέκνπ. Σν παηδί επίζεο, κπνξεί λα δεη ή λα αθνχζεη ηνπο γνλείο
ηνπ λα ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο γείηνλεο είηε αθφκε θαη λα βξίδνπλ πίζσ
απφ ην ηηκφλη άγλσζηνπο αλζξψπνπο.Εψληαο ζε ερζξηθφ πεξηβάιινλ, ην παηδί
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αληίζεηα θαη λα θηάζεη ζην ζεκείν λα θνβάηαη ηφζν πνιχ
πνπ λα απνθεχγεη αθφκε θαη απιέο αληηπαξαζέζεηο(Nolte,2007).

6.2 Η Λανθάνοςζα σολική Γιαπαιδαγώγηζη



Αςηαπσική αγυγή

Ζ απηαξρηθή αγσγή αζθείηαη θαηά θαηαλαγθαζηηθφ ηξφπν ρσξίο ηεο εζσηεξηθή
ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηβνιή εμνπζίαο. Ζ
Δπηβνιή ηεο εμνπζίαο, γίλεηαη ρσξίο δηάινγν θαη ρσξίο ηελ απφδεημε ηεο
αλαγθαηφηεηάο ηεο. Δίλαη ε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη κε ηξφπν αλειεχζεξν θαη
απφιπην.
Σν παηδί ειέγρεηαη απζηεξά θαη επηθξηηηθά απφ ηνλ δάζθαιν. Λέμεηο θιεηδηά απηήο
ηεο κνξθήο ηεο αγσγήο είλαη: δηαηαγή, απαγφξεπζε, θαλφλαο, ηηκσξία, επηηήξεζε,
έιεγρνο, πξνεηδνπνίεζε θαη απεηιή.Όηαλ ζηα παηδηά ηνπο θφβνληαη ηα θηεξά ηεο
αλαδήηεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο, ν καζεηήο αθξσηεξηάδεηαη
ςπρηθά, ην πλεχκα πεζαίλεη θαη δηαθαηέρεηαη απφ αλαζθάιεηα, κνλνκέξεηα,
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κνλνηνλία, αλππαξμία δπλαηνηήησλ γηα επηινγή θαη αλάιεςε επζχλεο. Με δχν
ιέμεηο, ν λένο νδεγείηαη ζε πλεπκαηηθή ππνδνχισζε θαη εζσηεξηθεχεη ηνλ
θαηαλαγθαζκφ (Σζνπξέθεο, 1987).



Βία από ηον δάζκαλο ππορ ηο μαθηηή

Ζ ζρνιηθή βία κπνξεί λα εθθξαζηεί ππφ ηελ κνξθή ηεο ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο, ηεο ζσκαηηθήο αιιά θαη ηεο ςπρνινγηθήο θαθνπνίεζεο θαζψο θαη
κε ηελ κνξθή ηεο πξνθνξηθήο ηαπείλσζεο, θάηη ην νπνίν απνηειεί
θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο αξθεηψλ παηδηψλ. Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε
θαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε, είλαη ζπαληφηεξα θαηλφκελα θαη έηζη
ε θαηά θαηξνχο έθθξαζή ηνπο, απνηεινχλ ζπκβάληα γηα ηα Μ.Μ.Δ. πνιχ πην
ζπρλέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ή ηαπείλσζεο.
Βέβαηα, πην ζπλεζηζκέλε βία απφ ηνπο δαζθάινπο είλαη κηα δπζδηάθξηηε πνπ
εθθξάδεηαη ππφ ηε κνξθή ηεο σξηαίαο απνβνιήο, ηνπ εθέπνληνο ξαηζηκνχ θαη
εζηθήο

παξελφριεζεο

ην

νπνίν

εθιακβάλεηαη

σο

“πεηζαξρία”

(http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/others/booklets/08_daphne_booklet_
8_el.pdf#sthash.TRePt51m.dpuf).



Αδικία και Μαηαίυζη

χκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο ηνπ 20νπ αηψλα, φηαλ ν καζεηήο αδηθείηαη θαη
θαηαπηέδεηαη νδεγείηαη ζηελ νξγή θαη ζηε κίκεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο γχξσ ηνπ. Ζ
επηζεηηθφηεηα είλαη εθδήισζε νξγήο θαη αγαλάθηεζεο απφ ηελ νπνία θαηέρεηαη
έλαο άλζξσπνο φηαλ αδηθείηαη (Rohs, 1975).χκθσλα κε ηνπο Dollardθαη Miller
(1977), ε επηζεηηθφηεηα είλαη πάληα ζπλέπεηα ηεο καηαίσζεο θαη ε καηαίσζε
νδεγεί πάληα ζε κηα κνξθή επηζεηηθφηεηαο(Σζνπξέθεο, 1987).



Ζ Ταύηιζη ηυν Σκοπών Αγυγήρ με Κλειζηά Ηδεώδη

Όηαλ νη ζθνπνί αγσγήο ηαπηίδνληαη κε δηάθνξα θιεηζηά ηδεψδε, πξνο ηα νπνία ν
παηδαγσγφο ελαξκνλίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ην απνηέιεζκα είλαη λα
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δηαπαηδαγσγνχληαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αλζξψπνπ, κε νξηζκέλεο γλψζεηο,
νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο θαη κνλνδηάζηαηνπο, απζηεξά πξνθαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο
ζθέςεηο. Σα θιεηζηά απηά ηδεψδε, πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο
πξνζσπηθήο απφθαζεο θαη επηινγήο, ηε γλσζηηθή έθηαζε ηνπ παηδαγσγνχ θαη
θιείλνπλ ην δξφκν γηα λένπο πξνζαλαηνιηζκνχο. Γίδεηαη έλα νξηζκέλν πξφηππν
αλζξψπνπ θαη απνδπλακψλνπλ ην αίζζεκα ηεο απηνηέιεηαο θαη απηνδπλακίαο ηνπ
αηφκνπ (Σζνπξέθεο, 1987).

7Ο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ:

ΣΡΟΠΟΙ

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΔΓΓΙΗ

7.1 Σσολικόρ Κοινυνικόρ Λειηοςπγόρ
ηε ζχγρξνλε επνρή, γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ
θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα
παίξλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, ρσξίο λα έρεη ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο. Βέβαηα, δελ κπνξεί λα κείλεη θαη άπξαγνο φηαλ βιέπεη
πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξέο (θιάκκαηα, επηζεηηθφηεηα θ.α.) ησλ καζεηψλ.
Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κπνξεί λα παξέκβεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζε κία
αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ έλαλ
εθπαηδεπηηθφ. Έρνληαο γλψζε θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα βνεζήζεη θαη
ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα άγρε, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο πξφο ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ.
ηε ζπλέρεηα, είλαη απαξαίηεην ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε
ηνλ δάζθαιν φπσο θαη κε ηνπο γνλείο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ην νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα πξνθχπηεη ζην παηδί θαη λα βνεζήζνπλ απν θνηλνχ ζηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο. Με απηή ηελ ζπλεξγαζία (θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, δαζθάινπ, γνλείο)
ζα έρνπλ βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ
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παηδηνχ.
Δπηπιένλ, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θξνληίδεη ψζηε θαη ε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Γηα λα ην θαηαθέξεη απηφ επηθεληξψλεηαη
πάιη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ζε έλα ζχκπιεγκα ζρνιηθνχ θαη
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη νξγαληθφ θνκκάηη γηα ηελ πξναγσγή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ: παξέρνπλ έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο θη εθκάζεζεο
ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ θαηάθηεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο.
Ο ζρνιηθφο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο ζρνιηθέο αξρέο θαη
είλαη απαξαίηεηε θαη ε παξνπζία ηνπ ζηηο νκάδεο γνλέσλ θαη ζηηο ζρνιέο γνλέσλ.
Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κπνξεί λα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν φζν θαλέλαο άιινο
επαγγεικαηίαο ζε ηέηνηεο νκάδεο καδί κε ηελ βνήζεηα θαη ςπρνιφγνππαηδνςπρνιφγνπ. Αλαιχνληαο νη γνλείο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ-καζεηψλ
θαη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη
ν ςπρνιφγνο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζεκαληηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ.
Δξγάδνληαη ινηπφλ ζην πιαίζην φπνπ ηα παηδηά, νη νηθνγέλεηεο, ηα ζρνιεία θαη ε
θνηλφηεηα ζπγθεληξψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη πάιη ζσζηά
θαη πξνο φθεινο ηνπ παηδηνχ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Friedman, 2005).

7.2 Παιδαγυγική ζςμβοςλεςηική - ςμβοςλεςηική γονέυν

7.2.1 Παηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή

Γηα

ηελ

επίηεπμε

ηεο

παηδαγσγηθήο

ζπκβνπιεπηηθήο,

δεκηνπξγνχληαη

επηζηεκνληθέο νκάδεο πνπ ζρεδηάδνπλ, νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ ζχκβνπιν αγσγήο, ηνπο βνεζνχο
ζπκβνχινπο, ηνλ ςπρνιφγν ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο ζπκβνχινπο ηαηξνχο, ηνλ ζρνιηθφ
θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη ησλ εηδηθφ παηδαγσγφ. Γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην
απνηειεζκαηηθφ ην έξγν ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, ρξεηάδεηαη πξσηίζησο
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ζσζηή

ςπρνπαηδαγσγηθή

δηάγλσζε

ηνπ

καζεηή.

Σα

απνηειέζκαηα

ζπγθεληξψλνληαη ζην dossier scolaire, κηα ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ.
Έηζη ινηπφλ ζθηαγξαθείηαη ην ςπρνινγηθφ πξνθίι.
ηε

ζπλέρεηα,

ν

ζχκβνπινο

αγσγήο

ρξεζηκνπνηψληαο

ηε

κέζνδν

IndividualCounselingInterview(ζπλέληεπμε), ζα ππνβνεζεζεί ζε πεξηβάιινλ
εξεκίαο θαη εκπηζηνζχλεο, λα δηεπξχλεη ν λένο ηνλ θφζκν ησλ εκπεηξηψλ ηνπ κε
λέα ζηνηρεία. Άιιεο θνξέο πάιη, ηνλ εληζρχεη ζηελ ιήςε ζεκαληηθψλ γηα ηελ δσή
ηνπ απνθάζεσλ. Ζ ζπλέληεπμε επίζεο, έρεη θαη δηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα θαζψο ν
ζχκβνπινο πξνζπαζεί λα επηζεκάλεη ηα αίηηα θάπνηαο ζχγθξνπζεο θαη ηνπο
ιφγνπο πνπ ηνλ σζνχλ λα δξα αληηθνηλσληθά.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνινγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ν ζχκβνπινο, ρσξίο λα
ζπεχδεη, παξαηεξεί ηνλ καζεηή ζησπειά θαη κε ζηξαηεγηθή θαη πεξίζθεςε,
πξνζπαζεί λα ζπιιάβεη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο απηναληίιεςεο. ε απηή
ηελ

πεξίπησζε

ρξεζηκνπνηείηαη

ε

κέζνδνο

ηεο

“κε

θαηεπζπλφκελεο”

ζπκβνπιεπηηθήο ηνπ Rogers. χκθσλα κε απηή, ν καζεηήο πξνζέξρεηαη
νηθεηνζειψο ζηε ζπλέληεπμε θαη εθθξάδεη ειεχζεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ο
ζχκβνπινο, δελ παίξλεη ζέζε νχηε επηδνθηκάδεη ή απνδνθηκάδεη ηηο δηάθνξεο
ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο. Έηζη ινηπφλ, ν λένο αξρίδεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ
εηδηθνχ, λα πξνηείλεη δνθηκαζηηθά ζρέδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
(Κξνπζηαιάθε, ρ.ρ).

7.2.2 Σπκβνπιεπηηθή Γνλέσλ

Ο ζθνπφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη λα ζηεξίμεη ηνπο γνλείο ψζηε λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ αξκνληθή νηθνγελεηαθή δσή, λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα, λα
ελεκεξψλνληαη θαη λα εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα δηαπαηδαγψγεζεο θαη αλαηξνθήο
ησλ παηδηψλ.

Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ είλαη:
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Ζ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλάπηπμεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
δσήο ησλ παηδηψλ.



Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ελφο γνλέα.



Ζ απφθηεζε απηνθξηηηθήο θαη απηνγλσζίαο.



Ζ θαηάθηεζε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ επηθνηλσλίαο κε ηα
παηδηά.



Ζ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ.

Ζ πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ αζθείηαη είηε απφ ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο ησλ
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, είηε απφ ηα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο είηε αθφκε απφ ηηο ππάξρνπζεο ζρνιέο γνλέσλ θαη ιεηηνπξγεί ζε
αηνκηθφ αιιά θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν.Αξκφδηεο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ είλαη νη επηζηεκνληθέο νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ θνηλσληθνχο
θιηληθνχο ςπρνιφγνπο, ηνπο νπνίνπο ζπλδξάκνπλ παηδνςπρνιφγνη, παηδαγσγνί,
γηαηξνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, έηζη ψζηε νιφθιεξε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα
βαζίδεηαη ζε κηα πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ
(Λακπξηαλίδνπ, 2012)

7.3 ΠαπέμβαζηκαιηήπιξηΘεηικήρςμπεπιθοπάρ [Positive
behavior interventions and supports (PBIS)]
Σν κνληέιν PBIS είλαη κηα πξνζέγγηζε

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία

πξνσζεί θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θαη δεκηνπξγεί
έλα αζθαιέο, απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.Σα ζρνιεία πνπ
εθαξκφδνπλ ην PBIS δεκηνπξγνχλ εληαίεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα φιεο
ηηο ηάμεηο, ρηίδνπλ ππνδνκέο, αλαπηχζζνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο
θαη ελίζρπζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (Sugai &Horner,
2002).

Σα ηδξχκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν PBIS κε αμηνπηζηία, έρνπλ αλαθέξεη
69

κείσζε ησλ πνζνζηνχ ησλ απείζαξρσλ καζεηψλ, ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ πνπ
θαηαλαιψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δηεπζεηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
θαη βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν PBIS

ρξεζηκνπνηεί έλα

πνιπεπίπεδν κνληέιν γηα λα απεηθνλίζεη κηα κεηθηή, ζρνιηθά δηαδεδνκέλε
πξνζέγγηζε, ε νπνία παξέρεη αθαδεκατθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο.
ε πξψην επίπεδν, νη παξεκβάζεηο είλαη νηθνπκεληθέο θαη εθαξκφδνληαη ζε φινπο
ηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ εθπαηδεπηηθά θαη ζπκπεξηθνξηζηηθά
πξνβιήκαηα.ε δεχηεξν επίπεδν παξαηεξνχκε κηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε νκαδηθή
παξέκβαζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζε καζεηέο πνπ απαξηίδνπλ κηα ζχλζεηε
εθπαηδεπηηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή πξφθιεζε.Απηέο νη παξεκβάζεηο είλαη
ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκεο, πςειά
απνηειεζκαηηθέο, επέιηθηεο, θαη λα δχλαληαη λα θέξνπλ κηα γξήγνξε βειηίσζε.
Σέινο, ζε ηξίην επίπεδν νη παξεκβάζεηο γίλνληαη ζε εθείλνπο ηνπο καζεηέο κε
έληνλεο θαη ζπλερείο εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο αλάγθεο. Οη
παξεκβάζεηο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ, είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο κνλαδηθέο απηέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Hawken & Horner,
2003).

7.4 σολέρ Γονέυν
7.4.1 Χαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ Σρνιώλ Γνλέσλ
Ο φξνο «ζρνιή γνλέσλ» έρεη επηθξαηήζεη κε ηνλ θαηξφ, αιιά επεηδή ν φξνο απηφο
δελ είλαη πάληα θαηαλνεηφο, ππάξρνπλ ζπλψλπκνη ηίηινη πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αληί απηνχ φπσο ε «νκάδα γνλέσλ», «πξνγξάκκαηα γηα γνλείο»,
«εθπαίδεπζε γνλέσλ», «επαηζζεηνπνίεζε γνλέσλ», «επηκφξθσζε γνλέσλ» θ.α
(Μπερξάθε, 2002).

Ζ πξψηε ζρνιή γνλέσλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Αζήλα ην 1962 κε
πξσηνβνπιία ηεο Υνπξδάθε. Ζ ίδηα ππνζηήξηδε φηη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζρνιψλ
γνλέσλ ζα ελίζρπε ηελ επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ, φπνπ ζα απνηεινχζε θαηαιπηηθφ
ραξαθηήξα ζην λα απνθεπρζνχλ αξλεηηθά βηψκαηα (Υνπξδάθε, 1995). Οη ρνιέο
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Γνλέσλ έρνπλ επηηειέζεη θαη επηηεινχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ έξγν ζην ρψξν ηεο
πξσηνγελνχο πξφιεςεο. Οη βαζηθνί ζθνπνί ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη: α) ε ζηήξημε
ηνπ ηεο νηθνγέλεηαο, β) ε πξνθχιαμε θαη ζπληήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη
ζεηηθήο θαη νκαιήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο,
γ) ε θαηαλφεζε ελφο ζαθνχο φξνπ ηεο γνληθήο ηαπηφηεηαο, θαη δ) ε αλάπηπμε
δεμηνηήησλ ησλ γνλέσλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κε ην παηδί
ηνπο (Υνπξδάθε, 1995).
Ζ ζρνιή γνλέσλ μεθηλά ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπλήζσο απφ θάπνην αίηεκα ηνπ
δήκνπ ή ηνπ ζπιιφγνπ γεληθφηεξα πνπ πξνσζνχλ θαη αζρνινχληαη κε ηελ
νξγάλσζε ησλ νκάδσλ απηψλ. Ζ ζρνιή απηή ινηπφλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο
κηα «νκάδα επαηζζεηνπνίεζεο» θαη πξφιεςεο, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ
ελεκέξσζε

θαη

ηελ

αληηκεηψπηζε

ησλ

δηάθνξσλ

πξνβιεκάησλ

πνπ

αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζπλήζσο κε ηελ γνλετθή θαη ζπδπγηθή ηνπο δσή. Ο
ζπληνληζηήο πνπ αλαιακβάλεη απηφ ην δχζθνιν έξγν είλαη

ζπλήζσο

εθπαηδεπφκελν ζηέιερνο, κε ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη κε γλήζην
ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Μπερξάθε, 2002).
εκαληηθφ γλψξηζκα ησλ ζρνιψλ απηψλ είλαη ε κηθξή νκάδα, δηφηη απνηειείηαη
ζπλήζσο απφ δεθαπέληε (15) άηνκα, κε ηνλ ίδην ζπληνληζηή ζε φιεο ηηο
ζπλαληήζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηνλ ίδην ρψξν θάζε θνξά θαη ρξφλν, κία (1) θνξά
ηελ εβδνκάδα, γηα κηζή ψξα (30 ιεπηά). Ο αξηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ
εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο θάζε νκάδαο. Οη ζρνιέο απηέο ηα ηειεπηαία θπξίσο
ρξφληα δελ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε γνλείο αιιά θαη ζε άιιεο νκάδεο
πιεζπζκνχ φπσο ζε έθεβνπο, ζε δεπγάξηα θ.α. Με ηελ εκπινθή θαη ησλ άιισλ
νκάδσλ ζηηο ζρνιέο απηέο, ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη

ν φξνο

«εθπαίδεπζε νηθνγέλεηαο» (Μπερξάθε, 2002).

7.4.2 Η Αλαγθαηόηεηα ησλ Σρνιώλ Γνλέσλ
Ο ξφινο ηνπ γνλέα θαζίζηαηαη αθφκε πην δχζθνινο εμαηηίαο άιισλ
εμσνηθνγελεηαθψλ παξαγφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα πηεζηηθφ επαγγεικαηηθφ
σξάξην, νηθνλνκηθφ άγρνο, εληάζεηο θαη δπζθνιίεο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.
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Βηψλνληαο απηή ηελ θαζεκεξηλφηεηα κε απηά ηα πξνβιήκαηα, επηθξαηεί κηα
ζχγρπζε θαη αβεβαηφηεηα ζην πψο ζα πξέπεη λα δηαπαηδαγσγήζεη ζσζηά ην παηδί
ηνπ. Σα απνηειέζκαηα γηα ην αλ ην παηδί δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο βάζεηο γηα ηελ
δσή ηνπ, ζα θαλνχλ κεηά απφ θάπνην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (έηε). Απηφ
ζπκβαίλεη, δηφηη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ε ςπρηθή πγεία είλαη ζέκα
σξηκφηεηαο, απηνειέγρνπ θαη απηνεθηίκεζεο πνπ γηα λα επηηεπρζνχλ απηά ηα
ραξίζκαηα απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο ζπλεξγαζίαο γνλέα-παηδηνχ (Μπερξάθε, 2002).
Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ν γνλέαο αηζζάλεηαη απξνεηνίκαζηνο θαη θαζφινπ ηθαλφο
λα ρεηξηζηεί ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν. Μεγάιν πνζνζηφ γνληψλ ζήκεξα πηζηεχεη
φηη ε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε θαη ρεηξαγψγεζε ησλ παηδηψλ δελ επηηπγράλεηαη κε
ηελ απζηεξή πεηζαξρία, φπσο παιηά. Ζ δηαπαηδαγψγεζε πιένλ ζπλδέεηαη κε ηελ
επηζηήκε αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θαζελφο θαη φρη ζηελ ηχρε θαη ζην
έλζηηθην ηνπ θάζε γνλέα. Ζ δηαπαηδαγψγεζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη σο βάζε ην
δηάινγν, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα έρεη άπνςε, θξίζε θαη λα
κπνξεί λα ηελ εθθξάζεη ρσξίο δηζηαγκφ θαη θφβν. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κε ηελ
πνξεία

επηηπγράλεηαη

ρξεζηκνπνηψληαο

ηα

θαη

ε

ζηαδηαθή

αλεμαξηεηνπνίεζε

εθφδηα-ραξαθηεξηζηηθά

πνπ

ηνπ

θιεξνλφκεζε

παηδηνχ,
απφ

ην

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Μπερξάθε, 2002).
Ο ζεζκφο ηεο «εθπαίδεπζεο νηθνγέλεηαο» θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζρνιψλ γνλέσλ
πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο πνπ νη πεξηζζφηεξνη δειαδή βηψλνπλ ηα
παξαπάλσ πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ. Χο πξψηνο ζηφρνο ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη ε
επίηεπμε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πιήξεο θαη θαιήο ζπλελλφεζεο ηνπ γνλέα κε
ηνλ/ηελ ζχδπγν γηα λα κπνξνχλ θαη νη δχν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο
δηαπαηδαγψγεζεο θαη λα κελ δηαθσλνχλ, ψζηε λα κελ ζπγρέεηαη θαη
πξνβιεκαηίδεηαη ην παηδί γηα ην ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ηειηθά. ηε ζπλέρεηα, νη
γνλείο ζα νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη κε
πνην ηξφπν ζα πξέπεη λα πξάμνπλ γηα λα ην βνεζήζνπλ λα ηηο θαιχςεη.
Πεηπραίλνληαο απηφ θαη κε πνιιά ρξφληα πξνζπάζεηαο αθνχ νη αλάγθεο ηνπ
παηδηνχ ζπλερψο αιιάδνπλ, κπνξνχλ λα ην βνεζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ
πξννδεπηηθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ θαη ηέινο λα αζρνιεζνχλ θαη νη ίδηνη κε ηελ
πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην νηθνγελεηαθφ ζπλήζσο πεξηβάιινλ
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ηνπο. Με ηελ ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο γνλέσλ ν γνλέαο κπνξεί λα θαηαθέξεη ηα
παξαπάλσ, αληαιιάζζνληαο απφςεηο θαη βηψκαηα κε άιινπο γνλείο αιιά
ζπκβνπιεχνληαο ηνλ θαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο (φπνπ ζχκθσλα κε παξαπάλσ
ζα έρεη γλψζε θαη εκπεηξία ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο) (Μπερξάθε, 2002).
χκθσλα κε ηελ Μπερξάθε (2002) ηε ρξνληθή πεξίνδν 1996-2002 δηαπηζηψζεθε
ην γεγνλφο φηη βειηηψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη ζρέζεηο γνλέσλ, παηδηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ. Οη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο απηέο θαηάθεξαλ λα
θαηαλνήζνπλ ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν θαιχηεξα, επεξεάδνληαο ζεηηθά ηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Βειηίσζε παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο έδεημαλ πεξηζζφηεξν θαη
θαζεκεξηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
παηδηνχ θαη ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ θαη ιηγφηεξν γηα ηελ απφδνζε ζηα ζρνιηθά
καζήκαηα.
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8Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ
8.1

Σκοπόρ – Σποςδαιόηηηα έπεςναρ

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ
γνλέσλ (παηδηψλ ειηθίαο κέρξη 12 εηψλ) ζρεηηθά κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ
παηδηνχ. Ο ιφγνο πνπ επηιέμακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε απηή ηελ έξεπλα είλαη
εμαηηίαο ησλ ζπρλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζην ζέκα ηεο
δηαπαηδαγψγεζεο. Δηδηθά κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ δψδεθα (12) εηψλ, νη γνλείο
δελ γλσξίδνπλ ζπλήζσο πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζνχλ, θάλνληαο έηζη αξθεηά
ιάζε (Gordon, 2009). Απηφο ήηαλ θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ απνθαζίζακε λα γίλεη ε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.

8.2

Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο
θαηαιήμακε ζην εμήο εξεπλεηηθφ ζέκα: «Οη απόςεηο ησλ γνλέσλ, θαηνίθσλ ηεο
Αζήλαο, ζρεηηθά κε ηε δηαπαηδαγώγεζε». Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηεμήγακε
απφ ην εξεπλεηηθφ ζέκα ήηαλ :


Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην γνλετθφ ζηχι δηαπαηδαγψγεζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην παηδί ηνπο



Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ



Σξφπνη επίηεπμεο γηα ηε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ
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8.3

Δίδορ Έπεςναρ

Μηα έξεπλα είλαηκηα πνζνηηθή, ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία ζπιινγήο πιεξνθνξίαο
απφ έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα λα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ επηιεγκέλνπ πιεζπζκνχ αθήλνληαο έλα κηθξφ πεξηζψξην
ζθάικαηνο. Έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξίαο
(κέζσ δνκεκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ εξσηεκαηνιφγησλ) γηα ηηο αληηιήςεηο, ηηο
απφςεηο, ηηο γλψζεηο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ελφο δείγκαηνο
ρξεζηκνπνηψληαο

θπξίσο

εξσηήζεηο

πνπ

απαηηνχλ

ζαθή

απάληεζε.

Σέηνηνπείδνποέξεπλεοδελπξέπεηλαρξεζηκνπνηνχληαηγηαζεβάζνοαλαιχζεηο.
Σν είδνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πνζνηηθή έξεπλα. Ζ πνζνηηθή έξεπλα
αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο,
καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεηαη γελίθεπζε ζε έλα
επξχηεξν πιεζπζκφ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δνκεκέλα πξσηφθνιια,
φπσο εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο θαη δνθίκηα επηηεπγκάησλ. θνπφο ηεο πνζνηηθήο
έξεπλαο είλαη ε εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ (Αλδξηψηεο, 2003).

8.4

Πληθςζμόρ – Γείγμα

πλήζσο, νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο πνπ ζέινπκε λα εξεπλήζνπκε
είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο. Έλα κηθξφ αιιά πνιχ πξνζεθηηθά επηιεγκέλν δείγκα
κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ην ζχλνιν. Ζ δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πάξεη θαλείο πιεξνθνξίεο απφ έλαλ ζηνρεπκέλν πιεζπζκφ κεηψλνληαο ην θφζηνο
θαη ηε πξνζπάζεηα. Ο πιεζπζµφο, ινηπφλ, κηαο έξεπλαο είλαη ην ζχλνιν ησλ
αληηθεηµέλσλ (εµςχρσλ θαη αςχρσλ) απφηα νπνία ζπιιέγεη ζηνηρεία ε ζηαηηζηηθή
γηα ηελ ζχληαμε ησλ πηλάθσλ.ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε ην δείγµα, φπνπ είλαη έλα
µέξνο ηνπ πιεζπζµνχ πνπ επηιέγνπµε σοαληηπξνζσπεπηηθφ, πνπ εμεηάδνληάο ην
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βγάδνπµε

ζπµπεξάζµαηα

γηανιφθιεξν

ηνλ

πιεζπζµφ(Παξαζθεπφπνπινο,

1993).ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ινηπφλ ν πιεζπζκφο καο είλαη νη γνλείο θαη ην

δείγκα καο Αζελαίνη γνλείο κε παηδηά ειηθίαο κέρξη δψδεθα 12 εηψλ.Σν δείγκα ηεο
έξεπλάο

καο

απνηειείηαη

απφ

γνλείο

60

ζηνπο

νπνίνπο

δφζεθε

έλα

εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ν ξφινο ηνπ γνλέα θαη ε ζηάζε πνπ
πξέπεη λα ηεξεί γηα λα επηηχρεη ηελ ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ αιιά θαη
ε επίδξαζε άιισλ θνξέσλ φπσο ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ, νη θίινη, ε ηερλνινγία
θαη θπζηθά ην ζρνιείν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ.

8.4.1 Μεζνδνινγία Δεηγκαηνιεςίαο
Οη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο πηζαλφηεηαο
(ην θάζε άηνκν έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα) ή ηεο κε
πηζαλφηεηαο (ηα άηνκα επηιέγνληαη ηπραία). Σν πιενλέθηεκα ηεο πξψηεο κεζφδνπ
είλαη πσο ην πνζνζηφ ζθάικαηνο ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί. ηε
δεχηεξε κέζνδν, ην πνζνζηφ ζην νπνίν δηαθέξεη δεκνγξαθηθά ην επηιεγκέλν
δείγκα απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ παξακέλεη άγλσζην.
ηελ παξνχζα έξεπλα, ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο έγηλε κε ηελ κέζνδν κε
πηζαλφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε κέζνδν επθνιίαο (βνιηθή). ηε κε
πηζαλφηεηαο, ε πηζαλφηεηα επηινγήο ησλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη άγλσζηε θαη
δελ είλαη δπλαηή εθ ησλ πξνηέξσλ ε πηζαλφηεηα επηινγήο.
ηε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο, απιά παίξλεη ν εξεπλεηήο φηη ηνπ είλαη «βνιηθφ».
Απηφο ν ηχπνο δελ είλαη θαη πνιχ ζίγνπξνο θαζψο ε επηιεγκέλε νκάδα κπνξεί λα
κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ. Παξ‟ φιν απηά, θακηά
θνξά είλαη πην ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξά ε νκάδα λα
είλαη αληηπξνζσπεπηηθή. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηα αξρηθά
ζηάδηα έξεπλαο γηα λα πάξεη θαλείο κηα ρνλδξηθή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ρσξίο

νηθνλνκηθή

θαη

ρξνληθή

πιεξνθνξηψλ(Παξαζθεπφπνπινο, 1993).
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επηβάξπλζε

γηα

ηε

ζπιινγή

8.5

Τόπορ – Χπόνορ

Σα εμήληα (60) εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο – Αγίνπ Ησάλλε
Ρέληε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ Μπηράθε 8 ζην Ρέληε, φπνπ ήηαλ εχθνιε ε
πξφζβαζε καο εθεί δηφηη πξαγκαηνπνίεζεθε ε εμακεληαία πξαθηηθή άζθεζε θαη
ζε ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (ζείνπο - ζείεο). Ζ πξνυπφζεζε ήηαλ λα είλαη
γνλείο κε αλήιηθα παηδηά εψο δψδεθα (12) εηψλ. Ο ρξφλνο πνπ δφζεθε γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πέληε (5) κέξεο.

8.6

Δπγαλείο Έπεςναρ

Γηα ηε ζπιινγή πιηθνχ ππάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη: ε παξαηήξεζε, ε ζπλέληεπμε θαη
ην εξσηεκαηνιφγην.

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ

πξαγκαηνπνηήζακε,

ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα
έληππν πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη
γξαπηά (Γνπιθέξε, 2015).
Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη:
 ηνηρίδνπλ πνιχ θζελφηεξα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο.
 Μπνξνχλ λα ζηαινχλ ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ.
 Δίλαη εχθνιε ε θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε ηνπ.
 Οη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα (έιιεηςε
άκεζεο επηθνηλσλίαο)
 Σππνπνηεκέλνη ηξφπνη αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ.
 Ο εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο.
 Δίλαη ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο.
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Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη:
 Ο εξεπλεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνζαθελίζεη ηηο αλνηρηέο
εξσηήζεηο.
 Τπνρξεψλεη

ηνλ

εξσηεζέληα

λα

απαληήζεη

κε

έλαλ

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
Με βάζε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ, θαη ιφγσ ηεο απεηξίαο
ηνπ εξεπλεηή αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ απαηηεί ε έξεπλα, κηαο θαη
πξφθεηηαη γηα πηπρηαθή εξγαζία, θξίζεθε φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ην
θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
(Γνπιθέξε, 2015).

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη πεξηείρε
20 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 7 εξσηήζεηο, έρνπλ σο ζέκα ηηο απφςεηο ησλ
γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ, ζεσξνχληαη θαη νη
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Ο ηχπνο εξσηήζεσλ ήηαλ «αλνηθηνχ» θαη ζε θάπνηεο
«θιεηζηνχ» ηχπνπ (π.ρ. άιιν...) θαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.
Έπεηηα απφ ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε ε πηινηηθή έξεπλα, ε
νπνία θάλεθε αξθεηά ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζε δηφξζσζε ιάζσλ ή
ζηελ αλαδηαηχπσζε θάπνησλ εξσηήζεσλ. Σν ηειεπηαίν βήκα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ
εξσηεκαηνιφγην είλαη λα δνθηκάζεη ν εξεπλεηήο κε κηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ
πξηλ μεθηλήζεη κε ηε θχξηα έξεπλα. Ηδαληθά ζα πξέπεη λα ν δνθηκάζεη ζηνλ ίδην
ηχπν αλζξψπσλ πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ θαλνληθή έξεπλα.
Απηφ κπνξεί λα θαλεξψζεη θάπνηα απξνζδφθεηα πξνβιήκαηα κε ην κάθξνο ηνπ
εξσηεκαηνιφγηνπ, ηε θξαζενινγία, ηε θαηαλφεζε ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ,
νδεγίεο, αλεπαξθέο επηινγέο ζηηο απαληήζεηο, θ.α. Αθφκε, ν εξεπλεηήο ζα
θαηαθέξεη λα θαηαιάβεη εάλ νη εξσηψκελνη θαηαιαβαίλνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη
δίλνπλ ρξήζηκεο απαληήζεηο. Μεηά ηα πηινηηθά, κπνξεί λα δηνξζψζεη ηα
εξσηεκαηνιφγηα φπνπ ρξεηάδεηαη (Γνπιθέξε, 2015).
Έηζη, θαη εκείο έπεηηα απφ ηελ ζπκπιήξσζε πεξίπνπ πέληε (5) εξσηεκαηνινγίσλ,
αλαδηαηππψζακε θάπνηεο εξσηήζεηο γηα λα δηαζθαιίζνπκε νηη ζα είλαη ζαθείο θαη
παξάιιεια πξνζδηνξίζκε εθ λένπ θάπνηα ζεκεία ησλ απαληήζεσλ. Θα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε φηη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξσηψκελσλ γνλέσλ πνπ
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έιαβαλ κέξνο ζηελ πηινηηθή έξεπλα ήηαλ ζεηηθά, θαζφηη αλέθεξαλ φηη ην ζέκα
ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην επράξηζην, εχθνιν θαη ζχληνκν σο πξνο
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ.

8.7

Φάζειρ Έπεςναρ

Αθνχ κειεηήζακε πάιη ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ πηπρηαθή,
δεκηνπξγήζακε ην εξεπλεηηθφ ζέκα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Με ηελ
ζρνιαζηηθή αλάγλσζε ηνπ θάζε θεθαιαίνπ, θαηαθέξακε λα ζρεκαηίζνπκε ηηο
βαζηθέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνχ, γξάςακε ηηο εξσηήζεηο, έγηλε κία
πηινηηθή έξεπλα, κνηξάδνληαο πέληε (5) εξσηεκαηνιφγηα ζην δείγκα πνπ είρε
επηιερζεί λα εξεπλεζεί.
Με ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ θαηαθέξακε λα δνχκε ηηο ηπρφλ
αδπλακίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έηζη ψζηε λα αλαδηαηππψζνπκε θάπνηεο
εξσηήζεηο, ψζηε λα γίλνπλ πην ζαθείο θαη απιέο. ηε ζπλέρεηα, κνηξάζηεθαλ ηα
εξσηεκαηνιφγηα ζην Γεκαξρείν ηεο Νίθαηαο - Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε (ζπγθεθξηκέλα
Μπηράθε 8 ζην Ρέληε) θαη ζε ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (ζείνπο - ζείεο).
Αθνχ κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, δφζεθε ρξνληθφ πεξηζψξην πέληε (5)
κέξεο ζηνλ θάζε εξσηψκελν γηα λα ζπκπιεξσζνχλ. Βέβαηα, ππήξραλ αξθεηνί πνπ
ην επέζηξεςαλ ηελ ίδηα κέξα θηφιαο. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
πεξάζακε ηα δεδνκέλα καο ζην πξφγξακκα spssθαη εθεί αξρίζακε λα θάλνπκε
ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζρέηηζε ησλ
δεκνγξαθηθψλ εξσηήζεσλ κε ησλ θχξησλ εξσηήζεσλ.

8.8

Εηηήμαηα Ζθικήρ και Γεονηολογίαρ

Πξηλ κνηξαζηεί ην εξσηεκαηνιφγην ζε θάζε εξσηψκελν, αλαθεξζήθακε γηα ηνλ
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ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ, θαζψο ην
εξσηεκαηνιφγην ζα ήηαλ αλψλπκν. Γελ ππήξρε θακία επίπησζε ζην αλ θάπνηνο
εξσηψκελνο δελ ήζειε ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ή ελψ είρε μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία
ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ πνξεία δελ ήζειε λα ζπλερίζεη γηα
πξνζσπηθνχο ηνπ ιφγνπο. Σνλίζηεθε φηη ζα ππάξρεη ερεκχζεηα θαη φηη ηα ζηνηρεία
πνπ ζπγθεληξψζακε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα ιφγνπο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο.

8.9

Πεπιοπιζμοί Έπεςναρ

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ ε δπζθνιία ζην λα βξνχκε έγθαηξα
θάπνηνπο απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαζψο είραλ άδεηα απφ ηε δνπιεηά θαη ζηελ
ηήξεζε ηεο παξάδνζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Κάπνηνη απφ απηνχο δελ ήηαλ
ζπλεπείο ζηελ παξάδνζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ εληφο ησλ πέληε (5) εκεξψλ, φπσο
είρακε ζπκθσλήζεη ζηελ αξρή. Όηαλ θαηαθέξακε, φκσο, λα ζπιιέμνπκε θαη ηα
εμήληα (60) εξσηεκαηνιφγηα δελ ππήξμε θάπνην άιιν ηδηαίηεξν πξφβιεκα,
ζπλερίδνληαο έηζη ζηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.

81

9Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ
(ΠΟΟΣΙΚΗ) ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Α. Γημογπαθικά Σηοισεία
Πίλαθαο 1. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο ειηθίαο ηωλ
αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Ηιηθία

f

%

Κάησ ησλ 30 εηψλ

11

18,3

31-45 εηψλ

41

68,3

46-55 εηψλ

8

13,3

Άλσ ησλ 55 εηψλ

_

_

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
46-55 ετών
13,3%
13%

Σειρϊ1
Κϊτω των 30
ετών
18,3%
18%
Κϊτω των 30 ετών
31-45 ετών
46-55 ετών

Σειρϊ1
31-45 ετών
68,3%
69%

ρήκα 1. Γξάθεκα πίηα γηα ηελ ειηθία ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Αξρηθά, ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηφο καο. Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ηελ ειηθία ησλ
εξσηεζέλησλ θαη ην 18,3% ησλ αηφκσλ ήηαλ ειηθίαο θάησ απφ 30 εηψλ, ην 68,3%
απφ 31 έσο 45 εηψλ ελψ ην 13,3% ήηαλ ειηθίαο απφ 46 έσο 55 εηψλ.
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Πίλαθαο 2. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ θύινπ ηωλ
αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Φύιν

f

%

Άληξεο

21

35

Γπλαίθεο

39

65

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Άντρεσ
35%
35%
Σειρϊ1
Γυναύκεσ
65%
65%

Άντρεσ
Γυναύκεσ

ρήκα 2. Γξάθεκα πίηα γηα ην θύιν ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Χο πξνο ην θχιν ησλ αηφκσλ, ην 35% ήηαλ άληξεο θαη ην ππφινηπν 65% γπλαίθεο.
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Πίλαθαο 3. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

f

%

Αλχπαληξνη

5

8,3

Παληξεκέλνη

49

81,7

Γηαδεπγκέλνη

5

8,3

Υήξνη

1

1,7

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Σειρϊ1
Διαζευγμϋνοι Χόροι
8,3%
1,7%
8%
2%

Σειρϊ1
Ανύπαντροι
8,3%
8%
Ανύπαντροι
Σειρϊ1
Παντρεμϋνοι
81,7%
82%

Παντρεμϋνοι
Διαζευγμϋνοι
Χόροι

ρήκα 3. Γξάθεκα πίηα γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηωλ αηόκωλ ηνπ
δείγκαηνο.
Έπεηηα, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη
απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 8,3% είλαη
αλχπαληξνη, ε πιεηνςεθία (ην 81,7%) είλαη παληξεκέλνη, ην 8,3% είλαη
δηαδεπγκέλνη θαη ην 1,7% είλαη ρήξνη.
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Πίλαθαο 4. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ κνξθωηηθνύ
επηπέδνπ ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Μνξθωηηθό επίπεδν

f

%

Γεκνηηθφ

1

1,7

Γπκλάζην

4

6,7

Λχθεην

24

40

ΑΔΗ-ΣΔΗ

24

40

ΗΔΚ

4

6,7

Μεηαπηπρηαθφ

3

5

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Μεταπτυχιακό
5%
5%
Σειρϊ1
ΙΕΚ
6,7%
7%

Σειρϊ1
Γυμνϊςιο
6,7%
6%
Σειρϊ1
Λύκειο
40%
40%

Σειρϊ1
ΑΕΙ-ΤΕΙ
40%
40%

Σειρϊ1
Δημοτικό
1,7%
2%

Δημοτικό
Γυμνϊςιο
Λύκειο
ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΙΕΚ
Μεταπτυχιακό

ρήκα 4. Γξάθεκα πίηα γηα ην κνξθωηηθό επίπεδν ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.

ηε ζπλέρεηα, ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο
ζπνπδέο ηνπο θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνθχπηεη φηη ην 1,7% είλαη απφθνηηνη
Γεκνηηθνχ, ην 6,7% απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 40% απφθνηηνη Λπθείνπ, ην 40%
έρεη πηπρίν ΑΔΗ – ΣΔΗ, ην 6,7% έρεη ηειεηψζεη θάπνην ΗΔΚ θαη ην 5% είλαη
θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο.
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξγαζίαο ηωλ
αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Εξγαζία

f

%

Άλεξγνο

6

10

Γεκφζηνο ηνκέαο

35

58,3

Ηδησηηθφο ηνκέαο

11

18,3

Απηναπαζρνινχκελνο

6

10

Άιιν

2

3,3

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Άλλο
3,3%
3%

Σειρϊ1
Αυτοαπαςχολούνοσ
10%
10%

Σειρϊ1
Άνεργοσ
10%
10%
Σειρϊ1
Δημόςιοσ τομϋασ
58,3%
59%

Άνεργοσ
Δημόςιοσ τομϋασ

Σειρϊ1
Ιδιωτικόσ τομϋασ
18,3%
18%

Ιδιωτικόσ τομϋασ
Αυτοαπαςχολούμενοσ
Άλλο

ρήκα 5. Γξάθεκα πίηα γηα ηελ εξγαζία ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Ζ επφκελε δεκνγξαθηθή εξψηεζε ήηαλ ζρεηηθή κε ην επάγγεικα ησλ
εξσηεζέλησλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη
ην 10% ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη άλεξγνη, ην 58,3% εξγάδνληαη ζην
Γεκφζην

ηνκέα,

ην

18,3%

ζηνλ

Ηδησηηθφ

απηναπαζρνινχκελνη θαη ην 3,3% απάληεζε «άιιν».
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ηνκέα,

ην

10%

είλαη

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ αξηζκνύ ηωλ
αλήιηθωλ θνξηηζηώλ θαη αγνξηώλ ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Αξηζκόο αλήιηθωλ παηδηώλ

Αγόξηα f(%)

Κνξίηζηα f(%)

Καλέλα

24 (40%)

26 (43,3%)

Έλα

27 (45%)

25 (41,7%)

Γχν

9 (15%)

5 (8,3%)

Σξία

0 (0%)

4 (6,7%)

60

100

χλνιν

Κορύτςια;
Κανϋνα; 43,3%
Αγόρια;
Κανϋνα; 40%

Αγόρια; Ένα;
45%
Κορύτςια; Ένα;
41,7%

Αγόρια; Δύο;
15%
Κορύτςια; Δύο;
8,3%

Αγόρια
Κορύτςια

Κορύτςια;
Τρύα; 6,7%
Αγόρια; Τρύα;
0%

ρήκα 6. ύλζεην αθηδωηό γξάθεκα γηα ηνλ αξηζκό ηωλ αλήιηθωλ θνξηηζηώλ
θαη αγνξηώλ ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Έπεηηα, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλήιηθσλ
(ειηθίαο κέρξη 12 εηψλ) αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ έρνπλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
παξαθάησ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 40% ησλ αηφκσλ δελ έρεη θαλέλα αγφξη
θαη ην 43,3% θαλέλα θνξίηζη, ην 45% ησλ αηφκσλ έρεη έλα αγφξη θαη ην 41,7%
έλα θνξίηζη, ην 15% έρεη δχν αγφξηα θαη ην 8,3% δχν θνξίηζηα θαη ηέινο θαλέλαο
δελ έρεη ηξία αγφξηα ελψ ην 6,7% έρεη ηξία θνξίηζηα.
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Πίλαθαο 7. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο ηάμεο
θνίηεζεο ηωλ παηδηώλ ηωλ αηόκωλ ηνπ δείγκαηνο.
Σάμε θνίηεζεο

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Παηδηθφο ζηαζκφο

20 (33,3%)

40 (66,7%)

Νεπηαγσγείν

7 (11,7%)

53 (88,3%)

Α‟ ηάμε

5 (8,3%)

55 (91,7%)

Β‟ ηάμε

6 (10%)

54 (90%)

Γ‟ ηάμε

11 (18,3%)

49 (81,7%)

Γ‟ ηάμε

12 (20%)

48 (80%)

Δ‟ ηάμε

8 (13,3%)

52 (86,7%)

η‟ ηάμε

23 (38,3%)

37 (61,7%)

Σειρϊ1; Στ’
τϊξη; 38,3%
Σειρϊ1; Ε’
τϊξη; 13,3%
Σειρϊ1; Δ’
τϊξη; 20%
Σειρϊ1; Γ’
τϊξη; 18,3%
Σειρϊ1; Β’
τϊξη; 10%
Σειρϊ1; Α’
τϊξη; 8,3%

Σειρϊ1;
Νηπιαγωγεύο;
11,7%

Σειρϊ1;
Παιδικόσ
ςταθμόσ;
33,3%

ρήκα 7. Ραβδόγξακκα γηα ηελ ηάμε θνίηεζεο ηωλ παηδηώλ ηωλ αηόκωλ ηνπ
δείγκαηνο.
Ζ ηειεπηαία δεκνγξαθηθή εξψηεζε αθνξνχζε ηηο ηάμεηο πνπ θνηηνχλ ηα παηδηά
ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο θαη απφ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλνπκε
φηη ην 33,3% ησλ παηδηψλ πεγαίλνπλ παηδηθφ ζηαζκφ, ην 11,7% λήπην, ην 8,3% Α‟
Γεκνηηθνχ, ην 10% Β‟ Γεκνηηθνχ, ην 18,3% Γ‟ Γεκνηηθνχ, ην 20% Γ‟ Γεκνηηθνχ,
ην 13,3% Δ‟ Γεκνηηθνχ θαη ην 38,3% πεγαίλεη η‟ Γεκνηηθνχ.
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Β. Κύπιερ Δπυηήζειρ
Πίλαθαο 8. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 8 γηα
ηνλ όξν δηαπαηδαγώγεζε γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 8

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Ο ηξφπνο πνπ ηνπ καζαίλσ πξάγκαηα

24 (40%)

36 (60%)

Ζ ζπκπεξηθνξά – νη ζηάζεηο κνπ πνπ

17 (28,3%)

43 (71,7%)

21 (35%)

39 (65%)

23 (38,3%)

37 (61,7%)

επηζπκψ λα κηκεζεί θαη ην ίδην ην παηδί
Να ζέησ θαλφλεο θαη φξηα
Σν λα αθνχσ πξνζεθηηθά ην παηδί ψζηε λα
αληηιακβάλνκαη ηηο αλάγθεο ηνπ

Σειρϊ1; Το να
ακούω
προςεκτικϊ το
παιδύ ώςτε να
Σειρϊ1; Να θϋτω
αντιλαμβϊνομαι
κανόνεσ και
τισ ανϊγκεσ του;
όρια; 35%
38,3%
Σειρϊ1; Η
ςυμπεριφορϊ –
οι ςτϊςεισ μου
που επιθυμώ να
μιμηθεύ και το
ύδιο το παιδύ;
28,3%
Σειρϊ1; Ο
τρόποσ που του
μαθαύνω
πρϊγματα; 40%

ρήκα 8. Ραβδόγξακκα γηα ηελ εξώηεζε 8 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ
δηαπαηδαγψγεζε ήηαλ γηα ηνλ φξν ηεο θαη κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πάλσ απφ κηα
απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαλ. Γηα ην 40% δηαπαηδαγψγεζε είλαη ν ηξφπνο πνπ
ηνπ καζαίλνπλ πξάγκαηα, γηα ην 28,3% είλαη ε ζπκπεξηθνξά – νη ζηάζεηο ηνπο
πνπ επηζπκνχλ λα κηκεζεί θαη ην ίδην ην παηδί, γηα ην 35% είλαη λα ζέηεη θαλφλεο
θαη φξηα θαη γηα ην 38,3% ην λα αθνχλε πξνζεθηηθά ην παηδί ψζηε λα
αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ηνπ.
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Πίλαθαο 9. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 9 γηα
ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 9

f

%

Δχθνιε

8

13,3

Αδηάθνξε

2

3,3

Γχζθνιε

50

83,3

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Εύκολη
13,3%
13%
Σειρϊ1
Αδιϊφορη
3,3%
3%
Σειρϊ1
Δύςκολη
83,3%
84%

Εύκολη
Αδιϊφορη
Δύςκολη

ρήκα 9. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 9 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

ηε ζπλέρεηα, νη γνλείο ξσηήζεθαλ πσο ηνπο θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ην 13,3% απάληεζε φηη είλαη εχθνιε
δηαδηθαζία, ην 3,3% αδηάθνξε θαη ην 83,3% φηη είλαη δχζθνιε δηαδηθαζία.
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Πίλαθαο 10. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 9.1
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 9.1
Να επηβάιισ θαλφλεο θαη φξηα ζην

Ναη

Όρη

Καλέλα

f(%)

f(%)

f(%)

37 (61,7%)

13 (21,7%)

10 (16,7%)

11 (18,3%)

39 (65%)

10 (16,7%)

11 (18,3%)

39 (65%)

10 (16,7%)

3 (5%)

47 (78,3%)

10 (16,7%)

παηδί
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην
ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ηξφπν
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ
Ζ δηαθσλία κε ηνλ άιιν γνλέα
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην
ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θνηηά ην παηδί

Σειρϊ1; Η
διαφορϊ
αντιλόψεων με το
ςχολικό πλαύςιο
που φοιτϊ το
παιδύ; 5%

Σειρϊ1; Η
διαφωνύα με τον
ϊλλο γονϋα;
18,3%
Σειρϊ1; Η
διαφορϊ
αντιλόψεων με το
ςυγγενικό
περιβϊλλον ςτον
τρόπο
διαπαιδαγώγης…

Σειρϊ1; Να
επιβϊλλω
κανόνεσ και όρια
ςτο παιδύ; 61,7%

ρήκα 10. Ραβδόγξακκα γηα ηελ εξώηεζε 9.1 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Έπεηηα, φζνη απάληεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε φηη ε δηαπαηδαγψγεζε είλαη
κηα δχζθνιε δηαδηθαζία, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηη ηνπο δπζθνιεχεη
πεξηζζφηεξν θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ πάλσ απφ κηα απάληεζε. Έηζη,
ην 61,7% απάληεζε φηη είλαη λα επηβάιιεη θαλφλεο θαη φξηα ζην παηδί, ην 18,3%
φηη είλαη ε δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ηξφπν
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ, ην 18,3% φηη είλαη ε δηαθσλία κε ηνλ άιιν γνλέα
θαη ην 5% είλαη ε δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θνηηά ην παηδί.
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Πίλαθαο 11. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 10
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 10

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Ακνηβαίνο ζεβαζκφο

32 (53,3%)

28 (46,7%)

Δλζάξξπλζε

35 (58,3%)

25 (41,7%)

Υξφλνο γηα ζπδήηεζε

27 (45%)

33 (55%)

Δλεξγεηηθή αθξφαζε

12 (20%)

48 (80%)

Υξφλνο γηα δηαζθέδαζε

15 (25%)

45 (75%)

Αγάπε - αζθάιεηα

36 (60%)

24 (40%)

Σειρϊ1; Αγϊπη αςφϊλεια; 60%
Σειρϊ1; Χρόνοσ για
διαςκϋδαςη; 25%
Σειρϊ1;
Ενεργητικό
ακρόαςη; 20%
Σειρϊ1; Χρόνοσ για
ςυζότηςη; 45%
Σειρϊ1;
Ενθϊρρυνςη;
58,3%
Σειρϊ1; Αμοιβαύοσ
ςεβαςμόσ; 53,3%

ρήκα 11. Ραβδόγξακκα γηα ηελ εξώηεζε 10 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
ηελ εξψηεζε 10 νη γνλείο ξσηήζεθαλ πνηα απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία
πηζηεχνπλ φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ θαη ην
53,3% απάληεζε ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ην 58,3% ε ελζάξξπλζε, ην 45% ν
ρξφλνο γηα ζπδήηεζε, ην 20% ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ην 25% ν ρξφλνο γηα
δηαζθέδαζε θαη ην 60% είλαη ε αγάπε θαη ε αζθάιεηα.
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Πίλαθαο 12. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 11
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 11

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Απψιεηα ςπρξαηκίαο

37 (61,7%)

23 (38,3%)

Φσλέο

37 (61,7%)

23 (38,3%)

Δθθνβηζκφο

2 (3,3%)

58 (96,7%)

Υεηξνδηθία

3 (5%)

57 (95%)

Γσξνδνθία

11 (18,3%)

49 (81,7%)

Δπηθξηηηθφηεηα

12 (20%)

48 (80%)

Αθχξσζε

7 (11,7%)

53 (88,3%)

Τπνρψξεζε

26 (43,3%)

34 (56,7%)

Αζπλέπεηα

15 (25%)

45 (75%)

Γηάθξηζε κεηαμχ παηδηψλ

5 (8,3%)

55 (91,7%)

Σειρϊ1; Διϊκριςη
μεταξύ παιδιών;
8,3%

Σειρϊ1;
Αςυνϋπεια; 25%

Σειρϊ1; Ακύρωςη;
11,7%

Σειρϊ1;
Επικριτικότητα;
Σειρϊ1; 20%

Σειρϊ1; Χειροδικύα;
Δωροδοκύα; 18,3%
5%
Σειρϊ1;
Εκφοβιςμόσ; 3,3%

Σειρϊ1;
Υποχώρηςη;
43,3%

Σειρϊ1; Φωνϋσ;
61,7%
Σειρϊ1; Απώλεια
ψυχραιμύασ; 61,7%

ρήκα 12. Ραβδόγξακκα γηα ηελ εξώηεζε 11 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Ζ εξψηεζε 11 αλέθεξε φηη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζσζηή
δηαπαηδαγψγεζε, αξθεηέο θνξέο νη γνλείο πξάηηνπλ θάπνηα ιάζε θαη θαινχληαη
λα απαληήζνπλ πνηα απφ ηα παξαθάησ ιάζε έρνπλ πξάμεη. Απφ ηνλ παξαθάησ
πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 61,7% απάληεζε ε απψιεηα ςπρξαηκίαο, ην 61,7%
νη θσλέο, ην 3,3% ν εθθνβηζκφο, ην 5% ε ρεηξνδηθία, ην 18,3% ε δσξνδνθία, ην
20% ε επηθξηηηθφηεηα, ην 11,7% ε αθχξσζε, ην 43,3% ε ππνρψξεζε, ην 25% ε
αζπλέπεηα θαη ην 8,3% ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ.
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Πίλαθαο 13. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 12
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 12

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Απηαξρηθφο

4 (6,7%)

56 (93,3%)

Φηιφδνμνο

6 (10%)

54 (90%)

Αλεθηηθφο

28 (46,7%)

32 (53,3%)

Τπεξπξνζηαηεπηηθφο

20 (33,3%)

40 (66,7%)

Γεκνθξαηηθφο

13 (21,7%)

47 (78,3%)

0 (0%)

60 (100%)

2 (3,3%)

58 (96,7%)

Δρζξηθφο
Νεπξσζηθφο

Σειρϊ1;
Νευρωςικόσ;
3,3%
Σειρϊ1;
Εχθρικόσ; 0%

Σειρϊ1;
Δημοκρατικόσ;
21,7%

Σειρϊ1;
Φιλόδοξοσ; 10%
Σειρϊ1;
Αυταρχικόσ;
6,7%

Σειρϊ1;
Υπερπροςτατευ
τικόσ; 33,3% Σειρϊ1;
Ανεκτικόσ;
46,7%

ρήκα 13. Ραβδόγξακκα γηα ηελ εξώηεζε 12 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
ηελ επφκελε εξψηεζε νη γνλείο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηη ηχπνο γνλέα
ζεσξνχλ φηη είλαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα ην 6,7%
απάληεζε απηαξρηθφο, ην 10% θηιφδνμνο, ην 46,7% αλεθηηθφο, ην 33,3%
ππεξπξνζηαηεπηηθφο, ην 21,7% δεκνθξαηηθφο θαη ην 3,3% λεπξσζηθφο. Δλψ ηνλ
ηχπνπ ερζξηθνχ γνλέα δελ απάληεζε θαλείο.
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Πίλαθαο 14. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηωλ εξωηήζεωλ
13 θαη 13.1 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξωηήζεηο

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Δξψηεζε 13

44 (73,3%)

16 (26,7%)

Δξψηεζε 13.1

34 (56,7%)

10 (16,7%)

Καλέλα f(%)

16 (26,7%)

Σειρϊ1;
Ερώτηςη 13.1;
56,7%
Σειρϊ1;
Ερώτηςη 13;
73,3%

ρήκα 14. Ραβδόγξακκα γηα ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ηωλ εξωηήζεωλ 13 θαη
13.1 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

ηελ επφκελε εξψηεζε (εξψηεζε 13) νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ
αλ εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ην γνλετθφ ζηπι δηαπαηδαγψγεζεο πνπ πηζηεχνπλ φηη
πξέπεη έλαο γνληφο λα ρξεζηκνπνηεί θαη ην 73,3% απάληεζε ζεηηθά ελψ ην 26,7%
αξλεηηθά. Έπεηηα, φζνη απάληεζαλ ζεηηθά, εξσηήζεθαλ αλ ην γνλετθφ ζηπι
δηαπαηδαγψγεζεο έρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπλ θαη ην 56,7% ησλ αηφκσλ
απάληεζε ζεηηθά.
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Πίλαθαο 15. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 14
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 14

f

%

Καζφινπ

4

6,7

Λίγν

15

25

Αξθεηά

25

41,7

Πνιχ

11

18,3

Πάξα πνιχ

5

8,3

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Πολύ
18,3%
18%

Σειρϊ1
Πϊρα πολύ
8,3%
8%

Σειρϊ1
Καθόλου
6,7%
7%

Σειρϊ1
Αρκετϊ
41,7%
42%

Σειρϊ1
Λύγο
25%
25%

Καθόλου
Λύγο
Αρκετϊ
Πολύ
Πϊρα πολύ

ρήκα 15. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 14 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

Ζ εξψηεζε 14 αθνξνχζε ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη επεξεάδεηαη ε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ (παππνχδεο,
ζείνη, μαδέξθηα θ.α) θαη ην 6,7% απάληεζε θαζφινπ, ην 25% ιίγν, ην 41,7%
αξθεηά, ην 18,3% πνιχ θαη ην 8,3% πάξα πνιχ.
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Πίλαθαο 16. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 15
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 15

f

%

Καζφινπ

2

3,3

Λίγν

17

28,3

Αξθεηά

23

38,3

Πνιχ

11

18,3

Πάξα πνιχ

7

11,7

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Πϊρα πολύ
11,7%
12%

Σειρϊ1
Πολύ
18,3%
18%

Σειρϊ1
Καθόλου
3,3%
3%

Σειρϊ1
Αρκετϊ
38,3%
39%

Σειρϊ1
Καθόλου
Λύγο
Λύγο28,3%
28%
Αρκετϊ
Πολύ
Πϊρα πολύ

ρήκα 16. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 15 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

Ζ εξψηεζε 15 αθνξνχζε ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη επεξεάδεηαη ε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηηο παξέεο ησλ θίισλ ηνπ θαη ην 3,3%
απάληεζε θαζφινπ, ην 28,3% ιίγν, ην 38,3% αξθεηά, ην 18,3% πνιχ θαη ην 11,7%
πάξα πνιχ.
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Πίλαθαο 17. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 16
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 16

f

%

Καζφινπ

6

10

Λίγν

21

35

Αξθεηά

17

28,3

Πνιχ

12

20

Πάξα πνιχ

4

6,7

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Πϊρα πολύ
6,7%
7%
Σειρϊ1
Πολύ
20%
20%

Σειρϊ1
Καθόλου
10%
10%

Σειρϊ1
Λύγο
35%
35%

Σειρϊ1
Αρκετϊ
28,3%
28%

Καθόλου
Λύγο
Αρκετϊ
Πολύ
Πϊρα πολύ

ρήκα 17. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 16 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

Ζ εξψηεζε 16 αθνξνχζε ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη επεξεάδεηαη ε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηελ ηερλνινγία (βηληενπαηρλίδηα,
δηαδίθηπν, facebook) θαη ην 10% απάληεζε θαζφινπ, ην 35% ιίγν, ην 28,3%
αξθεηά, ην 20% πνιχ θαη ην 6,7% πάξα πνιχ.
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Πίλαθαο 18. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 17
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 17

f

%

πκθσλψ

55

91,7

Γε ζπκθσλψ

5

8,3

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Δε ςυμφωνώ
8,3%
8%

Σειρϊ1
Συμφωνώ
91,7%
92%
Συμφωνώ
Δε ςυμφωνώ

ρήκα 18. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 17 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

ηελ επφκελε εξψηεζε (εξψηεζε 17) νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ
αλ ζπκθσλνχλ φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα παηδηά αθηεξψλνπλ ηνλ ειεχζεξν
ρξφλν ηνπο ζην λα παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ζην δηαδίθηπν ή ζην facebook
θαη ην 91,7% απάληεζε φηη ζπκθσλεί κε απηήλ ηελ άπνςε ελψ ην 8,3% δηαθσλεί.
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Πίλαθαο 19. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο
17.1 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 17.1
Παξαθνινπζψ/παίδσ καδί ηνπ

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Καλέλα f(%)

17 (28,3%)

39 (65%)

4 (6,7%)

18 (30%)

38 (63,3%)

4 (6,7%)

3 (5%)

53 (88,3%)

4 (6,7%)

29 (48,3%)

27 (45%)

4 (6,7%)

Έρσ επίγλσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ
παξαθνινπζεί – ησλ παηρληδηψλ πνπ παίδεη –
ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεηαη
Σνπ απαγνξεχσ λα παξαθνινπζεί ηειεφξαζε
– λα παίδεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα – λα
αζρνιείηαη κε ην δηαδίθηπν
Θέησ φξηα (ρξφλνο, πνηφηεηα, θαηεγνξία)

Σειρϊ1; Του
απαγορεύω να
παρακολουθεύ
τηλεόραςη – να
παύζει
ηλεκτρονικϊ…

Σειρϊ1; Έχω
επύγνωςη των
εκπομπών που
παρακολουθεύ –
των παιχνιδιών
που παύζει – των…

Σειρϊ1; Θϋτω όρια
(χρόνοσ, ποιότητα,
κατηγορύα);
48,3%

Σειρϊ1;
Παρακολουθώ/πα
ύζω μαζύ του;
28,3%

ρήκα 19. Ραβδόγξακκα γηα ηελ εξώηεζε 17.1 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

ηε ζπλέρεηα, φζνη απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πσο ην αληηκεησπίδνπλ απηφ ην πξφβιεκα θαη ην 28,3%
απάληεζε φηη παξαθνινπζεί θαη παίδεη καδί ηνπ, ην 30% φηη έρεη επίγλσζε ησλ
εθπνκπψλ πνπ παξαθνινπζεί – ησλ παηρληδηψλ πνπ παίδεη – ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ
επηζθέπηεηαη, ην 5% φηη ηνπ απαγνξεχεη λα παξαθνινπζεί ηειεφξαζε – λα παίδεη
ειεθηξνληθά παηρλίδηα – λα αζρνιείηαη κε ην δηαδίθηπν θαη ην 48,3% ζέηεη φξηα
(ρξφλνο, πνηφηεηα, θαηεγνξία).
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Πίλαθαο 20. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 18
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 18

f

%

Ναη

59

98,3

Όρη

1

1,7

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Όχι
1,7%
2%

Ναι
Σειρϊ1
Ναι
98,3%
98%

Όχι

ρήκα 20. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 18 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

Ζ εξψηεζε 18 αθνξνχζε ην αλ πηζηεχνπλ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο φηη ε
ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη ζρνιείνπ βνεζά ζηε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ
θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ην 98,3% απάληεζε ζεηηθά ελψ κφιηο ην 1,7%
αξλεηηθά.
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Πίλαθαο 21. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 19
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 19

f

%

Ναη

17

28,3

Όρη

28

46,7

Γε γλσξίδσ

15

25

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Ναι
28,3%
28%

Σειρϊ1
Δε γνωρύζω
25%
25%

Ναι
Σειρϊ1
Όχι
46,7%
47%

Όχι
Δε γνωρύζω

ρήκα 21. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 19 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

ηελ επφκελε εξψηεζε (εξψηεζε 19) νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ αλ ζην ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ ζρνιέο γνλέσλ θαη κφιηο ην 28,3%
απάληεζε ζεηηθά, ην 46,7% αξλεηηθά θαη ην 25% δελ γλψξηδε.
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Πίλαθαο 22. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηωλ εξωηήζεωλ
19.1 θαη 19.2 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξωηήζεηο

Ναη f(%)

Όρη f(%)

Καλέλα f(%)

Δξψηεζε 19.1

10 (16,7%)

7 (11,7%)

43 (71,7%)

Δξψηεζε 19.2

10 (16,7%)

0 (0%)

50 (83,3%)

Ερώτηςη 19.2;
Κανϋνα; 83,3%
Ερώτηςη 19.1;
Κανϋνα; 71,7%

Ερώτηςη 19.1;
Ναι ; 16,7%
Ερώτηςη 19.2;
Ναι ; 16,7%

Ερώτηςη 19.1;
Όχι; 11,7%
Ερώτηςη 19.2;
Όχι; 0%

Ερώτηςη 19.1
Ερώτηςη 19.2

ρήκα 22. Ραβδόγξακκα γηα ηηο εξωηήζεηο 19.1 θαη 19.2 γηα ηα άηνκα ηνπ
δείγκαηνο.

Έπεηηα, φζνη απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε 19 θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ
έρνπλ ζπκκεηάζρεη πνηέ θαη ην 16,7% απάληεζε ζεηηθά, ελψ φζνη έρνπλ
ζπκκεηάζρεη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ ηνπο έρεη βνεζήζεη σο πξνο ηνλ ηξφπν
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ θαη ην 16,7% απάληεζε ζεηηθά.
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Πίλαθαο 23. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηεο εξώηεζεο 20
γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Εξώηεζε 20

f

%

Ναη

55

91,7

Όρη

1

1,7

Μνπ είλαη αδηάθνξν

4

6,7

χλνιν

60

100

Σειρϊ1
Μου εύναι
αδιϊφορο
6,7%
7%

Σειρϊ1
Όχι
1,7%
2%

Σειρϊ1
Ναι
91,7%
91%
Ναι
Όχι
Μου εύναι αδιϊφορο

ρήκα 23. Γξάθεκα πίηαο γηα ηελ εξώηεζε 20 γηα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο.

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξνχζε αλ ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ελφο
θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζην ζρνιείν θαη ην 91,7% απάληεζε ζεηηθά, ην 1,7%
απάληεζε αξλεηηθά ελψ ην 6,7% απάληεζε φηη ηνπ είλαη αδηάθνξν.
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Γ. Σςζσέηιζη δημογπαθικών ζηοισείυν και
κύπιυνεπυηήζευν

ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο εμεηάζακε αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αηφκσλ επηδξνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ
παηδηψλ ηνπο θαη παξαζέηνπκε κφλν φζα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
απνηέιεζκα.
Πίλαθαο 24. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ηελ ειηθία θαη ηελ εξώηεζε 20 θαη εθαξκνγή ηνπ x2
θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 20
Ναη

Όρη

Μνπ είλαη

ύλνιν

f (%)

f (%)

αδηάθνξν

f (%)

f (%)
Ηιηθία

Κάηω ηωλ

8 (72,7%)

0 (0%)

3 (27,3%)

11 (100%)

31-45 εηώλ

39 (95,1%)

1 (2,4%)

1 (2,4%)

41 (100%)

46-55 εηώλ

8 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

8 (100%)

55 (91,7%)

1 (1,7%)

4 (6,7%)

60 (100%)

30 εηώλ

ύλνιν

x2(4)=9,65θαη p-value=0,047
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν απμάλεηαη ε
ειηθία ησλ αηφκσλ ηφζν απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ φηη
είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζην ζρνιείν θαη απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο
ειηθίαο θαη ηεο εξψηεζεο 20 (Θεσξείηε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ελφο
Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζην

ζρνιείν;)( εθφζνλ x2(4)=9,66θαη p-value=0,047.
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Πίλαθαο 25. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην θύιν θαη ηελ εξώηεζε 9 θαη εθαξκνγή ηνπ x2
θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 9

Φύιν

Εύθνιε

Αδηάθνξε

Δύζθνιε

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

f (%)

Άληξαο

6 (26,6%)

1 (4,8%)

14 (66,7%)

21 (100%)

Γπλαίθα

2 (5,1%)

1 (2,6%)

36 (92,3%)

39 (100%)

ύλνιν

8 (13,3%)

2 (3,3%)

50 (83,3%)

60 (100%)

2

x (2)=6,90θαη p-value=0,032

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ νη γπλαίθεο (ην 92,3%) πηζηεχνπλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπαηδαγψγεζεο
ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη δχζθνιε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ
(ην 66,7%) θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη
ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο εξψηεζεο 9 (Ζ δηαδηθαζία ηεο
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ ζαο, ζαο θαίλεηαη: Δχθνιε – Αδηάθνξε – Γχζθνιε)
εθφζνλ x2(2)=6,60θαη p-value=0,032.
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Πίλαθαο 26. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην θύιν θαη ηελ εξώηεζε 9.1 (θαλόλεο) θαη εθαξκνγή ηνπ
x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 9.1 (θαλόλεο)

Φύιν

Ναη

Όρη

Καλέλα

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

f (%)

Άληξαο

9 (42,9%)

5 (23,8%)

7 (33,3%)

21 (100%)

Γπλαίθα

28 (71,8%)

8 (20,5%)

3 (7,7%)

39 (100%)

ύλνιν

37 (61,7%)

13 (21,7%)

10 (16,7%)

60 (100%)

2

x (2)=7,31θαη p-value=0,026
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ νη γπλαίθεο (ην 71,8%) ηνπο δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν λα επηβάιινπλ
θαλφλεο θαη φξηα ζην παηδί ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (ην
42,9%) θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη
ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο εξψηεζεο 9.1 (Αλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε
(9) απαληήζαηε «Γχζθνιε», ηη απφ ηα παξαθάησ ζαο δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν;
(Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ 1 απαληήζεηο)
Να επηβάιισ θαλφλεο θαη φξηα ζην παηδί
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ηξφπν
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ
Ζ δηαθσλία κε ηνλ άιιν γνλέα
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θνηηά ην παηδί
γηα ηνπο θαλφλεο ) εθφζνλ x2(2)=7,31θαη p-value=0,026.
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Πίλαθαο 27. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην θύιν θαη ηελ εξώηεζε 9.1 (ζύδπγνο) θαη εθαξκνγή ηνπ
x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 9.1 (ζύδπγνο)

Φύιν

Ναη

Όρη

Καλέλα

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

f (%)

Άληξαο

6 (28,6%)

9 (42,9%)

6 (28,6%)

21 (100%)

Γπλαίθα

5 (12,8%)

31 (79,5%)

3 (7,7%)

39 (100%)

ύλνιν

11 (18,3%)

40 (66,7%)

9 (15%)

60 (100%)

2

x (2)=8,56θαη p-value=0,014

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ νη γπλαίθεο (ην 79,5%) δελ ηνπο δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ε δηαθσλία κε
ηνλ άιιν γνλέα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (ην 42,9%) θαη
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ
ηνπ θχινπ θαη ηεο εξψηεζεο 9.1 (Αλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε (9) απαληήζαηε
«Γχζθνιε», ηη απφ ηα παξαθάησ ζαο δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν; (Μπνξείηε λα
επηιέμεηε παξαπάλσ απφ 1 απαληήζεηο)
Να επηβάιισ θαλφλεο θαη φξηα ζην παηδί
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ηξφπν
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ
Ζ δηαθσλία κε ηνλ άιιν γνλέα
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θνηηά ην παηδί
γηα ην ζχδπγν) εθφζνλ x2(2)=8,56θαη p-value=0,014.
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Πίλαθαο 28. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην θύιν θαη ηελ εξώηεζε 11 (αζπλέπεηα) θαη εθαξκνγή
ηνπ x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 11 (αζπλέπεηα)

Φύιν

Ναη

Όρη

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

Άληξαο

2 (9,5%)

19 (90,5%)

21 (100%)

Γπλαίθα

13 (33,3%)

26 (66,7%)

39 (100%)

15 (25%)

45 (75%)

60 (100%)

ύλνιν
2

x (1)=4,13θαη p-value=0,042
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη γπλαίθεο (ην 33,3%) πξάηηνπλ ην ιάζνο ηεο αζπλέπεηαο
αλάκεζα ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
αλδξψλ (ην 9,5%) θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη
ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο εξψηεζεο 11 (ηα πιαίζηα ηεο
πξνζπάζεηαο γηα ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε, αξθεηέο θνξέο νη γνλείο πξάηηνπλ
θάπνηα ιάζε. Πνηα απφ ηα παξαθάησ, έρεηε πξάμεη εζείο;
Απψιεηα ςπρξαηκίαο


Α. Φσλέο



Β. Δθθνβηζκφο



Γ. Υεηξνδηθία

Γσξνδνθία/ Ακνηβή
Δπηθξηηηθφηεηα
Αθχξσζε ηνπ άιινπ γνλέα
Τπνρψξεζε/ Διαζηηθφηεηα ησλ νξίσλ
Αζπλέπεηα αλάκεζα ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο
Γηάθξηζε κεηαμχ παηδηψλ)γηα ηελ αζπλέπεηα εθφζνλ x2(1)=4,13
θαη p-value=0,042.
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Πίλαθαο 29. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην θύιν θαη ηελ εξώηεζε 13 κε εθαξκνγή θξηηεξίνπx2.
Εξώηεζε 13

Φύιν

Ναη

Όρη

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

Άληξαο

19 (90,5%)

2 (9,5%)

21 (100%)

Γπλαίθα

25 (64,1%)

14 (35,9%)

39 (100%)

ύλνιν

44 (73,3%)

16 (26,7%)

60 (100%)

x2(1)=4,86θαη p-value=0,028

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε κηθξφηεξν
πνζνζηφ νη γπλαίθεο (ην 64,1%) εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ην γνλετθφ ζηπι
δηαπαηδαγψγεζεο πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη έλαο γνληφο λα ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε
κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (ην 90,5%) θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο
εξψηεζεο 11 (ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε, αξθεηέο
θνξέο νη γνλείο πξάηηνπλ θάπνηα ιάζε. Πνηα απφ ηα παξαθάησ, έρεηε πξάμεη
εζείο;
Απψιεηα ςπρξαηκίαο


Α. Φσλέο



Β. Δθθνβηζκφο



Γ. Υεηξνδηθία

Γσξνδνθία/ Ακνηβή
Δπηθξηηηθφηεηα
Αθχξσζε ηνπ άιινπ γνλέα
Τπνρψξεζε/ Διαζηηθφηεηα ησλ νξίσλ
Αζπλέπεηα αλάκεζα ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο
Γηάθξηζε κεηαμχ παηδηψλ) γηα ηελ αζπλέπεηα εθφζνλ x2(1)=4,86θαη
p-value=0,028.
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Πίλαθαο 30. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην κνξθωηηθό επίπεδν θαη ηελ εξώηεζε 8 θαη εθαξκνγή
ηνπ x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 8 (ζπκπεξηθνξά)
Ναη

Όρη

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

0 (0%)

5 (100%)

5 (100%)

Λύθεην

3 (12,5%)

21 (87,5%)

24 (100%)

ΑΕΙ-ΣΕΙ

12 (50%)

12 (50%)

24 (100%)

ΙΕΚ

1 (25%)

3 (75%)

4 (100%)

Μεηαπηπρηαθό

1 (33,3%)

2 (66,7%)

3 (100%)

ύλνιν

17 (28,3%)

43 (71,7%)

60 (100%)

Μνξθσηηθό

Δεκνηηθό-

επίπεδν

Γπκλάζην

x2(4)=10,55θαη p-value=0,032
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ νη απφθνηηνη ΑΔΗ-ΣΔΗ (ην 50%) πηζηεχνπλ φηη ν φξνο «δηαπαηδαγψγεζε»
ζεκαίλεη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ζηάζεηο ηνπο λα επηζπκνχλ λα κηκεζεί θαη ην ίδην
ην παηδί ζε ζρέζε ζε ηνπο ππφινηπνπο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2
ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο
εξψηεζεο 8 (Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν φξνο «δηαπαηδαγψγεζε»; Μπνξείηε λα
επηιέμεηε παξαπάλσ απφ 1 απαληήζεηο
Ο ηξφπνο πνπ ηνπ καζαίλσ πξάγκαηα
Ζ ζπκπεξηθνξά / νη ζηάζεηο κνπ πνπ επηζπκψ λα κηκεζεί θαη ην ίδην ην
παηδί
Να ζέησ θαλφλεο θαη φξηα
Σν λα αθνχσ πξνζεθηηθά ην παηδί ψζηε λα αληηιακβάλνκαη ηηο
αλάγθεο ηνπ )
γηα ηε ζπκπεξηθνξά εθφζνλ x2(4)=10,55θαη p-value=0,032.
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Πίλαθαο 31. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην κνξθωηηθό επίπεδν θαη ηελ εξώηεζε 10 (ακνηβαίνο
ζεβαζκόο) θαη εθαξκνγή ηνπ x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 10 (ακνηβαίνο ζεβαζκόο)
Ναη

Όρη

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

1 (20%)

4 (80%)

5 (100%)

Λύθεην

9 (37,5%)

15 (62,5%)

24 (100%)

ΑΕΙ-ΣΕΙ

18 (75%)

6 (25%)

24 (100%)

ΙΕΚ

1 (25%)

3 (75%)

4 (100%)

Μεηαπηπρηαθό

3 (100%)

0 (0%)

3 (100%)

32 (53,3%)

28 (46,7%)

60 (100%)

Μνξθσηηθό

Δεκνηηθό-

επίπεδν

Γπκλάζην

ύλνιν

x2(4)=13,09θαη p-value=0,011

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ νη απφθνηηνη ΑΔΗ-ΣΔΗ (ην 75%) θαη φζνη έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ (100%)
πηζηεχνπλ φηη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε
ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε ζε ηνπο ππφινηπνπο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2
ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο
εξψηεζεο 10 (Πνηα απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία πηζηεχεηε φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ;

Ακνηβαίνο ζεβαζκφο

Δλεξγεηηθή αθξφαζε

Δλζάξξπλζε

Υξφλνο γηα ζπδήηεζε

Υξφλνο γηα δηαζθέδαζε

Αγάπε – Αζθάιεηα)

γηα ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ εθφζνλ x2(4)=13,09θαη p-value=0,011.
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Πίλαθαο 32. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ην κνξθωηηθό επίπεδν θαη ηελ εξώηεζε 10 (ελζάξξπλζε)
θαη εθαξκνγή ηνπ x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 10 (ελζάξξπλζε)
Ναη

Όρη

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

2 (40%)

3 (60%)

5 (100%)

Λύθεην

10 (41,7%)

14 (58,3%)

24 (100%)

ΑΕΙ-ΣΕΙ

20 (83,3%)

4 (16,7%)

24 (100%)

1 (25%)

3 (75%)

4 (100%)

Μεηαπηπρηαθό

2 (66,7%)

1 (33,3%)

3 (100%)

ύλνιν

35 (58,3%)

25 (41,7%)

60 (100%)

Μνξθσηηθό

Δεκνηηθό-

επίπεδν

Γπκλάζην

ΙΕΚ

x2(4)=11,52θαη p-value=0,021

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη απφθνηηνη ΑΔΗ-ΣΔΗ (ην 83,3%) θαη φζνη έρνπλ
Μεηαπηπρηαθφ (66,7%) πηζηεχνπλ φηη ε ελζάξξπλζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε ζε ηνπο ππφινηπνπο θαη απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ θαη ηεο εξψηεζεο 10(Πνηα απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία πηζηεχεηε φηη
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ;

Ακνηβαίνο ζεβαζκφο

Δλεξγεηηθή αθξφαζε

Δλζάξξπλζε

Υξφλνο γηα ζπδήηεζε

Υξφλνο γηα δηαζθέδαζε

γηα ηελ ελζάξξπλζε εθφζνλ x2(4)=11,52θαη p-value=0,021.
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Αγάπε – Αζθάιεηα)

Πίλαθαο 33. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ηελ εξγαζία θαη ηελ εξώηεζε 10 (ρξόλνο γηα ζπδήηεζε)
θαη εθαξκνγή ηνπ x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 10 (ρξόλνο γηα ζπδήηεζε)

Εξγαζία

Ναη

Όρη

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

Άλεξγνο

4 (66,7%)

2 (33,3%)

6 (100%)

Δεκόζηνο ππάιιεινο

11 (31,4%)

24 (68,6%)

35 (100%)

Ιδηωηηθόο ππάιιεινο

8 (72,7%)

3 (27,3%)

11 (100%)

Απηναπαζρνινύκελνο

4 (66,7%)

2 (33,3%)

6 (100%)

0 (0%)

2 (100%)

2 (100%)

27 (45%)

33 (55%)

60 (100%)

Άιιν
ύλνιν

x2(4)=9,93θαη p-value=0,042
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε
κηθξφηεξν πνζνζηφ νη δεκφζηνη ππάιιεινη (ην 68,6%) πηζηεχνπλ φηη ν ρξφλνο γηα
ζπδήηεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε ζε
ηνπο ππφινηπνπο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη
ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εξψηεζεο 10(Πνηα απφ ηα
παξαθάησ εξγαιεία πηζηεχεηε φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε
ηνπ παηδηνχ;

Ακνηβαίνο ζεβαζκφο

Δλεξγεηηθή αθξφαζε

Δλζάξξπλζε

Υξφλνο γηα ζπδήηεζε

Υξφλνο γηα δηαζθέδαζε

Αγάπε – Αζθάιεηα)

γηα ην ρξφλν γηα ζπδήηεζε εθφζνλ x2(4)=9,93θαη p-value=0,042.

114

Πίλαθαο 34. Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο ωο πξνο ηελ εξγαζία θαη ηελ εξώηεζε 11 (αζπλέπεηα) θαη
εθαξκνγή ηνπ x2 θξηηεξίνπ.
Εξώηεζε 11 (αζπλέπεηα)

Εξγαζία

Ναη

Όρη

ύλνιν

f (%)

f (%)

f (%)

Άλεξγνο

4 (66,7%)

2 (33,3%)

6 (100%)

Δεκόζηνο ππάιιεινο

9 (25,7%)

26 (74,3%)

35 (100%)

Ιδηωηηθόο ππάιιεινο

1 (9,1%)

10 (90,9%)

11 (100%)

Απηναπαζρνινύκελνο

0 (0%)

6 (100%)

6 (100%)

Άιιν

1 (50%)

1 (50%)

2 (100%)

ύλνιν

15 (25%)

45 (75%)

60 (100%)

x2(4)=9,72θαη p-value=0,045
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ νη άλεξγνη (ην 66,7%) πξάηηνπλ ην ιάζνο ηεο αζπλέπεηαο αλάκεζα ζηα
ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο ζε ζρέζε ζε ζρέζε ζε ηνπο ππφινηπνπο θαη απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο
εξγαζίαο θαη ηεο εξψηεζεο 11 (ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζσζηή
δηαπαηδαγψγεζε, αξθεηέο θνξέο νη γνλείο πξάηηνπλ θάπνηα ιάζε. Πνηα απφ ηα
παξαθάησ, έρεηε πξάμεη εζείο;
Απψιεηα ςπρξαηκίαο


Α. Φσλέο



Β. Δθθνβηζκφο



Γ. Υεηξνδηθία

Γσξνδνθία/ Ακνηβή
Δπηθξηηηθφηεηα
Αθχξσζε ηνπ άιινπ γνλέα
Τπνρψξεζε/ Διαζηηθφηεηα ησλ νξίσλ
Αζπλέπεηα αλάκεζα ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο
Γηάθξηζε κεηαμχ παηδηψλ) γηα ηε αζπλέπεηα εθφζνλ x2(4)=9,72θαη
p-value=0,045.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Έπεηηα απφ ηε κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ καο ππνζέζεσλ θαηαιήμακε ζε νξηζκέλεο
ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο είηε επηβεβαηψλνπλ, είηε απνξξίπηνπλ
ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο ζηηο νπνίεο βαζηζηήθακε γηα ηε δηακφξθσζε
ηνπ ζεσξεηηθνχ καο κνληέινπ.
Παξαηεξήζακε, ινηπφλ, φηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ
επηδξνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ
ηνπο θαη παξαζέζακε ηα φζα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα.
χκθσλα ηψξα θαη κε ηελ βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη φηη ε δηαπαηδαγψγεζε
ζεσξείηαη δχζθνιε(Καηζηγθξάθε, 2004), γηα απηφ άιισζηε θαη επηιέμακε λα
αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Με βάζε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
(δειαδή νη απφςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην γνλετθφ ζηπι δηαπαηδαγψγεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ), παξαηεξήζακε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ ζεσξνχλ πσο
είλαη αλεθηηθνί θαη πσο ε αγάπε θαη ε αζθάιεηα απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ.
Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
γνλείο αληηιακβάλνληαη πιένλ ηελ επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα ηεο
ηερλνινγίαο πνπ έρεη πάλσ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ.
Σέινο, ζεσξήζακε απαξαίηεην λα ξσηήζνπκε ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηνπο
ηξφπνπο επίηεπμεο ηεο ζσζηήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη θαηά πφζν ηίζεληαη ζε
εθαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (ρνιηθφο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, ρνιέο
Γνλεψλ). Με ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηαπηζηψζακε φηη αξθεηνί απφ
ηνπο γνλείο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρνιέο γνλέσλ αιιά ππήξρε θαη ζεκαληηθφ
πνζνζηφ πνπ δελ γλψξηδε θαλ αλ ιεηηνπξγνχλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θνηηά ην
παηδί ηνπο.
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ΠΡΟΣΑΔΙ
Ζ κειέηε θαη ηα επξήκαηά καο ζηελ παξνχζα εξγαζία, καο νδήγεζαλ ζε πνηθίια
ζπκπεξάζκαηα αλά πεξίπησζε θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγθε γηα
πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηα κνληέια
παξέκβαζεο ζε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο πεξηπηψζεηο.
Δίλαη κείδσλ θαη ελ κέξεη ρξφληα δήηεκα ζπδήηεζεο ε πξνθήξπμε ζέζεσλ
θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα ζρνιεία. Κάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε φρη κφλν ζηελ
ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ σο πξνο ηνλ
ζρνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο νη νπνίνη
εκπιέθνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Καηαξράο, κε ην λα επηθεληξψλεηαη ζηε
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ζε έλα ζχκπιεγκα ζρνιηθνχ θαη
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, θξνληίδεη ψζηε θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα
είλαη απνηειεζκαηηθή.
ηα πιαίζηα ηεο δηεπαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο εηδηθφηεηεο φπσο είλαη
ηνπ δηεπζπληή ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κπνξεί λα παξεκβαίλεη θαη λα ελδπλακψλεη
ηνλ καζεηή, βνεζψληαο ηνλ λα αλαγλσξίζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα ζέζεη
εθπαηδεπηηθνχο ή κε ζηφρνπο.
Παξφιν πνπ ζχκθσλα κε εγθχθιηνπο θαη ζρεηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ε
χπαξμε παηδαγσγηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ, σζηφζν
δπζηπρψο ζηελ ρψξα καο θαίλεηαη λα κελ ηίζεηαη ζε ηζρχ, ηνπιάρηζηνλ ζην
επηζπκεηφ επίπεδν. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
ρξεηάδνληαη

παηδνςπρνιφγνη,

παηδαγσγνί,

γηαηξνί,

θνηλσληθνί

ιεηηνπξγνί,ζχκβνπινη αγσγήο, ρνιηθνί ςπρνιφγνη, ζρνιηθνί ηαηξνί, ζρνιηθνί
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη εηδηθνί παηδαγσγνί. Πξφθεηηαη γηα πνιιέο ζέζεηο θάηη ην
νπνίν ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο είλαη αδχλαην λα ζπκβεί.
To

κνληέινPBISPositivebehaviorinterventionsandsupports

(Παξέκβαζε

θαη

ηήξημε Θεηηθήο πκπεξηθνξάο), εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ζρνιεία ηεο Ακεξηθήο,
ηεο Ηζπαλίαο, ηεο θνηίαο αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σα ηδξχκαηα πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν PBIS κε αμηνπηζηία, έρνπλ αλαθέξεη κείσζε
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ηνππνζνζηνχ ησλ απείζαξρσλ καζεηψλ, ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ
νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δηεπζεηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη βειηίσζε
ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δεκηνπξγνχληαη
εληαίεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα φιεο ηηο ηάμεηο, ρηίδνληαη ππνδνκέο,
αλαπηχζζνληαη ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη ελίζρπζεο ησλ
πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Θα ήηαλ ινηπφλ επρήο έξγνλ λα
εηζρσξήζεη θαη ζηηο ειιεληθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο έλα ηέηνην κνληέιν.
Σέινο, ζεκαληηθφ θξίλεηαη ην γεγνλφο, νη γνλείο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα έξζνπλ
ζε επαθή κε ηηο ζρνιέο γνλέσλ πνπ πηζαλφηαηα ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηνπο έηζη
ψζηε λα ζηεξίμνπλ θαη λα δπλακψζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο
ζηηο ζρνιέο απηέο ζα ηνπο βνεζήζεη ζην λα πξνθπιάμνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ ηελ
ςπρηθή πγεία αιιά θαη ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ίδησλ.
πκκεηέρνληαο θαη ζπλεξγάδνληαο κε άιινπο γνλείο ζα ηνπο βνεζήζεη ζην λα
θαηαλφεζνπλ πεξηζζφηεξν ηε γνληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κε ην παηδί ηνπο.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
Ζ ζεκαζία θαη ε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο θαη έπεηηα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ
ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ
παηδηνχ είλαη αδηακθηζβήηεηε. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ν γνλέαο αλαξσηηέηαη
ζπλερψο γηα ηνλ ξφιν πνπ πξέπεη λα θαηέρεη θαη ηελ ζηάζε πνπ πξέπεη λα ηεξεί
γηα λα επηηχρεη ηελ ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ.
ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα
ρέξηα ζαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία έηζη ψζηε
λα ππάξμνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ
παηδηνχ.
Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε κε πξνζνρή, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην
εξσηεκαηνιφγην

είλαη

αλψλπκν

θαη

ηα

ζηνηρεία

ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.
Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζην Αλψηαην Σερλνινγηθφ
Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γπηηθήο Διιάδαο, κε επηβιέπνπζα εθπαηδεπηηθφ ηελ θα
Αξκαθφια Διέλε.
αο επραξηζηνχκε γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο.

Φόξκα Εξωηεκαηνινγίνπ πλέληεπμεο
1. Ζιηθία:
Κάησ ησλ 30 εηψλ
31 - 45 εηψλ
46 - 55 εηψλ
Άλσ ησλ 55 εηψλ
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2. Φχιν:
Άληξαο

Γπλαίθα

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
Αλχπαληξνο/ε
Παληξεκέλνο/ε
Γηαδεπγκέλνο/ε
Υήξνο/α

4. πνπδέο
Γεκνηηθφ
Γπκλάζην
Λχθεην
ΑΔΗ/ΑΣΔΗ
Άιιν ……………………………………

5. Δξγαζία
Άλεξγνο/ε

Γεκφζηνο ηνκέαο

Απηναπαζρνινχκελνο/ε

Άλλο

129

Ηδησηηθφο ηνκέαο

6. Πφζα αλήιηθα παηδηά έρεηε (ειηθίαο κέρξη 12 εηψλ);

Αγφξη/α

Κνξίηζη/α

7. ε πνηεο ηάμεηο θνηηά/νχλ;

Π. ηαζκφ

Νεπηαγσγείν

Α

Β

Γ

Γ

Δ

8. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ν φξνο «δηαπαηδαγψγεζε»; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε
παξαπάλσ απφ 1 απαληήζεηο)
Ο ηξφπνο πνπ ηνπ καζαίλσ πξάγκαηα
Ζ ζπκπεξηθνξά / νη ζηάζεηο κνπ πνπ επηζπκψ λα κηκεζεί θαη ην ίδην
ην παηδί
Να ζέησ θαλφλεο θαη φξηα
Σν λα αθνχσ πξνζεθηηθά ην παηδί ψζηε λα αληηιακβάλνκαη ηηο
αλάγθεο ηνπ

9. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ ζαο, ζαο θαίλεηαη:
Δχθνιε

Αδηάθνξε
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Γχζθνιε

Σ



Αλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε (9) απαληήζαηε «Γχζθνιε», ηη απφ ηα
παξαθάησ ζαο δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε
παξαπάλσ απφ 1 απαληήζεηο)
Να επηβάιισ θαλφλεο θαη φξηα ζην παηδί
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ηξφπν
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ
Ζ δηαθσλία κε ηνλ άιιν γνλέα
Ζ δηαθνξά αληηιήςεσλ κε ην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θνηηά ην παηδί
10. Πνηα απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία πηζηεχεηε φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ;

Ακνηβαίνο ζεβαζκφο
Δλεξγεηηθή αθξφαζε

Δλζάξξπλζε

Υξφλνο γηα ζπδήηεζε

Υξφλνο γηα δηαζθέδαζε

Αγάπε – Αζθάιεηα

11. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε, αξθεηέο θνξέο νη
γνλείο πξάηηνπλ θάπνηα ιάζε. Πνηα απφ ηα παξαθάησ, έρεηε πξάμεη εζείο;
Απψιεηα ςπρξαηκίαο


Α. Φσλέο



Β. Δθθνβηζκφο



Γ. Υεηξνδηθία

Γσξνδνθία/ Ακνηβή
Δπηθξηηηθφηεηα
Αθχξσζε ηνπ άιινπ γνλέα
Τπνρψξεζε/ Διαζηηθφηεηα ησλ νξίσλ
Αζπλέπεηα αλάκεζα ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο
Γηάθξηζε κεηαμχ παηδηψλ

131

12. Ση ηχπνο γνλέαο ζεσξείηε φηη είζηε; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ 1
απαληήζεηο)
Απηαξρηθφο/ε

Φηιφδνμνο/ε

Αλεθηηθφο/ε - Δπηεηθήο

Τπεξπξνζηαηεπηηθφο/ε

Γεκνθξαηηθφο/ε

Δρζξηθφο/ε

Νεπξσζηθφο/ε

13. Σν γνλετθφ ζηχι δηαπαηδαγψγεζεο πνπ πηζηεχεηε φηη πξέπεη έλαο γνληφο λα
ρξεζηκνπνηεί, εζείο ην εθαξκφδεηε ζηελ πξάμε;

ΝΑΗ



ΟΥΗ

Αλ «ΝΑΗ» έρεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηε;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

132

14. Πφζν πηζηεχεηε φηη επεξεάδεηαη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ζαο απφ ην
ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ; (παππνχδεο ,ζείνη, μαδέξθηα θ.α)
Καζφινπ
Λίγν
Αξθεηά
Πνιχ
Πάξα πνιχ

15. Πφζν πηζηεχεηε φηη επεξεάδεηαη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ζαο απφ ηηο
παξέεο ησλ θίισλ ηνπ;
Καζφινπ
Λίγν
Αξθεηά
Πνιχ
Πάξα πνιχ

133

16. Πφζν πηζηεχεηε φηη επεξεάδεηαη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ζαο απφ ηελ
ηερλνινγία; (βηληενπαηρλίδηα, δηαδίθηπν, facebook)
Καζφινπ
Λίγν
Αξθεηά
Πνιχ
Πάξα πνιχ
17. Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε ην γεγνλφο φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα
παηδηά αθηεξψλνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζην λα παίδνπλ ειεθηξνληθά
παηρλίδηα, ζην δηαδίθηπν ή ζην facebook. πκθσλείηε;
πκθσλψ


Γελ ζπκθσλψ

Αλ ζπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε (17), πψο ην αληηκεησπίδεηε;
(Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ 1 απαληήζεηο)
Παξαθνινπζψ/παίδσ καδί ηνπ
Έρσ επίγλσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ παξαθνινπζεί/ησλ παηρληδηψλ
πνπ παίδεη/ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεηαη.
Σνπ

απαγνξεχσ

λα

παξαθνινπζεί

ηειεφξαζε/λα

ειεθηξνληθά παηρλίδηα/ λα αζρνιείηαη κε ην δηαδίθηπν.
Θέησ φξηα (ρξφλνο, πνηφηεηα, θαηεγνξία)
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παίδεη

18. Πηζηεχεηε φηη ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη ζρνιείνπ βνεζά ζηε ζσζηή
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ;

ΝΑΗ

ΟΥΗ

19. ην ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ «ρνιέο Γνλέσλ» ;

ΝΑΗ



ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ

Αλ «ΝΑΗ» έρεηε ζπκκεηάζρεη πνηέ;

ΝΑΗ



ΟΥΗ

ΟΥΗ

Αλ «ΝΑΗ» ζαο έρεη βνεζήζεη σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζεο
ηνπ παηδηνχ;

ΝΑΗ

ΟΥΗ

20. Θεσξείηε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ελφο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζην
ζρνιείν;

ΝΑΗ

ΟΥΗ
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Μνπ είλαη αδηάθνξν

