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Πεξίιεψε
Μία έξεπλα δηελεξγήζεθε κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ν
ζπλδπαζκφο ηεο κε δεκνγξαθηθέο θαη εξγαζηαθέο κεηαβιεηέο σο εληζρπηηθφο
παξάγνληαο γηα ηελ επίδνζε θαηά ηε δηδαζθαιία ελειίθσλ κε ρακειφ κνξθσηηθφ
επίπεδν. Η έξεπλα δηεμήρζε ζε 46 εθπαηδεπφκελνπο, 21 άλδξεο θαη 25 γπλαίθεο ηνπ
ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Μπηηιήλεο, ειηθίαο 18-50 εηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο
ζπκπιήξσζαλ εζεινληηθά ηελ Κιίκαθα Απηνεθηίκεζεο (Παπάλεο, 2004) θαη έιαβαλ
κέξνο ζε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζην ρνιείν
Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. Οη απαληήζεηο ηνπο
ζπζρεηίζηεθαλ κε 5 ηχπνπο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα
καζήκαηα-γξακκαηηζκνχο. Βξέζεθε φηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε έρεη ζεηηθή
ζπλάθεηα κε ηελ επίδνζε θαη ηα νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά δίθηπα θαζνξίδνπλ ηφζν
ηελ απηνεθηίκεζε φζν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θνίηεζεο. Σν είδνο εξγαζίαο δξα
θαηαιπηηθά ζηελ απηνεηθφλα, αιιά δελ επεξεάδεη ζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ βαζκφ
ηελ επίδνζε.

Λέμεηο-θιεηδηά: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, απηνεθηίκεζε, ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Μπηηιήλεο.

Θεωξεηηθή επηζθόπεζε
Η κάζεζε είλαη κηα κφληκε θαη ζηαζεξή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ πεξηιακβάλεη
ηφζν ην γλσζηαθφ, φζν θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη πξαμηαθφ ηνκέα. Σν ζέκα ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη έκθαζε
έρεη δνζεί ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δηέπνπλ ηε
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κάζεζε θαη ζηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε πςειή επίδνζε.
Λίγεο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζην ξφιν ηεο απηνεθηίκεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο ησλ ελειίθσλ θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηα δηδαζθφκελα
καζήκαηα.
Σν πξφβιεκα ηεο ρακειήο επίδνζεο ζηνπο ελήιηθεο θαηά ηνλ Piaget αθνξά θπξίσο
ηελ παγίσζε ησλ ππαξρφλησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηελ απψιεηα ησλ
κεραληζκψλ ελζσκάησζεο λέσλ δεδνκέλσλ: κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο
επηβξαδχλεηαη ε ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη αλαζηέιιεηαη ε
πξνζαξκνγή ζε θαηλνχξηα δεδνκέλα. Καηά ηνπο βηνιφγνπο θαη ηνπο γλσζηηθνχο
ςπρνιφγνπο ππάξρεη αιινίσζε ησλ λεπξσληθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ ζπλάςεσλ,
γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θπξίσο ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε.
Απφ θνηλσληνινγηθήο πιεπξάο νη ελήιηθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα έρνπλ απσιέζεη ην δηθαίσκα ζηε κάζεζε ζε πνιχ κηθξή
ειηθία εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ησλ ειιηπψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηεο
θπξίαξρεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ αλαζηαιηηθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Δηδηθφηεξα, ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο, φπσο ζην Βφξεην Αηγαίν, ε κεηάβαζε ζηελ
παγθνζκηνπνηεκέλε κεηαβηνκεραληθή επνρή έγηλε κε ηξφπν κε νκαιφ, ππφ ηελ έλλνηα
φηη δελ ππήξμε νπζηαζηηθά κεηαβαηηθφ βηνκεραληθφ ζηάδην αλάπηπμεο: απφ ηηο
αγξνηηθέο δνκέο νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ θιήζεθαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε εξγαζηαθέο
θαηαζηάζεηο

πςειήο

εμεηδίθεπζεο,

απμεκέλσλ

αλαγθψλ

πιεξνθφξεζεο,

ηερλνγλσζίαο θαη αληαγσληζκνχ. Η θαηάζηαζε κεηνλεμίαο δηαησλίδεηαη ιφγσ ηεο
απηνεηθφλαο θαη ησλ κεζφδσλ πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη εθπαηδεπφκελνη
γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ην αλεπαξθέο εθπαηδεπηηθφ θεθάιαην πνπ δηαζέηνπλ. Ο
ζπκθπξκφο θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ νδεγεί πνιινχο
απφ απηνχο ζε ελνρνπνίεζε ηεο κάζεζεο, ε νπνία εμνβειίδεηαη σο κε αλαγθαία γηα
ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Γελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο έρνπλ δεκηνπξγήζεη νηθνγέλεηα, έρνπλ αληαπεμέιζεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά
ζηηο βηνηηθέο αλάγθεο θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ηνπο παξέμεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα επαλαζπλδεζνχλ
κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δμάιινπ, ε άθακπηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ππήξμε ε
αηηία πνπ θάπνηε βίσζαλ ηελ απφξξηςε απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Όηαλ ην θξάηνο απνθαζίζεη λα δψζεη κηα δεχηεξε επθαηξία ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ
ελειίθσλ, ηφηε πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ κεραληζκνί άκπλαο πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ
ηε ζηνρνζεζία ηεο λέαο απηήο εκπεηξίαο. Γηα λα επαλεληαρζνχλ ζε έλα δνκεκέλν
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ θάπνηε είραλ απνξξίςεη, πξέπεη λα ππάξρεη κηα
ινγηθνθαλήο δηθαηνινγία, πνπ δελ αθνξά ηελ ίδηα ηε κάζεζε: απφθηεζε ηίηινπ
ζπνπδψλ γηα εχξεζε εξγαζίαο, αιιαγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, βειηίσζε ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ελφο απσζεκέλνπ ηνπ παξειζφληνο.
Πνιινί απφ απηνχο αληηκεησπίδνπλ ηελ άξλεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληφο ηνπο, δπζθνιίεο κε ην σξάξην εξγαζίαο, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο
γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη θφβν γηα ηελ επαλάιεςε κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο.
Οη εθπαηδεπηέο, πέξα απφ ηελ παξνρή γλψζεο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ςπρνινγηθέο θαη
θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκάδαο απηήο.
Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ θαηαιήγνπλ ζηηο αθφινπζεο αξρέο:


νη

ελήιηθεο,

ιφγσ

πξνζσπηθψλ

εκπεηξηψλ,

είλαη

απηφλνκνη

θαη

απηνδηαρεηξηδφκελνη. Δπνκέλσο, ε δηδαζθαιία πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε απηφ
ηνλ παξάγνληα θαη λα κελ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα αμηψκαηα ησλ
παξαδνζηαθψλ

κεζφδσλ.

Τπάξρεη

ν

θίλδπλνο

νη

εθπαηδεπφκελνη

λα

πξνζπαζήζνπλ λα ρεηξηζηνχλ ην δηδάζθνληα πξνο ηελ κία ή ηελ άιιε
θαηεχζπλζε: απφ ηε κία κεξηά λα επηδεηήζνπλ ηε δαζθαινθεληξηθή κέζνδν, ηελ
νπνία θέξνπλ ζηηο κλήκεο ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε, κε πξφθαζε ηε
καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, λα παξαζχξνπλ ηνλ εθπαηδεπηή ζηελ απψιεηα ηνπ
ειέγρνπ ηεο ηάμεο.


νη εθπαηδεπηέο νθείινπλ λα θαιιηεξγνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ αίζζεζε
επζχλεο, ελζαξξχλνληαο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηελ πξνζσπηθή πνξεία
κάζεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο πνιιέο θνξέο
επηιέγεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα
θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ο θαζεγεηήο δξα πεξηζζφηεξν σο ζρεδηαζηήο ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο εμαζθαιίδνληαο έλα αζθαιέο θαη
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. Η ζπρλή ζεηηθή ελίζρπζε θηλεηνπνηεί ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ αξλεηηθά βηψκαηα απφ ην ζρνιείν ησλ
παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ ηνπο ρξφλσλ. Θεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο φηη ε
κέζνδνο ζρεδίνπ δξάζεσο (project) είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ, ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ. Δίλαη άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ φηη θαηά ηα πξψηα ζηάδηα
εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη
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αθφκε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε ελ ιφγσ κέζνδνο. Οη ζηφρνη είλαη δηαξθψο δηακνξθνχκελνη θαη
αλαπιαηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεηαιιαγέο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Ο
θαζεγεηήο ράλεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν, γεγνλφο πνπ απνδπλακψλεη ηε
δπλαηφηεηα ειέγρνπ.


απψηαηνο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη λα θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο
κεηαγλψζεο, δειαδή λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη λα ζθέθηνληαη γηα ηηο
γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα επηηεπρζεί θαη ε πην απιή λνεηηθή
ιεηηνπξγία. Γηα παξάδεηγκα, είλαη αδφθηκν ν θαζεγεηήο λα πξνζπαζήζεη λα
δηδάμεη ην αιθάβεην, π.ρ. ησλ αγγιηθψλ, ζηνπο καζεηέο, γηαηί έηζη ηνπο
πξνζθέξεη έηνηκεο ιχζεηο. Αληίζεηα, παξνπζηάδνληαο ηε θσλνινγηθή, νπηηθή θαη
θηλαηζζεηηθή ιεηηνπξγία ησλ γξακκάησλ ζε δηαθνξεηηθά θσλεηηθά θαη
ζεκαζηνινγηθά πεξηβάιινληα, επαηζζεηνπνηεί ηε βαζχηεξε επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ θέξεη ν ήρνο θαη ε γξαθή.



βαζχηεξα επίπεδα κλεκνληθήο επεμεξγαζίαο επηηπγράλνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ή θέξνπλ ζπλαηζζεκαηηθή
απφρξσζε. Απηφ κπνξεί λα δξάζεη είηε απνηξεπηηθά είηε εληζρπηηθά θαη επαθίεηαη
ζηελ επρέξεηα ηνπ θαζεγεηή λα επηηχρεη ην δεχηεξν. Όιν ην καζεζηαθφ πιηθφ
κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν. Ο θαζεγεηήο πνπ δηδάζθεη ζε
ελήιηθνπο νθείιεη λα δηαζέηεη θαληαζία θαη επξεκαηηθφηεηα.



ζπλήζσο νη ηάμεηο ελειίθσλ απνηεινχληαη απφ καζεηέο εηεξφθιεησλ ειηθηψλ,
επηπέδσλ θαη ξπζκψλ κάζεζεο. Καηαιιειφηεξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο είλαη
απηέο ηεο – θαηά ην δπλαηφλ – εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαη φζεο ηνλίδνπλ
ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εηδψλ ηεο λνεκνζχλεο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ
πξφζθηεζεο πιεξνθνξηψλ. Δίλαη δφθηκν ε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε ηκήκαηα λα
ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ νκνηνγέλεηα ησλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ. Διαθξψο
θαιχηεξνη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη κε απηνχο πνπ ππνιείπνληαη ζε νξηζκέλνπο
ηνκείο, νχησο ψζηε λα θηλεηνπνηνχληαη νη δεχηεξνη θαη λα αλαιακβάλνπλ
θαζνδεγεηηθνχο ξφινπο νη πξψηνη.



ηα παιαηφηεξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα βαζίδνληαλ ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο
αξρέο θαη θπξίσο ζηελ ηαμνλνκία ηνπ Bloom: ε γλψζε ήηαλ εθηθηή θαη
πξνζπειάζηκε, εθφζνλ ήηαλ δνκεκέλε ζε έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα επηπέδσλ
(γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή, αλάιπζε, ζχλζεζε). Η ζεψξεζε απηή
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πξνυπνζέηεη αθαηξεηηθή ζθέςε, ε νπνία παχεη λα εμειίζζεηαη, φηαλ δηαθνπεί, γηα
θάπνηνπο ιφγνπο, ε θνίηεζε θαη φηαλ ε πξνζσπηθή εμέιημε ιακβάλεη ρψξα ζε
ππνβαζκηζκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα
ζρνιεία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ρακειά κνξθσηηθά ζηξψκαηα πξέπεη λα
ζρεδηάδνληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο, λα είλαη ξεαιηζηηθά, επέιηθηα, εθαξκφζηκα θαη
αληηζηαζκηζηηθά. ηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ ζηάδηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε ζηξαηεγηθή ησλ δηαξθψλ
εληζρχζεσλ θαη ηεο ζπλερνχο αλαθνξάο ζηα κέρξη ηψξα επηηεχγκαηα ηνπο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο. Γελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη νη
«καζεηέο» είλαη νπζηαζηηθά ζπλνκήιηθνη κε ηνπο θαζεγεηέο θαη δηαζέηνπλ έλα
απφζεκα εκπεηξηψλ, ην νπνίν έγθεηηαη ζηε θαληαζία ηνπ δηδάζθνληνο γηα ηνλ
ηξφπν πνπ ζα αμηνπνηεζεί πξνο φθεινο φιεο ηεο ηάμεο. Θα ήηαλ ηδαληθφ εάλ ηα
καζήκαηα αθνινπζνχζαλ ηα πξφηππα ησλ νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ θαηά ηε
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ην θάζε κέινο θαηαζέηεη ηελ άπνςε
θαη ηα βηψκαηά ηνπ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε γη‟ απηά. Αλ θαη ε εκπεηξία δελ
δηδάζθεηαη,

εληνχηνηο

είλαη

θαηαιπηηθφ

γηα

ηνπο

εθπαηδεπνκέλνπο

λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη άιινη άλζξσπνη έρνπλ αληηκεησπίζεη παξφκνηεο
δπζθνιίεο. Μέζσ ηεο δηάδξαζεο ηεο νκάδαο θάζε κέινο κπνξεί λα αληηπαξαβάιεη
επηηπρεκέλεο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο δηθέο ηνπ, λα δηδαρζεί λέα πξφηππα, αιιά
θπξίσο λα απεθδπζεί ηεο θαρππνςίαο ή ηεο δπζπηζηίαο πνπ ε ρξφληα απνθνπή απφ
ηελ εθπαίδεπζε ελδερνκέλσο ηνπ έρεη εκθπζήζεη.


ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληνο, θαηά ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ απηνχ,
είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, παξφιν πνπ νη λεσηεξηθέο ζεσξίεο πνπ
πξναλαθέξακε ππνβαζκίδνπλ ην ξφιν ηεο. χκθσλα κε ηελ ςπρνδπλακηθή
ζεσξία ηνπ Freud ε δηδαζθαιία αλαγθαζηηθά εκπεξηθιείεη ηηο έλλνηεο ηεο
κεηαβίβαζεο θαη αληηκεηαβίβαζεο. Οη καζεηέο πξνβάιινπλ ζην δηδάζθνληα ηα
πξφηππα ηεο εμνπζίαο πνπ έρνπλ βηψζεη είηε νηθνγελεηαθήο είηε ζπδπγηθήο. Αλ ν
θαζεγεηήο αλαπαξάγεη ηηο κνξθέο απηέο (π.ρ. κε έλα απζηεξφ εγεηηθφ ραξαθηήξα
ή κε ππεξβάιινπζα ειαζηηθφηεηα), ηφηε ε ηαχηηζε είλαη αλαπφθεπθηε. Η
δηδαζθαιία ηφηε, φζν πεθσηηζκέλε θη αλ γίλεη, είλαη πηζαλφ λα απνηχρεη.
Παξάιιεια, ν θαζεγεηήο κεηαβηβάδεη ζηνπο καζεηέο πξνζδνθίεο, ζηεξεφηππα,
πξνζσπηθέο αλεπάξθεηεο, πνπ δηακνξθψλνπλ ελ πνιινίο ην χθνο θαζεγεζίαο. Ο
απηαξρηθφο, δεκνθξαηηθφο ή αδηάθνξνο θαζεγεηήο αζθεί δηαθνξεηηθή επηξξνή
ζηνπο καζεηέο θαη επηηπγράλεη αληίζηνηρα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
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Δίλαη αλαγθαίν ε δηδαζθαιία ζε ελήιηθεο πνπ γηα θάπνηνπο ιφγνπο είραλ δηαθφςεη
ηε θνίηεζε ζην ζρνιείν λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αθαηξεηηθήο
ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Απηφ πνπ ζπλήζσο είλαη ππεχζπλν γηα ηνπο
ζηεξενηππηθνχο θαη αδφθηκνπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ησλ αληηιεπηηθψλ
δεδνκέλσλ είλαη ε θαζήισζε ζηηο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο. Οη δεκηνπξγηθνί
καζεηέο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο, λα αληηκεησπίδνπλ θάζε θαηάζηαζε σο θαηλνθαλή, λα απνδνκνχλ θάζε
πξφβιεκα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεξψλ
ηνπ. Η δηαδηθαζία απηή είλαη δχζθνιε, αιιά κπνξεί λα ππνβνεζεζεί απφ νκάδεο
ζπδήηεζεο (debate) θαη ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ (brain-storming). Η γλψζε πξέπεη
λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία δηφδνπο έθθξαζεο, πέξα απφ ην ιφγν ή ηνπο
αξηζκεηηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε ζρέζεσλ αθφκε
θαη ζε αληηζεηηθά δεχγε εξεζηζκάησλ. Σν ηειεπηαίν, αλ θαη αθνχγεηαη σο
παξάδνμν, βξίζθεη εθαξκνγή αθφκα θαη ζηηο αιιεγνξίεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ:
ε κεηαθνξηθή ζθέςε είλαη δείγκα πςειήο επθπΐαο.



Σα θπξηφηεξα εκπφδηα ησλ καζεηψλ είλαη: ην ρακειφ θνηλσληθφ θεθάιαην κηαο
πεξηνρήο, ηα αλίζρπξα θνηλσληθά δίθηπα, νη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ
παγησζεί κεηά απφ πνιιά ρξφληα ζηαζηκφηεηαο ηεο κάζεζεο, νη πξνζσπηθέο
ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ε απηνεηθφλα πνπ ζρεδφλ έρεη δηακνξθσζεί. Ο
θνηλσληθφο αληίθηππνο ηεο απφθαζεο λα ελζσκαησζνχλ εθ λένπ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (πνιιέο θνξέο έρνληαο παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε ιχθεηα ή
παλεπηζηήκηα), ε έιιεηςε ελίζρπζεο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε
αξρηθή δπζπηζηία γηα ηελ έθβαζε ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, είλαη ε αηηία γηα ηνλ
ηθαλφ αξηζκφ απνρσξήζεσλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (12% γηα ηελ πεξηνρή
ηεο Μπηηιήλεο).

Σα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο ελειίθσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:
ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ θιαζηθή δηδαζθαιία θεληξηθή ζέζε έρεη ε
δηδαζθαιία αξρψλ, θαλφλσλ, πξφηππσλ θαη ε ζθαηξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ
επηζηεηνχ. Η κάζεζε ζπλερίδεηαη δηα βίνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηελ απζεληία ηνπ
θαζεγεηή, πνπ κέζσ ηεο θαηεπζπλφκελεο δηδαζθαιίαο, επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην
γλσζηηθφ δπλακηθφ ησλ καζεηψλ. Η αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη ην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη ε πξφζθεζή ηεο αμηνινγείηαη κέζσ δηαγσληζκάησλ,
δνθηκίσλ, ζπδεηήζεσλ, αηνκηθήο θαη‟ νίθνλ κειέηεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο
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(Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Rousseau, Piaget, Hutchins, Adler, Houle, and Hirsch)
ηα πξννδεπηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο ε κάζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη κε ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ηελ
εκπεηξία ησλ καζεηψλ, ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ο θαζεγεηήο νξγαλψλεη
ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο βάζεη ησλ αξρψλ ηεο εμαηνκίθεπζεο, αιιά δελ θαηέρεη
θεληξηθή ζέζε ζηελ εμέιημή ηεο. Ο πεηξακαηηζκφο, ηα ζρέδηα δξάζεο, νη
παξνπζηάζεηο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη πξνζνκνηψζεηο θαη νη εθηφο ηάμεο
δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηνπ δηδάζθνληνο, ελψ ε
απηναμηνιφγεζε, νη ζπδεηήζεηο θαη ε παξαηήξεζε ειέγρνπλ ηα επηκέξνπο ζηάδηα
(Dewey, Taylor, Whitehead, Lindeman).
Σα ζπκπεξηθνξηζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο πξεζβεχνπλ φηη ε κάζεζε είλαη
αληίδξαζε ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θαη κπνξεί λα έρεη αμηφπηζηα θαη έγθπξα
απνηειέζκαηα κφλν εθφζνλ είλαη δνκεκέλε, παξαηεξήζηκε θαη ειέγμηκε. Η
ζηνρνζεζία είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δηδάζθνληνο θαη ε επίηεπμή ηνπο γίλεηαη
ζηαδηαθά κέζσ εληζρχζεσλ. Η εγθαζίδξπζε θάζε λέαο γλψζεο απνηειέη ηε βάζε
ζηελ νπνία ζα δνκεζεί ε επφκελε, κέρξη ην ζχλνιφ ηνπο λα γίλεη άξξεθην θαη ζηέξεν.
Η αμηνιφγεζε είλαη ε πεκπηνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαη ζηεξίδεηαη ζε
ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο θαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (Thorndike, Skinner, Mager,
Nadler).
Καηά ηελ αλζξωπηζηηθή πξνζέγγηζε ε κάζεζε έρεη ζεκαζία κφλν εθφζνλ έρεη
λφεκα γηα ην καζεηή κέζα απφ επέιηθηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο. θνπφο ηεο κάζεζεο
είλαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε, ε ελδνζθφπεζε, ε αλάπηπμε ηεο
απηνεθηίκεζεο, ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο νκαιήο πξνζαξκνγήο. Ο θαζεγεηήο
παξέρεη θίλεηξα γηα κάζεζε, δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο, αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ
χθνο, αλαδεηθλχεη ηηο ιαλζάλνπζεο δεμηφηεηεο, αλαπιαηζηψλεη ηηο εκπεηξίεο, πξνσζεί
ηε δηδαζθαιία κέζσ πξνζσπηθψλ εμεξεπλήζεσλ θαη εξκελεπηηθψλ αλαζηνραζκψλ. Η
αμηνιφγεζε ζπλνςίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ησλ γλψζεσλ πξνο ηελ
αηνκηθή, νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα κέζσ ηνπ ειεχζεξνπ δηαιφγνπ, ηεο ελδνζθφπεζεο
ηεο δηδαζθαιίαο επηθνηλσληαθψλ θαη εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο εμάζθεζεο ηεο
δηεθδηθεηηθφηεηαο (Rogers, Maslow, Knowles, Tough, Mezirow, Stanage).
Σα ξηδνζπαζηηθά καζεζηαθά ζπζηήκαηα εζηηάδνπλ ην παηδεπηηθφ ηνπο ζθνπφ ζηελ
αηνκηθή,

θνηλσληθή,

πνιηηηθή

θαη

νηθνλνκηθή

αιιαγή.

Ο

κε

απαζήο,

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο πνιίηεο, ν ελήκεξνο γηα ηα ηεθηαηλφκελα θαη ν επαλαζηαηηθφο
είλαη ν ηδαληθφο ηχπνο καζεηή, πνπ ζπκκεηέρεη σο ίζνο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
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ακθηζβεηψληαο δηαξθψο θάζε κνξθή απζεληίαο. Μφλν θξηηήξην αμηνιφγεζεο ε
ηθαλφηεηα λα ζηξέθεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζε θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο
πνπ ζα επηθέξνπλ δηθαηνζχλε θαη νκαιφηεηα εγγπψκελεο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Σα
καζήκαηα πνπ θπξίσο δηδάζθνληαη είλαη ε θνηλσληνινγία, νη ζεσξίεο ησλ
θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ, ε πεξηβαιινληηθή αγσγή, ην θνηλσληθφ ζέαηξν, ε
δηαιεθηηθή θαη ε θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ (Freire, Illich, Kozol, Shor, Habermas,
Ohliger, Collins, and Perelman).
Ο Δπνηθνδνκεηηζκόο είλαη κηα θηινζνθία κάζεζεο πνπ πξεζβεχεη φηη κε ηελ
αληαλάθιαζε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ νη καζεηέο δνκνχλ κηα πξνζσπηθή
θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, παξάγνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο «λφκνπο» θαη ηα δηθά
ηνπο «δηαλνεηηθά κνληέια», ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
Δπηγξακκαηηθά , νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνχ είλαη νη εμήο:
Η κάζεζε είλαη κηα γλσζηηθή ζπζηεκαηνπνίεζε δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ε κάζεζε
πξέπεη λα μεθηλάεη κε ζέκαηα πνπ παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ηα
αληηιεπηηθά εξεζίζκαηα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαηαζθεπάδνπλ ζπγθξνηεκέλα
λνήκαηα.
Σν ζπγθξνηεκέλν λφεκα απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηφζν ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ
φζν θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο θαη ζην πιαίζην ηνπ ζπλφινπ. Άξα,
ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο επηθεληξψλεηαη ζε

ζρέζεηο γεγνλφησλ θαη φρη ζε

κεκνλσκέλα γεγνλφηα.
Ο ζθνπφο ηεο κάζεζεο είλαη λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα θαηαζθεπάζεη ην πξνζσπηθφ
ηνπ δηαλνεηηθφ κνληέιν θαη φρη λα απνζηεζίδεη ηηο «ζσζηέο» απαληήζεηο πηνζεηψληαο
ην κνληέιν θάπνηνπ άιινπ.
Ο Δπνηθνδνκεηηζκφο είλαη αληίζεηνο ζην ηππνπνηεκέλν πξφγξακκα καζεκάησλ. Αληί
λα επηβάιιεη ηα ζπλεζηζκέλα καζήκαηα ζην καζεηή, δίλεη έκθαζε ζηηο ιχζεηο ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξαθηηθά πξάγκαηα

Τπνρξέσζε ησλ

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα αλαθαιχπηνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα αληηθείκελα
δηδαζθαιίαο θαη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Πξέπεη λα
αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο ζηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο
ελζαξξχλνπλ λα αλαιχνπλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα πξνβιέπνπλ πιεξνθνξίεο. Η
επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία ππνδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ θάηη δεκηνπξγηθφ
πξνθεηκέλνπ λα αθνκνηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο, φπσο λα γξάςνπλ έλα πνίεκα ή λα
παίμνπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν.
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Ο

Δπνηθνδνκεηηζκφο

ππνζηεξίδεη

ηελ

θαηάξγεζε

ησλ

θαη

ησλ

ηππνπνηεκέλσλ δηαγσληζκάησλ, ηνλ ζπλππνινγηζκφ φιεο ηεο δηαδηθαζίαο

ηεο

κάζεζεο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο

βαζκψλ

ησλ καζεηψλ λα

θξίλνπλ νη ίδηνη ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξφνδν.
Ο φξνο απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη γεληθά ζην πψο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη γηα ηνλ
εαπηφ ηνπο. Θεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ε αίζζεζε απηή είλαη ζηαζεξή θαη δελ
κεηαβάιιεηαη εχθνια απφ ηηο εμσηεξηθέο θαηαζηάζεηο. Γηάθνξνη εξεπλεηέο
απέδσζαλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο ζε αζπλείδεηεο θαη πξσηφγνλεο ιηκπηδηθέο ελνξκήζεηο
κε λαξθηζζηζηηθφ πεξηερφκελν (Kernberg, 1975) ή ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν θάζε
άλζξσπνο είλαη έλα αλαληηθαηάζηαην κέινο ηνπ ζχκπαληνο ( Solomon et al.,1991).
Μεξηθνί ππνζηήξημαλ φηη αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο γηα ηνλ εαπηφ
(Brown, 1993

Brown & Dutton, 1995). Αληηδηθία πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο

ζπγγξαθείο ζρεηηθά κε ηελ γλσζηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο απηνεθηίκεζεο.
Η δηάθξηζε απηή είλαη θαζνξηζηηθή, γηαηί ζπλεπάγεηαη δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ
αλάπηπμήο ηεο θαη κεζφδνπο ηξνπνπνίεζήο ηεο.
Αλ δερηνχκε φηη ε πθή ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ζπλαηζζεκαηηθή, ηφηε ε εγθαζίδξπζή
ηεο αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ γέλλεζε, σο αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη κφιηο ζηαζεξνπνηεζεί επεξεάδεη ηηο απηναμηνινγήζεηο θαη ηελ
αίζζεζε ηεο αμίαο (Brown,1993-1998, Decci& Ryan,1995). Οη εληζρχζεηο παίδνπλ
πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζή ηεο, αιιά είλαη θπξίσο νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο
ζηελ επίδνζε θαη ε απφξξηςε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμή
ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαθεξφκαζηε ζε εκπεηξίεο άξλεζεο θαη απνηπρίαο, πνπ
είηε αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε έρνπλ βησζεί σο ηέηνηεο. Σα άηνκα
κε ρακειή απηνεθηίκεζε έρνπλ ηζρπξφ ππεξεγψ, δνπλ ζε έλα απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ
ή εμαξηψληαη ππεξβνιηθά απφ ηελ γλψκε ησλ άιισλ, νπφηε θάζε βίσκα κε απνδνρήο
αλαηξέπεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο
αμία. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε ελεξγνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο
άκπλαο ζε θάζε αξλεηηθή ελίζρπζε κε απνηέιεζκα ε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε λα
είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο.
χκθσλα

κε

Baumeister,1968
Solomon, 1997

ην

γλσζηαθφ

εξκελεπηηθφ

Campbell & Lavalee, 1993
Marsh,1986,1990,1993b

κνληέιν

(Crocker&

Wolfe,2001

Greenberg & Pyszczynski, 1997

Heatherton & Polivy,1991

Kernis &

Waschull,1995 Leary et al.,1995 Pelham,1995), νη εκπεηξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο
αμηνινγνχληαη πξψηα γλσζηηθά ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε απηή
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πξνθαιεί ηα αλάινγα ζπλαηζζήκαηα. Δπνκέλσο, αλ θάπνηνο πηζηεχεη φηη είλαη
δεκνθηιήο, επθπήο ή ειθπζηηθφο ηφηε έρεη πςειή απηνεθηίκεζε. Αλ ηα ινγηθά ηνπ
ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ ζην αληίζεην, ηφηε θαη ε απηνεθηίκεζε είλαη ρακειή.
Οη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ αλζξψπνπ δελ έρνπλ φιεο ηελ ίδηα ζεκαζία. Άιιεο
είλαη θεληξηθέο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ( π.ρ. ε αληίιεςε ηνπ θχινπ) θαη άιιεο
δεπηεξεχνπζεο

(π.ρ.

ε

άπνςή

γηα

ηνλ

ππεξξεαιηζκφ).

Δπηπιένλ,

άιιεο

επηβεβαηψλνληαη εχθνια απφ ηνπο άιινπο, άξα ειέγρνληαη επθνιφηεξα (π.ρ. είκαη
πξννδεπηηθφο), ελψ άιιεο ιαλζάλνπλ ηεο πξνζνρήο ( π.ρ. κνπ αξέζεη ην
„Μνλφγξακκα‟ ηνπ Διχηε). Η απηναμηνιφγεζε ζε ηνκείο πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο
(π.ρ. λα είκαη επαγγεικαηηθά επηηπρεκέλνο) επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε πνιχ
πεξηζζφηεξν απφ απηέο, πνπ αλαθέξνληαη ζε κε θεληξηθνχο άμνλεο ηεο
δξαζηεξηφηεηάο καο ( π.ρ. δελ γλσξίδσ ηνλ πνηεηή ηεο „Κίριεο‟- εθηφο αλ είκαη
θηιφινγνο). Η απηνεθηίκεζε επνκέλσο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί, εάλ πξνζζέζνπκε ην
πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ απηναμηνινγήζεσλ ζε θάζε ηνκέα πξνο ηελ ζεκαζία ηνπ
ηνκέα απηνχ ζηελ δσή καο (Tafarodi & Swann,1995).
Η απηναληίιεςε είλαη έλα νξγαλσκέλν γλσζηηθφ ζρήκα, πνπ απνηειείηαη απφ
εηθνληθέο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε,
αθνκνίσζε θαη πξνζαξκνγή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ
(Baumeister,1993). Η απηναληίιεςε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε
(πνηνο είκαη ),ελψ ε απηνεθηίκεζε ζηελ αμηνινγηθή- ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά (πψο
αηζζάλνκαη γηα απηφ πνπ είκαη) θαη απνηειεί ππνζχλνιν ηεο απηναληίιεςεο (Gecas,
1982 Rosenberg, 1990 Schooler, Schoenbach, 1995). Οη δχν δηαζηάζεηο ηεο
απηνεθηίκεζεο είλαη ε αμία, δειαδή ηα αηζζήκαηα εθηίκεζεο ,πνπ έρεη θάπνηνο γηα
ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε ηθαλφηεηα, δειαδή ην ζπλάηζζεκα φηη νη ελέξγεηεο θάπνηνπ είλαη
πεηπρεκέλεο (Gecas, 1982 Schwalbe, 1983)
H απηνεθηίκεζε κειεηήζεθε ππφ ην πξίζκα ηξηψλ πξννπηηθψλ: σο απνηέιεζκα
(Coopersmith, 1967 Harter,1993 Peterson and Rollins, 1987 Rosenberg,1979), σο
θίλεηξν (Kaplan,1975 Tesser,1988) θαη σο ακπληηθφο κεραληζκφο (Pearlin and
Schooler, 1978 Longmore and DeMaris, 1997 Spencer, Josephs and Steele,1993
Thoits, 1994). Με ηνλ φξν απνηέιεζκα αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ησλ κεραληζκψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο, γηα λα απμήζεη ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπ. Η έλλνηα ηνπ θηλήηξνπ πεξηγξάθεη ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα
ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν θαη λα θάλνπλ ηέηνηεο επηινγέο, ψζηε λα
δηαηεξνχλ ή λα απμάλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Έηζη, ε απηνεθηίκεζε είλαη έλα
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απηνεληζρπφκελν θαηλφκελν. Σέινο ε απηνεθηίκεζε σο κεραληζκφο άκπλαο
ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα απαιχλεη ηα απνηειέζκαηα αξλεηηθψλ θαη αγρνγφλσλ
θαηαζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ.
Σν είδνο ηεο απηνεθηίκεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε, πνπ έιαβε ην άηνκν
ζην νηθνγελεηαθφ, ην ζρνιηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ζηελ πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε, θαη ηνπο ξφινπο κέζα ζην θνηλσληθφ
πιαίζην. Πξνο ηνχηνηο, ε ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ ( απηά πνπ
γλσξίδνπκε γηα καο), ην δενληηθφ εαπηφ ( φζα απαηηνχλ νη ζεκαληηθνί άιινη απφ καο),
ηνλ ηδεαηφ εαπηφ ( ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζέιακε λα είρακε) θαη ε απνθάιπςε ησλ
πνιιαπιψλ πξνζσπείσλ ( π.ρ. ηη εηθφλα πξνβάιινπκε πξνο ηα έμσ ή αθφκα κε πνην
ηξφπν θαη κεραληζκνχο άκπλαο εμαπαηνχκε ηνλ εαπηφ καο) ζπληείλνπλ ζηελ
εγθαζίδξπζε πςειήο απηνεθηίκεζεο (Higgins, 1987 ,1989).
Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε απηνεθηίκεζε είλαη ην πξντφλ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο θαη
φρη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηεο. Αληίζεηα, άιινη εξεπλεηέο δηαηείλνληαη φηη δελ είλαη
δπλαηφλ λα είλαη θαλείο θαιφο θαη απνδνηηθφο καζεηήο, ρσξίο θάπνηα δφζε πςειήο
απηνεθηίκεζεο. Η απηνεθηίκεζε είλαη θάηη πνπ δηδάζθεηαη θαη νπνηαδήπνηε
κεηαβνιή ηεο, κέζσ ςπρνινγηθήο παξέκβαζεο, ζπζρεηίδεηαη κε δηαθνξνπνηεκέλε
ζρνιηθή επίδνζε (αηηηαθή απφδεημε), κείσζε ησλ αδηθαηνινγήησλ απνπζηψλ θαη
εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ.
Μηα ςπρνινγηθή ζεσξία πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηνλψζεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ
καζεηψλ θαη λα παηάμεη θαηά ζπλέπεηα ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο είλαη ε
ξηδνζπαζηηθή ζεψξεζε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ
Howard Gardner θαη πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1983 ζην βηβιίν ηνπ “ Frames of
mind”. Η παξνπζίαζή ηεο πξνθάιεζε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο λνεκνζχλεο
σο κίαο θαη κνλαδηθήο ηθαλφηεηαο ε νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί ςπρνκεηξηθά. Ο
Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο πξφηεηλε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ζε επηά μερσξηζηά είδε: ηε
Γισζζηθή, ηε Λνγηθή/Μαζεκαηηθή, ηε σκαηηθή/Κηλαηζζεηηθή, ηελ Οπηηθή/Υσξηθή,
ηε Μνπζηθή, ηε Γηαπξνζσπηθή θαη ηελ Δλδνπξνζσπηθή.
Η Γισζζηθή λνεκνζχλε έρεη λα θάλεη κε ηε γλψζε ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο
γιψζζαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο σο έλα κέζν
αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ, πεηζνχο θαη επηθνηλσλίαο, Σα άηνκα κε αλεπηπγκέλε
Γισζζηθή λνεκνζχλε, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαδίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο
ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Οη καζεηέο πνπ αγαπνχλ ην δηάβαζκα θαη ηε δηήγεζε
ηζηνξηψλ, θαη πνπ έρνπλ θιίζε ζηηο μέλεο γιψζζεο, επίζεο βαζίδνληαη ζηε Γισζζηθή
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λνεκνζχλε. Άηνκα κε ηδηαηηέξσο αλεπηπγκέλε απηή ηε λνεκνζχλε, κπνξεί λα είλαη
ζπγγξαθείο, πνηεηέο, θαζεγεηέο, δηθεγφξνη θαη πνιηηηθνί.
Η Λνγηθή/Μαζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε πξψηε πνπ αληρλεχζεθε, θαη ίζσο γη‟ απηφ
ην ιφγν λα είλαη θαη επθνιφηεξα θαηαλνεηή. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα
ζπλζεηηθήο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο, θαηαλφεζεο ζρέζεσλ, θαζψο θαη αλαγλψξηζεο
ζπζηεκαηηθνηήησλ. Σα άηνκα κε αλεπηπγκέλε Λνγηθή/Μαζεκαηηθή λνεκνζχλε,
έρνπλ κεγάιε επθνιία ζηα καζεκαηηθά. Μπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ λνεξά
καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα.. Μαζεκαηηθνί, θπζηθνί,
επηζηήκνλεο θαη κεραληθνί, δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε Λνγηθή/Μαζεκαηηθή
λνεκνζχλε.
Η

παξαδνζηαθή

εθπαίδεπζε

εμαζθεί

θπξίσο

ηε

Γισζζηθή

θαη

ηε

Λνγηθή/Μαζεκαηηθή λνεκνζχλε, αγλνψληαο ηηο ππφινηπεο. Η αλάπηπμε απηψλ ησλ
δχν εηδψλ λνεκνζχλεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα επηηπρία ζην ζρνιείν
αιιά θαη ζηε δσή γεληθφηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απηέο είλαη νη ηθαλφηεηεο, πνπ
αμηνινγνχληαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ηππνπνηεκέλα ηεζη. Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο
λνεκνζχλεο ζπκθσλεί φηη νη γισζζηθέο θαη ινγηθέο / καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη
πνιχ ζεκαληηθέο, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ εμίζνπ
θαη ηα ππφινηπα είδε λνεκνζχλεο. Δμάιινπ, ε ππεξβνιηθή ελίζρπζε

ηνπ

ξαζηνλαιηζκνχ ζπλεπάγεηαη πζηέξεζε ζηελ απηνγλσζία θαη ηελ απηνεθηίκεζε,
θαζψο θαηαπηέδεη θαη δηαηεξεί αηξνθηθά ηα ζπλαηζζήκαηα.
Η σκαηηθή-Κηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λνεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθνχζησλ θηλήζεσλ ηνπ
ζψκαηνο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηδηαίηεξα απηή ηελ λνεκνζχλε, δηαζέηνπλ
ηζνξξνπία, επειημία, ράξε θαη αθξίβεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, γλσξίδνπλ θαιά
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ζψκαηφο ηνπο, θαη θαηέρνπλ κηκεηηθέο ηθαλφηεηεο. Σέηνηα
άηνκα κπνξεί λα είλαη αζιεηέο, ρνξεπηέο, ρνξνγξάθνη, ρεηξνπξγνί, αθξνβάηεο,
εζνπνηνί, δαθηπινγξάθνη θαη ηερλίηεο.
Η Οπηηθή/Υσξηθή λνεκνζχλε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα αθξηβνχο
αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λνεξήο ηξνπνπνίεζεο
Οπηηθψλ/Υσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλε απηή ηελ
λνεκνζχλε, ηείλνπλ λα ζθέθηνληαη κε εηθφλεο, έρνπλ πνιχ θαιή αίζζεζε
πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη κπνξνχλ εχθνια λα αλαπαξαζηήζνπλ γξαθηθά νπηηθέο
πιεξνθνξίεο. Πηιφηνη, λαπηηθνί, αξρηηέθηνλεο, δσγξάθνη, γιχπηεο θαη ηνπνγξάθνη
δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλε Οπηηθή/Υσξηθή λνεκνζχλε. Παξφιν πνπ απηφ ην είδνο
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λνεκνζχλεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ φξαζε, ν Gardner ππνζηεξίδεη φηη
κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζε ηπθιά άηνκα. Γηα ηελ αθξίβεηα, απηά ηα άηνκα έρνπλ
ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε Υσξηθή λνεκνζχλε, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα θηλεζνχλ
αθίλδπλα κέζα ζην πεξηβάιινλ.
Η Μνπζηθή λνεκνζχλε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο κνπζηθψλ
ηφλσλ, ξπζκψλ, κνηίβσλ θαη «ρξσκάησλ», θαζψο θαη απφ ηελ επειημία
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ κε ζθνπφ ηελ ζχλζεζε ή ηελ εθηέιεζε κνπζηθήο. Σα
άηνκα πνπ δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλε Μνπζηθή λνεκνζχλε, επηδεηθλχνπλ επαηζζεζία
ζηα ερεηηθά εξεζίζκαηα, βαζηά θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο κνπζηθήο, θαη κπνξνχλ
εχθνια λα αλαπαξάγνπλ κεισδίεο. Δπίζεο, ηείλνπλ λα ζθέθηνληαη κε ξπζκφ, λα
δεκηνπξγνχλ κνπζηθά ζρήκαηα θαη λα «αθνχλ» ρσξίο ερεηηθά εξεζίζκαηα..
Σξαγνπδηζηέο, ζπλζέηεο, παίθηεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, καέζηξνη ή άηνκα πνπ απιψο
απνιακβάλνπλ θαη εθηηκνχλ ηε κνπζηθή, δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε απηή ηε
λνεκνζχλε. Ίζσο λα κελ είλαη άκεζα πξνθαλέο φηη ε Μνπζηθή λνεκνζχλε απνηειεί
έλα μερσξηζηφ είδνο λνεκνζχλεο. Πνιιέο έξεπλεο, φκσο, ππνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη
γηα κηα απηφλνκε ηθαλφηεηα ηεο λφεζεο.
Η Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ
θηλήηξσλ, ησλ δηαζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζέζεσλ ησλ άιισλ. Σα άηνκα πνπ
έρνπλ αλεπηπγκέλε Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε, επηδεηθλχνπλ απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία, εκπάζεηα (ηθαλφηεηα λα ζπκπάζρνπλ, λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ησλ άιισλ
θαη λα θαηαλννχλ ηνπο γχξσ ηνπο). Λεηηνπξγνχλ θαιχηεξα κέζα απφ νκαδηθέο
δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, είλαη πνιινί θνηλσληθνί θαη ζπλεξγάζηκνη, θαη δελ αληέρνπλ
ηελ κνλαμηά θαη ηελ απνκφλσζε. ε θάζε πεξίπησζε, ρξεηάδνληαη ηελ παξνπζία ελφο
θνηλνχ. Σέηνηα άηνκα δηαζέηνπλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα θαηαθέξλνπλ πνιχ θαιά
κε ηε δηνίθεζε. Πνιηηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, δάζθαινη,
ζχκβνπινη θαη πσιεηέο, δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλε Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε.
Η Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο αθξηβνχο
κνληέινπ ηνπ Δαπηνχ, θαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ κε ζθνπφ ηελ
θαζνδήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη, επίζεο, ε ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ πξνζσπηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ. Σα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλε Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε,
ραξαθηεξίδνληαη απφ απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε, θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα
απηνζπγθέληξσζεο. Έρνπλ πλεπκαηηθή ζπλείδεζε θαη ηνπο αξέζεη λα αλαιχνπλ θαη
λα ςάρλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αιήζεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα.. πρλά φκσο, ε ελέξγεηα
ηνπο παγηδεχεηαη θαη ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ηα άηνκα απηά είλαη
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επηξξεπή ζηελ θαηάζιηςε. Σα ελδηαθέξνληά ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην δηαινγηζκφ,
ηε θηινζνθία θαη ηε ζξεζθεία. Άηνκα κε ηδηαηηέξσο αλεπηπγκέλε απηή ηε λνεκνζχλε
κπνξεί λα είλαη ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη, ζεξαπεπηέο θαη θηιφζνθνη.
Ο Gardner δελ απέθιεηζε πνηέ ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θη άιισλ εηδψλ λνεκνζχλεο.
Γηα ηελ αθξίβεηα, πηζηεχεη φηη είλαη «αδχλαηνλ λα ππάξμεη κηα θαη κνλαδηθή,
αλαληίξξεηε θαη παγθφζκηα απνδεθηή ιίζηα ησλ αλζξσπίλσλ εηδψλ λνεκνζχλεο.».
Πξφζθαηα, πξφηεηλε άιια ηξία ππνςήθηα είδε λνεκνζχλεο: ηε Ναηνπξαιηζηηθή, ηελ
Πλεπκαηηθή θαη ηελ Τπαξμηαθή. Πξνζδηφξηζε ηε Ναηνπξαιηζηηθή λνεκνζχλε σο ηελ
ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, θαζψο θαη σο
ηελ ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ηνπ αληίθηππνπ ηεο θχζεο ζηνλ άλζξσπν θαη ην
αληίζηξνθν.
Όζνλ αθνξά ηελ ππαξμηαθή λνεκνζχλε, ηελ πξνζδηφξηζε σο ελδηαθέξνλ γηα βαζηθά
ζέκαηα θαη ζεκειηψδε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή.
Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο πξνηείλεη έλα βαζχ αλαζρεκαηηζκφ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.. Δπεξεάδεη ην πξφγξακκα καζεκάησλ, ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε επλνεί ηε Γισζζηθή θαη ηε
Λνγηθή/ Μαζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ο Gardner πξνηείλεη έλα πην ηζνξξνπεκέλν
πξφγξακκα καζεκάησλ, πνπ λα ελζσκαηψλεη ηηο θαιέο ηέρλεο, ηελ επηθνηλσλία, ηε
θπζηθή εθπαίδεπζε, θηι.
Οη δάζθαινη πξέπεη λα απνδίδνπλ ίζε βαξχηεηα ζε φια ηα είδε λνεκνζχλεο θαη λα
εληνπίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή .Δληζρχνληαο ηα δπλαηά ηνπ
ζεκεία, ηνλψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ θαη ελδπλακψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή
ηνπ, ψζηε βαζηδφκελνο ζε απηήλ λα απνηνικά δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πζηεξεί .
Ο Gardner πξνηείλεη κεζφδνπο πνπ λα απεπζχλνληαη ζε φια ηα δηαθνξεηηθά είδε
λνεκνζχλεο, φπσο ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ρξήζε multimedia, κάζεζε κέζσ ξφισλ,
κάζεζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζπιινγηζκφο θαη δεκηνπξγία λνεξψλ εηθφλσλ.
Πηζηεχεη, δειαδή, φηη αλ νη δάζθαινη παξνπζηάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε κηα πνηθηιία
ηξφπσλ, ε δηδαζθαιία ζα γίλεη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
ελειίθσλ-εθπαηδεπφκελσλ

απφ

ρακειά

κνξθσηηθά

ζηξψκαηα

ζηε

ζρνιηθή

πξνζαξκνγή ηνπο θαη ζηε καζεζηαθή επίδνζε. Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν, ε ειηθία, ν ηφπνο δηακνλήο θαη ε νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε. Χο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε νηθνγελεηαθή,
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εξγαζηαθή, θνηλσληθή, ελδνπξνζσπηθή, ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε θαη ε απηνεθηίκεζε
εμσηεξηθήο

εκθάληζεο.

Παξάιιεια,

νη

δηάθνξνη

ηχπνη

απηνεθηηκήζεσλ

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ επίδνζε ζε γξακκαηηζκνχο, φπσο ν αξηζκεηηθφο, ν γισζζηθφο,
ν νπηηθφο, ν πιεξνθνξηθφο, ν αγγινακεξηθαληθφο, ν θνηλσληθφο, ν πεξηβαιινληηθφο
θαη ν γξακκαηηζκφο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Οη πεηξακαηηθέο ππνζέζεηο πνπ απνξξένπλ είλαη:
Η1: Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο απηνεθηηκήζεσλ
αλάκεζα ζηνπο άξξελεο θαη ζήιεηο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ρακειά
κνξθσηηθά ζηξψκαηα.
Η2: Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο απηνεθηηκήζεσλ
αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ρακειά
κνξθσηηθά ζηξψκαηα.
Η3: Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο απηνεθηηκήζεσλ
αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ρακειά
κνξθσηηθά ζηξψκαηα.
Η4: Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο απηνεθηηκήζεσλ
αλάινγα κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ρακειά
κνξθσηηθά ζηξψκαηα.
Η5: Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο
απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ επίδνζε ζηνπο επηκέξνπο γξακκαηηζκνχο.
Η6: Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο απηνεθηηκήζεσλ
αλάινγα κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ρακειά κνξθσηηθά
ζηξψκαηα.

Μεζνδνινγία
Γείγκα:
Η έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Οθηψβξην έσο ην Γεθέκβξην 2003 ζε 46 εθπαηδεπφκελνπο ζε
έλα ζρνιείν γηα ελήιηθεο ζηε Μπηηιήλε. Σν δείγκα απαξηηδφηαλ απφ 21 άξξελεο
(46,8%) θαη 25 ζήιεηο (52,8%), θαηαλεκεκέλνπο ζε ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο: ην 42,6%
ήηαλ κεηαμχ 18-28 εηψλ, ην 38,3% ήηαλ 29-39 εηψλ θαη ην 19,1% ήηαλ 40-50 εηψλ.
Οη εξσηεζέληεο πξνέξρνληαλ απφ ηξεηο θπξίσο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ: ην 72,3% απφ
ηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο, ην 21,3% απφ ηελ Αγηάζν θαη ην 6,4% απφ ηελ Αγία
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Παξαζθεπή. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ην 38,3% ηνπ δείγκαηνο
ήηαλ άγακνη, ην 19,1% έγγακνη, ην 27,7% ήηαλ έγγακνη κε παηδηά, ην 8,5% ήηαλ
δηαδεπγκέλνη θαη ην 6,4% ήηαλ ρήξνη-εο. Απφ επαγγεικαηηθήο απφςεσο, ην 12,8%
ήηαλ απηναπαζρνινχκελνη, ην 17% ήηαλ κηζζσηνί ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην 8,5% ήηαλ
επνρηθνί, ην 10,6% ήηαλ εκηαπαζρνινχκελνη, ην 8,5% ήηαλ κηζζσηνί ζην δεκφζην
ηνκέα θαη ην 31,9% ήηαλ άλεξγνη. ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο
νδήγεζαλ ζηελ επαλέληαμε ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπο
ζην ελ ιφγσ ζρνιείν, ην 59,6% πξφβαιε σο ιφγν ηελ αχμεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, ην
14,9% ηελ επηζπκία λα ζπλερίζεη πεξαηηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ην 12,8% απάληεζε
φηη ην ελδηέθεξαλ θαη νη δχν ιφγνη.
Η κέζνδνο πνπ επειέγε γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ ήηαλ ε ρξήζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Διιεληθήο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Απηνεθηίκεζεο (Παπάλεο Δ.
Η Απηνεθηίκεζε θαη ε κέηξεζή ηεο, 2004). Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 50
εξσηήζεηο (πξνηάζεηο), ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ
ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε, επηιέγνληαο κία απφ ηηο 6 δηαζέζηκεο
απαληήζεηο: δηαθσλψ απφιπηα, δηαθσλψ, δηαθσλψ ελ κέξεη, ζπκθσλψ ελ κέξεη,
ζπκθσλψ, ζπκθσλψ απφιπηα. Οη εξσηήζεηο είλαη επζείεο ή αληίζηξνθεο (ζχκβνιν
« + » ή ζχκβνιν « – » αληίζηνηρα) θαη εμεηάδνπλ ηελ εξγαζηαθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ
ελδνπξνζσπηθή, ηελ νηθνγελεηαθή απηνεθηίκεζε, θαζψο θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηεο
εμσηεξηθήο εκθάληζεο. ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ππάξρνπλ θαη 5 εξσηήζεηο
ςεχδνπο, γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξσηψκελνη απαληνχλ κε
εηιηθξίλεηα θαη, επνκέλσο, λα δηαζθαιηζηεί θαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
Δάλ ζε ηξεηο απφ ηηο πέληε εξσηήζεηο ςεχδνπο ν εξσηψκελνο δψζεη αθξαίεο
απαληήζεηο (ζπκθσλψ απφιπηα), ηφηε νη απαληήζεηο ζεσξνχληαη αλαμηφπηζηεο θαη
δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Αθνχ ζπκπιεξσζεί ην εξσηεκαηνιφγην, ε θάζε απάληεζε
βαζκνινγείηαη ζε κία θιίκαθα Likert. Σν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ
ζπληζηά ηε ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε. ην ηέινο ηεο θιίκαθαο, παξαηίζεηαη ζρεηηθφο
πίλαθαο βαζκνινγίαο, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ην πψο βαζκνινγείηαη ε θάζε
απηνεθηίκεζε ρσξηζηά θαη αλαιπηηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλνιηθήο
απηνεθηίκεζεο. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη:
πλνιηθή απηνεθηίκεζε

181,46

Δξγαζηαθή απηνεθηίκεζε

36,66

Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε

35,99

Οηθνγελεηαθή απηνεθηίκεζε

36,69
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Απηνεθηίκεζε εμσηεξηθήο εκθάληζεο

34,18

Δλδνπξνζσπηθή απηνεθηίκεζε

37,92

Η

ζπκκεηνρή

ησλ

εθπαηδεπνκέλσλ

ήηαλ

εζεινληηθή.

Η

ρνξήγεζε

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ νη
εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηελ απφθαζή
ηνπο λα εγγξαθνχλ ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Αλάιπζε ηαηηζηηθώλ Απνηειεζκάηωλ
Σα απνηειέζκαηα ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ έδεημαλ ηα εμήο:
Οη θπξηφηεξνη ιφγνη δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο φηαλ νη καζεηέο βξίζθνληαλ ζηελ
εθεβηθή ηνπο ειηθία είλαη θαηά ζεηξά ζπρλνηήησλ απαληήζεσλ νη νηθνγελεηαθνί
(αληίδξαζε παηέξα ζρεηηθά κε ηε ρξεζηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζηα θνξίηζηα, έιιεηςε
ππνζηήξημεο), νη δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ αληηκεηψπηζαλ (δελ κπνξνχζαλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζην θφξην ησλ καζεκάησλ, θπξίσο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα
θηινινγηθά ή θαθέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο), νη νηθνλνκηθνί (πηέζεηο απφ ηνπο
γνλείο γηα ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία), ιφγνη πγείαο, απνπζίεο θαη
ππεξβνιηθφ άγρνο.
Οη αηηίεο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα θνηηήζνπλ μαλά ζε κεγαιχηεξε ειηθία
ήηαλ ε απφθηεζε απνιπηεξίνπ ηίηινπ γηα εξγαζηαθή αλέιημε, ε απφθηεζε γλψζεσλ,
ε επηζπκία ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ζε αλψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ε
δπλαηφηεηα λα μεθεχγνπλ απφ ην ζπίηη θαη ηε ξνπηίλα θαη ηέινο ε αίζζεζε
θνηλσληθήο κεηνλεμίαο.
Η απφθαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα θνηηήζνπλ εληζρχζεθε ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο, ηνπο θίινπο, ηα παηδηά ηνπο θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν
πνζνζηφ απφ ηνπο/ηηο ζπδχγνπο, νη νπνίνη αληηκεηψπηζαλ κε ζθεπηηθηζκφ ηελ
απφθαζε απηή.
Καηά ηνπο πξψηνπο κήλεο θνίηεζεο νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ήηαλ
πεξηζζφηεξν δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη δήισζαλ
φηη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο θαιέο ή ηππηθέο. Οξηζκέλνη κάιηζηα είραλ ήδε αλαπηχμεη
ζρέζεηο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Η κεηνςεθία δήισζε φηη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο
δελ ήηαλ θαη ηφζν θαιέο.
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Δμαηηίαο

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θαζεγεηψλ γηα ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ

εθπαηδεπφκελσλ ζηελ παηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη δελ
ζπλαληνχζαλ θακία δπζθνιία ζηελ αθνκνίσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Οη πεξηζζφηεξεο
δπζθνιίεο εκθαλίζηεθαλ ζηα καζήκαηα γηα ηα νπνία είραλ αξλεηηθή άπνςε ηελ
πεξίνδν πνπ θνηηνχζαλ ζε θαλνληθφ ζρνιείν ή γη‟ απηά πνπ ήηαλ ιηγφηεξν γλσζηά ζ‟
απηνχο θαη δελ ηα είραλ δηδαρζεί ηφηε, φπσο ζηα καζεκαηηθά, ηα αγγιηθά θαη ηα
θαιιηηερληθά.
Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπφκελσλ δήισζε φηη δηαθαηερφηαλ απφ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα
(δεκηνπξγηθφηεηαο, εζηθήο ηθαλνπνίεζεο, σξηκφηεηαο) ράξηλ ηεο θνίηεζεο ηνπο ζην
ζρνιείν ελειίθσλ, γεγνλφο πνπ δελ επηζθηάζηεθε απφ ην εηεξφθιεην ηνπ καζεζηαθνχ
επηπέδνπ ηνπο θαη ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ ηκεκάησλ.
Σα φλεηξά ηνπο γηα ην κέιινλ αθνξνχλ θπξίσο ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, ηελ
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ, ελψ έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ αδπλαηεί λα θάλεη πξνβιέςεηο.
Οη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ
γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κε ηε ρξήζε
ηνπ Σ-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη ηεο κνλνπαξαγνληηθήο αλάιπζεο
δηαθχκαλζεο. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ απηνεθηίκεζεο θαη επίδνζεο ζηνπο δηάθνξνπο
γξακκαηηζκνχο έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε ζπλάθεηαο Pearson.
Πίλαθαο 1: πγθξηηηθόο πίλαθαο απηνεθηίκεζεο γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη
καζεηώλ ΓΔ Μπηηιήλεο

Γενικός πληθσζμός

ΣΔΕ

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Άλδξεο

Γπλαίθεο

πλνιηθή απηνεθηίκεζε

178,65

181,03

182,77

172,9

Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε

35,81

36,19

35

35,04

Οηθνγελεηαθή απηνεθηίκεζε

36,63

36,78

32,88

28,8

Απηνεθηίκεζε εμσηεξηθήο
εκθάληζεο

34,76

33,65

34,44

33

Δλδνπξνζσπηθή απηνεθηίκεζε

38,15

37,79

38,9

37,5

Δξγαζηαθή απηνεθηίκεζε

36,7

36,9

36,88

34,54
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Η επηζθφπεζε ηνπ πίλαθα 1 νδεγεί ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
Οη εθπαηδεπφκελνη ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Μπηηιήλεο παξνπζηάδνπλ κε
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηνπο κέζνπο φξνπο θνηλσληθήο,
ελδνπξνζσπηθήο απηνεθηίκεζεο θαη απηνεθηίκεζεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Αληίζεηα
είλαη αμηνζεκείσηεο νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλνιηθή,
νηθνγελεηαθή

θαη

εξγαζηαθή

απηνεθηίκεζε.

πγθεθξηκέλα,

νη

άξξελεο

εθπαηδεπφκελνη ηνπ ΓΔ ππεξηεξνχλ θαηά 4 πεξίπνπ κνλάδεο έλαληη ησλ αλδξψλ ηνπ
γεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ νη γπλαίθεο εθπαηδεπφκελεο κεηνλεθηνχλ θαηά 9 ζρεδφλ
κνλάδεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Η ηάζε δηαθνξνπνίεζεο
επηηείλεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή απηνεθηίκεζε: νη άλδξεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ
ππνιείπνληαη απφ ηνπο άλδξεο ηνπ ΓΔ θαηά 2 πεξίπνπ κνλάδεο, ελψ νη γπλαίθεο ηνπ
ΓΔ θαηά 8 πεξίπνπ κνλάδεο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζε επίπεδν
0,01. Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή απηνεθηίκεζε, νη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηηο
γπλαίθεο ηνπ ΓΔ, νη νπνίεο έρνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ
γεληθνχ πιεζπζκνχ θαηά 2,5 πεξίπνπ κνλάδεο. Δάλ σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
ζεσξεζεί ην κνξθσηηθφ επίπεδν, νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ΓΔ, πνπ είλαη απφθνηηνη
δεκνηηθνχ, ππνιείπνληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαηά 4 πεξίπνπ
κνλάδεο, φζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή απηνεθηίκεζε (κέζνο φξνο νηθνγελεηαθήο
απηνεθηίκεζεο γεληθνχ πιεζπζκνχ 36,08 θαη κέζνο φξνο ΓΔ 30,6).
Φχιν*απηνεθηίκεζε
Πίλαθαο 1: Μέζνη όξνη απηνεθηίκεζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ

ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε
ζπλνιηθή
νηθνγελεηαθή
απηνεθηίκεζε
ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε
εμσηεξηθήο
εκθάληζεο
ζπλνιηθή

Φύιν

Μέζνο όξνο

Σππηθή απόθιηζε

άλδξαο

182,7778

22,71189

γπλαίθα
άλδξαο

172,9091
32,8889

20,34912
3,96883

γπλαίθα
άλδξαο

28,8182
34,4444

6,45598
7,18022

γπλαίθα
άλδξαο

33,0000
38,9444

6,94879
6,29166
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ελδνπξνζσπηθή
απηνεθηίκεζε
ζπλνιηθή
θνηλσληθή
απηνεθηίκεζε
ζπλνιηθή
εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε

γπλαίθα
άλδξαο

37,5455
35,0000

5,41363
6,39853

γπλαίθα
άλδξαο

35,0455
36,8889

3,87270
5,93978

γπλαίθα

34,5455

5,01167

Η επηζθφπεζε ησλ κέζσλ φξσλ θαηαδεηθλχεη ππεξνρή ησλ αλδξψλ φζνλ αθνξά ηνπο
κέζνπο φξνπο απηνεθηίκεζεο ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Παξφια απηά, φπσο
κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηνλ πίλαθα 2, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο κε πεξηζψξην ζθάικαηνο 5% ππάξρεη ζηελ
νηθνγελεηαθή απηνεθηίκεζε.
Πίλαθαο 2: Σ-test απηνεθηίκεζεο αλά θύιν
t-test αλεμαξηήηωλ δεηγκάηωλ

ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε
ζπλνιηθή
νηθνγελεηαθή
ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε
εμσηεξηθήο
εκθάληζεο
ζπλνιηθή
ελδνπξνζσπηθή
απηνεθηίκεζε
ζπλνιηθή
θνηλσληθή
απηνεθηίκεζε
ζπλνιηθή
εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε

t

df

Sig. (2-tailed)

1,448

38

,156

2,335

38

,025

,644

38

,523

,756

38

,454

-,028

38

,978

1,354

38

,184
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Ηιηθία*απηνεθηίκεζε
Οη κέζνη φξνη απηνεθηίκεζεο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη
ειηθίαο 40-50 εηψλ έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε φια ηα είδε απηνεθηίκεζεο,
αθνινπζνχκελνη απφ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 18-28. Όκσο, ε κνλνπαξαγνληηθή
αλάιπζε δηαθχκαλζεο δελ θαηέγξαςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Πίλαθαο 3: Μέζνη όξνη απηνεθηίκεζεο αλά ειηθία

ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε

ζπλνιηθή
εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε

ζπλνιηθή
νηθνγελεηαθή
απηνεθηίκεζε

ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε
εμσηεξηθήο
εκθάληζεο

ζπλνιηθή
ελδνπξνζσπη
θή
απηνεθηίκεζε

ζπλνιηθή
θνηλσληθή
απηνεθηίκεζε

Ηιηθηαθή
νκάδα
18-28

Μέζνο όξνο
175,5625

Σππηθή
απόθιηζε
23,63886

29-39
40-50
18-28

173,2500
189,1250
35,9375

21,23990
16,26071
6,80655

29-39
40-50
18-28

34,9375
36,2500
30,5000

5,03943
3,65474
7,04273

29-39
40-50
18-28

30,1250
32,0000
32,2500

4,95143
5,01427
6,41353

29-39
40-50
18-28

32,0000
39,7500
37,3125

6,97615
5,23041
6,09611

29-39
40-50
18-28

38,1250
40,0000
35,0000

5,67891
5,70714
5,95539

29-39
40-50

34,2500
36,6250

5,17043
2,61520
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Ηιηθία*νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4, νη έγγακνη κε παηδηά είλαη ε θαηεγνξία κε ηε
κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ρήξσλ, νη νπνίνη ππεξηεξνχλ
ζηε ζπλνιηθή εξγαζηαθή απηνεθηίκεζε. ηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε
επίπεδν 0,01 δηαθξίλνληαη ζηε ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε θαη ζηελ απηνεθηίκεζε
εμσηεξηθήο εκθάληζεο, ελψ ζε επίπεδν 0,05 ζηελ ελδνπξνζσπηθή απηνεθηίκεζε
(ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε F = 3,984, df = 4, α = 0,009, απηνεθηίκεζε εμσηεξηθήο
εκθάληζεο F = 4,451, df = 4, α = 0,005 θαη ελδνπξνζσπηθή απηνεθηίκεζε F = 3,76, df
= 4, α = 0,012). Σα post-hoc test επηβεβαηψλνπλ φηη νη δηαθνξέο νθείινληαη ζηελ
θαηεγνξία έγγακνη κε παηδηά.

Πίλαθαο 4: Μέζνη όξνη απηνεθηίκεζεο αλά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε

ζπλνιηθή
εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε

ζπλνιηθή
νηθνγελεηαθή

ζπλνιηθή
απηνεθηίκεζε
εμσηεξηθήο
εκθάληζεο

Οηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε
Άγακνο

Μέζνο
όξνο
170,6000

Σππηθή
απόθιηζε
21,78073

Έγγακνο
Έγγακνο κε παηδηά
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο/α
Άγακνο

168,0000
195,1667
176,0000
160,5000
34,4667

10,07118
18,07476
20,95233
28,99138
6,51226

Έγγακνο
Έγγακνο κε παηδηά
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο/α
Άγακνο

33,3750
37,7500
36,0000
39,5000
30,3333

3,70087
4,51513
7,81025
,70711
7,10801

Έγγακνο
Έγγακνο κε παηδηά
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο/α
Άγακνο

28,7500
33,6667
30,3333
23,0000
31,2000

3,95511
3,79793
6,02771
1,41421
5,45370

Έγγακνο
Έγγακνο κε παηδηά
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο/α

30,8750
39,7500
31,6667
29,5000

4,15546
6,96909
5,03322
12,02082
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ζπλνιηθή
ελδνπξνζσπηθή
απηνεθηίκεζε

ζπλνιηθή
θνηλσληθή
απηνεθηίκεζε

Άγακνο

35,8000

5,54462

Έγγακνο
Έγγακνο κε παηδηά
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο/α
Άγακνο

36,8750
42,7500
38,3333
33,5000
33,9333

4,42194
5,02946
2,08167
7,77817
5,57375

Έγγακνο
Έγγακνο κε παηδηά
Γηαδεπγκέλνο
Υήξνο/α

34,6250
36,7500
36,3333
32,5000

5,01248
4,93826
3,05505
6,36396

Απηνεθηίκεζε*ηφπνο δηακνλήο
Η αλάιπζε απνθάιπςε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ
δηακέλνπλ ζε αζηηθφ θέληξν θαη ζε φζνπο πξνέξρνληαη απφ ρσξηά. Ο κέζνο φξνο
ζπλνιηθήο απηνεθηίκεζεο ησλ πξψησλ είλαη 182,16 θαη ησλ δεχηεξσλ 166,2. Όκσο νη
δηαθνξέο απηέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο (t = 1,96, df = 36, α = 0,057),
γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπ
ζρνιείνπ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο θνίηεζεο.
πζρέηηζε ηχπσλ απηνεθηίκεζεο κε επηκέξνπο γξακκαηηζκνχο
ε γεληθέο γξακκέο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ
απηνεθηίκεζε θαη ηελ επίδνζε ζηα καζήκαηα-γξακκαηηζκνχο. πγθεθξηκέλα, o δείθηεο
Pearson r ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θπκαίλεηαη θνληά ζην κεδέλ, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ηνπ αξηζκεηηθνχ θαη ηνπ πιεξνθνξηαθνχ γξακκαηηζκνχ, ζηηο νπνίεο ν
δείθηεο Pearson είλαη ειαθξψο πςειφηεξνο απφ 0,2. Παξφια απηά, νχηε ζ‟ απηή ηελ
πεξίπησζε είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφο.
Δπεηδή ην εχξεκα απηφ αληηβαίλεη ζηηο θπξηφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, κε ηε κέζνδν
ηνπ «select cases» δηαρσξίζακε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη
εμεηάζακε ηε ζπλάθεηα ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο κε ηελ επίδνζε ζηνπο δηάθνξνπο
γξακκαηηζκνχο. Βξέζεθε φηη ν δείθηεο Pearson ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ
κεγαιχηεξνο ηνπ 0,5 θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφο:
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Αγγιηθφο γξακκαηηζκφο

0,513

Πιεξνθνξηαθφο γξακκαηηζκφο

-0,279

Οπηηθφο γξακκαηηζκφο

0,350

Φπζηθέο επηζηήκεο

0,515

Πεξηβαιινληηθφο γξακκαηηζκφο

0,536

Αξηζκεηηθφο γξακκαηηζκφο

0,457

Κνηλσληθφο γξακκαηηζκφο

0,499

Γισζζηθφο γξακκαηηζκφο

0,594

Αληίζεηα δελ βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζηα άηνκα κε πςειή
απηνεθηίκεζε θαη ζηε καζεζηαθή ηνπο επίδνζε.
Απηνεθηίκεζε*απαζρφιεζε
Σν t-test πνπ δηελεξγήζεθε θαηέγξαςε πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο απηνεθηίκεζεο γηα
φζνπο είραλ απαζρφιεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ήηαλ άλεξγνη. ε
θακηά πεξίπησζε φκσο νη δηαθνξέο απηέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο.
Σν ίδην κνηίβν επαλαιακβάλεηαη ζηε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ απηνεθηίκεζεο αλάινγα κε
ην είδνο εξγαζίαο. Σηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο έρνπλ νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη
κηζζσηνί ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ ζηε δπζκελέζηεξε ζέζε βξίζθνληαη νη επνρηαθνί
ππάιιεινη θαη νη εκηαπαζρνινχκελνη. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη νη βαζκνινγίεο ησλ
αλέξγσλ δελ είλαη ηφζν ρακειέο φζν ησλ πξνεγνχκελσλ δπν θαηεγνξηψλ.
Πίλαθαο 5: Μέζνη όξνη απηνεθηίκεζεο αλά είδνο εξγαζίαο
Δίδνο εξγαζίαο
πλνιηθή
απηνεθηίκεζε

πλνιηθή εξγαζηαθή
απηνεθηίκεζε

Μέζνο όξνο

Απηναπαζρνινχκελνο

188,8000

Σππηθή
απόθιηζε
11,12205

Μηζζσηφο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
Δπνρηαθφο ππάιιεινο
Ηκηαπαζρνινχκελνο
Μηζζσηφο ζην
δεκφζην ηνκέα
Άλεξγνο
Απηναπαζρνινχκελνο

171,0000

22,38622

170,5000
168,0000
195,0000

13,17826
18,90767
14,08900

175,7692
39,4000

26,59622
5,12835
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πλνιηθή
νηθνγελεηαθή

πλνιηθή
απηνεθηίκεζε
εμσηεξηθήο
εκθάληζεο

ζπλνιηθή θνηλσληθή
απηνεθηίκεζε

ζπλνιηθε
ελδνπξνζσπηθε
απηνεθηίκεζε

Μηζζσηφο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
Δπνρηαθφο ππάιιεινο
Ηκηαπαζρνινχκελνο
Μηζζσηφο ζην
δεκφζην ηνκέα
Άλεξγνο
Απηναπαζρνινχκελνο

33,1250

4,42194

35,7500
33,6000
39,4000

5,37742
4,56070
4,03733

34,9231
34,2000

6,35691
2,04939

Μηζζσηφο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
Δπνρηαθφο ππάιιεινο
Ηκηαπαζρνινχκελνο
Μηζζσηφο ζην
δεκφζην ηνκέα
Άλεξγνο
Απηναπαζρνινχκελνο

29,7500

5,49675

31,2500
26,6000
33,6000

3,77492
5,45894
4,15933

30,0769
33,8000

7,34236
4,65833

Μηζζσηφο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
Δπνρηαθφο ππάιιεινο
Ηκηαπαζρνινχκελνο
Μηζζσηφο ζην
δεκφζην ηνκέα
Άλεξγνο
Απηναπαζρνινχκελνο

35,1250

5,54044

27,2500
33,8000
36,4000

7,41058
7,01427
4,72229

33,5385
35,4000

8,84699
7,89303

Μηζζσηφο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
Δπνρηαθφο ππάιιεινο
Ηκηαπαζρνινχκελνο
Μηζζσηφο ζην
δεκφζην ηνκέα
Άλεξγνο
Απηναπαζρνινχκελνο

32,8750

5,16686

34,2500
34,2000
39,0000

4,34933
5,44977
2,00000

35,2308
40,8000

4,65750
2,77489

Μηζζσηφο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
Δπνρηαθφο ππάιιεινο
Ηκηαπαζρνινχκελνο
Μηζζσηφο ζην
δεκφζην ηνκέα
Άλεξγνο

36,0000

7,40656

37,5000
36,8000
41,6000

4,20317
3,70135
5,22494

37,9231

6,66410
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Γξάθεκα 1: Λόγνη αλεξγίαο

λόγοι ανεργίας
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0
ε εργαζία μοσ είναι
εποτική

αναδεηώ αλλά δεν αναδεηώ αλλά δεν οι σποτρεώζεις μοσ
βρίζκω εργαζία βρίζκω εργαζία ποσ δεν μοσ επιηρέποσν
μοσ ηαιριάδει
να εργαζηώ

άλλοι λόγοι

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνχ απνδίδνπλ ηα αίηηα ηεο αλεξγίαο ηνπο νη
εθπαηδεπφκελνη αλέθεξαλ σο πξψηε αηηία ηελ έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηε
Λέζβν, ηελ ρακειφηεξε πνηφηεηα ησλ επαγγεικάησλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηελ επνρηθφηεηα πνιιψλ εξγαζηψλ,
ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη άιινπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο.

πκπεξάζκαηα
Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλέδεημε ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ιφγσλ πνπ θάλνπλ αλαγθαία
ηελ χπαξμε ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, δεδνκέλνπ φηη νη απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ θαηέδεημαλ πφζν ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ζηε δσή ηνπο θαη ηελ
πιεζψξα ησλ ζηφρσλ πνπ εμππεξεηεί. Αθφκε πεξηζζφηεξν φκσο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία
δηεμαγσγήο έξεπλαο πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε θνξέα, δεδνκέλνπ φηη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο, νη ηδηνκνξθίεο ηεο θνηλσλίαο θαη ε ηδηνζπγθξαζία
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ησλ θαηνίθσλ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Σν ζθεπηηθφ απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη
ζηελ εζθεκκέλε έιιεηςε ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Κάζε ζρνιείν έρεη ηηο
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη πξέπεη ην ίδην λα δηακνξθψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο πνηθίινπλ θαη απηφ δηαθαίλεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηνπο ππνςήθηνπο
καζεηέο ησλ ΓΔ ζε απηά. Σα αίηηα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο πνπ αλαθέξνληαη απφ
πιείζηνπο εξεπλεηέο επηβεβαηψλνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Λέζβνπ θαη
δηαθξίλνληαη ζε θνηλσληθά, γλσζηαθά θαη νηθνλνκηθά. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη
απιψο αλαπαξάγνπλ ηα ζηεξεφηππα ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ηνπο
πεξηνξηζκέλνπο νξίδνληεο ησλ νηθνγελεηαθψλ δηθηχσλ ηνπο. Δγθαηέιεηςαλ θάπνηε ην
ζρνιείν, θπξίσο γηα ιφγνπο πνπ δελ ήιεγραλ θαη ήηαλ ηφηε αδχλαην λα ππεξβνχλ, ρσξίο
λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε. Η δχλακε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο δηαθαίλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζήκεξα ε ππνζηήξημε γηα ηελ απφθαζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε
θνίηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο, ηα παηδηά ηνπο, ηνπο θίινπο
θαη φρη ηφζν απφ ηνπο/ηηο ζπδχγνπο. Σν θαηλφκελν απηφ εξκελεχεηαη σο πηζαλή άξζε
ησλ ελνρψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παιαηφηεξε απφθαζε ησλ γνλέσλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ λα απνκαθξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην ζρνιείν. ηαδηαθά
δηαπίζησζαλ φηη νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο άιιαμαλ θαη φ,ηη ηηο
πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ζεσξείην αλαζηνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζήκεξα είλαη
νηθνλνκηθή αλαγθαηφηεηα θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε. Αληίζεηα νη ζχδπγνη βηψλνπλ ηελ
απφθαζε γηα επαλαθνίηεζε σο απεηιή γηα ηελ νηθνγελεηαθή νκαιφηεηα. Αλ θαη
λεφηεξεο έξεπλεο ζην λεαληθφ πιεζπζκφ θάλνπλ θαλεξή κηα απαμίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ακθηζβεηψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηε
κεηάδνζε γλψζεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, ην
αληίζεην ηζρχεη ζηα άηνκα πνπ ζε κεγαιχηεξε ειηθία απνθάζηζαλ λα εηζέιζνπλ ζε
απηφ. Η εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε, ε γλψζε απηή θαζαπηή, ε επηζπκία γηα ζπλέρηζε
ησλ ζπνπδψλ, ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ε αλαίξεζε ηνπ αηζζήκαηνο θνηλσληθήο
κεηνλεμίαο είλαη νη ιφγνη πνπ επηθαινχληαη νη εθπαηδεπφκελνη γηα ηελ επαλέληαμή ηνπο
ζηελ παηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη γεγνλφο φηη δελ γλσξίδνπκε θαηά πφζν φια απηά ζα
επηηεπρζνχλ κε ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ, αιιά είλαη ζρεδφλ βέβαην απφ ηηο
δειψζεηο ησλ καζεηψλ φηη ην ΓΔ έρεη πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθή ζεκαζία: ε έιιεηςε
παηδείαο είλαη ε αηηία ηεο δπζπξαγίαο ηνπο θαη ε απφθηεζή ηεο ε δηέμνδνο απφ ηηο
αληηλνκίεο ηεο δσήο ηνπο. Απηφ ην είδνο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο θαη ε
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ ηνχο
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πξνηξέπεη λα αλαθέξνπλ απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο φηη ε θνίηεζε έδξαζε θαηαιπηηθά
ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ
σξηκφηεηα πνπ άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχλ. Οη ζεσξίεο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ έρνπλ
απνδείμεη φηη εάλ θάπνηνο απνβάιεη κηα παιηά αληίιεςε πνπ δελ είλαη πιένλ
ιεηηνπξγηθή θαη πηνζεηήζεη ηελ αθξηβψο αληίζεηή ηεο, ηφηε νη απφςεηο ηνπ γηα ηε λέα
ζηάζε είλαη πνιχ πην θαλαηηθέο. Οη εθπαηδεπφκελνη κεηά ηελ άξλεζε ηεο εθπαίδεπζεο
θαηά ηα εθεβηθά ρξφληα αλαπξνζδηφξηζαλ ηε ζεκαζία ηεο σο βαξχλνπζαο γηα ηε δσή
ηνπο.
Η εμέιημε ηεο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ δηαθφπεθε ζε έλα θξίζηκν ζηάδην γηα ηελ
αλάπηπμή ηεο: θαηά ηε κεηάβαζε ζηνλ αθαηξεηηθφ-ππνζεηηθφ ζπιινγηζκφ. Ο
επαγσγηθφο θαη παξαγσγηθφο ηξφπνο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζειψζεθε ζε
πξνγελέζηεξν ζηάδην θαη ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ ηνπο πξνζθέξεη κηα επθαηξία λα
μεθχγνπλ απφ ην «εδψ θαη ηψξα», λα κεηαβνχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην γεληθφ, απφ
ην ρσξνρξνληθά εγγχο ζην απψηεξν θαη θαληαζηηθφ. Σα ζρέδηά ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε
φλεηξα, ην βξαρππξφζεζκν αληηθαζίζηαηαη απφ ην καθξφπλνν θαη νη θνηλσληθέο
επηηαγέο ηεο δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, πνπ
απνηεινχζαλ πξηλ απφ ην ζρνιείν ηνπο κφλνπο ζηφρνπο ηνπο, απνθηνχλ κηα άιιε
δηάζηαζε. Σν ΓΔ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο, πνπ ηα θνηλσληθά ηνπο
δίθηπα, κε ην πεξηνξηζκέλν εχξνο, ηε ρακειή πνηφηεηα θαη ηελ αθακςία ζηε κεηάδνζε
πιεξνθνξηψλ ηνπο είραλ ζηεξήζεη. Όζν πην επέιηθην θαη πνιπαηζζεηεξηαθφ είλαη ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηφζν απμάλεη ηε ζπκκεηνρηθφηεηά ησλ καζεηψλ ζε εζεινληηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο θηλεηνπνηεί γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη κεγηζηνπνηεί ην
θνηλσληθφ θεθάιαην.
Οη εθπαηδεπφκελνη επαλαπξνζέγγηζαλ ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζεκαληηθή
πζηέξεζε ζε νξηζκέλα είδε απηνεθηίκεζεο, θπξίσο ηελ νηθνγελεηαθή θαη ηελ
εξγαζηαθή. Οη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε αθφκε κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ
εξγαζηαθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνκέα. Δκπεηξηθέο έξεπλεο, άιισζηε, έρνπλ απνδείμεη φηη
νη αμίεο ζηε Λέζβν πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα νηθνγελεηαθά δίθηπα, ζηα νπνία ηφζν
νη λένη φζν θαη νη κεγαιχηεξνη πξνζδίδνπλ κέγηζηε ζεκαζία. Γελ θαζνξίδνληαη κφλν νη
ζηάζεηο, ε θνπιηνχξα θαη νη αμίεο κέζσ ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ, αιιά
πνιιέο θνξέο κεηαδίδνληαη αλαιινίσηεο ή ειαθξψο παξαιιαγκέλεο ζηηο επφκελεο
γελεέο. Η Λέζβνο επί αηψλεο ήηαλ – θαη ελ πνιινίο παξακέλεη – κηα αγξνηηθή θνηλσλία.
Η νηθνλνκηθή εμέιημε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ ή θαηλνηφκεο δξάζεηο, δελ
επηθέξεη αληίζηνηρε αιιαγή ζηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο ή, έζησ, ην θάλεη κε πνιχ
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βξαδχηεξν ξπζκφ. Η έληαζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ απνηππψλεηαη ζηηο ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ
δηακέλνπλ ζε αζηηθά θέληξα ηνπ λεζηνχ θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ ε έιιεηςε
παηδείαο απνζηεξεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε λέα
κνξθσηηθά πεξηβάιινληα, κε πξσηνπνξηαθέο αληηιήςεηο θαη θαηλνθαλή πξφηππα. Σν
απνηέιεζκα είλαη φηη πεξηραξαθψλνληαη γχξσ απφ ηηο παηξνπαξάδνηεο αξρέο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ αιιαγή πνπ δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ: ε γπλαίθα πνπ βγαίλεη
έμσ απφ ην ζπίηη γηα λα εξγαζηεί ζεσξείηαη αθαηάιιειε ζχδπγνο θαη αλεπαξθήο
κεηέξα. Απηφ δηθαηνινγεί ηε ρακειή νηθνγελεηαθή ηνπο απηνεθηίκεζε. Η κφξθσζε
κπνξεί λα είλαη θαη είδνο πνιπηειείαο, ελψ ε είζνδνο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
επηθπξψλεη ηελ θαηαμίσζε ηνπ ζπδχγνπ. Καη γηα ηα δπν θχια ζηπινβάηεο ηεο
απηνεθηίκεζεο είλαη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, γηαηί
ηα θαηαμηψλεη ζην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ηεο δσήο ηνπο. Η κνλνγνλετθφηεηα
εμαθνινπζεί λα εγείξεη αληηδξάζεηο. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ην
ζπκπέξαζκα. Σα παηδηά θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα θιεξνλνκήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ
παηέξα ηνπο, ηα ζηεξεφηππα, ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλαζθάιεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
έιιεηςε κφληκεο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο θαη απηφ ζα επεξεάζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο.
Σαπηφρξνλα ζα βηψζνπλ ηελ αθφινπζε αληηλνκία: ηα ΜΜΔ ζα ηα βνκβαξδίδνπλ κε
παγθνζκηνπνηεκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, κε κνλνγνλετθέο δνκέο νηθνγέλεηαο θαη
ειεπζεξηφηεηα ησλ ζπλεζεηψλ. Παξάιιεια ζα ηνπο θνβίδνπλ κε ηελ απεηιή ηεο
αλεξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεηνλεμίαο. Η ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην παξαδνζηαθφ θαη
ην κνληέξλν είλαη πην έληνλε ζε θνηλσλίεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην ή πνπ
εμειίζζνληαη βξαδχηεξα, φπσο ε Λέζβνο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη
δηαθξηηέο νκάδεο. Απηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ νδφ ηεο θαηλνηνκίαο θαη γίλνληαη
πξσηνπνξηαθέο, φζεο απφ αληίδξαζε ή έιιεηςε πιεξνθφξεζεο παξακέλνπλ
πξνζθνιιεκέλεο ζε παιαηφηεξεο αμίεο θαη φζεο επηιέγνπλ ηε κέζε νδφ. Γηα ηηο δχν
πξψηεο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, κέρξη ην λεσηεξηθφ λα κεηαηξαπεί
ζε θαηεζηεκέλν.
Η αζηάζεηα είλαη απεηιή γηα ηελ απηνεθηίκεζε, πνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα
γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο. πζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη
κε επηκέξνπο καζήκαηα-γξακκαηηζκνχο. Αλ θαη έξεπλεο ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν
δηαηείλνληαη φηη νη ελήιηθεο κε πςειή απηνεθηίκεζε είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ
ξεαιηζηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθή απηνεηθφλα, λα ειέγρνπλ ηνπο
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη λα αληαπεμέξρνληαη κε επηηπρία ζηηο δπζθνιίεο ηεο
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θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, ηα εκπεηξηθά επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ
δηθαηνινγνχλ απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ.
Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ παξαηεξήζεθε φηη νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ
κεηέθεξαλ γηα ην ζρνιείν ήηαλ απηέο πνπ αλαπαξήγαγαλ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν
δηδαζθαιίαο. Οη ίδηνη νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ αξρηθά λα αλαδνκήζνπλ ηηο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε θαη έλησζαλ ακήραλα φηαλ νη εθπαηδεπηέο εηζήγαγαλ λέεο
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Έηζη αγλννχζαλ φηη ζα επαλαιάκβαλαλ ηα αίηηα ηεο
απνηπρίαο ηνπο. Όηαλ κάιηζηα επηρεηξήζεθε ε εθαξκνγή νκαδνζπλεξγαηηθψλ
παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, φπσο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεσο, παξά ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ θαη
ηελ πεξηέξγεηα, ππήξμαλ αξθεηέο αληηδξάζεηο θαη πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
δήηεζαλ λα επαλέιζεη ε δηδαζθαιία ζηελ παξαδνζηαθή ηεο κνξθή. Δίλαη φκσο
ελδηαθέξνλ φηη νη ίδηνη ήζειαλ λα πξνζαξκνζηεί ζηα δηθά ηνπο κέηξα θαη θξηηήξηα,
ρσξίο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πίεζε κηαο δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σα απνηειέζκαηα ζε
απηήλ είλαη πην απηά θαη νη ίδηνη απαιιάζζνληαη απφ ηηο επζχλεο γηα ηελ απνηπρία ηεο.
Η δηδαζθαιία θαη ε παηδεπηηθή πξάμε ελ γέλεη είλαη κηα απνηχπσζε ησλ αλζξψπηλσλ
ζρέζεσλ κέζα ζε πιαίζηα πνπ νξηνζεηνχλ ηνπο ξφινπο. Οη αλζξψπηλεο φκσο ζρέζεηο
ζπαλίσο έρνπλ πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο θαη φηαλ ζπκβαίλεη απηφ,
θαηαληνχλ σθειηκηζηηθέο θαη ζηείξεο. Η δηδαζθαιία ησλ ελειίθσλ νθείιεη λα μεθχγεη
απφ ηα ζηεγαλά απηά. Δπξχηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε εμέιημε ηνπ καζεηή κέζσ ηεο
κεηάδνζεο γλψζεο. Οη ζπκπεξηθνξηζηηθήο θηινζνθίαο ζηφρνη δηαηππψλνληαη κφλν γηα
λα αλαηξεζνχλ, γηαηί νη ελήιηθνη σο καζεηέο έρνπλ κάζεη απφ θαηξνχ λα κελ ζπλδένπλ
ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλέιημε κε ηνλ ηξφπν απηφ.
Οη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ
πξνθαινχλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο. Η δηδαζθαιία είλαη κηα ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ
δηαπξνζσπηθψλ δηαδξάζεσλ. Απηφ πνπ ηελ πηζηνπνηεί θαη ηελ θαηαμηψλεη είλαη ε
έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηε γλψζε πνπ ζα βησζεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Αθφκε θαη καζήκαηα πνπ απαηηνχλ κεγάιεο δφζεηο ινγηθήο απνδηνξγαλψλνληαη εάλ
δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε φζνπο ηα δηδάζθνληαη. Η εκπηζηνζχλε, αλ
θαη δελ είλαη ζπλαίζζεκα, αιιά απφξξνηα ινγηθήο επεμεξγαζίαο, δεκηνπξγεί
ζπλαηζζήκαηα, πνπ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ φιε πνξεία ηεο ηάμεο. Οη άλζξσπνη
έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο απφ ηα
αξρηθά ζηάδηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη απηφ επεξεάδεη φιε ηε κεηέπεηηα γλσζηηθή
επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχλ απφ ην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη
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πξψηνη κήλεο ζε έλα ΓΔ πξέπεη λα αλαιψλνληαη ζηελ εγθαζίδξπζε νκαιψλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ εθκεδέληζε ησλ αλαζηνιψλ ηνπ παξειζφληνο.
Οη αλζξψπηλεο ζρέζεηο είλαη αζξνίζκαηα αιιειεπηδξάζεσλ. Η δηδαζθαιία ην ίδην. Ο
θαζεγεηήο νθείιεη, φρη απιψο λα δηαπηζηψλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο απηέο, αιιά θαη λα
ηηο δηακνξθψλεη εμηζνξξνπεηηθά.
Μειεηψληαο ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εχθνια
κπνξεί λα θαηαιήμεη θαλείο ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:


Κακία κέζνδνο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, εάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε ηα αηνκηθά,
θνηλσληθά, νηθνγελεηαθά, δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Απηή
είλαη ε πξψηε αξρή πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ ηα ΓΔ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ
πξέπεη λα δηέπεηαη απφ δηεξεπλεηηθή δηάζεζε θαη λα κελ πξνβάιιεηαη θαλέλαο
λεσηεξηζκφο – νχηε θαλ ην ζρέδην δξάζεο – σο παλάθεηα.



Σα θηιειεχζεξα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζεσξψληαο σο
δεδνκέλν φηη νη εθπαηδεπφκελνη δηαζέηνπλ σξηκφηεηα, εκπεηξίεο, δηάζεζε γηα
κάζεζε, θξηηηθή ζθέςε θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο. Πηζηεχνπλ φηη, εθφζνλ ε
απφθαζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηνπο, ζα
θηλεηνπνηήζνπλ πιήξσο ην γλσζηαθφ θαη ςπρνινγηθφ δπλακηθφ θαη ζα εθιάβνπλ
θάζε λέν εξέζηζκα σο αθνξκή γηα πξνζσπηθή εμέιημε. Σα θιαζζηθά δνκεκέλα
ζπζηήκαηα εθιακβάλνπλ ηνπο ελήιηθνπο σο παηδηά θαη ζέηνληαο απζηεξά πιαίζηα
επηρεηξνχλ, βάζεη πξνθαζνξηζκέλεο ζηνρνζεζίαο θαη επαγσγηθψλ ηερληθψλ, λα
εκθπζήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη θαηλνχξηα γλσζηηθά ζρήκαηα, κέζα ζηα νπνία ζα
αθνκνησζνχλ, ζα αλαιπζνχλ θαη ζα αλαζπληεζνχλ νη πιεξνθνξίεο. Η κέζνδνο ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεσο έρεη κεγάιε επηηπρία ζε παηδηά θαη έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο
πεξηπηψζεηο ζεακαηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζε νκάδεο ελειίθσλ. ηελ πεξίπησζε
ησλ ΓΔ φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί a priori σο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο
ρσξίο ελδνηαζκνχο. Απαηηεί νξγαλσηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο ηθαλφηεηεο απφ
αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε δσή, εμαηηίαο δπζκελψλ ζπλζεθψλ ή ιαλζαζκέλσλ
επηινγψλ

έρεη

απνδηνξγαλσζεί.

Η

ζηνρνζεζία

πξνθχπηεη

απφ

ηνπο

εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη φκσο δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα ζέηνπλ ζηφρνπο. Οη ίδηνη
νη θαζεγεηέο δελ έρνπλ επαξθή εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, ψζηε λα επηηξέςνπλ
ζηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο ηειηθήο έθβαζεο ηνπ καζήκαηνο.


Δάλ έπεηηα απφ ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη
δηδαζθνκέλσλ πξνθξηζεί φηη θάπνηα κέζνδνο είλαη ε θαηαιιειφηεξε, ε κεηάβαζε
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απφ ην παξαδνζηαθφ ζην λέν πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά, εθαξκφδνληαο πξψηα
πηινηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα ειεγρζεί ε ρξεζηηθφηεηα θαη ν βαζκφο απνδνρήο
απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.


Κακία λέα κέζνδνο δελ κπνξεί λα αθπξψλεη ζπιιήβδελ ηηο πξνεγνχκελεο. Αληίζεηα
πξέπεη λα ππάξρεη ελαιιαγή κεηαμχ ηνπο πξηλ ηελ πιεξέζηεξε εθαξκνγή ηεο
λεσηεξηθήο. Ο δηδάζθσλ δελ πξέπεη λα ζηεξεζεί ην πξνλφκην θαη ηελ επζχλε λα
είλαη εγέηεο ηεο ηάμεο ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη αζθεί ζπζηεκαηηθή επηξξνή ζε κία
νκάδα κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο. Οη ίδηνη νη καζεηέο κεηαβηβάδνπλ ηα
γνλετθά πξφηππα εμνπζίαο ζε απηφλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ζηάζε ηνπο πξνο απηήλ.
Δάλ ν θαζεγεηήο αξλεζεί απηφ ην ξφιν, νη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ε απψιεηα
ηνπ ζεβαζκνχ.



Η γλψζε δελ πξέπεη λα είλαη ν απηνζθνπφο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο.
Δμάιινπ, επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηε κλεκνληθή
ηθαλφηεηα, ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη απφ ηα πξνυπάξρνληα παγησκέλα ζρήκαηα.
Αληίζεηα ζηφρνο ησλ ΓΔ πξέπεη λα είλαη ε αθχξσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
νδήγεζαλ ζηελ ειιεηκκαηηθή απηή θαηάζηαζε, ε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ
γηα ηνπο καζεηέο θαη ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Σα καζήκαηα πξέπεη λα
δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε απηά ηα θξηηήξηα θαη λα ελζσκαηψλνπλ βησκαηηθέο
αξρέο.

Ο ζεζκφο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα επξχηεξε
θνπιηνχξα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Δάλ εθαξκνζηεί απνζπαζκαηηθά γηα πεξηνξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ απνηειέζεη πξννίκην κηαο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο παξνρήο
εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, ηφηε ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη βξαρππξφζεζκα
θαη ν κφλνο ιφγνο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζα εγγξάθνληαη ζε απηά ζα είλαη ε απφθηεζε
ελφο ηίηινπ ζπνπδψλ γηα ρξεζηκνζεξηθνχο ιφγνπο. Η εκπεηξηθή έξεπλα πξέπεη λα
ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα απηή ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο,
φζν θαη ζην είδνο αμηνιφγεζεο. Η εκπεηξία ησλ άιισλ θξαηψλ πνπ εθαξκφδνπλ
παξφκνηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί αθνχ πεξάζεη απφ ην θίιηξν ηεο
θξηηηθήο θαη ηεο ζηάζκηζεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
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