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«O εθπαηδεσηηθός ποσ κπορεί λα αποδετζεί κε δεζηαζηά, λα παράζτεη κηα αλεσ όρωλ
αποδοτή θαη λα ληώζεη ελζσλαίζζεζε γηα ηα ζσλαηζζήκαηα ηοσ θόβοσ, ηες προζκολής
θαη ηες αποζάρρσλζες ηοσ καζεηή, όηαλ αληηκεηωπίδεη θαηλούρηο σιηθό, ζα έτεη
προζθέρεη ποιιά ζηελ εδραίωζε ηωλ ζσλζεθώλ κάζεζες »

Carl Rogers ( 1961)
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Δπραξηζηίεο
ε φζνπο βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ηνπο
επραξηζηψ πνιχ, γηαηί ρσξίο ηηο ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ηνπο ε εξγαζία απηή δελ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηελ
επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θ. Διέλε Αλδξένπ, ε νπνία πξψηε ζθέθηεθε θαη
πξφηεηλε ην ζέκα θαη απφ θνηλνχ κνηξαζηήθακε ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο
ζηελ δηαδξνκή απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. Σελ επραξηζηψ απφ θαξδηάο θαη ηεο είκαη
ηδηαίηεξα επγλψκσλ γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε, ηελ ελζάξξπλζε, ηελ θαζνδήγεζε
θαη ηελ ππνκνλή ηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο φκνξθεο εκπεηξίαο.
Δπίζεο επραξηζηψ ζεξκά θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, θ. Νηνξξέηηα Καλδξή θαη
ηνλ θ. ηδέξε Μπαθνχξα γηα ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο
ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ: 5ν
Γεκνηηθφ Ν. Ησλίαο Βφινπ, 11ν Γεκνηηθφ Ν. Γεκεηξηάδαο, Γεκνηηθφ Αγξηάο θαη ην
Γεκνηηθφ ρνιείν Καιψλ Νεξψλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ,
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο κνπ κειέηεο.
Σέινο, επραξηζηψ νιφςπρα ηελ θ. ηαπξνχια Κνξψλα, Δπηκειήηξηα Αλειίθσλ ζην
Γηθαζηήξην Αλειίθσλ Βφινπ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, παξφηξπλζε θαη
βνήζεηα ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ θ. Δπαλζία
βάξλα, θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ, γηα ηελ ζεκαληηθή ηεο βνήζεηα ζηελ κεηάθξαζε ηεο
μέλεο βηβιηνγξαθίαο.
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Πεξίιεςε
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχκαζεηή θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαζψο απηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα
ηελ κάζεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Κεληξηθνί ζηφρνη ηεο εξεπλεηηθήο
κειέηεο απνηεινχλ, νη δηαθνξέο ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή ζπλνιηθά, αιιά θαη αλά
επηκέξνπο παξάγνληα ηεο ζρέζεο, αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα, νη δηαθνξέο θχινπ ζηε
ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν αιιά θαη αλά επηκέξνπο παξάγνληα ηεο
πξνζαξκνγήο. Δπίζεο, νη δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε
ηνπο καζεηέο κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην
ζρνιείν-ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο παξάγνληα-θαζψο θαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ- καζεηή κε ηε πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ζπλνιηθά θαη αλά
επηκέξνπο παξάγνληα. Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ δηελεξγήζεθε έξεπλα ζε 4 Γεκνηηθά ζρνιεία ηνπ
Ν. Μαγλεζίαο. Σν ζπλνιηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 212 παηδηά, ειηθίαο 9-12
εηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ηα 116 ήηαλ αγφξηα θαη ηα 96 θνξίηζηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο αλέδεημαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη πψο απηή αιιειεπηδξά κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαο ηηο δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, κε
βάζε ην θχιν ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ηφζν ζπλνιηθά ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχκαζεηή φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ζρέζεο (εγγχηεηα, ζχγθξνπζε) δελ
πθίζηαληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο κε
βάζε ην θχιν, ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληα, βξέζεθε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηφζν ζηε ζπλνιηθή
πξνζαξκνγή, φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ζηνπο
ηνκείο δειαδή ηεο αθαδεκατθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ζρέζεο κε ζπλνκειίθνπο, βξέζεθε φηη
ηα θνξίηζηα ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, ρσξίο φκσο απηή ε ππεξνρή λα είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αληίζεηα, ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο, παξαηεξήζεθε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Δπίζεο, ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, κε βάζε ηελ ειηθία θαη ηε ηάμε
θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ηφζν ζηε ζπλνιηθή ζρέζε φζν θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληεο, ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγθξνπζεο δελ δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο.. ρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο κε βάζε ηε ηάμε θνίηεζεο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ
ζην ζρνιείν, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο
θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληα, πιελ ηεο ζρέζεο κε ζπλνκειίθνπο. Σέινο, φζν αθνξά ζην βαζκφ ζπζρέηηζεο ηεο
ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε ηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, παξνπζηάδνληαη
ζπζρεηίζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, κεηαμχ ηνπο. Οκνίσο, νη επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο
ζρέζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζπζρεηίδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν
θαη κε ην ζχλνιν ηνπο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκβάινπλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο
πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηηο επηκέξνπο
πηπρέο ηεο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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ABSTRACT
The main purpose of this research is the investigation of teacher-child relationships and of
child adjustment to school, as this is considered to be necessary for the learning procedure
and the mental development of the child.The differences in the teacher-child relationship as
a whole, as well as in each individual factor in the relationship, the differences between
boys and girls and those between the sexes in the total adjustment of children at school, as
well as the individual factors of this adjustment constitute one of the central aims of this
research study. Additional aims are the differences in the teachers’ evaluation, as far as their
relationship with their students is concerned, based on the grade of the students and their
adjustment to school – as a whole and examining each factor separately – andthe degree of
the correlation between the teacher-child relationship and children’s school adjustment, as a
whole, and examining each factor separately. For this purpose a research was conducted in
4 Primary schools in the prefecture of Magnesia. The total sample of the research was made
up of 212 children, at the age of 9-12 years old, 116 of whom were boys and the remaining
96 were girls.
The results of our research pointed out the significance of the role of the teacher-child
relationship and how this interacts with the child adjustment to school. Specifically,
examination of the differences that the teachers note, based on the sex, in the teacher-child
relationship, not only in the teacher-child relationship as a whole, but in the individual
factors of this relationship (closeness, conflict) as well, showed that statistically there are no
important differences. On the other hand, as far as the differences between the two sexes in
the total child adjustment to school and in each individual factor are concerned, it was
found that they are correlated. More specifically, it was found that girls, compared to boys,
are doing better, both at the total school adjustment and at the individual factors of the
teacher-child relationship, that is at the fields of academic adjustment and their relation with
their peers, something which, however, does not appear to be statistically important.
Contrary to that, it was noted that statistically boys are doing much better than girls at the
field of emotional health. Also, it was noted that there is a significant correlation in the
teacher-child relationship, based on the age and the grade of the student, both in the
relationship as a whole and in each individual factor, while in the field of conflict no
statistically important differences were noted. As far as the differences, based on the grade
of the child, in school adjustment are concerned, it was established that there is a correlation
between the age and grade of the child and his adjustment to school, both as a whole and in
each individual factor, with the exception of his relation with his peers. Finally, as regards
the degree of the correlation between the teacher-child relationship and the child adjustment
to school, statistically important correlations were found. In the same way, the individual
factors of teacher-child relationship and child adjustment are correlated both with each
other and as a whole. The above results contribute to the investigation of child-adjustment
to school and to the effects the interpersonal teacher-child relationships may have on its
individual aspects, as part of the educational process.
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Δηζαγσγή
Ζ ζρνιηθή ειηθία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηε δσή ηνπ θάζε
αηφκνπ, θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ κηα πιεζψξα αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ. Ζ
νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν είλαη δπν απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο ζηε
πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ο γνλέαο θαη ν εθπαηδεπηηθφο δηακνξθψλνπλ ηελ
ςπρνθνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζπκβάιινληαο
θαζνξηζηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ κεηαγελέζηεξε πνξεία θαη εμέιημε ηνπ παηδηνχ.
ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ν εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ην πιένλ ζεκαληηθφ πξφζσπν
αλαθνξάο γηα έλα παηδί, πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ηξπθεξή ειηθία ζηελ δσή ηνπ, ζηελ
παηδηθή ειηθία. Σν ζρνιείν απνηειεί ζεκαληηθφ θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ
θαη έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζην λα δηακνξθψλεη θαη λα πιάζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ. Ζ αλαγθαηφηεηα ζήκεξα γηα κηα ζηξνθή ηεο εθπαίδεπζεο
ζηνλ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, δείρλεη φηη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ πιένλ
εμειίζζεηαη θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αθαδεκατθή κάζεζε, αιιά ζηξέθεηαη
θαη ζηελ γεληθφηεξε ςπρνθνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ
παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη ην κέζν, κε ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο πξνζεγγίδεη θαη
αιιειεπηδξά κε ηνπο καζεηέο ηνπ.
Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε
ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζε ηεο
ςπρνθνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν. θνπφο ηεο, είλαη λα εμεηάζεη ηελ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηε
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ, ε ζπζρέηηζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχκαζεηή κε βάζε ην θχιν θαη ηελ ειηθία, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληα ηεο ζρέζεο (εγγχηεηα θαη ζχγθξνπζε), ε ζπζρέηηζε ε πξνζαξκνγή ηνπ
παηδηνχ ζην ζρνιείν κε βάζε ην θχιν θαη ηελ ειηθία, ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληα (αθαδεκατθή πξνζαξκνγή, ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, ζρέζε κε
ζπλνκειίθνπο) θαη ηέινο νη ζπζρεηίζεηο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε ηε
πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο παξάγνληα.
Ζ ελ ιφγσ κειέηε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζε Γεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Ν. Μαγλεζίαο ζε δείγκα (212) παηδηψλ, ειηθίαο 9-12 εηψλ,
κε ζπκκεηέρνληεο 15 εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν.
Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζε δπν κέξε. Σν γεληθφ θαη ην εηδηθφ
κέξνο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ ρσξηζηεί ζε ππνελφηεηεο θαη δηαξζξψλνληαη
ην κελ πξψην γεληθφ κέξνο ζε ηέζζεξα θεθάιαηα ελψ ην δεχηεξν θαη εηδηθφ κέξνο
πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα ζην γεληθφ κέξνο, θαη ζην πρώηο
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θεθάιαηο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζήκεξα.
ην δεύηερο θεθάιαηο, εμεηάδεηαη ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη νη παξάγνληεο
πνπ ηελ επεξεάδνπλ: Δγγχηεηα, ζχγθξνπζε, εμάξηεζε, ζχκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε
ηεο ειιεληθήο θαη θπξίσο ηεο μέλεο βηβιηνγξαθίαο. ηελ πξψηε ππνελφηεηα ηνπ
δεπηέξνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ζηε δεχηεξε νη δηαθνξέο κε βάζε ηελ ειηθία/ηάμε θνίηεζεο
ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ζπλνιηθά θαη αλά παξάγνληα (εγγχηεηα &
ζχγθξνπζε). ην ηρίηο θεθάιαηο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν, ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο παξάγνληα: Αθαδεκατθή πξνζαξκνγή,
ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο θαη αθνινπζνχλ νη εμήο ηέζζεξηο
ππνελφηεηεο. Ζ πξψηε ππνελφηεηα, αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο παξάγνληα). Ζ
δεχηεξε ππνελφηεηα, εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο κε βάζε ηελ ειηθία/ηάμε θνίηεζεο ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ (ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο παξάγνληα). ηελ ηξίηε
ππνελφηεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνζαξκνγή
ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηέηαξηε νη αιιειεπηδξάζεηο ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. ην ηέηαρηο
θεθάιαηο αλαθέξνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο σο πξνυπφζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη
ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ηέινο ζηελ ππνελφηεηα ηνπ ίδηνπ
θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζρέζεηο ζπκκαζεηψλ θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο
αλάπηπμε.
ην δεχηεξν κέξνο δηαξζξψλεηαη ε εξεπλεηηθή κειέηε. Δηδηθφηεξα ζην πέκπην
θεθάιαην ηνπ εηδηθνχ κέξνπο, παξαηίζεληαη ν ζθνπφο θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο
ηεο κειέηεο, ζην έθην αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
θαη νη επηκέξνπο ππνελφηεηεο ηεο αλαθέξνληαη κε ηε ζεηξά ζηα εμήο: Ζ πξψηε
αλαθέξεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, ε δεχηεξε ζηα εξεπλεηηθά εξγαιεία
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηε ηξίηε ππνελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία
ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο δειαδή, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά φια ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο, ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ
ηα επξήκαηα καο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο, κε
παξάζεζε πξνηάζεσλ θαη εθαξκνγή ζε κειινληηθέο έξεπλεο, θαζψο θαη ε
βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ νπνία ππνζηεξίρηεθε ε εξεπλεηηθή καο κειέηε.
Καηαιήγνληαο, ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ
καζεηή θαίλεηαη φηη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν, κε ην νπνίν ν καζεηήο ζα εκπιαθεί ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη γεληθφηεξα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε
ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο πνξείαο ηνπ, ηφζν ζηε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ
κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ηνπ.
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1. Ο ρόλοσ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ ςήμερα
Ζ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ
θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην επίζεκν ζρνιηθφ πξφγξακκα φζν θαη κε ηηο
αιιειεπηδξάζεηο ζε επίπεδν ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχκαζεηψλ.
ηελ νπζία αλαπηχζζεηαη έλα παξάιιειν επίπεδν κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο θνηλσληθή κάζεζε ζε αληηπαξάζεζε πξνο ηελ αθαδεκατθή κάζεζε,
πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο πνπ απνθηά ν καζεηήο κέζα απφ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ ζρνιηθή δσή ν καζεηήο
καζαίλεη λα επηθνηλσλεί, λα δεκηνπξγεί αλζξψπηλεο ζρέζεηο, δηακνξθψλεη ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ, ηελ απηναληίιεςε ηνπ θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ ( Γθφηνβνο, 1995,
Μαηζαγγνχξαο 2000) .
Ζ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ- καζεηή είλαη κηα πεξίπησζε αιιειεπίδξαζεο θαη
επηθνηλσλίαο πξφζσπν –κε πξφζσπν. Γηα ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε ζεσξείηαη φηη έρεη
ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη κέζα απφ απηήλ πινπνηείηαη ε πιεξέζηεξε
αιιειεπίδξαζε θαη αιιεινεπηξξνή αιιά δίλεηαη θαη ζηνλ παηδαγσγφ ε επθαηξία λα
επηδξάζεη ζηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ παηδαγσγνχκελνπ
(Μπαθηξηδήο, 2002). Σν αλαπηπζζφκελν άηνκν κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ ηφζν κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ φζν θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ ζρεκαηίδεη κηα εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ, ε νπνία επεξεάδεη ηε κάζεζή ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά , ηηο ζηάζεηο
ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο κειινληηθέο επηδηψμεηο ηνπ ( Λενληαξή, 1996, Μπίθνο
2011).
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα είλαη δεζπφδνπζαο ζεκαζίαο
θαζψο θαιείηαη λα ζπκβηψζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη κε κνλαδηθέο πξνζσπηθφηεηεο
παηδηψλ , νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο. Δλ ηνχηνηο νη
αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζε καζεζηαθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν
αιιειεπηδξνχλ εμαηξεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ( Μπίθνο, 2011) .
Δπηπξνζζέησο ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν είλαη δπν απφ ηα πην ζεκαληηθά
ζπζηήκαηα αλαθνξάο ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Dowling, 2001) θαη
ζπληζηνχλ ηα πιαίζηα ζηα νπνία ηα παηδηά φρη κφλν πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
ρξφλνπ ηνπο αιιά θαη ρξεηάδεηαη ή «πξέπεη» λα αλήθνπλ (Edwards, 2002). Σφζν ε
νηθνγέλεηα φζν θαη ην ζρνιείν ζεσξνχληαη φηη δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ
παηδηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη παξαδνζηαθά απνηεινχλ ηνπο πξψηνπο «θνηλσληθνχο
κεηαζρεκαηηζκνχο» κέζα ζηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο
εκπεηξίεο ( Edwards, 2002).
Γηα αξθεηά ρξφληα ην ζρνιείν θαίλεηαη λα απνηειεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην κε
απζηεξά αθαδεκατθή ιεηηνπξγία, εζηηαζκέλν θπξίσο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ
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καζεηψλ.Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηαδηαθά κεηαβάιιεηαη.
Γίλεηαη έκθαζε, πιένλ, ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα θνηλφηεηα πνπ
ελδηαθέξεηαη θαη λνηάδεηαη γηα φζνπο ηελ θαηνηθνχλ.
Οη δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο απνηεινχλ
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Corsaro, 2005). Σν ζρνιείν απνηειεί έλα δπλακηθφ πιαίζην
φπνπ νη ξφινη, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη επεξεάδνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηελ επεκεξία ηνπο ( ΜπίκπνπΝάθνπ & ηνγηαλλίδνπ,2006).Ζ «θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ» θαη «ε εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ζε αμίεο» πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσλία ζπληζηά κία απφ ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλαδχεηαη σο ζεκειηψδεο. Δπηπιένλ εκπεηξηθέο
κειέηεο δείρλνπλ φηη πξφζθαηα ν νξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ
έρεη δηεπξπλζεί. Οη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ πσο ηα αηηήκαηα ηεο θνηλσλίαο αθνξνχλ
απμεκέλε επζχλε φρη κφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζε βαζηθέο αθαδεκατθέο
δεμηφηεηεο, αιιά θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επαξθνχο θνηλσληθήο, εζηθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο ( Μπίκπνπ - Νάθνπ & ηνγηαλλίδνπ, 2006).
Οη πξνζδνθίεο απφ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηεπξχλνληαη θαη ζπλδένληαη κε
ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο
ηνπ παηδηνχ σο θνηλσληθνχ αηφκνπ (Ξσρέιεο, 1999). Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν ραξαθηεξίδεηαη σο «επηηαθηηθή αλάγθε» ην λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο
ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχεη ηα θνηλσληθά δξψκελα ζηελ ηάμε ηνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα
ειέγρεη θαη λα αλαιχεη ηφζν ηελ δηθή ηνπ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά φζν θαη απηή ησλ
καζεηψλ ηνπ θαη λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο ηνπ (Μπίθνο, 2004).
πλεπψο, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηε
κνξθή εθπαίδεπζεο θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηηο νπνίεο εθαξκφδεη. Πξηλ απφ
νξηζκέλα ρξφληα θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ν δάζθαινο δελ
ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη νπνηαδήπνηε κνξθή ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο πέξαλ ησλ
απζηεξά εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα πεξηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη πεξηβάιινληνο. Χζηφζν, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη
ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ
άκεζα ην βαζκφ θαη ην είδνο ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο, αθφκε θαη φηαλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (Μπίθνο, 2011).
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δαζθάινπ επεξεάδνπλ
ην έξγν θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη βάζεη απηψλ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο
ηζρχνπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θχξηα ζεκεία ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, πέξαλ ησλ κεκνλσκέλσλ ξφισλ ηνπ καζεηή θαη
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ σο αλεμάξηεηνη ξφινη,
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε ηνπο σο κηα ζεκαληηθή
παξάκεηξνο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζρνιείνπ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
ζρέζεο απηήο είλαη ε ππνζηήξημε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ
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ιακβάλεη ν καζεηήο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αίζζεκα εθηίκεζεο θαη αμίαο πξνο ην
πξφζσπφ ηνπ θαη ηεο απνδνρήο απφ ηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζην
νπνίν αλήθεη, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε θαη σξίκαλζή
ηνπ,πεξηνξίδνληαο παξάιιεια ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Υνχπαο,2010).
Σα ζχγρξνλα πνξίζκαηα ησλ ςπρνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ
επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα ζηξνθή ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα βαζίδεηαη
εμίζνπ θαη ζηνλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα εάλ φρη πεξηζζφηεξν ζε ίζεο
αλαινγίεο κε ηνλ λνεηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα αλάπηπμεο, ν
ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ βνήζεηα πνπ ζα παξάζρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ,
ψζηε λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, απαξαίηεηεο γηα ηε κειινληηθή νκαιή
έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία. ηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη νη καζεηέο λα δήζνπλ ζε έλα
«πγηέο» απφ άπνςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζρνιείν. Οη ζπλνκήιηθνη θαη νη δάζθαινη
είλαη νη θχξηεο πεγέο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. πλεπψο ε
πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ ηφζν κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο φζν θαη κε ηνπο
ζπλνκήιηθνπο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή (Birch & Ladd, 1997).
Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε επεξεάδνπλ ην θαηά πφζν ληψζνπλ
επραξίζηεζε νη καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο . Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπο
απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ απφδνζε
ηνπο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία (Pianta, 1994). H
επραξίζηεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κία νκάδα νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ
αίζζεζε πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο φηη ηθαλνπνηνχληαη βαζηθέο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο
ηνπο αλάγθεο θαη φηη απνιακβάλνπλ ηελ απνδνρή απφ ηα άιια κέιε ηεο (Μπίθνο,
2011). Οη «επαξθείο» θνηλσληθέο ζρέζεηο θαηαλννχληαη σο δείθηεο ηεο
«θπζηνινγηθήο» αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ηεο επαξθνχο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζην πιαίζην
ηνπ ζρνιείνπ θαη σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε κηαο ζεηξάο
βξαρππξφζεζκσλ ή καθξνπξφζεζκσλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζηε δσή ηνπ
(Buhs, 2005).
ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο, βαζηθφο ππξήλαο κηαο ηέηνηαο
εθπαίδεπζεο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηνπο, ε
έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ινηπφλ, είλαη θαηαιπηηθφο θαζψο ιεηηνπξγεί σο
πξφηππν γηα ηα παηδηά, δέρεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα
ησλ άιισλ παηδηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηέιλεη ξεηά θαη άξξεηα κελχκαηα ζρεηηθά κε
ηνλ θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δλ ηέιεη, έλαο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα επάξθεηα, απηνλνκία θαη
αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ». Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά πνπ
ζηεξνχληαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
είλαη ζεκαληηθφο ζην λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ αθνχ πεξλά ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηα παηδηά ( Μπίθνο,2011).
πκπεξαζκαηηθά ε θνηλσληθή, αθαδεκατθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ
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ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζήκεξα, είλαη λα ζπληειέζεη ζηελ νκαιή λνεηηθή,
ςπρνθνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχπαηδηνχ , ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ην εξγαιείν κε ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο
πξνζεγγίδεη ηνλ καζεηή θαη αιιειεπηδξά καδί ηνπ. Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ ζα
αλαπηχμεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην θάζε παηδί ηεο ηάμεο ηνπ ρσξηζηά είλαη παξάγνληαο
πνπ πξνβιέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείνπ θαη ηελ νκαιή
αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε.

2. ρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ
επεξεάδνπλ: Δγγχηεηα-χγθξνπζε -Δμάξηεζε
Ζ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλψλ
θαζψο είλαη κηα δηαπξνζσπηθή-δπαδηθή ζρέζε, ζηελ νπνία νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί. Ο ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ καζεηή ηνπ, φπσο
θαη ην αληίζηξνθν, έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ απηνεηθφλα ηνπ καζεηή, ζηελ
αθαδεκατθή ηνπ επίδνζε θαη γεληθφηεξα ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο (Μπίθνο, 2011).
Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα
αλαθέξνληαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγφλησλ (Koomen, Verschueren, Schooten, Jac, Pianta,
2012, Ζughes, 2011, Murray & Waas, 2008, Pianta & Steinberg, 1992, Ryan, Stiller,
& Lunch, 1994). Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο ησλ Pianta, Steinberg & Rollins (1995) θαη
νη κειέηεο ησλ Birch & Ladd (1997) γηα ηελ εγγχηεηα, ηε ζχγθξνπζε θαη ηελ
εμάξηεζε απνηεινχλ ηε βάζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ηεο
ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή γηα ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο.
Οη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή αθνξνχλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηελ πξψησλ ηξηψλ
ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, θαζψο ζεσξείηαη φηη ε πξψηκε παηδηθή ειηθία, δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ (Pianta & Stuhlman, 2006, Hamre & Pianta, 2001). Αληίζεηα, θαηά ηνπο
Koomen, Verschueren, Schooten, Jac, Pianta, (2012) παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή
έιιεηςε κεηξήζεσλ ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηηο ειηθίεο ησλ 8 έσο 12
εηψλ. ε εξεπλεηηθή κειέηε ηνπο γηα ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, νη ίδηνη,
πεξηιακβάλνπλ ηηο ειηθίεο απηέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη έιιεηςε αληίζηνηρσλ εξεπλψλ.
χκθσλα κε ηνπο Pianta & Steinberg (1992) κηα αμηφπηζηε πεγή γηα ηε κειέηε ηεο
πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ εθηηκάηαη φηη είλαη νη αληηιήςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γη’ απηή ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ. Οη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε απηή είλαη ε εγγχηεηα, ε ζχγθξνπζε θαη ε
εμάξηεζε. Ζ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη
καζεηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζηελή ζρέζε, ηελ ζπγθξνπζηαθή ζρέζε θαη ηελ
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εμαξηεηηθή ζρέζε, κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ παηδηνχ (Pianta & Steinberg,
1992).
Ζ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ηνπ Pianta (2001) είλαη ε
πην επξεία ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδνο κέηξεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ( 4-8 εηψλ).
Αξθεηνί κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ θιίκαθα κέηξεζεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ
ηνπο ηξείο παξάγνληεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ηελ εγγχηεηα, ηε
ζχγθξνπζε θαη ηελ εμάξηεζε. χκθσλα κε ηνπο Koomen, Verschueren, Schooten,
Jac, Pianta (2012) απηνί νη ηξείο παξάγνληεο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ
έξεπλα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ηφζν γηα ηελ πξψηκε
παηδηθή ειηθία φζν θαη γηα ηε ζρνιηθή ειηθία.
Αλαθνξηθά κε ηε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ε
νπνία παξνπζηάδεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επεηδή ζα γίλεη εθηελήο
αλαθνξά παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ζχληνκα νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ζρέζεο νη
νπνίεο είλαη: Η εγγχηεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ αλνηρηήο γεκάηεο δεζηαζηά
θαη αζθάιεηα ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ε ζχγθξνπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
βαζκφ κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο
παηδαγσγηθήο απηήο ζρέζεο σο δπζάξεζηεο θαη απξφβιεπηεο θαη ε εμάξηεζε ζηνλ
βαζκφ κε ην νπνίν ην παηδί είλαη πξνζθνιεκκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Koomen et
al.,2012). πγθεθξηκέλα ε εγγχηεηα εθηηκάηαη σο ζεηηθφο πξνζηαηεπηηθφο
παξάγνληαο πνπ παξέρεη ζηα παηδηά ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αθαδεκατθέο απαηηήζεηο ηνπ
ζρνιείνπ. Αληίζεηα, ε ζχγθξνπζε θαη ε εμάξηεζε είλαη αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ
ζπλδένληαη κε έιιεηςε ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δπζθνιεχνπλ
θαη ζα ιέγακε φηη ππνλνκεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα αληηκεησπίζνπλ κε
ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Koomen et
al.,2012).
Γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή νη ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ ζηα πξφηππα επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζρέζε
γνλέα-παηδηνχ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζθφιιεζεο. Ο
ηχπνο ηεο ζρέζεο πνπ δηακνξθψλεη ην παηδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ εκπεξηέρεη ζηνηρεία
ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο ηνπ. Σν παηδί ινηπφλ κεηαθέξεη ηνλ ίδην ηχπν
ζηάζεσλ, πνπ έρεη δηακνξθψζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο, απφ ηνλ
γνλέα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζπλεπψο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ . Ζ δπζθνιία γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ην παηδί κεηαθέξεη ζην ζρνιείν ην κνληέιν
ζρέζεο πνπ βηψλεη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηφ θάλεθε εληνλφηεξα θαη
κε αξλεηηθφ βέβαηα ηξφπν, απφ εξεπλεηηθέο κειέηεο, ζε πεξηπηψζεηο θαθνπνηεκέλσλ
παηδηψλ αιιά θαη κε ζεηηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά βίσλαλ ζην ζπίηη ζρέζεηο
αζθάιεηαο θαη απνδνρήο (Koomen et al.,2012).
ε άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί φηη νη γνλείο επεξεάδνπλ ην
κνληέιν πξνζδνθηψλ ηνπ παηδηνχ ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ζε ζρέζε
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κε ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο». Δπίζεο επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ θαη ηελ
απηνεηθφλα ηνπ, ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ. Οη ζρέζεηο, ζηε ζπλέρεηα, πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ
επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ παηδηνχ ( Pianta1994).
ε έξεπλέο ηνπο νη Hamre & Pianta (2001) αλαθέξνπλ φηη νη πξψηκεο ζρέζεηο ησλ
παηδηψλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ θνηλσληθή,
ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή αλάπηπμε ηνπο ζην ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί
απνηεινχλ ζεκαληηθά πξφζσπν αλαθνξάο ηνπ παηδηνχ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κεηά
ηελ νηθνγέλεηα, θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο, βνήζεηαο θαη
θαζνδήγεζεο. Ζ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα ην καζεηή,
ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε πνπ απηφο ζα
έρεη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ (Koomen et al.,2012).
Αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ Pianta, Steinberg & Rollins (1995) θαζψο
θαη ησλ Birch & Ladd (1997) νη αληηπξνζσπεπηηθνί παξάγνληεο ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, νη νπνίνη, ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ ζα
αλαπηπρζεί είλαη ε εγγχηεηα, ε ζχγθξνπζε θαη ε εμάξηεζε. Δηδηθφηεξα ν παξάγνληαο
ηεο εγγχηεηαο ζρεηίδεηαη κε κηα ζηελή, ζηνξγηθή δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία, ηελ
δεζηαζηά θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα κέζα ζηελ ζρέζε. Ζ επίδξαζε κηαο
ζηελήο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε φιεο
ηηο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπ παηδηνχ. Ζ αλνηρηή επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηνλ
δάζθαιν ηεο ηάμεο ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελζάξξπλζε θαη παξφηξπλζε ηνπ
παηδηνχ γηα ελεξγεηηθή εκπινθή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκε θαιιηεξγείηαη κηα
θαιή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ ζπκπάζεηα ηνπ παηδηνχ γηα ην ζρνιείν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απηνπεπνίζεζήο ηνπ (Koomen et al.,, 2012).
Σα παηδηά πνπ κνηξάδνληαη κηα ζηνξγηθή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, έρνπλ κηα
αζθαιή βάζε, λα εμεξεπλήζνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Μηα δεζηή ζηνξγηθή ζρέζε
ελζαξξχλεη, ηειηθά, ηελ ζρνιηθή κάζεζε θαη επίδνζε. χκθσλα κε απνηειέζκαηα
εξεπλψλ νη καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη κηα ηδηαίηεξε θαη εηιηθξηλή ζρέζε κε
ηνλ δάζθαιφ ηνπο αμηνινγνχζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ σο πεξηζζφηεξν
ππνζηεξηθηηθφ, δηακφξθσλαλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ, αηζζάλνληαλ
πεξηζζφηεξν αζθαιείο, εθηηκνχζαλ σο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ην εθπαηδεπηηθφ
θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη δήισλαλ φηη είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην ζρνιείν
ζην νπνίν θνηηνχζαλ (Υνχπαο, 2010).
ε αληίζεζε, ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην
ζηνηρείν ηεο ζχγθξνπζεο, πεξηέρεη αξλεηηθέο, απξφβιεπηεο αιιειεπηδξάζεηο, νη
νπνίεο δελ είλαη θαζφινπ επράξηζηεο θαη γηα ηα δπν κέξε ηεο ζρέζεο (Koomen et
al.,2012). Υαξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ έληαζε, ερζξφηεηα θαη απφ ζπρλέο δηακάρεο
κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή (Birch & Ladd,1997). Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο νη νπνίνη
βηψλνπλ θαηαζηάζεηο απφξξηςεο εκθαλίδνπλ ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε, ελψ
έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο εθπαηδεπηηθήο πξνφδνπ, εμέιημεο θαη βειηίσζεο.
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Δπίζεο, ην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο, ηεο κνλαμηάο, ηεο έιιεηςεο θίισλ, ηεο
εμάξηεζεο θαη ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ
είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο
θαη ζπγθεθξηκέλα άγρνπο ζηα παηδηά (Arbeau,Coplan,Weeks,2010).
Οη επηδξάζεηο απφ κηα ζπγθξνπζηαθή ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηελ
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ είλαη πνηθίιεο. Έρεη αληίθηππν ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ην
ζρνιείν. Ζ εηθφλα ηνπ παηδηνχ γηα ην ζρνιείν, αλ ην ζπκπαζεί δειαδή ή φρη
θαζξεθηίδεηαη ζηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε ηνλ δάζθαιν ηνπο. ηελ πεξίπησζε
ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ζπκνχ,
απνμέλσζεο θαη κνλαμηάο ζην καζεηή, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη γελληνχληαη
αξλεηηθέο ζρνιηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ, ελ ηέιεη, ην
καζεηή ζηελ ζρνιηθή ηνπ απφζπξζε απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, κηα
ζπγθξνπζηαθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ (Birch & Ladd, 1997).
Οκνίσο κε ηελ ζχγθξνπζε ε εμάξηεζε, σο παξάγνληαο ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη νδεγεί αληίζηνηρα, φπσο ε ζχγθξνπζε ζε πνηθηιία αξλεηηθψλ
ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ (Birch & Ladd , 1997). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη
ε εμαξηεηηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή δηαθέξεη απφ ηελ ζηελή δηαπξνζσπηθή
ζρέζε. Έλα παηδί πνπ είλαη εμαξηεκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απέρεη απφ ηελ
εμεξεχλεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ θαζψο είλαη πξνζθνιιεκέλν κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ, ελψ ηα παηδηά πνπ
έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ειεχζεξα ζηε
ζρνιηθή ηάμε θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο πεγή ππνζηήξημεο (Birch
& Ladd, 1997). πλεπψο ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη
παηδηνχ απνηειεί έλα ζχλζεην θαηλφκελν αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ.
πκπεξαζκαηηθά, κηα ζηελή, ζηνξγηθή δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ, ε νπνία, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εγγχηεηα, είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο πεγή ππνζηήξημεο, βνήζεηαο θαη
θαζνδήγεζεο γηα ην παηδί. Αληίζεηα, κηα ζπγθξνπζηαθή ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχπαηδηνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα ζχγθξνπζεο θαη έληαζεο έρεη
αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην παηδί. Ο εθπαηδεπηηθφο ζε απηή ηε πεξίπησζε
απνηειεί ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο γηα ηνλ καζεηή. Σέινο, ε εμαξηεηηθή κνξθή
επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγεί κηα ππεξπξνζηαζία ζην παηδί θαη θαιιηεξγεί
πξνζθνιιεκέλε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία έρεη θαη απηή
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην παηδί.
πλνςίδνληαο, ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ θάζε καζεηή
ηεο ηάμεο ηνπ, θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη, σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηεο, κε απηά ηα ηξία
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ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη είλαη ε εγγχηεηα, ε εμάξηεζε θαη ε ζχγθξνπζε.
Έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζε απηέο ηηο ηξείο δηαζηάζεηο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχκαζεηή θαη πψο απηέο ζπζρεηίδνληαη ελ γέλεη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην
ζρνιείν.

2.1 Γηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή
Αμηνζεκείσηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηε
ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. Χζηφζν παξαηεξείηαη φηη νη δηαθνξέο πνπ
αλαπηχζζνληαη κε βάζε ην θχιν, επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ.
χκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή κειέηε ησλ Arbeau, Coplan,Weeks (2010), ζε παηδηά ηεο
Α’ηάμεο Γεκνηηθνχ, ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή,
(εγγχηεηα & ζχγθξνπζε), θαίλεηαη φηη ηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα
αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σα θνξίηζηα
ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, νη νπνίεο
ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο εγγχηεηαο. Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί
φηη ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εγγχηεηα ζχκθσλα
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ησλ Arbeau, Coplan,Weeks (2010),
εκπεξηέρεη ιηγφηεξα έσο ειάρηζηα ζηνηρεία ζχγθξνπζεο.
Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε ησλ Birch & Ladd
(1997) ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί
αλαθέξνπλ φηη αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξν ζρέζεηο εγγχηεηαο κε ηα θνξίηζηα ελψ κε
ηα αγφξηα νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθέο. Οκνίσο
θαη ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε ησλ Hamre & Pianta (2001), ζε παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο, βξέζεθε φηη νη εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην θάζε
παηδί ηεο ηάμεο ηνπο, ήηαλ φηη κε ηα θνξίηζηα αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξν ζρέζεηο
εγγχηεηαο ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα πνπ θαίλεηαη φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη
κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθή. ηελ εξεπλεηηθή
κειέηε ηνπ Baker (2006), ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ, απηή ηε θνξά αιιά σζηφζν ησλ
πξψησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ επηβεβαηψζεθε θαη πάιη ε δηαθνξά κε
βάζε ην θχιν ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, κε ηα αγφξηα λα αλαπηχζζνπλ
πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα.
Αληηζέησο, ζε άιιεο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο κειέηεο γηα ηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (7 κέρξη 12 εηψλ), βξέζεθε φηη
ηφζν ζην ζχλνιν ηεο ζρέζεο, φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο (εγγχηεηα &
ζχγθξνπζε), δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη φηη εθηηκνχλ φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε
ηνπο καζεηέο ηνπο δελ δηαθέξεη κε βάζε ην θχιν (Koomen et al., 2012, Hamre &
Pianta 2001).
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2.2 Γηαθνξέο κε βάζε ηελ ειηθία/ηε ηάμε θνίηεζεο ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή
Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο εθηηκήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα παηδηά ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο (απφ ην λεπηαγσγείν
κέρξη ηελ Γ’ Γεκνηηθνχ). Τπάξρνπλ πνιιέο εμεγήζεηο γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο
ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή δηεπξχλνληαο ην ειηθηαθφ εχξνο. Οη αλαπηπμηαθέο
αιιαγέο ησλ καζεηψλ, αλαινγηθά κε ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο ηνπο παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν. ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Γ’, Δ, & η’ηάμε),
παξαηεξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ςπρνινγηθήο
σξηκφηεηαο ησλ παηδηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο (Α’, Β’ & Γ’ηάμε).
Αλαινγηθά κε ηελ ειηθία ηνπ καζεηή, δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη απαηηήζεηο αιιά θαη
νη πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απ’απηφλ.
χκθσλα κε ηνπο Koomen et al., (2012), ζην λεπηαγσγείν θαη ζηηο πξψηεο
ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κε βάζε ηελ ειηθία ζηνλ ηνκέα
ηεο εγγχηεηαο. ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά ε
εγγχηεηα θαίλεηαη φηη είλαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή.
Αληίζεηα, ν παξάγνληαο ηεο ζχγθξνπζεο ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ζηηο
κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ελδερνκέλσο λα εκθαλίδεηαη πην ζπρλά, ιφγσ ησλ
αλαπηπμηαθψλ ςπρνθνηλσληθψλ αιιαγψλ ζηα παηδηά. Χζηφζν, φπσο έρεη ήδε
πξναλαθεξζεί, επεηδή ε επξεία θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή
ηνπ Pianta (2001), είλαη ζρεδηαζκέλε γηα παηδηά πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ( 4-8
εηψλ), ελψ νη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κε δηεπξπκέλν ην ειηθηαθφ εχξνο είλαη
λεφηεξεο, ηε ηειεπηαία κφιηο δεθαεηία.
Καηαιήγνληαο, είλαη αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί φηη ελδερνκέλσο λα
ρξεηάδεηαη κηα ηξνπνπνίεζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχκαζεηή, πξνζαξκνκέλε ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Δπεηδή αθξηβψο έρνπλ γίλεη ιίγεο
κειέηεο κε δηεχξπλζε ηνπ ειηθηαθνχ εχξνπο ησλ καζεηψλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα μεθάζαξν ηνπίν ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο
πνπ ππάξρνπλ αλαινγηθά κε ηελ ηάμε θνίηεζεο ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή
(Koomen, Verschueren, Schooten, Jak, Piantα, 2012).

3. Η πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν: Αθαδεκατθή
πξνζαξκνγή, πλαηζζεκαηηθή πγεία, ρέζε κε ζπλνκειίθνπο
Ο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ αλάπηπμε
ησλ ηθαλνηήησλ (γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ) ησλ καζεηψλ
κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. Σν ζρνιείν θαη εηδηθφηεξα ην Γεκνηηθφ, έρεη
έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζαξκνγή, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε
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ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ, ζπληζηψληαο έλα νινθιεξσκέλν θνηλσληθφ
πιαίζην κειέηεο θαη αλάιπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Υνχπαο, 2010).
Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έρεη νξηζηεί σο «νη θνηλέο αληηιήςεηο καζεηψλ θαη
δαζθάισλ γηα ην ζρνιείν» (Υνχπαο, 2010) ελψ ζχκθσλα, κε άιινπο αλαθέξεηαη
ζηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ελειίθσλ θαη ησλ
καζεηψλ. Ο Παζηαξδήο (2001) ππνζηεξίδεη φηη ην ζρνιηθφ θιίκα πεξηιακβάλεη ην
ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ
πεξηβαιινληηθψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά, ην εθπαηδεπηηθφ
έξγν ησλ δαζθάισλ, ην αίζζεκα απηνεθηίκεζεο δαζθάισλ θαη καζεηψλ θαζψο θαη
ηε κάζεζε θαη ηε γεληθφηεξε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Υνχπαο, 2010).
Απφ ηελ άιιε, ν καζεηήο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή
κε ελήιηθεο (δάζθαιν, θαζεγεηή) θαη άιια παηδηά (δει. ζπκκαζεηέο), πνπ δελ είλαη
κέιε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ην νπνίν σο ηφηε ήηαλ ε νηθνγέλεηά ηνπ.
χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν θαη επξχηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, νη δάζθαινη δελ επηδηψθνπλ απνθιεηζηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ
ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, αιιά απνβιέπνπλ ζπγρξφλσο ζηελ θνηλσληθή,
ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηνπ. Ζ θνηλσληθή, αθαδεκατθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ην ζρνιηθφ θιίκα, ηε ζρέζε ηνπ
παηδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πγεία, ηελ αθαδεκατθή
ηνπ αλάπηπμε, ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ θηλήηξσλ, ηελ
απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ, ηε ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα
κε φιεο ηεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ θαη
κεηαμχ φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Υνχπαο, 2010).
Σν ζρνιείν είλαη ζθφπηκν λα ππνζηεξίδεη θαη λα θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, λα ηθαλνπνηεί ηηο αλαπηπμηαθέο θαη
καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο, λα ηνπο εθνδηάδεη κε ηνπο απαξαίηεηνπο θαη ηνπο
θαηάιιεινπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή επηηπρία ηνπο. Δίλαη, επίζεο, ζθφπηκν λα παξέρεη κε ζπλέπεηα αζθάιεηα
θαη ππνζηήξημε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δηδάζθνληαη, καζαίλνληαη θαη
εμαζθνχληαη λέεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο κάζεζεο λέσλ
γλψζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αιιά
θαη επξχηεξα κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Υνχπαο, 2010).
Σν ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη
καζεηέο σο άηνκα αιιειεπηδξνχλ θαη βηψλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ
θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θαζψο θαη ηε ζέζε ή θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ ζην πιαίζην
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2003). Σν θαηάιιειν, «ζεηηθφ» ή
«παξαγσγηθφ» ςπρνινγηθφ θιίκα δεκηνπξγεί έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, ην νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ παξαθίλεζεο, αλαπηχζζεη ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ
αλάινγα εληζρχνπλ ή αλαηξνχλ ηηο επηδηψμεηο ηνπ ζρνιείνπ, σζεί ηνπο καζεηέο ζηελ
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άζθεζε ησλ θνηλσληθν-γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη, γεληθά, πξνάγεη ηελ
αλάπηπμε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην
αξλεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο δηαθξίλεηαη απφ
ρακειά εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα, απνπζία ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο,
ζηνηρεία πνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Υνχπαο,
2010).
ην ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ δηακνξθψλεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ, εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ νη ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ νπνίσλ δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ
καζεηψλ. Ο Johnson (1985) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «νη ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλνκήιηθνπο είλαη κηα ζεκαληηθή αλάγθε γηα πγηή γλσζηηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, απνηειέζκαηα εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη αλεπαξθείο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζρεηίδνληαη ζπρλά κε πξνβιήκαηα
ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο (Pettit, Clawson, Dodge θαη Bates, 1996).
Δίλαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ εληζρχεηαη ζε έλα
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ
θαη λα θαζνδεγνχληαη απφ πξφζσπα (εθπαηδεπηηθνχο, ζπκκαζεηέο) κε ηα νπνία έρνπλ
αλαπηχμεη ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε (Xνχπαο, 2010). Με άιια ιφγηα, ην ςπρνινγηθφ
θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ε θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή
πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή, ηφζν ε ελδνπξνζσπηθή φζν θαη ε δηαπξνζσπηθή,
επεξεάδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια κέιε ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ
(ζπλνκήιηθνπο, εθπαηδεπηηθνχο), αιιά θαη ε κνξθή ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζρεηίδεηαη
κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Howes, Phillipsen, θαη PeisnerFeinberg, 2000).
Δπίζεο, θαηά ηνπο Hymel,Comfort, Schonert-Reichl θαη McDougall, (1996), νη
ζπλνκήιηθνη επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ησλ
καζεηψλ, θαζψο επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζην
ζρνιείν. ε ζπλέρεηα απηνχ, ν Γαβξίκεο (2002) δηαπίζησζε ζε έξεπλα φηη ε
θνηλσληνκεηξηθή ζέζε, σο έλαο δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ηνπ
καζεηή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, ζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Έλαο άιινο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ
είλαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη
νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ην βαζκφ θαη ην είδνο ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, αιιά
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αθφκε θαη φηαλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο
(Pederson, Faucher θαη Eaton, 1978, Υνχπαο, 2010).
Ζ ππνζηήξημε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απφ ηνλ δάζθαιν πξνο ηνλ καζεηή
κπνξεί λα είλαη είηε ζρνιηθή είηε πξνζσπηθή (Johnson θαη Johnson, 1993). Ζ
ζρνιηθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν
δάζθαινο πξνο ηνλ καζεηή ζρεηηθά κε ηε κάζεζε λέσλ αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηψλ,
ηελ παξαθίλεζε ηνπ καζεηή κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ θαη
γεληθφηεξα ησλ γλψζεψλ ηνπ. Ζ πξνζσπηθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
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αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθά εθηηκψκελε ππνζηήξημε πνπ αηζζάλεηαη ν καζεηήο
απφ ηνλ δάζθαιν ζε άιινπο ηνκείο πέξαλ απηνχ ηεο ζρνιηθήο πξνφδνπ, φπσο ηνπ
ελδηαθέξνληνο, ηεο ζπκπάζεηαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ.
Χζηφζν, ζπρλά νη δχν κνξθέο ππνζηήξημεο παξέρνληαη παξάιιεια απφ ηνλ δάζθαιν
πξνο ηνπο καζεηέο ή εθιακβάλνληαη σο θνηλέο έλλνηεο απφ ηνπο καζεηέο
δηακνξθψλνληαο κηα επξχηεξε έλλνηα ππνζηήξημεο γλσζηή σο εθπαηδεπηηθή
ππνζηήξημε .
πκπεξαζκαηηθά ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζρεηίδεηαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή, ηελ ζρνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή,
ηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πγεία, ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη
επξχηεξα, θαζψο θαη κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, αιιά θαη ηελ εμέιημε
θαη πξφνδφ ηνπ κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σφζν ν ξφινο ηνπ
καζεηή φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθξίλνληαη απφ νξηζκέλα «πξέπεη» ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ο ξφινο ηνπ καζεηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηε δνκή θαη ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη εηδηθφηεξα ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο, αιιά θαη ην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε κάζεζε
θαη ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ καζεηή.
Καηαιήγνληαο, ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν απνηειεί έλα ζχλζεην
θαηλφκελν αιιειεπίδξαζεο πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ. Ζ
αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ
ζην ζρνιείν σο ζχλνιν, είλαη ν ζηφρνο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ, απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ λα δίλεηαη βαξχηεηα ζηνλ θαζέλα ηνκέα
ρσξηζηά θαη ζε φινπο καδί σο ζχλνιν γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αλάπηπμε θαη
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.

3.1 Γηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη κε βάζε ην
θχιν ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηνπο Birch & Ladd (1997) ν ξφινο ηνπ θχινπ είλαη
ζεκαληηθφο ζηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ
παηδηνχ ζην ζρνιείν. Φαίλεηαη φηη ηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα έρνπλ θαιχηεξε
πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν.
ε έξεπλά ηνπ ν Baker (2006), αλαθέξεηαη ζηελ ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ
έλαληη ησλ αγνξηψλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαηά ηελ ζρνιηθή
ειηθία. Τπάξρνπλ επξήκαηα φηη ηα θνξίηζηα ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζηηο
αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο απ’ φηη ηα αγφξηα. Δπίζεο, πιενλέθηεκα γηα
ηα θνξίηζηα απνηειεί, ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. πλήζσο ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο εγγχηεηαο ζε ζρέζε κε ηα
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αγφξηα, πνπ ηείλνπλ ζε πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο. Χο απνηέιεζκα απηήο
ηεο ζεηηθήο ζρέζεο έξρεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνδνρήο πνπ
αηζζάλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Baker, 2006). πλεπψο παξαηεξνχκε φηη ε
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη νη επηκέξνπο ηνκείο ηεο είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλνη κε ηε ζρέζε πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κε ηνπο
επηκέξνπο ηνκείο ηεο ζρέζεο. Γελ θαίλεηαη λα παξαηεξείηαη δηαθνξά κε βάζε ην
θχιν ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο, αιιά ε δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ, ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο
πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνλ Kesner, (2000) θαη ηνλ Baker, (2006) ην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ.
Οη παξαπάλσ κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, έηζη φπσο είλαη
δηακνξθσκέλν, είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειν γηα ηα θνξίηζηα παξά γηα ηα αγφξηα, ηα
νπνία ζπλήζσο μεθηλνχλ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν κε ηα εμήο αλαπηπμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο ρακειφηεξεο ζε επίπεδν
ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Απηά ηα αλαπηπμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξηψλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθέο
ζρέζεηο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. πλεπψο ε πνηφηεηα ηνλ
ζρέζεσλ πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ επεξεάδεη φιε ηε κεηέπεηηα
αθαδεκατθή θαη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν
(Baker, 2006, Hamre & Pianta, 2001).

3.2 Γηαθνξέο κε βάζε ηελ ειηθία/ηελ ηάμε θνίηεζεο
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν

ζηε

Παξφηη, ε θιίκαθα κέηξεζεο γηα ηελ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή
ζρεδηάζηεθε γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο έσο καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο
Γεκνηηθνχ (4-8 εηψλ), φπσο πξναλαθέξακε, παξέρεη εμίζνπ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη γηα ηνπο καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο,
πνπ θνηηνχλ ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Όινη νη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη
νη εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο καζεηέο
ηνπο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφβιεςε ηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθήο
πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (Koomen, et al., 2012, Hughes, 2011, Rey et
al., 2007).
χκθσλα κε ηνλ Αng (2005) θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ παηδηνχ έρεη
ζεκαληηθή αμία πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. Σα
νθέιε απφ ηα επξήκαηα πςειψλ επηπέδσλ εγγχηεηαο θαη ρακειψλ επηπέδσλ
ζχγθξνπζεο γηα παξάδεηγκα ζηελ πξν-εθεβεία (ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ)
δίλεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα κηα ππνζηεξηθηηθή ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ δίλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη
φηη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξν- εθεβεία έρνπλ ζεκαληηθή αλάγθε αλάπηπμεο
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ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηελ άιιε βξίζθνληαη ζηελ ειηθία πνπ
θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα δξνπλ απηνβνχισο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ην αίζζεκα ηεο
απηνλνκίαο θαη ηνπ ειέγρνπ. Χζηφζν εκπεηξηθά, απηφ δελ έρεη απνδεηρηεί αθφκε.
Αηνκηθέο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηα κεγαιχηεξα παηδηά ινηπφλ, ζε ζρέζε κε ηα
κηθξφηεξα θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν
(Koomen, et al., 2012).
Αμηνζεκείσην, είλαη λα αλαθέξνπκε, φηη ππάξρνπλ ιίγεο κειέηεο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ζπζρεηηζκφ ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζηε ζρνιηθή ειηθία. Σελ
ηειεπηαία δεθαεηία νη κειεηεηέο έρνπλ ζηξαθεί ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ θαη ζην Γπκλάζην (Koomen, et al.,, 2012, Dilalla et al., 2004, Valiente et
al., 2008). Χζηφζν κηα ζπλνιηθά εκπεξηζηαησκέλε κειέηε γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά,
ε νπνία λα πεξηέρεη ην ζπζρεηηζκφ ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε ηελ πξνζαξκνγή
ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθφκε δελ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.

3.3 Οη πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ
ζην ζρνιείν
ηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο ζην ζρνιείν, νη εθπαηδεπηηθνί
αλαπηχζζνπλ πνιχ ζπρλά πξνζδνθίεο γηα ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή επίδνζε ησλ
καζεηψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. πλήζσο
νη πξνζδνθίεο ηνπο απηέο βαζίδνληαη ζε θάπνηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο
καζεηέο ηνπο. Οη πξνζδνθίεο απηέο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
«απηνεθιπεξνχκελεο πξνθεηείεο», λα ηνλ νδεγήζνπλ δειαδή λα θεξζεί κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε νη πξνζδνθίεο ηνπ λα επαιεζεπηνχλ ζηελ πξάμε. Σν θαηλφκελν απηφ
ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε, αλαθέξεηαη σο επίδξαζε ηνπ Ππγκαιίσλα.
Δπηπξνζζέησο, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη έλαο καζεηήο
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη νη εμήο: Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε επίδξαζε ηεο
νηθνγελεηαθήο θνπιηνχξαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ε
πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη νη ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ
αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απηναληίιεςε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην
ζρνιείν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ καζεηή, ην θχιν ηνπ
καζεηή, ε ζρνιηθή επίδνζε, ε ζέζε πνπ θάζεηαη ν καζεηήο ,ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
καζεηή ,ε εζσηεξηθή δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν αληηδξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ( Μπίθνο, 2011).
Απνηειεί πιένλ ηεθκεξησκέλε γλψζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχλ ην
ςπρνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αθφκε
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εηδηθφηεξα ηνπο δίλνπλ δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο κάζεζεο αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο
πνπ δηακνξθψλνπλ γη’ απηνχο. Δλ ηέιεη ην παηδαγσγηθφ πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηέο νη πξνζδνθίεο επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα γηα επίδνζε,
φπσο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Έρνπλ
ηειηθά ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ (Mπίθνο, 2011).
πκπεξαζκαηηθά, ε αιιειεπίδξαζε ζηελ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαίλεηαη
φηη ζρεηίδεηαη επίζεο θαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ θάζε
καζεηή. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν έγηλε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ελφηεηα απηή, γηα ηνλ
ξφιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

3.4 Οη αιιειεπηδξάζεηο ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.
Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ- παηδηνχ είλαη ζεκαληηθή θαη
θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
χκθσλα κε εξεπλεηηθέο κειέηεο ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή
θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν.
χκθσλα κε ηνπο Arbeau, Coplan, Weeks (2010), ζε κηα κειέηε ηνπο γηα ηελ
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ ληξνπαιψλ παηδηψλ ζην ζρνιείν,
βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ
καζεηψλ ζην ζρνιείν. Ζ εκπεηξηθή κειέηε ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ κειέηε ηνπ
Bowlby (1982) γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή θαη ζηελή ζρέζε γνλέα –παηδηνχ θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
πξνζθφιιεζεο ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ληψζνπλ
αζθαιή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Μηα ζηελή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξέρεη κηα
αζθαιή βάζε εμεξεχλεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νδεγεί ζε απμεκέλεο
επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.
Δμάιινπ, ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο δαζθάινπο
ηνπο αλακέλεηαη λα έρνπλ, ελεξγή εκπινθή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γεληθφηεξα.
Δίλαη ιηγφηεξν απνζπξκέλα, έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη είλαη πεξηζζφηεξν
ζπλεξγάζηκα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ζρέζε ηνπο
κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ ζπλνιηθή ζρνιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά είλαη ζεηηθή θαη
θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν κε αίζζεκα επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο
(Birch & Ladd,1997). Σα παηδηά πνπ κνηξάδνληαη κηα ζηελή δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ληψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ
ηνλ δάζθαιν σο πεγή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη απηφ απνηειεί
θίλεηξν γηα ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο επθνιφηεξα.
πκβαίλεη, φκσο, θαη ην αληίζηξνθν, ηα παηδηά πνπ είλαη έηνηκα λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο ησλ Birch & Ladd
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(1997), θαίλεηαη φηη έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. πλεπψο, ε πνηφηεηα
ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη
κε ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν.
Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, φζν αθνξά ζηελ
αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. χκθσλα κε ηνλ Baker, (2006)
πνιιά απφ ηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ζπλδένληαη πέξα απφ ηα
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Δηδηθφηεξα, ε εθπαηδεπηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν, ζρεηίδεηαη θαη
αιιειεπηδξά ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, επεξεάδνπλ ηελ
αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή. Αθφκε, νη αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ ζρνιηθή ηνπ ηάμε,
ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξνσζεί έλα
αζθαιέο ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, φια απηά ζπλδένληαη κε ζεηηθά ζρνιηθά αθαδεκατθά
απνηειέζκαηα (Baker, 2006).
Δπίζεο, θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά πνπ κνηξάδνληαη
κηα θαιή ζηνξγηθή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ αηζζάλνληαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο, σο
ζεκαληηθφ πξφζσπν αλαθνξάο, απνηειεί γη’ απηά ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο,
βνήζεηαο θαη θαζνδήγεζεο θαη ληψζνπλ αζθάιεηα ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ζπκπάζεηα γηα ην ζρνιείν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζχκθσλα κε ηνπο
Birch & Ladd ( 1997), νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ πην θνληά ζε παηδηά πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε. Σα παηδηά πνπ κνηξάδνληαη κηα
ζηνξγηθή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αληηιακβάλνληαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο
ππνζηεξηθηηθφ θαη ζπλεπψο φιε ηνπο ε ζπκπεξηθνξά πξνο ην ζρνιείν είλαη ζεηηθή. Ζ
εγγχηεηα ζηελ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή παξέρεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα
εθθξάδνπλ αλνηρηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαζψο ν
εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
πξνζαξκνζηνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ βηψλνπλ κηα ζπγθξνπζηαθή ή εμαξηεηηθή ζρέζε κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ αηζζάλνληαη κνλαμηά, ληψζνπλ απνμελσκέλα απφ ηελ φιε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη βηψλνπλ έληνλα αηζζήκαηα άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο. Ζ ζρνιηθή
απνθπγή θαη νη δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη θάπνηα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο απφ ηελ
ζρνιηθή εκπεηξία. Ζ ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πεξίπησζε απηή, απνηειεί
ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο γηα ηηα παηδηά (Birch & Ladd, 1997). πλεπψο, θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο
πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο ησλ
καζεηψλ.
ρεηηθά κε ηελ ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο, θαίλεηαη φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη
κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή ζρεηίδεηαη θαη απηή κε ακνηβαίεο αιιειεπηδξάζεηο
κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Ladd (1990) oη ζπλνκήιηθνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζε πνιιέο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο ηφζν ζηελ αθαδεκατθή φζν θαη ζηελ
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θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή. Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ λέα επξήκαηα
πνπ ζπλδένληαη κε πξψηκεο δπζθνιίεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο
κε κεηέπεηηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην λα
έρεη θάπνηνο έλα θίιν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζεηηθά ζπλδέεηαη κε θαιή
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (Ladd, 1990) ελψ άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη
φηη ε πνηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο θηιίεο ησλ παηδηψλ
ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Καηά δε ηνπο
Parker & Asher (1993), ε πνηφηεηα απφ ηηο θηιίεο ησλ παηδηψλ πξνζθέξεη ζεκαληηθή
ζπλεηζθνξά ζην πψο αηζζάλεηαη ην παηδί, θαη εηδηθφηεξα ζην ζπλαίζζεκα ηεο
κνλαμηάο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ ελ γέλεη πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.
Δπί πιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη ζπλνκήιηθνη είλαη ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο,
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ε εγγχηεηα θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ζρέζε πνπ
αλαπηχζζεη ν καζεηήο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Όηαλ ε εγγχηεηα είλαη θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο ην παηδί καζαίλεη λα εμεξεπλά ην πεξηβάιινλ ηνπ κε
αζθάιεηα θαη ζπλεπψο δεκηνπξγεί ζηαζεξέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ
(Birch & Ladd, 1997). Απφ ηελ άιιε, φηαλ ε ζχγθξνπζε ή ε εμάξηεζε είλαη ην θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ν καζεηήο θαίλεηαη φηη ζπλαληά
δπζθνιίεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ, θαζψο εθηηκά ην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ σο ερζξηθφ, εμαηηίαο ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο πνπ έρεη κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαίλεηαη φηη απηφ ην γεγνλφο ζπλδέεηαη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο
δηάδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχγρξνλεο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε
κειέηε ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
παηδηνχ ζην ζρνιείν. Ζ πιεζψξα ησλ εξεπλψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξψηκε
παηδηθή ειηθία θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη ε επηξξνή απηή θηάλεη κέρξη θαη ηηο
πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηε βηβιηνγξαθία γηα
ηελ ζρνιηθή πεξίνδν ηνπ Γεκνηηθνχ. Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ν
εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζε απηή ηελ πεξίνδν δελ έρεη δηεξεπλεζεί απφ
κειεηεηέο ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη αθνξά ηφζν ζηνπο λεπηαγσγνχο
θαη ηνπο δαζθάινπο ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, φζν θαη ηα παηδηά (Baker,
2006).
Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη φηη ζχκθσλα κε εξεπλεηηθέο κειέηεο ησλ Hamre
& Pianta, 2001 & ησλ Birch & Ladd, (1997) νη ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
πςειφ βαζκφ δεζηαζηάο θαη εκπηζηνζχλεο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία είλαη ζεηηθά
ζπλδεκέλεο κε ζεηηθή πξνζαξκνγή θαη αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ, θαη νη επηδξάζεηο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν απφ απηή
ηε ζρέζε αληηθαηνπηξίδνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Αληίζεηα κηα ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία πνπ εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξα
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ζηνηρεία ζχγθξνπζεο ζπλδέεηαη κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη δπζάξεζηα
αθαδεκατθά απνηειέζκαηα απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ην Γεκνηηθφ ζρνιείν.
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ν ξφινο ησλ λεπηαγσγψλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο θαη
θαζνξηζηηθφο γηα ηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζηε κεηέπεηηα ζρνιηθή ηνπ πνξεία.
Δίλαη ζεκαληηθφ πξφζσπν αλαθνξάο γηα ην παηδί, κεηά ηνπο γνλείο ηνπ, θαζψο είλαη
ην ακέζσο επφκελν άηνκν πνπ παξέρεη θξνληίδα θαη ζπλδέεηαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ην
παηδί, θαη ε ζρέζε πνπ ζα αλαπηχμεη καδί ηνπο απνηειεί πξφηππν γηα ηηο κεηέπεηηα
θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ.
Οκνίσο, ηνλίδεηαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ, γηα ηελ
ςπρνθνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηνλ Baker
(2006), θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ν καζεηήο αλαπηχζζεη πνιιέο
γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ ζεκαληηθή
ζηηγκή ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδξακαηίδεη ε ζρέζε πνπ ζα αλαπηχμεη κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ην θίλεηξν γηα ηνλ καζεηή λα αλαπηχμεη
ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ πιεπξέο. Δπηπιένλ ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη ηελ πνηφηεηα ηεο
επηθνηλσλίαο πνπ ζα αλαπηχμεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δεχηεξνπ
γηα δεζηαζηά θαη θξνληίδα. Ο καζεηήο θαίλεηαη φηη φηαλ αηζζάλεηαη απηά ηα δπν
παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα, ζεκαίλεη φηη έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηηθή θαιή δηαπξνζσπηθή
ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ(Baker (2006).
Οη εξεπλεηέο Arbeau, Coplan, Weeks (2010), ηνλίδνπλ φηη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφο. Ζ εξεπλεηηθή ηνπο κειέηε γηα ηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά ηεο Α’ ηάμεο Γεκνηηθνχ θαη κεηξνχζε ηελ πξνζαξκνγή
ησλ παηδηψλ κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπάζεηα ηνπο ζην ζρνιείν
θαη ηνλ βαζκφ απνθπγήο ηνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
ζπκθσλνχζαλ κε άιιεο ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Μηα θαιή
ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ έρεη σο απνηέιεζκα νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν ελψ κηα ζπγθξνπζηαθή ζρέζε, έρεη σο απνηέιεζκα δπζθνιίεο ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ.
Αθνινχζσο ν Baker (2006) ππνζηεξίδεη φηη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ λνηάμηκν θαη
θξνληίδα απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επάισηε νκάδα ησλ
παηδηψλ, θαζψο δηακνξθψλεηαη ε εχπιαζηε πξνζσπηθφηεηα ηνπο θαη απνθηνχλ κηα
κεγαιχηεξε αζθάιεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζρνιηθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Ζ
πνηφηεηα ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζπλεηζθέξεη ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ
παηδηνχ ζην ζρνιείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ.
Δπίζεο πξνβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αθαδεκατθή
θαη θνηλσληθφζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή, ελψ θαίλεηαη φηη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο
πνπ ζα αλαπηπρζεί είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε
κηθξέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε κεγαιχηεξεο
ηάμεηο.
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχκαζεηή θαη νη επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ζρέζεο απηήο (εγγχηεηα-ζχγθξνπζεεμάξηεζε) θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θαη ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο (αθαδεκατθή πξνζαξκνγή,
ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο). Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ
ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηνπο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκαιή αθαδεκατθή,
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.

4. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο σο πξνυπφζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ε
δηαπξαγκαηεπζή ηνπο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα
Απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθεηαη έλα ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, ην νπνίν εγγξάθεηαη ζε έλα
ζπλνιηθφηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πγεία ηνπ έζλνπο. Ζ επεκεξία ησλ
αλζξψπσλ νξίδεηαη κε φξνπο επηηπρνχο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνγήο
θαη γίλεηαη θαηαλνεηή σο κηα δπλακηθή θαηάζηαζε, ε νπνία θηλδπλεχεη απφ αληίμνα
γεγνλφηα δσήο, ελψ βειηηψλεηαη ε δηαηεξείηαη κέζσ ηεο παξνπζίαο επλντθψλ
ζπλζεθψλ ή πξνζηαηεπηηθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ πνιηηεία αλαγλσξίδεη φηη είλαη
απαξαίηεηε ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαη επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ γηα
ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε
παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηα άηνκα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο, δειαδή
ηεο επεκεξίαο (Μπίκπνπ-Νάθνπ & ηνγηαλλίδνπ, 2006).
Ζ πξνζαξκνγή ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ε δηαζθάιηζε ελφο επνίσλνπ
κέιινληνο απνηειεί ζεκαληηθή επζχλε ηνπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Kurtz, 2003).
Σφζν ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο φζν θαη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε
ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (United Nations, 1989)
επηζήκαλαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ράξαμεο θαη πινπνίεζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ πγείαο γηα
ηα παηδηά – πξναγσγήο πγείαο, αλαγλσξίδνληαο ζε θάζε παηδί, ρσξίο θακία δηάθξηζε,
ην δηθαίσκα γηα έλα απνδεθηφ επίπεδν δσήο πνπ λα ηνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε
ζσκαηηθή, λνεηηθή, ςπρηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε.
ηαδηαθά, ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ
αλζξψπνπ κεηαθέξζεθε θαη ζην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. Οη επξσπατθέο
εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο δείρλνπλ λα πξνσζνχλ ηελ ηδέα ελφο ζρνιείνπ πνπ πξνάγεη
ηελ πγεία ησλ καζεηψλ ηνπ. H πγεία ησλ παηδηψλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ην κέιινλ ηνπο. Kαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη παξάδνμν πνπ ε
εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία έρεη εηζαρζεί ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Μπίκπνπ-Νάθνπ & ηνγηαλλίδνπ,
2006).
Ζ βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηα εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα είλαη ε παξνρή ηεο
δπλαηφηεηαο ζηα παηδηά λα κάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο
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βνεζήζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία , θαζψο πξνρσξνχλ
ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηα ζρνιεία
ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ γίλεηαη ζαθήο κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παινπνίεζε
δξάζεσλ κε ζηφρν ηε πξφιεςε αζζελεηψλ ή ηελ πξνψζεζε πγηψλ ηξφπσλ δσήο
(Kurtz, 2003).
ε αξθεηέο ρψξεο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο
πγείαο ησλ παηδηψλ αληαλαθιάηαη ζην πεξηερφκελν ησλ εζληθψλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ. ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκεηψλεηαη κηα κεηαηφπηζε
ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ γλσζηηθψλ ή
αθαδεκατθψλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο πξνο εκπινπηηζκέλνπο θαη δηεπξπκέλνπο
ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή πγεία ηνπ καζεηή. Ζ κεηαηφπηζε
απηή ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο πγείαο
ησλ παηδηψλ δελ επαθίεηαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ιεγφκελε
άηππε κάζεζε. Αληίζεηα ρξεηάδεηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν κεζνδεπκέλεο θαη
ζθφπηκεο αγσγήο ( Μπίθνο, 2004).
Σν φςηκν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη
ζσκαηηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ε αλάιεςε ηεο
επζχλεο απφ ηελ κεξηά ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ. Όπσο ήδε αλαθέξακε, ε θνηλσληθή κάζεζε ησλ
παηδηψλ απνηεινχζε αλέθαζελ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πινπνηνχληαλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε έλα άηππν επίπεδν. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αχμεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ εθθξάδεηαη κε κεγαιχηεξε
ζαθήλεηα, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή νξγαλσκέλσλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, ην ελδηαθέξνλ ησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ ςπρνινγηθή
θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ αηφκσλ ζηξάθεθε ζην ρψξν ηεο πξφιεςεο. Ζ πξναγσγή
ηεο ςπρηθήο πγείαο κεηαθέξεηαη εμ νινθιήξνπ ζην ζρνιείν. Δληζρχεηαη, ινηπφλ, ν
ξφινο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο
(Beattie, 1996). Παξάιιεια, ε ςπρηθή πγεία παχεη λα νξίδεηαη σο ε απνπζία ςπρηθψλ
θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ζπδεηείηαη κε φξνπο ζεηηθήο ςπρνθνηλσληθήο
αλάπηπμεο θαη ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Weare & Gray, 2000). Σα
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ δηεπξχλνληαη έηζη
ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηελ «πξνζηαζία » ηνπ παηδηνχ απφ ηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ
ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή. Απηή ζεσξείηαη πσο δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο
ησλ ξεπεξηνξίσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε δεμηφηεηεο πνπ ην βνεζνχλ ζηελ έλαξμε
θαη ζηε δηαηήξεζε πγηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη δηαρείξηζεο
αλαγλσξίδνληαη σο ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηε βειηίσζε/δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.
Δμάιινπ, ε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ εγγξάθεηαη ζε έλα
επξχηεξν πιαίζην κειέηεο ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Οη «επαξθείο» θνηλσληθέο

33
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/11/2021 12:50:37 EET - 141.255.77.101

ζρέζεηο θαηαλννχληαη σο δείθηεο ηεο «θπζηνινγηθήο» αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ηεο
επαξθνχο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη σο πξνζηαηεπηηθνί
παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε κηαο ζεηξάο βξαρππξφζεζκσλ ή καθξνπξφζεζκσλ
ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζηε δσή ηνπ (Buhs, 2005). χγρξνλεο εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ηηο θνηλσληθέο ηνπο
ζρέζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο απφ ηνπο ελειίθνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο
δηαπξαγκαηεχνληαη σο έλα ηξφπν αληίζηαζεο ελάληηα ζηελ εμνπζία πνπ ηνπο αζθνχλ
νη ελήιηθνη ή σο δηθιείδεο αζθαιείαο, ζηήξημεο θαη εκπηζηνζχλεο θαηά ηα δηάθνξα
κεηαβαηηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο (Μπίκπνπ-Νάθνπ & ηνγηαλλίδνπ, 2006).
Απφ ηελ άιιε νη ζχγρξνλεο θνηλσληνινγηθέο ζεσξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηα παηδηά
σο απηφλνκε θνηλσληθή νκάδα κε ηα δηθά ηεο ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα θαη
ζεκαηηθέο, φρη απαξαίηεηα φκνηεο κε απηέο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ή ησλ δαζθάισλ
ηνπ. Αλαγλσξίδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία ε ζεσξεηηθή ηεο απηνλνκία. Ζ ζπλνιηθή
αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ επεξεάδεη θαη ην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο σο πξνο ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ( Prout, 2002).
Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο (James & James, 2004)
ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο. Σν
ΤΠΔΠΘ, ζπκβαδίδνληαο κε ηνπο ζηφρνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο UNESCO,
αιιά θαη κε ηελ επξχηεξε ηάζε ζηελ πνιηηηθή ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο δηακφξθσζε
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, «νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο
ζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελεξγφ πνιίηε θαη ηαπηφρξνλα πξνσζνχλ ην άλνηγκα
ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, κέζσ ηεο απφ θνηλνχ πινπνίεζε δξάζεσλ κε
θνηλσληθνχο θνξείο» (ΤΠΔΠΘ, 2005).
Αθνινχζσο, ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν εληάζζεη θαηλνηφκεο δξάζεηο κέζσ
ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Πξναγσγήο ηεο Φπρηθήο Τγείαο ππφ ηνλ
επξχηεξν άμνλα ηεο Αγσγήο Τγείαο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε πεξηγξαθέο
ηνπ Τπνπξγείνπ ζηνρεχνπλ: «ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αληηκεηψπηζε ηνπ
άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ, ζηελ αληηκεηψπηζε πέλζνπο, ζηελ αλάπηπμε ηεο
απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε, ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο» (ΤΠΔΠΘ, 2005). Μπνξνχλ λα
αλαγλσξηζηνχλ σο απάληεζε ζηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο πιαηζίσλ κέζα ζην ζρνιείν
θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, κε ζπλνκειίθνπο θαη ελειίθνπο.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη ην ζρνιείν απνηειεί έλα δπλακηθφ πιαίζην φπνπ νη
ξφινη, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη επεξεάδνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηελ επεκεξία ηνπο (ΜπίκπνπΝάθνπ, 2001). ην πιαίζην απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα παηδηά αιιά θαη ηα παηδηά
κεηαμχ ηνπο απφ θνηλνχ θαηαζθεπάδνπλ θαη κνηξάδνληαη έλα δίθηπν ζρέζεσλ ην
νπνίν ζπληζηά ηελ θνπιηνχξα ηεο ηάμεο.
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4.1 ρέζεηο ζπκκαζεηψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
Πξφζθαηεο έξεπλεο ηνλίδνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ή ξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ-καζεηή, πέξαλ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζρέζεο
κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή.
Οη ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
ζρνιηθήο επίδνζεο, ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο
ζρέζεσλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ. Οη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπ.
πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ην παηδί αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ελειίθνπο
νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή ηεο εμάξηεζεο, ελψ θαηά ηελ παηδηθή, αιιά θαη ηελ
εθεβηθή ειηθία απηέο πεξηνξίδνληαη, γηα λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αλάπηπμε
ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο, νη νπνίνη ζπρλά είλαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ (Υνχπαο, 2010).
Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ σο παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο,
ζηελ αλάπηπμε αηζζεκάησλ αζθάιεηαο, απνδνρήο, απηνεθηίκεζεο θαη πξνζσπηθήο
αμηνιφγεζεο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζπληεινχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία
ηνπ καζεηή, ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ ελ γέλεη
δηαδηθαζία κάζεζεο, θαη ηνλ πεξηνξηζκφ πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο. Ζ αλάπηπμε
φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ πξνυπνζέηεη ηελ εθκάζεζε θαλφλσλ
ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη επξχηεξα ηεο θνηλσλίαο, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ
θχινπ, ηελ θνηλσληθά απνδεθηή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ θαηαλφεζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ ( Υνχπαο, 2010).
Με άιια ιφγηα, ζεκαληηθφηεξεο είλαη ζηελ φςηκε παηδηθή ειηθία θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ζπγθξηηηθά κε ηα πξψηα ρξφληα πνπ ην παηδί πεγαίλεη ζην
Γεκνηηθφ ζρνιείν (π.ρ., Α’ Γεκνηηθνχ - Β’ Γεκνηηθνχ). Σν αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ»
ζε κηα νκάδα, πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε άλζξσπν, παίξλεη ζπρλά ηε κνξθή ηεο
θνηλσληθήο απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ραξαθηεξίδεη ηηο
ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο (Καςάιεο, 1998, Νηθνιφπνπινο, 2008). Ο
Καςάιεο (1998), ππνζηεξίδνληαο ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο απνδνρήο ζην πιαίζην
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, αλαθέξεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δηακνξθψλεη ν καζεηήο ζην
πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο ζηε κεηαγελέζηεξε δσή ηνπ. Πέξαλ ηεο έλλνηαο ηεο απνδνρήο ζην
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε παξνπζία ππνζηήξημεο κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε
θαη ε απνπζία ηεο αξλεηηθή ζηελ πξφνδν θαη εμέιημε ηνπ καζεηή. πγθεθξηκέλα, ε
ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ δηαθξίλεηαη ζε ζρνιηθή θαη ζε πξνζσπηθή (Υνχπαο,2010).
Ζ ζρνιηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπκκαζεηή αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ
ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ηεο
βνήζεηαο πνπ ιακβάλεη ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή ηνπ κάζεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο
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επίδνζήο ηνπ. Ζ πξνζσπηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπκκαζεηή αλαθέξεηαη ζηελ
ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πέξαλ ηεο ζρνιηθήο
θαη πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο ζπκπάζεηαο, ηεο θηιίαο, ηεο απνδνρήο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο (Μπακπάιεο, Γαιαλάθε θαη ηαχξνπ, 2007, Xνχπαο, 2010).
Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη απαξαίηεην λα έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο, ψζηε λα
δηαθξίλεη θαη λα εληνπίδεη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο ελφο καζεηή θαη λα δηακνξθψλεη
θαηά ηέηνην ηξφπν ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα
αληηκεησπίδεη θαη λα πεξηνξίδεη ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ηνπ καζεηή κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη παξάιιεια λα αλαπηχζζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
πκπεξαζκαηηθά, εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη ηδηαίηεξν ξφιν έρνπλ νη ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή
πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σν αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη ε ζεκαζία
ηεο απνδνρήο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο
κεηέπεηηα θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ.
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ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ
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5. θνπφο
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο
κεηαμχ

εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ

θαη

ηεο

πξνζαξκνγήο

ηνπ

παηδηνχ

ζην

ζρνιείνζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζρέζε απηή δηεξεπλήζεθε
ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο ηνκείο. Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθαλ νη δηαθνξέο πνπ
δηαπηζηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε ην θχιν θαη ηελ ειηθία (ηάμε θνίηεζεο) ησλ
παηδηψλ ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο.
πγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ ηα εμήο:
Α) εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή (ζπλνιηθά,
αιιά θαη ζηνπο ηνκείο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο ζχγθξνπζεο), αλάκεζα ζε αγφξηα θαη
θνξίηζηα, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Β) εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο θχινπ ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην
ζρνιείν, αιιά θαη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο (αθαδεκατθή πξνζαξκνγή,
ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο) ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Γ) εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε
ηνπο κε ηνπο καζεηέο (ζπλνιηθά, αιιά θαη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο) κε βάζε ηελ
ηάμε θνίηεζεο ησλ καζεηψλ
Γ)

εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν (ζπλνιηθά, αιιά θαη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο
ηεο) κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ καζεηψλ
Δ) ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ καζεηή κε ηε πξνζαξκνγή
ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν (ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο παξάγνληα).

6. Μέζνδνο
6.1 πκκεηέρνληεο
Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα
ήηαλ 15 άηνκα θαη πξνέξρνληαλ φινη απφ ηνλ ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
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Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο. Σν ζπλνιηθφ
δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 212 παηδηά, ειηθίαο 9-12 εηψλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ, φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1, ηα 116 ήηαλ αγφξηα (54,7%) θαη ηα 96
θνξίηζηα (45,3%).

Γξάθεκα 1. Καηαλνκή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ην
θχιν ηνπο.

Αληηθείκελν έξεπλαο απνηέιεζαλ ε ηξίηε, ε ηεηάξηε, ε πέκπηε θαη ε έθηε
Γεκνηηθνχ. Απφ ηελ Γ’Γεκνηηθνχ ην δείγκα ησλ καζεηψλ ήηαλ 70 παηδηά (33,5%),
απφ ηελ Γ’Γεκνηηθνχ 23 (10,8%), απφ ηελ Δ’Γεκνηηθνχ 74(34,9%) θαη απφ ηελ
η’Γεκνηηθνχ 45 παηδηά (20,8%). Ζ θαηαλνκή απηή απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 2.

Γξάθεκα 2. Καηαλνκή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ ηάμε
θνίηεζεο.
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6.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ εξεπλεηηθήο κειέηεο, επηιέρζεθε σο
εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ έλα εξσηεκαηνιφγην, κε δπν θιίκαθεο κέηξεζεο.
Ζ πξψηε θιίκαθα κέηξεζεο ήηαλ ε ζπληνκεπκέλε κνξθή ηεο Κιίκαθαο ηνπ
RobertC. Pianta(1992) “Student-teacherRelationshipScale–STRS”, θαη αθνξά ηε
ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ. Ζ

δεχηεξε θιίκαθα κέηξεζεο βαζίζηεθε ζηελ

Κιίκαθα “ChildAdjustmentScale” ησλ Santrock&Warshak (1979 ) θαη

αθνξά ηελ

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.
Ζ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ κεηξά ηηο αληηιήςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ην θάζε παηδί ηεο ηάμεο ηνπο
ρσξηζηά. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ δάζθαινη πνπ είραλ ηάμεηο απφ ηελ
Γ’Γεκνηηθνχ έσο ηελ η’Γεκνηηθνχ.
Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο, απνηειείηαη απφ 15 πξνηάζεηο,
νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη δπν βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ, ηελ εγγχηεηα θαη ηελ ζχγθξνπζε. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισλαλ
ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο κε ηελ θάζε πξφηαζε γηα ην θάζε παηδί κε βάζε ηελ εμήο 5βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert: «ίγνπξα δελ ηζρχεη=1», «Όρη πξαγκαηηθά=2»,
«Οπδέηεξα, φρη βέβαηα=3», «Κάπσο ηζρχεη=4», θαη «ίγνπξα ηζρχεη=5». Αληίζηξνθε
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ήηαλ ε βαζκνιφγεζε ζηηο πξνηάζεηο πνπ ήηαλ αξλεηηθά δηαηππσκέλεο, ψζηε ε πςειή
βαζκνινγία λα θαλεξψλεη πςειή εγγχηεηα θαη ρακειφ επίπεδν ζχγθξνπζεο.
Δηδηθφηεξα φζν αθνξά ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ 8 αληηθείκελα
αθνξνχλ ζηελ εγγχηεηα θαη πεξηγξαθηθά είλαη ηα εμήο:


Μνηξάδνκαη κηα ζηνξγηθή ζρέζε, δεζηή ζρέζε κε απηφ ην παηδί.



Όηαλ είλαη αλαζηαησκέλν , απηφ ην παηδί , κνηάδεη λα αηζζάλεηαη άλεηα κε κέλα



Απηφ ην παηδί , δελ αηζζάλεηαη άλεηα κε ηελ θπζηθή επαθή απφ εκέλα



Απηφ ην παηδί , εθηηκά ηελ ζρέζε ηνπ /ηεο κε εκέλα



Όηαλ επαηλψ απηφ ην παηδί , ληψζεη ππεξήθαλν



Απηφ ην παηδί κνηξάδεηαη απζφξκεηα, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο



Δίλαη εχθνιν γηα κέλα λα ζπλαηζζάλνκαη /θαηαιαβαίλσ απηφ ην παηδί



Απηφ ην παηδί κνηξάδεηαη αλνηρηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ /ηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ
κε εκέλα.

Όζνλ αθνξά ζηε ζχγθξνπζε, σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ, 7 είλαη ηα

αληηθείκελα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ

πνπ ηελ

πεξηγξάθνπλ θαη είλαη ηα εμήο:
 Απηφ ην παηδί θαη εγψ καιψλνπκε κεηαμχ καο
 Απηφ ην παηδί ζπκψλεη εχθνια κε εκέλα
 Απηφ ην παηδί ζπκψλεη ή αληηδξά κεηά απφ κηα ηηκσξία
 Να αζρνινχκαη κε απηφ ην παηδί , απνξξνθά φιε κνπ ηελ ελέξγεηα
 Όηαλ απηφ ην παηδί είλαη ζε θαθή δηάζεζε , μέξσ φηη έρνπκε κηα δχζθνιε κέξα
 Σα ζπλαηζζήκαηα απηνχ ηνπ παηδηνχ ζην πξφζσπν κνπ, είλαη απξφβιεπηα ή
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ μαθληθά
 Απηφ ην παηδί είλαη θαρχπνπην ή ρεηξηζηηθφ πξνο εκέλα
Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbachalpha ήηαλ 0,84 γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα, 0,86
γηα ηελ επηκέξνπο θιίκαθα ηεο εγγχηεηαο θαη 0,82 γηα ηελ ππφ-θιίκαθα ηεο
ζχγθξνπζεο.
Ζ δεχηεξε θιίκαθα κέηξεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζηελ παξνχζα κειέηε,
αθνξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο
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ηνπ, ζην ζρνιείν. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά πξνζαξκνγήο θαη
απηά είλαη ε αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ,ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πγεία θαη ε
ζρέζε ηνπ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Χο πξνο ηηο επηινγέο ησλ απαληήζεσλ νη
εθπαηδεπηηθνί δήισλαλ ην θαηά πφζν ηζρχνπλ νη πξνηάζεηο ηεο θιίκαθαο γηα θάζε
παηδί ζε κηα 5-βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likertκε ηελ εμήο δηαβάζκηζε: «ρεδφλ
πνηέ=1», «Όρη ζπλήζσο=2», «Πεξίπνπ=3», «πλήζσο=4», θαη «ρεδφλ πάληα=5».
Αληίζηξνθε ήηαλ ε βαζκνιφγεζε ζηηο πξνηάζεηο πνπ ήηαλ αξλεηηθά δηαηππσκέλεο,
ψζηε ε πςειή βαζκνινγία λα θαλεξψλεη πςειφ βαζκφ πξνζαξκνγήο.

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηα αληηθείκελα είλαη ηα
εμήο 8 ζην εξσηεκαηνιφγην:
 Ζ πξνζνρή ηνπ απνζπάηαη εχθνια
 Δίλαη ζε εγξήγνξζε
 Λχλεη ηα πξνβιήκαηα κφλνο ηνπ/κφλε ηεο
 Δίλαη αξγφο ζην λα κάζεη λέα πξάγκαηα ζην ζρνιείν
 Παξαηηείηαη εχθνια απφ κηα εξγαζία φηαλ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα
 Δίλαη νξγαλσκέλνο/ε
 Σα πεγαίλεη θαιά ζην ζρνιείν
 Σα πεγαίλεη θαιά ζηα καζήκαηα , ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ ελειίθσλ

Αθνινπζνχλ 6 αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία
ησλ παηδηψλ θαη είλαη ηα εμήο:
 Δίλαη επηπρηζκέλνο /ε
 Φνβάηαη λέα πξάγκαηα
 Παίξλεη κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο
 Δίλαη δπζηπρηζκέλνο /ε
 Δίλαη αμηαγάπεηνο/ε
 Δίλαη ληξνπαιφο/ε
Καη ηέινο 12 αληηθείκελα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ, κε
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, θαη είλαη ηα εμήο:
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 Πεηξάδεη ηνπο άιινπο
 Δίλαη δεκνθηιήο
 Μνηξάδεηαη κε ηνπο άιινπο
 Δίλαη βνεζεηηθφο κε ηνπο άιινπο
 Απεηιεί ηνπο άιινπο
 Αθνχεη ηνπο άιινπο φηαλ κηιάλε
 Υηππάεη ηα άιια παηδηά
 Αγλνεί ηνπο άιινπο
 Δίλαη νκηιεηηθφο κε ηνπο άιινπο
 Πεξηκέλεη ηελ ζεηξά ηνπ
 Μαιψλεη κε ηνπο άιινπο
 Φιπαξεί κε ηνπο άιινπο
Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbachalpha ήηαλ 0,86 γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα θαη
0,92, 0,86 θαη 0,81 γηα ηηο επηκέξνπο θιίκαθεο ηεο αθαδεκατθήο πξνζαξκνγήο, ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, αληίζηνηρα.

6.3 Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην Ννέκβξην ηνπ 2014. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε
15 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο
Γηεπζπληέο ησλ αληίζηνηρσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη έπεηηα απφ δηθή ηνπο
ζπλαίλεζε εζεινληηθήο

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Απφ ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο , νη νπνίνη έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, νη 12 ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 3
άληξεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ην θάζε παηδί ηεο ηάμεο ηνπο. Σνπο δφζεθε κηα εβδνκάδα ζηελ
δηάζεζε ηνπο γηα λα ηα ζπκπιεξψζνπλ. Απφ ηα 220 εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζε
εθπαηδεπηηθνχο, δελ απαληήζεθαλ θαη δελ κνπ επηζηξάθεθαλ πίζσ ηα 8 απφ απηά.
Ζ αλσλπκία ηεξήζεθε ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα
ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ, ηνπο δεηήζεθε κφλν λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιν θαη ηελ
ηάμε ηνπ θάζε καζεηή.
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7. Απνηειέζκαηα
Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην
ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS.21. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ζηηο κεηαβιεηέο
ηεο έξεπλαο κε βάζε ην θχιν θαη ηελ ειηθία (ηάμε θνίηεζεο) ησλ καζεηψλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ελψ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη πξνζαξκνγήο ηνπ
παηδηνχ ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearsonr, ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο.

7.1 Γηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη
ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν
ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηελ
θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή(ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληα) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απφ
ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα απηνχ, ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θαζψο ην pζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.05.
Πίλαθαο 1. Γηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή.
Φχιν

παηδηνχ

Γείγκα

Μέζνο φξνο

Tππηθή

Ν

( M)

απφθιηζε

( F)

ηαηηζηηθή
αμία (Sig)

( Std.D)
χλνιν ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχπαηδηνχ
Αγφξη

114

60,73

9,76

Κνξίηζη

96

62,70

9,16

,036

,84
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Δγγχηεηα
Αγφξη

114

28,98

4,63

Κνξίηζη

96

28,53

5,02

Αγφξη

115

31,79

6,35

Κνξίηζη

96

34,17

5,62

,67

,41

,73

,39

χγθξνπζε

ηνλ Πίλαθα 2. παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηελ
θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ (ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληα) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα ζηνλ ηνκέα ηεο αθαδεκατθήο
πξνζαξκνγήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,
αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Όπσο πξνθχπηεη απφ
ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα απηνχ, ηα θνξίηζηα ππεξέρνπλ ηφζν ζηελ αθαδεκατθή φζν θαη
ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,
ρσξίο φκσο απηή ε ππεξνρή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>0,05). Αληίζεηα,
παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή
πγεία (p<0,05).Φαίλεηαη, επνκέλσο, πσο νη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ πσο ηα αγφξηα
παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα.
Πίλαθαο 2.Γηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ζηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν.
Φχιν παηδηνχ

Γείγκα

Mέζνο

Tππηθή

N

φξνο

απφθιηζε

αμία

(Μ)

( Std. D)

( Sig )

( F)

ηαηηζηηθή

χλνιν
πξνζαξκνγήο
Αγφξη

1,39
112

99,47

,24

17,06
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Κνξίηζη

95

100,69

18,00

Αθαδεκατθή
πξνζαξκνγή
Αγφξη

114

32,42

8,14

Κνξίηζη

95

32,17

8,99

1,94

,16

4,19

,042

3,69

,056

πλαηζζεκαηηθή
πγεία
Αγφξη

113

35,70

6,09

Κνξίηζη

96

35,00

7,00

ρέζε

κε

ζπλνκειίθνπο
Αγφξη
Κνξίηζη

113

29,62

6,40

95

32,13

5,61

7.2 Γηαθνξέο κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχκαζεηή θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν
ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηελ
θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ (ζπλνιηθά θαη αλά επηκέξνπο
παξάγνληα) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο ζηνπο παξάγνληεο ηεο εγγχηεηαο, ηεο
ζχγθξνπζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. Όπσο πξνθχπηεη απφ
ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηε ηάμε
θνίηεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εγγχηεηαο ζηελ Δ’ ηάμε Γεκνηηθνχ (p< ,005) ζε ζρέζε κε
ηελ Γ’, ηελ Γ’ θαη ηελ Σ’ ηάμε. Φαίλεηαη φηη ε εγγχηεηα, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πην αλεπηπγκέλε ζηελ Δ’ ηάμε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο
ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπλνιηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή παξαηεξείηαη κηα
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αθφκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Δ’ ηάμε ( p<0.05) ζε ζρέζε κε
ηηο Γ’, Γ’ θαη η’ηάμε. ην ζχλνιν ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ θαίλεηαη φηη
ππεξέρεη ε Δ ’ηάμε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα
απηνχ, ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ
ηνκέα ηεο ζχγθξνπζεο κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο θαζψο ην p είλαη κεγαιχηεξν ηνπ
0.05 ζηελ Γ’, ηελ Γ’, ηελ Δ’ θαη ηελ η’ ηάμε.

Πίλαθαο 3. Γηαθνξέο κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο

ζηε ζρέζε

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή.

Γείγκα

Μέζνο

Tππηθή

φξνο

απφθιηζε

αμία

N

(Μ)

( Std. D)

(Sig)

Σεηάξηε

69

59,79

7,55

Πέκπηε

23

64,95

7,73

Έθηε

74

60,62

11,48

44

64,50

8,64

210

61,63

9,52

Σξίηε

69

28,14

4,19

Σεηάξηε

23

30,04

3,83

χλνιν

(F)

ηαηηζηηθή

ζρέζεο

εθπαηδεπηηθνχπαηδηνχ
Σξίηε

3,51

0,16

4,27

0,00

χλνιν

Δγγχηεηα
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Πέκπηε

74

27,85

5,64

Έθηε

44

30,65

4,04

χλνιν

210

28,77

4,81

Σξίηε

70

31,71

5,30

Σεηάξηε

23

34,91

5,16

Πέκπηε

74

32,77

7,01

Έθηε

44

33,84

5,99

χλνιν

211

32,8768

6,13530

χγθξνπζε

2,08

,10

ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηελ
θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (ζπλνιηθά θαη αλά
επηκέξνπο παξάγνληα) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA),
πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο ζηνπο παξάγνληεο ηεο αθαδεκατθήο
πξνζαξκνγήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, κε p
κηθξφηεξν ηνπ 0,05, ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο αθαδεκατθήο πξνζαξκνγήο ζηελ Γ’ θαη
Γ’ ηάμε ζε ζρέζε κε ηελ Δ’ θαη ηελ η’ ηάμε. Φαίλεηαη φηη ε αθαδεκατθή
πξνζαξκνγή ζηελ Γ’ θαη ηελ Γ’ ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ππεξέρεη,ζε ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηεο Δ’ θαη ηεο η’ ηάμεο.
ηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο παξαηεξείηαη εμίζνπ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά κε p κηθξφηεξν ηνπ 0,05 ζηελ Γ’ Γεκνηηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ Γ’,
ηελ Δ’ θαη ηελ η’ ηάμε. Φαίλεηαη φηη ε Γ’ηάμε ππεξέρεη ζηνλ ηνκέα ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηάμεηο. ην ζχλνιν ηεο
πξνζαξκνγήο, κε p κηθξφηεξν ηνπ 0,05, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά έρεη ε Δ’ θαη
ε η’ ηάμε ζε ζρέζε κε ηελ Γ ’θαη ηελ Γ’ ηάμε . Φαίλεηαη φηη ζηε ζπλνιηθή
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πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, νη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ε Δ’ θαη ε η’ ηάμε ππεξέρεη
ζε ζρέζε κε ηελ Γ’ θαη ηελ Γ’ηάμε.
ηνλ ηνκέα ησλ ζπλνκειίθσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4 ,
δελ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κε p κεγαιχηεξν ηνπ 0,05,
αλάκεζα ζηε Γ’, ηελ Γ’ , ηελ Δ’ θαη ηελ η’ ηάμε Γεκνηηθνχ.
Πίλαθαο 4.Γηαθνξέο κε βάζε ηε ηάμε θνίηεζεο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ
ζην ζρνιείν
Γείγκα

Mέζνο φξνο

Tππηθή

N

( M)

απφθιηζε

ηαηηζηηθή
( F)

( Std. D)

αμία
(Sig)

χλνιν
πξνζαξκνγήο
Σξίηε

66

96,15

15,03

Σεηάξηε

23

108,82

14,88

Πέκπηε

74

96,60

18,40

Έθηε

44

107,02

17,25

χλνιν

207

100,03

17,47

6,86

,00

6,96

,00

6,79

,00

Αθαδεκατθή
πξνζαξκνγή
Σξίηε

68

30,67

6,88

Σεηάξηε

23

36,56

6,54

Πέκπηε

74

30,41

9,49

Έθηε

44

35,79

8,36

χλνιν

209

32,31

8,52

πλαηζζεκαηηθή
πγεία
Σξίηε

68

33,29

6,27

Σεηάξηε

23

36,82

5,52

Πέκπηε

74

34,98

6,32
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Έθηε

44

38,52

6,29

χλνιν

209

35,38

6,47

ρέζε

κε

ζπλνκειίθνπο

1,52

Σξίηε

67

31,02

4,74

Σεηάξηε

23

32,43

6,08

Πέκπηε

74

29,67

7,02

Έθηε

44

31,36

6,48

χλνιν

208

30,77

6,17

,21

ηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο
έξεπλαο, νη νπνίεο είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην δείγκα
ηεο έξεπλαο. Οη επηκέξνπο θιίκαθεο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο ζχγθξνπζεο, φπσο ήηαλ
αλακελφκελν, ζπλδένληαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν
θαη κε ην ζχλνιν ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ καζεηή. Οη επηκέξνπο θιίκαθεο ηεο
αθαδεκατθήο πξνζαξκνγήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ θιίκαθα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν, επίζεο ζπλδένληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή.
Όζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ- καζεηή θαη πξνζαξκνγήο
παξαηεξνχκε ηα εμήο:
Όζν πην απμεκέλε είλαη ε εγγχηεηα θαη πην κεησκέλε ε ζχγθξνπζε ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή, αιιά θαη φζν πην ζηελή είλαη ζπλνιηθά ε ζρέζε ησλ
καζεηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηφζν πην απμεκέλε είλαη θαη ε ζπλνιηθή
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Ζ δηαπίζησζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηνπο
επηκέξνπο ηνκείο ηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή
πγεία θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ.
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7.3 Γείθηεο ζπζρέηηζεο Pearsonr κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο
έξεπλαο

Πίλαθαο 5.Γείθηεο ζπζρέηηζεο Pearsonr κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο

1
1. Δγγχηεηα

0,83

2. χγθξνπζε

-

2

3

4

-

-

3

5

2

-

0,6 0.7 0,4 0,4 0,6
1

-

-

-

-

5

3

-

-

-

1

7

2

0,6 0,6 0,5 0,7
2

-

5

-

2

0,2 0,5 0,7
9

5. πλαηζζεκαηηθή πγεία

7

0

5
4. Αθαδεκατθή πξνζαξκνγή

6

0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7

1
3. χλνιν ζρέζεο

5

4

-

0

0,7 0,8
0

6. ρέζε κε ζπλνκειίθνπο

-

-

-

-

-

0

-

0,9
0

7. χλνιν πξνζαξκνγήο παηδηνχ

-

-

-

-

-

-

-

*εκ.: Όιεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 0,01
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8. πδήηεζε Απνηειεζκάησλ
Μειεηψληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, παξαηεξνχκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ
ξφινπ ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη πψο απηή αιιειεπηδξά κε ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαζψο επαιεζεχεηαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο
έξεπλαο φηη δειαδή ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ καζεηή κε ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.
πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαο ηηο δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, κε
βάζε ην θχιν ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ηφζν ζπλνιηθά ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ζρέζεο (εγγχηεηα,
ζχγθξνπζε) δελ πθίζηαληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
εξεπλψλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε
παηδηά πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
ηα δηθά καο επξήκαηα. Απηέο νη εξεπλεηηθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ
δηαθνξέο ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε βάζε ην θχιν. Δηδηθφηεξα ηφζν ζην
ζχλνιν ηεο ζρέζεο, φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο, ηελ εγγχηεηα θαη ηε
ζχγθξνπζε, δηαπηζηψλνπλ φηη ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξν
ζρέζεηο εγγχηεηαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ή θαη αληίζηξνθα, ζε αληίζεζε κε ηα
αγφξηα γηα ηα νπνία, νη εθπαηδεπηηθνί, εθηηκνχλ, φηη έρνπλ πεξηζζφηεξν
ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο καδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Αrbeau, Coplan, Weeks,
2010, Βirch & Ladd, 1997, Hamre & Pianta 2001). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην θχιν
αιιειεπηδξά κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή.
Χζηφζν ζηηο ειάρηζηεο κειέηεο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα
γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, έρεη
παξαηεξεζεί φηη δελ ππάξρεη θαη εθεί ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Ο Baker
(2006), ζε αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ηνπ κειέηε ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, δηαπίζησζε
δηαθνξά κε βάζε ην θχιν, ζηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ζρέζε
ηνπο κε ηα παηδηά, κε ηα θνξίηζηα λα ππεξέρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο εγγχηεηαο, έλαληη ησλ
αγνξηψλ. Έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κειέηεο ησλ παηδηψλ, πξψηκεο παηδηθήο
ειηθίαο. Αληηζέησο, ε εξεπλεηηθή κειέηε ησλ Koomen, Verschueren, Schooten Jak,
Pianta (2012), γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζε παηδηά
ζρνιηθή ζρνιηθήο ειηθίαο επηβεβαίσζε ην εχξεκα ηεο έξεπλαο καο. Σφζν ζην ζχλνιν
ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληέο ηεο, δελ
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βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. Σέινο,
αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ θνξηηζηψλ (96) ζην δείγκα καο ήηαλ
ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε απφ ησλ αγνξηψλ (116).
Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε επηβεβαηψζεθε φηη ην θχιν ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά κε ηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη
νη δηαθνξέο ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, ζηελ
αθαδεκατθή πξνζαξκνγή θαη ζηε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο, κε ηα θνξίηζηα λα
ππεξέρνπλ, έλαληη ησλ αγνξηψλ, ρσξίο σζηφζν απηή δηαθνξά λα είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Αληίζεηα, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, ην θχιν θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηηο
εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηα παηδηά κε ηα
αγφξηα λα ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ αληίζηνηρε
επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα καο θαη
ππνζηεξίδεη φηη ην θχιν επεξεάδεη ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή
πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν (Birch & Ladd,1997). Άιιεο εξεπλεηηθέο
κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηελ ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, θαηά ηελ
ζρνιηθή ειηθία, ζηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή θαη ζηε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο, σο
επαθφινπζα απνηειέζκαηα ησλ ζρέζεσλ εγγχηεηαο πνπ ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ ηα
θνξίηζηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζε απηή ηελ ειηθία. Αληίζεηα, ηα αγφξηα,
ζχκθσλα

κε

ηηο

εθηηκήζεηο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ,

εκθαλίδνπλ

πεξηζζφηεξν

ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο, σο απνηέιεζκα ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζνπλ κε
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απνηεινχλ νη δπζθνιίεο ζηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή θαη ζηνλ
ηνκέα ησλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο θαη ζπλεπψο ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ησλ
αγνξηψλ ζην ζρνιείν (Baker,2006).
Ζ ζχλδεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο κε ην θχιν, πνπ επηβεβαηψλεηαη ζηελ
έξεπλα καο, δελ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο κειέηεο.
Tν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδεηαη σο θαηαιιειφηεξν γηα ηα θνξίηζηα παξά γηα
ηα αγφξηα, ηα νπνία ζπλήζσο μεθηλνχλ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν κε ηα αλαπηπμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο ρακειφηεξεο ζε επίπεδν
ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Απηά ηα αλαπηπμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξηψλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξν ζπγθξνπζηαθέο
ζρέζεηο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. πλεπψο ε πνηφηεηα ηνλ
ζρέζεσλ πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ επεξεάδεη φιε ηε κεηέπεηηα
αθαδεκατθή θαη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν
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(Baker, 2006, Hamre & Pianta, 2001). πλεπψο, παξαηεξνχκε, φηη ε

ζπλνιηθή

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη νη επηκέξνπο ηνκείο ηεο είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλνη κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη
επεξεάδεη ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ
ζην ζρνιείν. ηελ πεξίπησζε ηνπ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο, ε ππεξνρή
ησλ αγνξηψλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ελδερνκέλσο λα έξρεηαη σο απνηέιεζκα ησλ
ζεηηθψλ ζρέζεσλ αληίζηνηρα

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ζηελ αιιειεπίδξαζε

αηνκηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ- καζεηψλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο.
πλερίδνληαο, αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία/ηάμε θνίηεζεο, ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή - ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζηνλ επηκέξνπο παξάγνληα ηεο
εγγχηεηαο επηβεβαηψζεθε ζπλάθεηα. Δηδηθφηεξα ε Δ’ ηάμε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξέρεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
εγγχηεηαο θαη ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή. Δλψ ζηνλ επηκέξνπο παξάγνληα ηεο
ζχγθξνπζεο δελ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο κε βάζε ηελ ειηθία. Ζ ζχγθξνπζε, σο
ζηνηρείν θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο δειαδή δελ επεξεάδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία.
Σα επξήκαηα καο, δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ
εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ε εγγχηεηα είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. Αληίζεηα ε ζχγθξνπζε απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ, ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ ηεο πξν-εθεβείαο πνπ
ζπληεινχληαη κε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ςπρνινγηθήο σξηκφηεηαο
ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο (Koomen, Verschueren, Schooten Jak,
Pianta (2012).
Οζν αθνξά ηελ ειηθία/ηάμεο θνίηεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην
ζρνιείν ζηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. πγθεθξηκέλα,
δηαπηζηψζεθε φηη ε Δ’ θαη ε η’ ηάμε ππεξέρεη ζε ζρέζε κε ηελ Γ’ θαη ηελ Γ’ ηάμε,
ελψ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο ζεκεηψζεθαλ ηα εμήο: ηνλ ηνκέα ηεο αθαδεκατθήο
πξνζαξκνγήο ε Γ’ θαη ε Γ’ ηάμε ππεξέρεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηάμεηο. ηνλ
ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο παξαηεξήζεθε ε ππεξνρή ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ ζε
ζρέζε κε ηελ Γ’, ηελ Δ’ θαη ηελ η’ ηάμε, ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο ζρέζεο κε
ζπλνκειίθνπο, δελ παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε κε ην θχιν.
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Αλαιπηηθφηεξα, ε Δ’ ηάμε ππεξέρεη ηφζν ζηε ζπλνιηθή ζρέζε, φζν θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο εγγχηεηαο, θαη απηφ ζπλεπάγεηαη θαιή πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν ή θαη
αληίζηξνθα. Ζ ππεξνρή ηεο η’ ηάμεο ελδερνκέλσο λα ζπζρεηίδεηαη κε ηα αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε
ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (Υνχπαο,2010). ηνλ αθαδεκατθφ
ηνκέα ε ππεξνρή ηεο Γ’ θαη Γ’ ηάμεο, νθείιεηαη ελδερνκέλσο πέξα απφ ηα αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δηδηθφηεξα,
ε εθπαηδεπηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν, ζρεηίδεηαη θαη αιιειεπηδξά
ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ επεξεάδεη ηελ αθαδεκατθή
πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ. Οη αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν, ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ ζρνιηθή ηνπ ηάμε, ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξνσζεί έλα αζθαιέο ζεηηθφ ζρνιηθφ
θιίκα, φια απηά ζπλδένληαη κε ζεηηθά ζρνιηθά απνηειέζκαηα ( Βaker, 2006). Απφ
ηελ άιιε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο, ε ππεξνρή ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ,
ελδερνκέλσο λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή αιιά θαη κε ηελ ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. Σα επξήκαηα καο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ εξεπλεηηθή
κειέηε ησλ Birch & Ladd, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη φηη
ληψζνπλ πην θνληά ζε παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε. Ο
ζπζρεηηζκφο ηεο ππεξνρήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο ηεο Γ’ ηάμεο κε ηελ ππεξνρή
ηεο ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα, ελδερνκέλσο δειψλεη ηνλ ζεκαληηθφ βαζκφ

ησλ

ακνηβαίσλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ ηεο
πξνζαξκνγήο.
΄Οζν αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ζρέζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο παξαηεξήζακε φηη
δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία/ηάμε θνίηεζεο ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Ladd
(1990) ν ξφινο ησλ ζπλνκειίθσλ είλαη ζεκαληηθφο ζε πνιιέο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο
πξνζαξκνγήο, ηφζν ζηελ αθαδεκατθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Κάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην, έρεη ζεκαληηθή
αμία ζηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο θαη
πψο επηδξά ν θαζέλαο ρσξηζηά, αλάινγα κε ηελ ειηθία. Λφγσ ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ
θελψλ ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν αλά
επηκέξνπο παξάγνληα, αθαδεκατθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζρέζε κε ζπλνκήιηθνπο δελ
κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Αλαθνξηθά κε ηε
βηβιηνγξαθία, νη κειέηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ππάξρνπλ θελά θαη ειιείςεηο γηα
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ηελ ζεκαληηθή απηή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Χζηφζν, φινη νη κειεηεηέο,
ζπκθσλνχλ φηη νη εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε
ηνπο καζεηέο ηνπο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφβιεςε ηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (Koomen et all.,2012,
Ζughes, 2011, Rey et al.,2007).
Οκνίσο,

νη

επηκέξνπο

παξάγνληεο

ηεο

ζρέζεο

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή

ζπζρεηίδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ην ζχλνιν ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχκαζεηή. Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο ζχγθξνπζεο, φπσο
ήηαλ αλακελφκελν βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην
ζχλνιν ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ / παηδηνχ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη
ν εθπαηδεπηηθφο ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ καζεηή ηνπ, φπσο θαη ην αληίζηξνθν, έρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ απηνεηθφλα ηνπ καζεηή, ζηελ απηναληίιεςή ηνπ θαη
γεληθφηεξα ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο (Μπίθνο, 2011). Οη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο
επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο. Δηδηθφηεξα ν παξάγνληαο ηεο
εγγχηεηαο ζρεηίδεηαη κε κηα ζηελή, ζηνξγηθή δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία, ηελ
δεζηαζηά θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα κέζα ζηελ ζρέζε. θαιιηεξγείηαη κηα
θαιή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία

κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ πνπ έρεη σο

απνηέιεζκα ηελ ζπκπάζεηα ηνπ παηδηνχ γηα ην ζρνιείν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απηνπεπνίζεζήο ηνπ (Koomen, et al., 2012, Βirch & Ladd, 1997). Αληίζεηα, ε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο ζχγθξνπζεο,
πεξηέρεη αξλεηηθέο, απξφβιεπηεο

αιιειεπηδξάζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη θαζφινπ

επράξηζηεο θαη γηα ηα δπν κέξε ηεο ζρέζεο (Koomen, et al., 2012). Υαξαθηεξίδεηαη
θπξίσο απφ έληαζε, ερζξφηεηα θαη απφ ζπρλέο δηακάρεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχκαζεηή, ππνλνκεχνληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα αληηκεησπίζνπλ κε ηνλ
θαηάιιειν ηξφπν ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Koomen, et al., 2012,
Birch & Ladd,1997).
ρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη ηε
ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο, βξέζεθε φηη ζπζρεηίδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηε
ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Σα επξήκαηά καο, επηβεβαηψλνληαη
απφ αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο κειέηεο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη
ηδηαίηεξα

ζεκαληηθφο

ζηελ

αλάπηπμε

ησλ

ηθαλνηήησλ

(γλσζηηθψλ,

ζπλαηζζεκαηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ) ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο
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δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο
έξγν. Ζ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζρεηίδεηαη κε ηελ
απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ην ζρνιηθφ θιίκα, ηε
ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πγεία, ηελ
αθαδεκατθή ηνπ αλάπηπμε, ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ
θηλήηξσλ, ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ, ηε ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη γεληθφηεξα κε φιεο ηεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχπαηδηνχ θαη κεηαμχ φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Υνχπαο,
2010). Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο αθαδεκατθήο πξνζαξκνγήο, ν εθπαηδεπηηθφο
ηεο ηάμεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ εθπαηδεπηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ν ηξφπνο,
κε ηνλ νπνίν, ζρεηίδεηαη θαη αιιειεπηδξά ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο κε ηνπο
καζεηέο ηνπ, επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ηνπο (Baker, 2006).
Αλαθνξηθά, κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ησλ καζεηψλ, ε ππνζηήξημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή ππνζηήξημε πνπ αηζζάλεηαη ν καζεηήο
απφ ηνλ δάζθαιν ζε άιινπο ηνκείο πέξαλ απηνχ ηεο ζρνιηθήο πξνφδνπ, φπσο ηνπ
ελδηαθέξνληνο, ηεο ζπκπάζεηαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ
(Johnson θαη Johnson, 1993, Xνχπαο, 2010), ελψ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,
θαίλεηαη φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή ζρεηίδεηαη
θαη απηή κε ακνηβαίεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Ladd (1990) oη
ζπλνκήιηθνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνιιέο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο
ηφζν ζηελ αθαδεκατθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή. Ζ
πξνζαξκνγή, ινηπφλ, ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν απνηειεί έλα ζχλζεην θαηλφκελν
αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ κεηαμχ ηνπο, φπσο αλαθέξακε
παξαπάλσ.
πλερίδνληαο ηηο ζπζρεηίζεηο, δηαπηζηψζεθε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Σα
απνηειέζκαηά καο επαιεζεχνληαη κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ.
Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πνπ
είλαη ε εγγχηεηα θαη ε ζχγθξνπζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή θνηλσληθή
θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (Αrbeau, Coplan,
Weeks, 2010). Μηα ζηαζεξά, ππνζηεξηθηηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή παξέρεη
αζθάιεηα ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ καζεηή
(Bowlby,1982). Άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, ππνζηεξίδνπλ, φηη ηα παηδηά πνπ
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αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, αλακέλεηαη λα έρνπλ
ελεξγή εκπινθή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπλνιηθή ζρνιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά
είλαη ζεηηθή, ληψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά αζθαιή, αληαπνθξίλνληαη πνιχ θαιά ζηελ
αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε θαη πξνζαξκνγή θαη αλαπηχζζνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δλ θαηαθιείδη ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη ζπλνκήιηθνη, απνηεινχλ
γηα ηα παηδηά ηηο θχξηεο πεγέο ππνζηήξημήο ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Birch &
Ladd, 1997).
Οκνίσο ν Baker (2006) ππνζηεξίδεη φηη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ λνηάμηκν θαη θξνληίδα,
απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επάισηε νκάδα ησλ παηδηψλ, θαζψο
δηακνξθψλεηαη ε εχπιαζηε πξνζσπηθφηεηα ηνπο θαη απνθηνχλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα
λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζρνιηθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Ζ πνηφηεηα ζηε ζρέζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζπλεηζθέξεη ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο
παξάγνληα,

πξφβιεςεο

ηεο

πεξηφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ. Απνηειεί, δειαδή,

αθαδεκατθήο

θαη

θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθήο

πξνζαξκνγήο ηνπ καζεηή, θαηά ηελ ζρνιηθή ειηθία. Αληίζεηα, ε ζχγθξνπζε,
ζπζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
καζεηή θαη έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν, ζε πνιιέο πιεπξέο, ηεο ζρνιηθήο ηνπ δσήο.
πγθεθξηκέλα, επεξεάδεη ηελ

εηθφλα ηνπ παηδηνχ γηα ην ζρνιείν, δεκηνπξγεί

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ζπκνχ, απνμέλσζεο θαη κνλαμηάο ζην καζεηή, έιιεηςε
απηνπεπνίζεζεο θαη επζχλεηαη γηα πνίθηιεο αξλεηηθέο ζρνιηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ζρνιηθή
επίδνζε θαη ελδερφκελε απφζπξζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ,
εμαηηίαο ηνπ ερζξηθνχ θιίκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ
(Arbeau, Coplan,Weeks,2010, Birch & Ladd, 1997, Koomen et al., 2012).
Οινθιεξψλνληαο, ν ξφινο ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή είλαη θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
λα γίλεη αληηιεπηφ θαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν απφερνο ηεο
αιιειεπίδξαζεο, ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζηελ ςπρνθνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ πνηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο απηήο ζρέζεο
έρεη αληίθηππν ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σα ζχγρξνλα πνξίζκαηα ησλ
εξεπλψλ, επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα ζηξνθή ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ
θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Βαζηθφο ππξήλαο κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε
58
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/11/2021 12:50:37 EET - 141.255.77.101

θαιιηέξγεηα ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε έθθξαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. Ζ κειέηε καο, δίλεη κηα
επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκφ, ζηελ θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ πγηή
ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Σα νθέιε απφ έλα ζρνιείν πνπ ελδηαθέξεηαη
θαη θξνληίδεη γηα ηελ πγηή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπ, κέζσ
ησλ ζηαζεξά πνηνηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ, πνπ ρηίδεη καδί ηνπο, θαιιηεξγεί
ην ππέδαθνο γηα ςπρηθά πγηείο ελήιηθεο.
Κιείλνληαο, ζηα πιαίζηα, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο
ησλ παηδηψλ, απνηειεί πξφθιεζε γηα ην ζχγρξνλν ζρνιείν ε δηεχξπλζε θαη ν
εκπινπηηζκφο ηνπ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ αιιαγή
ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ πξνγξακκάησλ
ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ππνζηήξημήο ηνπο ζην δχζθνιν παηδαγσγηθφ
ηνπο έξγν θξίλεηαη απαξαίηεηε, σο ζεκαληηθά πξφζσπα αλαθνξάο ηνπ παηδηνχ ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα. Όπσο πνιχ ραξαθεξηζηηθά αλαθέξεη ν ηππνθξάηεο « θάιιηνλ ην
πξνιακβάλεηλ ή ην ζεξαπεχεηλ»

8.1 Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
Οινθιεξψλνληαο, ηε κειέηε καο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο
ηεο έξεπλάο καο θαη λα παξαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα πεξαηηέξσ κειινληηθέο
εξεπλεηηθέο κειέηεο.
Έλαο πξψηνο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλάο καο είλαη φηη πξνζεγγίζακε ηε
ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν,
ιακβάλνληαο ππφςε καο, κφλν, ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Λφγσ ηνπ
ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, ηνπ πιαηζίνπ εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κειέηεο, δελ
ζπκπεξηιάβακε ζηελ έξεπλα καο ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ίδην ζέκα.
Πξνθεηκέλνπ, λα είλαη εκπεξηζηαησκέλε κηα κειέηε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχκαζεηή θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, είλαη αλαγθαία, ε παξάζεζε
ησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ δπν κέξσλ ηεο παηδαγσγηθήο απηήο ζρέζεο, πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ζπζρέηηζεο. Ζ πξφηαζή καο, ινηπφλ, γηα κειινληηθή έξεπλα,
είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ - καζεηή θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
παηδηνχ ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ζαθήο ζθαηξηθή νινθιεξσκέλε
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εθηίκεζε ησλ αληηιήςεσλ ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ γηα ηε
ζρέζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν.
Έλαο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο καο ήηαλ σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ
εξεπλεηηθνχ καο εξγαιείν, ην νπνίν ήηαλ ε ζπληνκεπκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο
ζρέζεο

εθπαηδεπηηθνχ

καζεηή,

ηνπ

RobertC.

Pianta(1992)

“Student

teacherRelationshipScale–STRS”. Ζ ζπληνκεπκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζρέζεο
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, αλαθέξεηαη, ζηνπο παξάγνληεο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο
ζχγθξνπζεο, ελψ εμαηξείηαη απφ απηήλ ηελ θιίκαθα ν παξάγνληα ηεο εμάξηεζεο, ν
νπνίνο είλαη ελζσκαησκέλνο, ζηελ πην επξεία δηαδεδνκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ
Pianta, (2001). ε κηα κειινληηθή έξεπλα ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ηξηψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή, δίλεη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε
γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή.
Έλαο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο ζηε κειέηε καο, είλαη σο πξνο ηελ
επηινγή ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα καο απνηεινχζε καζεηέο ειηθίαο 912 εηψλ νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζηηο Γ’, Γ’, Δ’ θαη Σ’ ηάμεηο, ελψ ζε κηα κειινληηθή
έξεπλα, ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, πξνθεηκέλνπ
λα έρνπκε πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα
δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ αληηιήςεσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
παηδηψλ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο.
Καηαιήγνληαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ζα κπνξνχζαλ λα
εθαξκνζηνχλ ζε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο
αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο, ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ
πηνζεηεί ηηο πξαθηηθέο ηεο πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Rogers, ηεο νπνίαο νη
βαζηθέο ζπληζηψζεο

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο είλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε

θαηαλφεζε, ε γλεζηφηεηα θαη ε άλεπ φξσλ απνδνρή, κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε
επάξθεηα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.
Οη ζχκβνπινη ςπρηθήο πγείαο ή άιινη επαγγεικαηίαο πγείαο εθαξκφδνληαο ηελ
πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Rogers, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ηε
ζπκβνπιεπηηθή

ηνπο

ππνζηήξημε

ζην

δηδαθηηθφ

έξγν

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ,

πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηαρεηξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε επάξθεηα ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη απηφ ζα έρεη
αληαλάθιαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο.

60
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/11/2021 12:50:37 EET - 141.255.77.101

Βηβιηνγξαθία
Διιελφγισζζε
Γηαβξίκεο,Π.(2002). Δλδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή καζεηψλ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σνκέαο
Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
Γθφηνβνο,Α.(1995): Παηδαγσγηθή Αιιειεπίδξαζε Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσληθή
Μάζεζε ζην ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg.
Eγθχθιηνο ηνπ ΤΠΔΠΘ (5/10/2005). «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ». ΤΠΔΠΘ.
Καςάιεο, Α. (1988). Παηδαγσγηθή ςπρνινγία. Αδειθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε
Λενληαξή,Α.(1996): Απηναληίιεςε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Μαηζαγγνχξαο,Ζ.(2000):Ζ ζρνιηθή ηάμε: Υψξνο–Οκάδα–Πεηζαξρία.
Μέζνδνο.Αζήλα.
Μαηζαγγνχξαο,Ζ. (2003). Ζ ζρνιηθή ηάμε – Α’ Σφκνο. Αζήλα.
Μπακπάιεο, Θ. - Γαιαλάθε, Δ. - ηαχξνπ, Ν.Α. (2007). Ζ δσή ζηε ζρνιηθή ηάμε:
χλδεζκνη κεηαμχ ππνζηήξημεο, ζπλεξγαζία θαη ζρνιηθήο απηνεθηίκεζεο. Δπηζηήκεο
Αγσγήο, 2, 35- 50.
Μπίθνο,Κ.(2011): Κνηλσληθέο ρέζεηο θαη Αιιειεπίδξαζε ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Θεζζαινλίθε: Επγφο
Μπίθνο,Κ.Γ.(2004 ). Αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε .
Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα .
Μπίκπνπ –Νάθνπ,Η & ηνγηαλλίδνπ , Α. ( 2006). Πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ςπρνιφγσλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, Αζήλα : Σππσζήησ
Νηθνιφπνπινο, Β.Η. (2008). Σν ζρνιηθφ θιίκα ζην Διιεληθφ ζρνιείν: Δκπεηξηθή
κειέηε ζε κα- ζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη Γπκλαζίνπ. Μεηαπηπρηαθή
Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Σκή- κα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ. ρνιή Αλ- ζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ.
Ξσρέιιεο,Π. (1999) . Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή. Θεζζαινλίθε : Αθνί Κπξηαθίδε.
Παζηαξδήο,Γ.(2001).Σν ζρνιηθφ θιίκα – Θεσξεηηθή αλάιπζε θαη εκπεηξηθή
δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ. Αζήλα: Σππσζήησ
Υνχπαο,Η. (2010). πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηαζέζηκν
ζην
61
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/11/2021 12:50:37 EET - 141.255.77.101

URL:http://www.syllogosperiklis.gr/ep_bima/epistimoniko_bima_13/15e26.pdf
(Ζκεξνκελία Πξφζβαζεο:5/1/2015).

Ξελφγισζζε
Ang,R.P.(2005). Development and validation of the Teacher-Student Relaionship
Inventory using exploratory and confirmatory factor analysis. The Journal of
Experimental Education,74,55-73.
Arbeau,K.A.,Coplan R.J., & Weeks,M.(2010).Shyness,teacher-child relationships,and
social-emotional adjustment in grade 1.International Journal of Behavioral
Development .
Baker,J.A.(2006).Contributions of teacher-child relationships to positive school
adjustment during elementary school.Journal of school Psychology,44,211-229.
Βeattie,A.(1996). The health promoting school: from idea to action. ην Α.Scriven &
J. Orme (eds), Health promotion: Professional Perspectives. London: Μacmillan
Press.
Βirch,H.&Ladd,G.(1997).The Teacher-Child Relationshipand Children’s Early
School Adjustment. Journal of School Psychology,35,61-79.
Βowlby,J.(1982). Attachement and loss:Retrospect and prospect. American Journal of
Ortho-psychiatry,52,664-678.
Buhs,E.S.(2005). Peer rejection,negative peer treatment and school adjustment :self
concept and classroom engagement as process. Journal of School Psychology,43,407424.
Corsaro, W. ( 2005) . The sociology of childhood ( 2nd ed). Thousand Oaks, CA: Pine
Forge Press.
DiLalla,L.F.,Marcus, J.L., & Wright-Phillips, M.V.(2004). Longitudinal effects of
preschool behavioral styles on early adolescent school performance. Journal of School
Psychology,42,385-401.
Dowling, E. (2001) . Θεσξεηηθφ πιαίζην : Μηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε απφ θνηλνχ ζε
παηδηά κε εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα . ην Δ. Dowling & Osborne , E. (eds), Ζ
νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν : Μηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε απφ θνηλνχ ζε παηδηά κε
πξνβιήκαηα . Αζήλα: Gutenberg
Edwards, R. (2002). Introduction : Conceptualising relationships between home and
school in children’s lives. ην R. EDWARDS (e.d), Children , Home and School :
Regulation, autonomy or connection. London: Routledge/Falmer

62
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/11/2021 12:50:37 EET - 141.255.77.101

Hamre,B.K., & Pianta ,R.C.(2001).Early teacher-child relationships and the trajectory
of children’s school outcomes through eight grade. Child Development,72,625-638.
Howes, C. - Phillipsen, L. - Peisner-Feinberg, E. (2000). The consistency of perceived
teacherchild relationships between preschool and kindergearten. Journal of School
Psychology, 38, 113-132.
Hughes,J.N.(2011).Longitudinal effects of teacher and student perceptions of teacherstudent relationship qualities on academic adjustment.The Elementary School
Journal,112,38-60.
Hymel, S. - Comfort, C. - Schonert-Reichl, K. - McDougall, P. (1996). Academic
failure and school dropout: The influence of peers. In: J. Juvonen - K.R. Wentzel
(Eds.), Social motivation: Understanding children’s school adjustment, pp. 313-345.
New York: Cambridge University Press.
James, A.& James, A.L.(2004).Consrtucting Childhood: Theory, Policy and Social
Practice, Palagrave Macmillan.
Johnson, D.W. - Johnson, R.T. - Buckman, L.A. - Richards, P.S. (1985). The effect of
prolonged implementation of cooperative learning on social support within the
classroom. Journal of Psychology, 119, 405-411.
Johnson, D.W. - Johnson, R.T. (1993). Validity of the quality of school life scale: A
primary and second-order factor analysis. Educational and Psychological
Measurement, 53, 145-153.
Kesner.J.E.(2000).Teacher characteristics and the
relationships.Journal of school Psychology,28,133-149.

quality

of

Koomen,M.Y.,Verschueren,K.,Schooten,E.,Jak,S.&Pianta,R.C.(2012),
School Psychology,50,215-234

child-teacher

Journal

of

Kurtz, Z.(2003). Outcomes for children’s health and well-being. Children & Society,
17, 173-183.
Ladd,G.W.(1990).Having friends,keeping friends,making friends,and being liked by
peers in the classroom :Predictors of children ΄s early school adjustment ?Child
Development,61,1081-1100.
Parker,J.G., & Asher,S.R. Friendship and friendship quality in middle childhood
Pederson, E. - Faucher, T.A. - Eaton, W.W. (1978). A new perspective on the effects
of first grade teachers on children’s subsequent adult status. Harvard Educational
Review, 48, 1-31.
Pettit, G.S. - Clawson, M.A. - Dodge, K.A. - Bates, J.E. (1996). Stability and change
in peerrejected status: The role of child behavior, parenting and family ecology.

63
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/11/2021 12:50:37 EET - 141.255.77.101

Merrill-Palmer Quarterly, 42, 267-294. Howes, C. - Phillipsen, L. - Peisner-Feinberg,
E. (2000). The consistency of perceived teacherchild relationships between preschool
and kindergearten. Journal of School Psychology, 38, 113-132
Pianta,R.C.(1994).Patterns of relationships between children and kindergarten
teachers .Journal of School Psychology,32,15-31
Pianta,R.C.,&Steinberg,M.(1992).Teacher-child relationships and the process of
adjusting to school.In R.C.Pianta (Ed.),Beyond the parent:Σhe role of other adults in
children’s lives. New directions for child development(pp.61-79).SanFrancisco,CA:Jossey-Bass.
Pianta,R.C., Steinberg,M.S., & Rollins,K.B.(1995). The first two years of
school:Σeacher-Child relationships and deflections in children’s classroom adjustment
.Development and Psychopathology,7,298-312.
Prout, A.(2002). Researching Children as Social Actors: an Introduction to the
Children 5-16 Programme, Children & Society,16,67-76.
Rogers, C.R. ( 1961/2006). Σν γίγλεζζαη ηνπ πξνζψπνπ. Αζήλα: Δξεπλεηέο.
Rey,R.B.,Smith,A.L.,Yoon,J.,Somers,C.,&Barnett,D.(2007).Relationships
between
teachers and urban African American children:The role of informant.School
Psychology International,28,346-364.
United Nation’s (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations: Νew
York.
Valiente,C., Lemery-Chalfant,K., Swanson,J., & Reiser, M. (2008). Prediction of
children’s academic competence from their effortul control, relationships, and
classroom participation. Journal of Educational Psychology, 100, 67-77.
Weare, K. & Gray,G. (2000). Ζ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο
ζην ζρνιείν (επηκ. Κ. ψθνπ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

64
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/11/2021 12:50:37 EET - 141.255.77.101

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ

Κλίμακα μέηρηζης ηης ζτέζης εκπαιδεσηικού-μαθηηή – Σύνηομη θόρμα
Robert C. Pianta

Φφλο Παιδιοφ: ________________________________________ Δάςκαλοσ/α:
___________________________ Τάξθ:_________

Παπακαλώ επιλέξηε ηην θπάζη πος ζαρ ανηιπποζωπεύει ζηον παπακάηω πίνακα, ανάλογα με
ηην ζσέζη πος έσεηε με αςηό ηο παιδί. Χπηζιμοποιείζηε ηην παπακάηω κλίμακα , κςκλώζηε ηην
καηάλληλη θπάζη για ηο κάθε ανηικείμενο .

Ουδζτερα,
Σίγουρα δεν ιςχφει

Όχι πραγματικά

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

Όχι βζβαια

1. Μοιράηομαι μια ςτοργικι, ηεςτι ςχζςθ με αυτό το παιδί.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

Όχι βζβαια
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1

2

3

4

5

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

2

1

2. Αυτό το παιδί και εγώ μαλώνουμε μεταξφ μασ.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,
Όχι βζβαια

5

4

3

3. Όταν είναι αναςτατωμζνο, αυτό το παιδί, μοιάηει να αιςκάνεται άνετα με εμζνα

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

4

5

Όχι βζβαια
1

2

3

4. Αυτό το παιδί, δεν αιςκάνεται άνετα με τθν φυςικι επαφι από εμζνα.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

2

1

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

Όχι βζβαια
5

4

3

5. Αυτό το παιδί, εκτιμά τθν ςχζςθ του/τθσ με εμζνα.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,
Όχι βζβαια
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1

2

3

4

5

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

4

5

6. Όταν επαινώ αυτό το παιδί, νιώκει υπεριφανο.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,
Όχι βζβαια

1

2

3

7. Αυτό το παιδί μοιράηεται αυκόρμθτα, πλθροφορίεσ για τον εαυτό του/εαυτό τθσ.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

4

5

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

2

1

Όχι βζβαια
1

2

3

8. Αυτό το παιδί εφκολα κυμώνει με εμζνα.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,
Όχι βζβαια

5

4

3

9. Είναι εφκολο για μζνα να ςυναιςκάνομαι / καταλαβαίνω τα ςυναιςκιματα απ’
αυτό το παιδί.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

4

5

Όχι βζβαια
1

2

3
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10. Αυτό το παιδί, κυμώνει ι αντιδρά μετά από μια τιμωρία.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

2

1

Όχι βζβαια
5

4

3

11. Να αςχολοφμαι με αυτό το παιδί, απορροφά όλθ μου τθν ενζργεια.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

2

1

Όχι βζβαια
5

4

3

12. Όταν αυτό το παιδί είναι ςε κακι διάκεςθ, ξζρω ότι ζχουμε μια δφςκολθ μζρα.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

2

1

Όχι βζβαια
5

4

3

13. Τα ςυναιςκιματα αυτοφ του παιδιοφ ςτο πρόςωπο μου, είναι απρόβλεπτα ι
μποροφν να αλλάξουν ξαφνικά.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

Όχι βζβαια
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5

4

3

2

1

14. Αυτό το παιδί είναι καχφποπτο ι χειριςτικό προσ εμζνα.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

2

1

Όχι βζβαια
5

4

3

15. Αυτό το παιδί, μοιράηεται ανοιχτά τα ςυναιςκιματα του/τθσ και τισ εμπειρίεσ του
με εμζνα.

Σίγουρα δεν
ιςχφει

Όχι πραγματικά

Ουδζτερα,

Κάπωσ Ιςχφει

Σίγουρα Ιςχφει

4

5

Όχι βζβαια
1

2

3

 1992 Pianta, University of Virginia.
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Κλίμακα μέτρηςησ προςαρμογήσ παιδιού

Santrock & Warshak, 1979

Παρακαλώ επιλζξτε μια φράςθ, από τθν παρακάτω κλίμακα , που πιςτεφετε ότι ιςχφει για το
ςυγκεκριμζνο παιδί. Χρθςιμοποιείςτε τθν παρακάτω κλίμακα και κυκλώςτε τθν κατάλλθλθ φράςθ,
για το κάκε αντικείμενο.

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

16. Είναι ευτυχιςμζνοσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

17. Φοβάται νζα πράγματα

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1
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18. Παίρνει μζροσ ςε δραςτθριότθτεσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

19. Είναι δυςτυχιςμζνοσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1

20. Είναι αξιαγάπθτοσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

21. Είναι ντροπαλόσ

Σχεδόν ποτζ
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5

4

3

2

1

22. Πειράηει τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

23. Είναι δθμοφιλισ

24. Μοιράηεται με τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

25. Είναι βοθκθτικόσ με τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5
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26. Απειλεί τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1

27. Ακοφει τουσ άλλουσ όταν μιλάνε

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

28. Χτυπάει τα άλλα παιδιά

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1

29. Αγνοεί τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1
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30. Είναι ομιλθτικόσ με τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

31. Περιμζνει τθν ςειρά του

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

32. Μαλώνει με τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1

33. Φλυαρεί με τουσ άλλουσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

34. Η προςοχι του αποςπάται εφκολα
Όχι ςυνικωσ
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Σχεδόν ποτζ

5

4

3

2

1

35. Είναι ςε εγριγορςθ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

36. Λφνει τα προβλιματα μόνοσ του/ μόνθ τθσ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

37. Είναι αργόσ/ι ςτο να μάκει νζα πράγματα ςτο ςχολείο

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1

38. Παραιτείται εφκολα από μια εργαςία όταν αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

5

4

3

2

1
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39. Είναι οργανωμζνοσ/θ

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

40. Τα πθγαίνει καλά ςτο ςχολείο

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

41. Τα πθγαίνει καλά ςτα μακιματα, χωρίσ τθν βοικεια των ενθλίκων

Σχεδόν ποτζ

Όχι ςυνικωσ

Περίπου

Συνικωσ

Σχεδόν Πάντα

1

2

3

4

5

Santrock & Warshak, 1979

Σασ ευχαριςτώ πολφ
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