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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόβλημα της σχολικής επίδοσης έχει απασχολήσει τους μελετητές της παιδείας,

με διαφορετική προσέγγιση, ανάλογη των χρονικών περιόδων και των KOινωVΙKών

αλλαγών.

Οι ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές στη χώρα μας δημιούργησαν συχνές

εlCΠαιδειrrΙKές μεταρρυθμίσεις, σι οποίες είχαν άμεσες επιπτώσεις (κυρίως αρνητικές)

στις μαθητικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να χρειάζονται ερευνητικές παρεμβάσεις,

για να εκτιμηθούν τόσο σι αιτίες, όσο και οι συνέπειές τους.

Η υπέρμετρη ανάγκη για μάθηση αυξημένου &Υκου "γνώσεων", που θα χρειασθούν

σι σημερινοί μαθητές\τριες στο μέλλον, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης τόσο σε

επίπεδο εργασίας, όσο και καθημερινής επικοινωνίας, αύξησε την ..πνευματική"

απαίτηση του σχολείου σε βάρος της σωματικήςάσκησης (και αγωγής).

Όλες σι υπάρχουσες μελέτες γύρω από τη σχολική επίδοση εστιάστηκαν στην

"πνευματική"λειτουργία και τους παράγοντες, που την επηρεάζουν, αφήνοντας έξω

τη "σωματική" ως και αυτή να μην αποτελεί αλληλένδετο και αλληλο-επηρεαζόμενο

στοιχείο της ανθρώπινηςοντόπμας.

Η δυϊστική αντίληψη για το διαχωρισμό "πνεύματος' και "σώματος και ως εκ

τούτου ξεχωριστή εκπαιδευnκή διαδικασία μάθησης και αγωγής, έχει δημιουργήσει

στη νέα γΕVΙά, προβλήματα, τα οποία στη συνέχεια της ζωής τους θα αVΤΙμετωmσOυν

με δυ01Cολία.

Το γνωστικό αVΤΙKείμενO της Φυσικής Αγωγής, το οποίο θα μπορούσε να

λειτουργήσει σφαφικά στο ζήτημα της εκπαίδευσης και αγωγής, ειδικά στην παιδική

και εφηβική ηλικία, φαίνεται, ότι δεν αντιμετωπίζεταισοβαρά, από το ΥΠΕΠΘ τόσο

στον οργανωτικό τομέα (σχολεία -υποδομή), όσο και στο αναλυτικό πρόγραμμα

(περιεχόμενα), έτσι ώστε να έχει τα ίδια θετικά αποτελέσματαγια όλα τα παιδιά.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί αφ' ενός μεν "έλλειμμα" Υύμνασης στους

μαθητές\τριες, με ανάλογα αρνητικά αποτελέσματα στον τομέα της ψυχοσωματικής

τους ιryείας, αφ' ετέρου δε μονομέρεια στην "αθλητική αγωγή" τους, που περιορίζει

ης όποιες προοππκές.
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Δυστυχώς στη χώρα μας η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης, δεν έχει

αντιμετωπισθεί από την πολιτεία ακόμη ικανοποιητικά, ώστε οι υπάρχουσες διαφορές

που εκπορεύονται από τη διαστρωμάτωση του πληθυσμού, να καθίστανται βασικός

παράyovτας της μάθησης και της επαγγελματικής πρooπnκής των νέων.

Η συσχέτιση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της σχολικής επίδοσης είναι το

πεδίο στο οποίο κινείται αυτή η εΡΎασία, και ειδικότερα στο "σωματικό" τομέα της

αγωΥής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των μαθητών\τριών είναι σύμφωνα με την πολιτεία ίδια σ' όλα τα

σχολεία. Άρα και η επίδοσή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να είναι

η αυτή, ανεξάρτητα από τη στρωματική ή γεωγραφική διάρθρωσή τους. Σ' αυτό το

σημείο στηρίχθηκε η υπόθεση της έρευνας που έγινε σ' ένα μεγάλο δείγμα (1204

παιδιών) της ΣΤ' τάξης δημοτικών σχολείων.

Η εργασία έχει δύο κατευθύνσεις, αφού σι παράγοντες διαστρωμάτωσης

(ανεξάρτητες μεταβλητές), που μελετήθηκαν ήταν τόσο στον τομέα της κοινωνικής

κατάταξης των σχολείων (δημόσια και ιδιωτικά). όσο και της γεωγραφικής

κατανομής τους (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές).

Η επίδοση των Σωματικών Κινηηκών Ικανοτήτων αποτέλεσε τον παράγοντα

(εξαρτημένη μεταβλητή), μέσω του οποίου έγινε η σύγκριση - συσχέτισή τους σε

συνάρτηση με το KOινωVΙKό στρώμα., τη γεωγραφική περιοχή και το φύλο των

παιδιών.

Στα κεφάλαια Ι, 11, ΠΙ, περtλαμβάνoνται τα θέματα που σχετίζονται με :

α) την κοινωνική διαστρωμάτωση, και ειδικότερα τις KOινωVΙKές συνθήκες των

στρωμάτων στη χώρα μας, από τη δημιουργία τους μέχρι τη σημερινή διαμόρφωσή

τους.

β) τη δημογραφική εξέλιξη στο γενικό επίπεδο του πληθυσμού και στον ειδικό χώρο

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) την οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη και διαμόρφωση των κοινωνικών

στρωμάτων, καθώς και ης μορφωτικές καταβολές τους.

δ) τη διαμόρφωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας, με ειδική αναφορα στην

πρωτοβάθμια., όπως και τη σχέση της με τη κοινωνική διαστρωμάτωση του

πληθυσμού.
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ε) τη Φυσική Αγωγή, ως γνωστικό αvnKείμενO της εκπαίδευσης και το ρόλο που αυτή

έχει στην αγωγή των παιδιών της αναπτυξιακής ηλικίας (4-12, προσχολική και

βασtκή εκπαίδευση).

στ) τα Αναλυτικά Προγράμματα και ειδικότερα της Φυσικής Αγωγής του δημοτικού

σχολείου, με αναφορά στο σημερινό ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, που απετέλεσε

και το πλαίσιο επάνω στο οποίο στηρίXτ/KΑV σι μετρήσεις της έρευνας (πριν και μετά

την ετήσια εφαρμογή του).

Στο κεφάλαιο ΙV γίνεται η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχετικά με τη διαμόρφωση

του πλαισίου της έρευνας (δείγμα, test, αξιοπιστία. - εγκυρότητα).

Στο κεφάλαιο ν παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δεδομένων και τα αποτελέσματα

κατά κατηγορία και φύλο.

Στο κεφάλαιο Vl περιλαμβάνεταιη συζήτηση και τα συμπεράσματα.

Στο τέλος της εργασίας υπάρχει η βιβλιογραφίαπου χρησιμοποιήθηκεστη διαδικασία

αυτής της έρευνας, καθώς επίσης και η περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά.
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Ι·ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔIΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ

Ι.Α. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩ'ΗΚΗΣ ΔIΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ

Η κοινωνική διαστρωμάτωση απσrελεί βασικό παράγοντα μελέτης και ανάλυσης

κάθε κοινωνίας τόσο Ύια τη γενική εξέλιξή της όσο και τις ατομικές διαφοροποιήσεις

των μελών της σε σχέση με την KOινωΝUCΉ, επαΥΥελματική, μορφωτική και

πολιτισμική τους ανάπτυξη.

Οι κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες δημιούργησαν τον αγώνα για την επιβίωση, την

εξέλιξη και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Τα άτομα είναι ενταγμένα μέσα στον

πολιτισμό ως μονάδες όπου η συμμετοχή τους καθορίζεται ανάλογα με την θέση τους

στην κοινωνία και την αγω-rή, που έλαβαν, λ&Υω της συγκεκριμένης κοινωνική τους

θέσης (Carboni C. 1982, σ.58)

Η θέση του ατόμου, ως μέλους τ/ζ κοινωνίας καθορίζεται από την ηλι~ το φύλο,

τη μόρφωση και το επάΥΥελμα., τα οποία προσδιορίζουν τη στρωματική του κατάταξη

με το συγκεlφιμένο ρόλο.

Οι κοινωνικές θέσεις ορίζονται σε προσαπτόμενες και επιτυγχανόμενες και

ερμηνεύOντCΙΙ ως εξής «Προσαπτόμενες είναι ΟΙ θέσεις, οι οποίες εκχωρούνται στ'

άτομα, ανεξάρτητα των διαφορών και των ικανοτήτων τους.

Οι επιτυyχαvόμενες θέσεις, απαιτούν ειδικά προσόντα....Δεν προσάπτονται στ'

άτομα με τη γέννησή τους, σJJiJ. παραμένουν κενές και καταλαμβάνονται με το

συναγωνισμόκαι την ατομι"'ϊΊ προσπάθεια» (ΑυγερινόςΘ. 1983, σ.69).

AvάJ..oΎα με το κοινωνικό σύστημα ενισχύεται ή όχι η δυνατότητα στα άτομα να

ταυτίζουν τις επιτυγχανόμενες θέσεις με τις προσαπτόμενες, λLryω της κοινωνικής

τους κατιηωΥής και προέλευσης_

Η καταγωγή προοιωνίζει τις θέσεις, που θα καταλάβει κάποιος σrη κοινωνία, αφού ο

πλούτος και το όνομα είναι βασικά εφόδια για την ΕΠιτυχία., σε αντίθεση με τη φτώχια

η οποία περιορίζει αισθητά τις πιθανότητες.
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Η κάθε θέση μέσα σ' ένα κοινωνικό σύνολο δεν είναι αυτόνομη αλλά βρίσκεται σε

άμεση συνάρτηση με κάποιες άλλες, όπως τον εκπαιδευπκό με τους μαθητές, τον

εργοδότη με τους Εργαζόμενους. τον πατέρα - μητέρα με τα παιδιά

(AUΓερινός Θ. 1983,0.69).

Οι εΠΙτυΥχανόμενες θέσεις σ' ένα ιcοινωvncό σύστημα διαρκούν μια συγκεκριμένη

περίοδο και μετά τις καταλαμβάνεικάποιος άλλος, καθώς επίσης ένα άτομο μπορεί

να έχει ταυτόχρονα δύο ή και περισσότερες KOινωVΙKές θέσεις (ιcα(1ηyητής,

συνδικαλιστήςκαι μέλος αθλητικού σωματείουΧ

Η κάθε θέση δωθέτει συγκεκριμένο κύρος το οποίο αvτανακλάταιστη 'Κοινωνία και

προκαθορίζει τη λειτουργία του ατόμου, που την κατέχει (παππάς, καθηγητής

πανεπιστημίουκλπ.).

Επίσης κάποια κοινωνικάσύμβολα αυξάνουν το κοινωνικό κύρος του ατόμου που τα

κατέχεΙ., όπως το καλό αυτοκίνητο,το μεΥάλο σπίτι, η θαλαμηγόςκ.λ.π.

(όπ. Π. 0.70).

Οι κοινωνικές θέσεις αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τ/ν κοινωνική ένταξη των

ατόμων στο στρωματικό και ταξικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και

λειτουργούν και το οποίο καθορίζΕΙτο συγκεκριμένο κοινωνικό status*.

Ο καθορισμόςτ/ς κοινωνικήςτάξης και της κοινωνικήςδιαστρωμάτωσηςτων μαζών

παρουσιάζειπολλές αvrιyνωμίες, οι οποίες διαχρονικά οριοθεηΊθηκαν μέσα από nς

διαφορεηκέςκοινωV10Wyικέςθεωρίες (fοουκcWiςΚ 1987, ο 147-169)

Σε κάθε κοινωνία μπορούμε να διακρίνουμε στρώματα ή τάξεις τα οποία

αποτελούνται από άτομα με ίδια χαρακτηριστικάεπάγΎελμα, οικονομική κατάσταση.

ΤΟ σίγουρο είναι, ότι για την ταξική κατάταξη βασικό ρόλο έχει η προσωπική άποψη

των ατόμων, που γίνεται συνειδητά, ενώ για τη διαστρωμάτωση η ένταξη γίνεται

επιστημονικά και οι ευρισκόμενοισ' ένα συγκεκριμένο στρώμα δεν το γνωρίζουν.

STA11)S σημιm'εΙ ένα σύμiliγμα δΙKωωμάrων και κα{}ηκόντων. Πj)Oνομίω\' Κα/ urιcr,φεώσεων

(BoHomore Β.Τ 1974. σ_226-227)_
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«Η θεωρία της διαστρωμάτωσης. που προέρχεται κυρίως απο την αμερικάνικη

σχολή κοινωνιολογίας, ορίζει την κοινωνική θέση με ορισμένα εξωτερικά προς το

άτομο αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, το

επίπεδο του εισοδήματος, το κοινωνικό γόητρο» (Καφφές Γ 1999, 0_83).

Κατά κάποια άποψη το στοιχείο της κοινωνικής στρωμάτωσης είναι καθαρά

οικονομικό. Αυτό φαίνεται στον Αριστοτέλη ο οποίος ορίζει τον κοινωνικό

διαχωρισμό σε δύο τάξεις, την τάξη των ευπόρων και την τάξη των απόρων. Οι

πρώτοι είναι φύσει εξOυσιάζOVΤες, και οι δεύτεροι φύσει αρχόμενο1., μαζί με τους

δούλους. Ακόμα ο Αριστοτέλης θεωρεί αυτονόητο ότι οι κοινωνικές ανισότητες ήταν

από τη φύση προσδιορισμένες (DahrendorfR. 1986, σ.355).

Ένας παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να εξεταστεί ως προς τη διαμόρφωση Τα/ν

στρωμάτων, που συγκροτούνται από διαφορεηκές τάξεις στην ιστορική διαδικασία,

είναι ότι αυτές (οι τάξεις) οργανώνονται σε ξεχωριστά και αντίρροπα πολιηκά

κόμματα (Λύφας Α. 1993, σ.18).

·Ισως είναι αναγκαίο να πούμε ότι η βασική διαφοροποίηση μπορεί να είναι για το

στρώμα και την τάξη, η συνείδηση, που έχουν τα άτομα για το που ταξικά

ωσθάνοvtαι, ότι ανήκουν.

~τη Ρώμη η διαίρεση των πολιτών γινόταν σε πατρικίους, οι οποίοι μονοπωλούσαν

rην πολιτική εξουσία και σε πληβείους.

Οι δύο σύγχρονες αντυφοσωπευτικές θεωρίες στρωμάτωσης είναι του Μαρξ και του

Βέμίτερ, όπου η έννοια της στρωμάτωσης καθορίζεται με βάση τη θέση που κατέχουν

τα άτομα μέσα σ' ένα σύστημα παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης.

Κατά τον Μαρξ, «στο επίπεδο σvyκεκριμένων κοινωνιών η ταξική διάρθρωση δεν

τφοβάλλει καθαρά., μια και ενδιάμεσες και μεταβατικές βαθμίδες συγκαλύπτουν

...τα ακριβή όρια ανάμεσα στις τάξεις» (Μοσχονάς Α. 1998, σ.247).

Υπάρχει μια βασική διαφορά στη θεωρία του Μαρξ από αυτή του Βέμπερ σ' ό,π

αφορά την ταξική στρωμάτωση μιας κοινωνίας και η οποία αναφέρεται στο επίπεδο

και στον τρόπο διαβίωσης (Μοσχονάς Α. 1999, σ.21).
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Κατά τον Μαρξ ΟΙ κοινωνικές τάξεις πρέπει να ορίζονται στο επίπεδο παραγωγής,

ενώ κατά τον Βέμπερ επικεντρώνεται στο επίπεδο της αγοράς.

Οι βασικές αρχές που αναλύουν διαχρονικά τα συστήματα κοινωνικής στρωμάτωσης

είναι τρεις :

η κοινωνική τάξη (social c!ass),

η κλειστή ή νομοκατεστημένηομάδα (st.tu, grOUp),

και η ομάδα δύναμης (power grΟUΡ),ή το κόμμα (Bonomore Τ. 1974, σ.38).

Ακόμη εξελ1.ΚTtXά η κοινωνική διαστρωμάτωση παρουσιάζεται με τη μορφή των

συστημάτων,« όπως για παράδειγμα η δουλεία,. η δoυλoπαpoι~ η κάστα, σι

νομοκατεΟτ/μένες τάξεις (πριν τη ΓαλλιΙCΉ Επανάσταση), οι κοινωνικές τάξεις στις

βιομηχανικές Koινωνiες, η ελίτ» (Καφφές Γ. 1999, σ.82).

«Πριν από την εμφάνιση του Kαmταλισμoύ και της βιομηχανίας συναντούμε άλλες

μορφές στρωματώσεως, όπως οι νομοκατεστημένες τάξεις (etats), σι κοινωνικές

ιεραρχίες (rangs), οι επαγγελματικές τάξεις (orders), σι συντεχνίες (corporations), και

mo παλιά ακόμα σι κληρονομικές κάστες» (Gurνitch G 1994, επιμ. Τσαούση Δ.

σ.69).

Τις σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζει μια σύνθετη μορφή στρωμάτωσης. η οποία

είναι κατ' αmό τον τρόπο ένα σύστημα κοινωνικών τάξεων, που διαφοροποιούνται

μεταξύ τους με βάση οικονομικά tδεOλoγΙKά, ιοτορικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά

κριτήρια.

Το σίγουρο είναl, ότι υπάρχει πολυεπίπεδη ανάλυση για τη σύλληψη και την

ερμηνεία της έννοιας της τάξης.

Η Κοινωνική τάξη κατά τον Κανελλόπουλο θα μπορούσε να ορισθεί «ως ένα

σύνολο ανθρώπων, που έχουν κατά το μάλλον ή ήπον. ης ίδιες και οπωσδήποτε

οικονομικώς προσδιορισμένες δυνατότητες ζωής και ανάπτυξης» (Κανελλόπουλος

π. 1992, σ.1 56).

Το χ.αραχτηριοτικότερο σχήμα αντικειμενικής ταξικής διαίρεσης είναι εκείνο που

διατύπωσε ο Αμερικανός W. Ι. WARNER (1962) όπως λtεl ο Καφφές.
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Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει τρείς τάξεις: την άνω, τη μέση, και τη κάτω,

Κάθε μω από τις τρεις αυτές τάξεις χωρίζεται σε ανώτερη και κατώτερη με

αποτέλεσμα να πρo1Cύπτει ουσιαστικά μια εξαμερής διαίρεση (Καφφές 1999,0.62

63).

Ο Κάρλ Μαρξ ενώ στο Κομουνιστικό Μανιφέστο αναφέρει δύο τάξεις (εύποροι και

προλετάριοι), στην «18 Μπρυμέρ του Λουδοβίκου - Ναπολέοντος Βοναπάρτη,

αναφέρεται σε πέντε κοινωνικές τάξεις

l.τους Αγρότες,

Ζ.τους Προλετάριους

3.τους Μικροαστούς

4.τους Αριστοκράτες γαιοκτήμονες

5.τους Κεφαλαιοκράτες αστούς» (Δερτιλής Γ. 1996, 0.153-154).

Κατά τον κλασικό Μαρξισμό το καθοριστικό πεδίο για τη διαμόρφωση των τάξεων

και της ταξικής δομής είναι ο καταμεριομός εργασίας (Λύτρας Α. 1993, σ. 16).

Κατά τον Μ. Weber με τον όρο κοινωνική τάξη «νοείται ένα σύνολο ατόμων που

έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό στη ζωή τους, που εκφράζεται αποκλειστικά σε

οικονομικά συμφέροντα, οριζόμενα από την κατοχή αγαθών ή τη δυνατότητα

εξασφάλισης εισοδήματος 'Και διαμορφώνεται στο πλαίσιο της αγοράς εμπορευμάτων

ή εργασίας (Weber Μ. 1972, σ.181).

Κατά τον Πουλαντζά οι κοινωνικές τάξεις μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνον ως

ταξικές πρακτικές, στο πλαίσιο της πάλης των τάξεων (Μελετόπουλος Μ. 1999,

σ.47).

Εάν προσπαθούσαμε να δώσουμε κάποιο ορισμό για την 'Κοινωνική τάξη

λαμβάνovτας υπ' οψιν την ψuΧ.oλσyία, αυτός μπορεί να περιγραφόταν ως ακολούθως

Η κοινωνική τάξη, μπορεί να είναι το συναίσθημα (συνείδηση) κάθε ατόμου για το

που αυτός ανήκεΙ, δηλαδή μια αποδοχή - ταύηση ανώτερη από ότι είναι στην

πραγματικότητα.(ΒeΙΙanονa Β. 1977, σ.38).
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Εκείνο που χρειάζεται προσοχή στην αναφορά για τις κοινωνικές τάξεις είναι η

αποφυγή του λάθους που γίνεται με τους όρους πσλιπκές τάξεις, νομικές τάξεις,

οικονομικές τάξεις (Gurνich G. επιμ. Τσαούση Δ. 1994, σ.70).

Το σίγουρο είναι ότι οι τάξεις δεν είναι νομικά κατεστημένες τάξεις, υποχρεωτικές

ομάδες, ή οικονομικά συγγενή σύνολα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο.

Αυτά που θα πρrnει σίγουρα να εξετάζονται στην ανάλυση της έννοιας κοινωνική

τάξη είναι η ηλικία., το φύλο, το επάγγελμα, η περιουσία, η κατοικία και η

εκπαίδευση (όπ. π. 0.74).

Ο όρος «τάξη» χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες με την σημασία της

καηnορίας ή της στρωμάτωσης(διαστρωμάτωσης).

Στην πρώτη σημασία η κοινωνική τάξη έχει αυστηρά όρια, ενώ στην δεύτερη τα όριά

της είναι ευμετάβλητα.

Και στις δύο όμως περιπτώσεις η κοινωνική τάξη περιλαμβάνει άτομα ή οικογένειες

που έχουν περίπου την ίδια θέση (status) ή γόητρο (prestige).

Με την είσοδο στον εικοστό πρώτο αιώνα οι κοινωνικές τάξεις έχουν χάσει τα

οΡοθετικά εκείνα στοιχεία του 19"'" αιώνα.

Στη μεταβιομηχανική Κοινωνία οι τάξεις λέγονται, στρώματα, κατηγορίες, ελίτ,

ομάδες, που έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και Ηθικό φtλoσoφΙKό πλαίσιο.

Κατά τον Πουλαντζά οι κοινωνικές τάξεις μπορούν να προκύπτουν όχι μόνο από την

οικονομική πλευρά, αλλά και από το ίδιο το κράτος.

<<Το ίδιο το Κράτος μπορεί να εmβάλει ή και να διασπά τα κοινωνικά στρώματα και

να δημιουργεί τάξεις. Η πολιτική πρακτική επενεργεί στην δομή ενός κοινωνικού

σχηματισμού με σκοπό τον μετασχηματισμό της» (Μελετόπουλος Μ. 1999, σ.46).

Ο Πουλαντζάς αρνείται την αντίληψη ότι στο κράτος λειτουργεί η δυαδική αντίληψη

της ταξικής πάλης, δηλαδή μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων.
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Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι ένας κοινωνικός σχηματισμός σιryκΡOΤείται από πολλούς

τρόπους παραΥωΥής, πρcryενέστεpOιχ; και νεώτερους και αυτό έχει ως συνέπεια τη

δημΙΟΨΥία μιας πολύπλοκης κοινωνικής δομής, με ΠOΙKv..ς τάξεις και μερίδες

τάξεων (Μελετόπσυλος Μ. 1999, 0.53).

Οι περισσότερες κριτικές στον κλασικό μαρξισμό για τη θεωρία των τάξεων

στρέφονται τόσο στο επίπεδο της εννοιολόΥησης της «τάξης» όσο και στη βασtκή

αvτiλη'fΠI για το περιεχόμενο και τη δυναμική της ταξικής δομής σης καπιταλιστικές

Koινωνiες (Λύτρας Α 1993, 0.22).

Κατά τον Gurνich η βάση των κοινωνικών τάξεων είναι ο ρόλος που αυτές παίζουν

στην παραγωγή, στην οικονομία. και στη διανομή των οικονομικών αγαθών.

Ο ρόλος αυτός Kαθoρiζει το επiπεδo ζωής, την ταξική ουνείδηστ, την ιδεολοΥία, την

κουλτούρα και την πολιτική στάση των τάξεων εκείνων των οποίων ή ύπαρξη

εκδηλώνεται με την πάλη που διεξάγουν αναμεταξύ τους και με τον αγώνα τους για

την εξουοία (Gurνich G. επψ. Τοασύστ Δ. 1994, ο. 80-8 Ι ).

Η σχέση του στρώματος και της τα...~ς με τους τρόπους και τα μέσα κοινωνικής

προσαρμογής και κοινωνικοποίησης των ατόμων είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό το

οποίο πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της εχπαίδευσης και της μόρφωσης σε μια

κοινωνία.

Το κοινωνικό στρώμα σχετίζεται με την εκπαίδευση στο βαθμό, που το πρώτο

επηρεάζει το δεύτερο, στη οχέστ μαθητής - σχολείο - επίδοστ.

Κατά τον Parsons, η κοινωνική στρωμάτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι

αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιoλό~σης διαφοροποιημένων κοινωνικών θέσεων.

ΥπάρχεΙ., παρατηρεί ακόμα ο Parsons, μια ολοένα και πιο εμφανής σ..(έση μεταξύ

κοινωνικού "status", ενός ατόμου και της σχολικής του επίδοσης (Parsons Τ. 1959,

μετ. στο Φρογκουδάκη Α. Korνωνιo),σyία της Εκπαίδευστς, εκδόοεΙζ Παπαζήστ

1985,0.252-254).
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Κατά μια άποψη το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι

«ο ουσιαστικός δημιουργός της αγωγής και της εκπαιδεύσεως. Δεν μπορούμε να

εwoήσoυμε την παιδεία έξω από το κοινωνικό πλαίσιο» (Τζάνη Μ. 2000. 0.14).

Τα ερωτήματα γύρω από την κοινωνική στρωμάτωση και ανισότητα και Ειδικότερα

την προέλευσή τους, είναι ερωτήματα πολύ παλιά και σιryκ:αταλέγOνται σε εκείνα,

που απασχόλησαν περισσότερο τις επιστήμες του ανθρώπου από τη γένεσή τους.

«Είναι ερωτήματα που συναντάμε στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τους

θεολόγους του Μεσαίωνα., τον Rousseau, τον Marx, και τον Engels, μέχρι τον Parsons

και τον Dahrendorf ... .Για τον Πλάτωνα, η απόκτηση πλούτου και επομένως

ανώτερης κοινωνικής θέσης είναι θέμα που συναρτάται με «εκ φύσεως» ιδιότητες

και ικανότητες.... .Για τον Dahrendorf, η κοινωνική ανισότ/τα είναι συστατικό

στοιχείο των αvθρώmνων κοινωνιών, που γνωρίζουν ένα οποιασδήποτε μορφής

σύστημα κοινωνικής στρωμάτωσης... Ανισότητα όμως σημαίνει κέρδος του ενός σε

βάρος του ά:λ/.ου. Με την έννοια αυτή, κάθε σύστημα κοινωνικής στρωμάτωσης

εμπεριέχει το σπέρμα της διαμαρτυρίας ενάvnα στις αρχές του και κατά συνέπεια και

το σπέρμα της υπέρβασής του. Υπέρβαση όχι όμως της ανισότητας, riJ.J.JJ ενός

συγκεκριμένου συστήματος κοινωνικής στρωμάτωσης. » (Καλτσούνη Χ. 1998,

σ.69-74).

Η κοινωνική ανισότητα., θα πρέπει να θεωρείται, όη είναι βασικό χαρακτηριστικό της

κοινωνικής στρωμάτωσης και κατά συνέπεια και των κοινωνιών. Εάν πιστεύουμε ότι

ακόμα και σήμερα μπορούμε να την εξαλείψουμε σίγουρα θα θεωρηθούμε

ουτοmστές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι κοινωνικοί αγώνες για τη βελτίωση της

"θέσης" του ατόμου πήγαν χαμένοΙ,. απεναντίας εάν αναλΟ'Υιστούμε πως ήταν οι

συνθήκες ζωής και εργασίας στο προηγούμενο αιώνα και πως είναι σήμερα ,ασφαλώς

θα διαπιστώσουμε τις σημανηκές ωφέλιμες προόδους υπέρ των κοινωνικά

.,αδύναμων και ασθενέστερων στρωμάτων".
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Ι.Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔιΑΣΤΡΩΜΑ ΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα από τ/ν απελευθέρωση μέχρι και τους βαλχανικούς πολέμους ήταν μια

υπOανάπrυKτ/ αγροτική κοινωνία με έντονη «ταξική ιεράρχηση». όπου η

κοινωνική ανισότητα μεταξύ των τάξεων ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της.

Μετά τους βαλκανικούς πολέμους ο Βενιζέλος κατάφερε να επεκτείνει τα όρια της

χώρας, να ελευθερώσει τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τα νησιά.

Η δη μογραφική διαφοροποίηση, μέσω του νέου πληθυσμού, ο οποίος είχε και

διαφορετικό «κοινωνικό statυs», λόγω της πρόσμιξης του με άλλες πολιτισμικές

ομάδες, δημιούργησε μια άλλη κοινωνική και οικονομική ανισότητα.

Η περίοδος μετά την Μικρασιατική Καταστροφή μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο

σημαντική στη δημιουργία Τα/ν δομών και σχέσεων καπιταλιστικής κοινωνίας και

διαμόρφωσης των πρώτων μορφών κοινωνικής στρωμάτωσης (Λύτρας Α 1993,

σ.ISΙ).

Η επόμενη χαρακτηριστική περίοδος επηρεασμού της ελληνικής κοινωνικής

στρωμάτωσης είναι αυτή του Μεσοπολέμου, όπου με τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις,

διανέμεται γη σε 250.000 οικογένειες με συνολικό πληθυσμό 840.000 άτομων

(ΔόβαςΓ.1980,σ.52).

Αυτό το γεγονός επέτρεψε τη μεταπήδηση ενός σημαvnKόταΤOυ μέρους των γηγενών

ακτημόνων και ενός μεγάλου τμήματος των προσφυγικών μαζών από τη

Μικρασιατική Καταστροφή, σε καθεστώς μΙΚΡοϊδΙ0κτησίας.

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί η αφετηρία μιας από τις όψεtς του μικροαστικού

φαινομένου στην ελληνική κοινωνία (Λύτρας Α. 1993, σ.158).

Στην περίοδο του Μεσοπολέμου η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, λόγω της

φύσης του εκσυγχρονισμού με τον οποίο ανταναχλάται ο τύπος εΠ1κράτησης των

κεφαλαιοκρατικών σχέσεων, διατήρησε τη μικροαστική κοινωνική δομή στην

ύπωθρο κω τον αγροτικό χαρακτήρα της 01κονομίας (Παπαδόπουλος Π. 1987,

σ2SS).
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Βασικές αίτίες για την προέλευση και διαμόρφωση των κοινωνικών στρωμάτων ή

τάξεων, με ταξncή ή όχι συνείδηση στην ελληνική κοινωνία μέχρι και τον εμφύλιο, θα

πρέπει να θεωρηθούν οι συνεχείς δημαΥραφικές μεταβολές μετά από κάθε πόλεμο και

οι κοινωνικές ανακατατάξεις και ανισότητες, που αυτός κάθε φορά επέφερε.

Με την αποχώρηση των κατακτητών από τ/ χώρα το Ι 944 ξέσπασε ο εμφύλιος

πόλεμος, ο οποίος απoσυvέθεσε ακόμη περισσότερο τον κοινωνικό ιστό.

Οι κοινωνικές μεταβολές και ΟΙ οικονομικές εξελίξεις ήταν αποτέλεσμα της

παραγωγικής αποδιάρθρωση ς, που γίνεται στη διάΡΚΕια του πολέμου και της

εμφύλιας κρίσης (Τσσυκαλώ; Κ. 1987, σ.28-31).

Θα πρέπει να εκτιμηθεί σ' εκείνη την περίοδο επίσης και ο παράγοντας

«εκπαίδευση», ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης, που είχαν τα μέλη ενός

στρώματος ή μιας τάξης σ' αυτή.

Κατά το ΒερΥόπουλο, στη διάρκεια της κατοχής, του εμφυλίου και των πρώτων

μετεμφυλιακών χρόνων δημιουργείται η νέα ελληνική αστική τάξη με τη

διαμόρφωση νέων καινοφανών ομάδων νεόπλουτων (Λύτρας Α. 1993, σ.Ι J6).

«Σίγουρο είναι ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελληvική κοινωνία γνώρισε

KιvηΤΙKότητα*, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση νέων KOινωVΙKών στρωμάτων»

(Καφφές Γ. 1999, σ.93).

Κατά tovWilliam McNei! (1978) η μεταπολεμική περίοδος στην Ελλάδα είναι μια

περίοδος ραγδαίων KOινωVΙKO-OΙKOνOμΙKών αΜαγών, μια περίοδος

«μεταμόρφωσης», όπως χαρακτηριστικά την αποκαλεί ο γνωστός ιστορικός

(Λύτρας α. 1993, σ.173).

----------------------------------------------------------------

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚJNHTΙΚonπΑ «χαρακτηρίζουμε στην ιωινωνιoλσyiα κάθε μακροπρόθεσμη

αλλαΥή της κοινωνιΚ"ής θέσης ενός ατόμou ή μιας ομάδας ανθρώπων. Αυτή η αλλαΥή μπορεί να είναι

της κοινωνικής κατάστασης ή της κοινωνικής περιοχής που ζει κανείς. Στην JqXίπη περίπrωση έχouμε

κάθετη ιcινητικότητα (προς τα πάνω ή προς τα κάτω). στη δεύτερη οριζόΥηα κινητικότητα

(μετα1C\νήσεις μαζών προς την πόλη - αστυφιλία - ή Προς την επαρχία) (ΑυΥερινός Θ. Ι 983. σ.78).
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Η μαζική μετακίνηση ταυ πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές στα αστικά κένφα,

ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. προκάλεσε ριζικές κοινωνικο-οικονομικές

αλ/αγές (Φiλιας Β. 1974, σ.47).

Κατά τον Τσουκαλά αυτές 0\ σΧλαγές επηρέασαν σημαντικά την ελληvυeή

μεταπολεμική στρωμάτωση τόσο σε οικονομικό επίπεδο (παραγωγή), όσο και σε

επiπεδσ ιδεολογίαςκαι εκπαίδευσης(τσουκαλάς Κ. 1986, σ.59).

Η εσωτερική μετανάστευση από την ύπαιθρο, ιcupίως προς την περιφέρεια της

AπtΚής και της θεσσoλιJνίκης διαφοροποίησε σε μεγάλο βαθμό τη σχέση Aστυcoύ,

HμιασnKOύ. και Αγροτικού πληθυσμού.

Η εξωτερική μετανάστευση επηρέασε σημαντικά τον αγΡOΤΙΙCό πληθυσμό, αφού ήταν

η πλειοψηφία στο σύνολο των απOδημOύVΤων. ώστε είχε ως αποτέλεσμα την

αλματώδη μείωση της παραγωγής.

Υπάρχει όμως και ένας ενδιαφέρων παράγων, που θα πρέπει να τονιστεί και ο οποίος

έχει να κάνει με την αποστολή εμβασμάτων από το εξωτερικό (μετανάστες) στις

αγροτικές οικογένειες, που επηρέαζε σημαντικά τον παρασιησμό στον αγΡΟΤΙΧ:ό

τομέα της οικονομίας.

Το 1940 ο Αστικός πληθυσμός ανruφοσώπευε το 32,8% στο σύνολο. το Ι 961 το

43,3%. το 1975 υπερβαίνει το 53%. το 1981 φθάνει το 58.1%. και το 1991 είναι

58.8%. Ειδικότερα στην Αθήνα το ποσοστό από 18% το 195 Ι έφθασε το 3 Ι % το

1981 και 35% το 1991 (ΚυρlαζήΝ.1995,σ.7).

Ο Αγροnκός πληθυσμός, που το 1940 ήταν 52.4%. το 1975 δεν υπερβαίνει το 35% το

1981 το 27.4% και το 1991 έφθασε το 28,4%του (Ο.Ε.Π.) (Παπαδόπουλος Π 1996,

σ.I7).

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν και τις Hμιασt1Kές περιοχές που παρουσιάζουν καθαρή

μείωση πληθυσμού. με αποτέλεσμα το 199 Ι ο Hμιασt1Kός πληθυσμός στο σύνολο τ/ς

χώρας να περιορισθεί στο Ι 2.8%.
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«Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο σε 12 από S5 πόλεις της χώρας η ωtασχόληση στη

μεταποίηση καλύπτει ποσοστό πάνω από 40%. Σης άλλες πόλεις υπερέχει ο

λεγόμενος τριτογενής τομέας οικονομικής δραστηριότητας.

Ένα ποσοστό μεταξύ 47% και 55% των μετακινούμενωνπρος τις επαρχιακές πόλεις

αγροτών απορροφάται στις υπηρεσίες, τις μεταφορές και το εμπόριο.

Η περιφέρεια Πρωτευούσης, που είναι ο βασικός άξονας ασnKOπσίησης σε ένα

ποσοστό γύρω στο 70%, απασχολεί μόνο ένα 30-35% των μετακινούμενων στη

μεταποίηση.

Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί, ότι η μερική ή ολική έλλειψη απασχόλησης, η

ανεπάρκεια του χαμηλού κλήρου και το αντίστοιχο χαμηλό Εισόδημα, ήταν αρχικά οι

αποφασιστικοί λόγοι εξόδου από τη γεωργία (μεταξύ 85% και 90% των

περuπώσεων)>> (Φiλιας Β. 1991, σ.73).

Η ερήμωση της επαρχίας δεν οφείλεται μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και σε

άλλους παράγοντες όπως η έλλειψη εκπαιδευτικής υποδομής (Γυμνάσια, Τεχνικές

σχολές), η ακόμη και η έλξη της ψυχαγCΥΓίας και της κοινωνικής διαφοροποίησης,

που αναγκάζει ης οικογένειες σε συνολική μετακίνηση.

Οι εσωτερικοί μετανάστες δεν εγκαταλείπουν σε ανriθεση με τους εξωτερικούς

μετανάστες τ/ν αγΡοΤΙκή τους περιουσία, με αποτέλεσμα να συμπληρώνουν το

εισόδημά τους από τα παραγόμενα αγαθά (π.χ. λάδι).

Ο παράγοντας οικογένεια, τα κοινωνικά ήθη και έθψα, που υπήρχαν στην ύπαιθρο

και τα οποία μεταφέρονται στην πόλη, θα πρέπει να εκτιμώνται σε μια μελέτη

διαμόρφωσης της ελληνικής στρωμάτωσης, η οποία στις «μεταπολεμικές εξελίξεις

χαρακτηρίζεται από τ/ν αναπαραγCU'yή των μικροαστικών στρωμάτων»

(Λmρας Α. 1993, σ.170).

Κατά γενική εκτίμηση η ελληνική οικογένεια και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον

παραμένει ο κυρίαρχος μηχανισμός διαμόρφωσης ιδεολογίας και ταξικής συνείδησης.
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Βασική αιτία επηρεασμού και διαμόρφωσης μεταπολεμικά των κοινωνικών

στρωμάτων στην Ελλάδα ήταν η οικονομική βοήθεια του Σχεδίου Mάpσ~ που

έδωσε η Αμερική στην κατεστραμμένηΕυρώπη για την ανοικοδόμησή της.

Τη βοήθεια αυτή λαμβάνει και η Ελλάδα, όπου μεγάλα οικονομικά κονδύλια

μεταφέρονται στη χώρα ,τα οποία καταλήγουν σε νέους δραστήριους ανθρώπους οι

οποίοι βρίσκονται εκτός της «καθεστη""ίαςτάξης» (Λύτρας Α. 1993, 0.150).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέα «τζάκια» τα oπolα στη συνέχεια

ενσωματώνονται στην ήδη υπάρχουσα «οικονομική τάξη» των παλιών αστικών

στρωμάτων.

Στη συνέχεια η Ελλάδα συνδέεται με την Ε.ο.κ. όπου σ' αυτή την περίοδο έχουμε

και τη μεγάλη οικονομική μετανάστευση στις χώρες της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να

αλ/άξει η οικονομική και κοινωνική σύνθεση της χώρας.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας των

σuvταγματαρχών ήταν καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης και επηρεασμού της

νέας κοινωνικής στρωμάτωσης.

Η δικτατορία επιτάχυνε την πολιηκοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση των φοιτητών,

οι οποίοι αποτέλεσαν «το κυρίαρχο πολιτικό, και οικονομικό «status» της

Ελληνικήςκοινωνίας»(ΦiλlOς Β. 1991,0.83).

Ο παράγοvtας «δικτατορία» λειτούργησε καταλυτικά στην παιδεία και στις

γενικότερες εκπαιδευτικές μεταβολές, οι οποίες στα τελευταία είκοσι χρόνια

προκάλεσαν σημαvtικές αJ..λαγές στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου.

Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν γρηγορότερα σε αλλαγές της κοινωνικής στρωμάτωσης

και της δημιουργίας διαφορmκής ταξικής συνείδησης μεγάλου μέρους του

πληθυσμού, ειδικότερα της νέας γενιάς (00. π. 1991, ο. 84).

Η αναπαραγωγή των μικροαστικών στρωμάτων στις τελευταίες δεκαετίες, γίνεται

στις πόλεις με την ανάπτυξη του ατομικού κεφαλαίου στη μεταποίηση, το εμπόριο

και τις υπηρεσίες, που υποδηλώνει και την ασθενή φύση των αντίστοιχων

δραστηριοτήτων, από την άποψη της παραγωγικής ικανότητας.
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Όλοι οι ΠΡοαναφέρομενοι παράγοντες. δημιούργησαν ένα σιryιcεκ:ριμένo πλαίσιο,

μέσα στο οποίο KινήθηΙCε η κοινωνική στρωμάτωση στη μεταπολεμική ελληνική

κοινωνία.

Ένα μεγάλο ποσοστό των μετακινούμενων προς τις πόλειζ, το οποίο δεν

απορροφήθηκε οικονομικά, λειτούργησε αυξητικά στον παρασιτισμό και στη

διάρθρωση της απασχόλησης στις πόλεις.

Οι μετακινούμενοι στις πόλεις δεν μπόρεσαν να αποβάλουν την ταξική τους

καταγωΥη και να ενσωματωθούν στα κοινωνικά χαραKτ/ριστΙΊCά του νέου

περιβάλλοντος. Αυτό oφεiλεται στην αδυναμία αποκοπής από τους αγροτικούς

τόπους προέλευσης και στη δυσκολία οικονομικής και κοινωνικής προσαρμοΥής στην

πόλη.

Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό θα μπορούσε να θεωρηθεί η αλλα-γή προτύπων

κατανάλωσης και παραγωγής που επέβαλε το μοντέλο της σύγΧΡΟ\ηζ κοινωνίας τα

οποία λειτουργούν διαμορφωτικά στα πληθυσμιακά στρώματα των αστικών κέντρων

(Βεργόπουλα Κ. 1984, Μουζέλη Ν. 1987, Πέτρα Τζ 1985).

Τα σημερινά μικροαστικά στρώματα είναι νεοπαγή δημωυργήματα και δεν έχουν

καμία σχέση με τα μεταπολεμικά. «Αυτά τα στρώματα συγκρΟΤ/θηκαν από

πληθυσμούς πρωτογενούς προέλευσης και πέρασαν απευθείας στον τομέα της

παροχής ιmηρεσιών.

·Ενα μικρό ποσοστό KιVΉt1ηKε στη μεταποίηση, ης κατασκευές και την ενέργεια, που

δεν υπερβαίνει το 300,/0 του συνολικού ποσοστού μετακίνησης.

Η μικροϊδιοκτησία στα μικροαστικά ελληνικά στρώματα αποτελεί βασικό οικονομικό

και ταξικό παράγοντα, κάπ που σπανίζει σε ευρωπαϊκό κοινωνικό επίπεδο»

(Φίλιας Β. 1991, σ.82).

Η εκπαίδευση των μετακινούμενων στρωμάτων στις μεγάλες πόλεις με δυνατότητα

πρόσβασης Οτ/ν γνώση «επηρέασε τη μετέπειτα πορεία τους, η οποία Οτ/ συνέχεια

λειτούργησε καταλυτικά στη διαμόρφωση ταξικής συνείδησης» (Τζάνη Μ.1983,

σ.115).
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Ακόμη και «από την ιδιοκτησία κατοικιών και καταστημάτων, που αν και δεν

αποτελούν εστία ενεργούς δραστηριότητας εν τούτοις είναι πηγή προσόδου και

αξιοποιήσιμη περουσιακή βάση για τα μεσαία και κατώτερα στρώματα»

(Λύτρας Α. 1993, σ.170).

Από τη Μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα έχουμε έντονη κοινωνική διαφοροποίηση

της ελληνικής κοινωνίας, αφού η γενική οικονομική πρόοδος συνετέλεσε, ώστε

μεγάλες κοινωνικές ομάδες να μετακινηθούν σε διαφορετικά στρώματα.

Η εκπαίδευση ως σημαντικός παράγοντας, που δίνει τη δυνατότητα για κοινωνική και

επαγγελματική κινητικότητα των ατόμων μέσα στη κοινωνική διαστρωμάτωση,

φαίνεται ότι επηρέασε και τις ελληVΙKές εξελίξεις.

Αυτό όμως δεν απέκλεισε και τη δημιουργία ακαδημαϊκού προλεταριάτου (άνεργοι

πτυχιούχοι), το οποίο δεν μπόρεσε να ξεφύΥει από το στρώμα προέλευσής του.

MεταπOλΙΤEιmKά νέα επαγγέλματα εμφΑVΊΖOVΤαι, σι μικρομεσαίες εmχεφήσεις

αυξάνονται συνεχώς δημιουργώντας νέα κοινωνικά σύνολα., το εμπόριο ανθεί, ο

γεωργικός τομέας συρρικνώνεται διαρκώς και γενικά εμφανίζεται μια μεγάλη

ανατροπή της ταξικής σύνθεσης της ελληνικής κοινωνίας.

ΤΟ 1980 η Ελλάδα γίνεται πλήρες ισόnμO μέλDς της Ε.ο.κ. το οποίο εmφέρει μεγάλη

οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο κοινωνικό σύνολο των αγΡοτών.

Στην περίοδο αυτή παρατηρείται η μεγαλύτερη τάση εισαγω-rής ξένων κεφαλαίων,

που επενδύονται κατ' εξοχήν στη βιομηχανία.

Επίσης δημιουργούvtαι πολλά κίνητρα, που ευνοούν την ανάπτυξη αυτής της τάσης,

ενώ παρά),ληλα υπάρχει ειδική ευνοϊκή αντιμετώπιση των παραγόμενων προϊόντων

στην Ελλάδα από την Ε.ΟΚ (Λύτρας Α. 1993, σ.166).

Όλες αυτές οι οικονομικές εξελίξεις μεταβάλλουν άρδην και την κοινωνική σύνθεση

της χώρας και ξεπερνούν τον ταξικό χαρακτήρα του ελληνικού λαού, (έστω και αν το

Κ.ΚΕ. συνεχίζει να ομιλεί περί ταξικού διαχωρισμού).
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Αυτό κυρίως έγινε μετά τη xoύvr~ επειδή τα κόμματα αναγκάσθηκαν να ξεπεράσουν

τη σαφή ταξucή τους ιδεολογία και απευθύνονται Ύενικά σης μάζες γιατί αυτές έχουν

αποβάλλει την ταξική συνείδησή τους. Δηλαδή, τα κόμματα ακολουθούν ru; μάζες

και αντίθετα.

Η εμφάνιση του Π.Α.Σ.Ο.Κ., το οποίο συγχεντρώνει αριστερούς και Kενtp<OOυς

ψηφοφόρους διαρρη'(Vύει πλήρως την ταξική συνείδηση.

Τα ΠOλιτu<ά κόμματα, εκτός κ.κ.ε, απευθύνονται πλtoν προς όλους τους Έλληνες,

ώστε ο κοινωνικός διαχωρισμός στηρίζεται τώρα στα κοινωνικά στρώματ~ που

ιεραΡΧOύVΤαι, βάση της οικονομικής τους ευρωσriας, χωρίς να έχουν τη σχετική

συνείδηση της τάξης.

«Η επιστημονική έρευνα, σε ό,τι αφορά την κοινωνική διαστρωμάτωση στην

Ελλάδα μεταπολεμικά, δεν είναι αρκετή σε βαθμό, που θα μπορούσαμε να

προσδιορίσουμε τόσο τον τρόπο ζωής αυτών των στρωμάτων, όσο και των μεταξύ

τους ανισοτήτων, καθώς και των αντιθέσεων που προκύπτουν από αυτές»

(Καλτοούνη Χ. 1998,0.78).

Η διαμορφωθείσα στρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας με τις μορφές και την

πορεία ανόδου του επιπέδου ταξικής συνειδητότητας, δε δημιούργησαν κοινωνική

πόλωση μεταξύ τους.

Η μ1KρoϊδΙOKτησί~ο τριτογενής τομέας παραγωγής, ο μεΥάλος αριθμός ανεξάρτητων

εργαζομένων, η πρόσβαση στην εκπαίδευση κω τη γνώση μεγάλων ΚΟ1νωV1κών

στρωμάτων, ο.1πολογεί στ1ς ημέρες μας τη δ1αφοροποίηση της στρωμάτωσης της

ελληνικής κοινωνίας.

Σήμερα ΟΙ απόψεu; ΎlΟ. την ΚΟ1νωνική δ1αστΡωμάτωση στην Ελλάδα μπορούν να

ομαδοποιηθούνστους εξής τύπους;

«Ι. Αστική αντίληψη με τις εξής παραλλαγές.

α. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα ιδιοκτητών, πλούσιων, επιχεψημαnών, με κυρίαρχο

χαρακτηΡ1στικό την ανοδικού τύπου ΚΟ1νωV1κή 1C1νηΤ11cότητα, στην «ανΟ1κτή»

μεταβιομηχαV11Cή ΚΟ1νωνία.
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β. Στην Ελλάδα δεν κυριαρχούν τα μονοπώλια, α.λλi.ι η μικρομεσαία ιδιοκτησία, είναι

η χώρα των αγροτο-μικροαστών.

Υ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τάξεις με την κλασσική έννοια του όρου, αλλά μόνον

επαγγελματικές ομάδες, ελίτ και η κινητικότητά τους.

2. Μικροαστική αντίληψη με τις εξής παραλΜγές.

α. Στην Ελλάδα δεν rupIαpXEi η ε!'Υατική τάξη, αλλά η μικροαστική (τάξη). η χώρα

αποπρολεταριοποιείται στο βαθμό που αποβιομηχανοποιείται, δεν κυριαρχεί η

καπιταλιστική παραγωγή, αλλά η μικρή παραγωγή, δεν επικρατεί η βιομηχανία, μα ΟΙ

υπηpεσiες.

β. Στην Ελλάδα παρατηρείται κοινωνική σύγχυση, ασάφεια, ρευστότητα,

aπρoσδιoριστία των ταξικών θέσεων, άνοδος της αυτοκατανάλωσης, άνθηση του

οικογενειακού μικροαστισμού, αποπρολεταροποίηση.

3. Μαρξιστική αντίληψη.

Η Ελλάδα αποτελεί χώρα μέσου επιπέδου ανάπτυξης των καπιταλιστικών

παραγωγικών δυνάμεων, όπου από αριθμητική θεώρηση ιcυριαρχεί και αναπτύσσεται

πολύμορφα η εργατική τάξη, χώρα όπου οικονομικά και πολιπκά αναπτύσσονται τα

μονοπώλια και όπου κυρίαρχος τομέας από την άποψη της διάρθρωσης των

παραγωγικών δυνάμεων είναι η βιομηχανια και όχι οι υπηρεσίες» (Παπαδόπουλος

Π. 1986, σ.24).

Σύμφωνα με το Βεργόπουλο η Ελ/άδα «είναι ένας KOινωVΙKός μετασχηματισμός

του περιφερειακού καπιταλισμού, που σε μεγάλο βαθμό η κυριαρχία του

καπιταλιστικού τρόπου παραγωΥής βασίστηκε στον ιδιαίτερο τύπο ενσωμάτωσης της

γεωργίας.

Η μορφή της μικρής αγροτικής εκμετάλλευσης, που βασiζεται στην προσωπική

εΡΎασία του αγρότη και των συμβοηθούντων μελών της ΟΙΚΟ'Υένειας, αποτελεί τον

κύριο μοχλό ενσωμάτωσης της γεω!'Yiας» (Βε!'Υόπουλος Κ. 1971, σ.210-211).
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Κατά τον Τσουκαλά η ερμηνεία για τα αγροτικά στρώματα και nς ταξικές σχέσεις

στον αγροτικό τομέα καθορίζοVtαι άμεσα από το σύσπιμα της έγγειοι; ιδισΙCτησίας, η

οποία διαμορφώθηκε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως τη Μικρασιατική

καταστροφή (Τσουκαλάς Κ. 1982, σ 67-72).

Το φαινόμενο της ιδωκτησίας αποτέλεσε τον βασικό μοχλό διατήρησης και

επιβίωσης μέχρι σήμερα του αγροτικού τμήματος της υπαίθρου αν και απετέλεσε το

μεγαλύτερο ρεύμα αστυφιλίας στη δεκαετία του 60-70.

Κατά τον Ρήγο παρουσιάστηκαν μεΥάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των αγροτών 

παραγωγών με σημεία τριβής την έκταση και το είδος των καλλιεργειών, αλλά και

ανάμεσα σε ακτήμονες κω μικροϊδιοκτήτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην

επιδιωχθούν κοινοί στόχοι και διεκδικήσεις, μέσω της δημιουργίας ευρέως αγροτικού

κινήματος (Ρήγος Α. 1992, σ.1 5 Ι).

Η ερμηνεία ως προς τη διαμόρφωση της αγροτικής στρωμάτωσης δεν μπορεί να γίνει

ολοκληρωμένα ωτό τους διάφορους μελετητές όπως (το Μουζέλη, Βεργόπουλο,

Ρήγο, Σβορώνο, Τσουκαλά κ.α.), αφού καθένας απαντά αποσπασματικά στο ερώτ/μα

της ιστορικής εξέλιξης και κοινωνικής συγκρότησης του αγροτικού χώρου, δηλαδή

της διαμόρφωσης σιryκεκριμένων KOινωVΙKών τάξεων και στρωμάτων (Μοσχονάς Α.

1998, σ.268-273).

Το εργατικό στρώμα στην Ελλάδα, από πλευράς στατιστικής εμφανίζεται το 1971

γύρω στο 42.7%, το 1976 στο 46.8% και το 1981 στο 48.6% του (σΕ.η) χωρίς να

γίνεται διάκριση μεταξύ εργατών, που τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και

ανεξάρτητωντεχνιτών (ΠαπαδόπουλοςΠ 1987, σ.170).

Σύμφωνα με τον Σάρλη το εργατικό στρώμα στη χώρα μας «έ'Υινε από αριθμητική

άποψη η πρώτη τάξη τ/ζ εllηνικής κοινωνίας, ενώ το βιομηχανικό προλεταριάτο

αποτελεί το πρώτο σε δύναμη τμημα της εργατικής τάξης. Ακόμα λiηω τ/ζ

τεχνικοεmστημσνικής ανάπτυξης διαμορφώνεται ένα νέο στρώμα...που αποτελείται

από πνευματικάεργαζόμενους. Συμπερασματικάτα εργατικά στρώματατης Ελλάδας

βρίσκονται σε συνεχή ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη, έτσι ώστε να αποτελεί την

κύρια παραγωγική και κοινωνικοπολιτική δύναμη της χώρας μας » (Σάρλης Δ.

1979, σ.31-42).
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Κατά τον Μουζέλη υπάρχει ένας ση μαvτικός αριθμός εργαζομένων σι οποίοι

ευκαιριακά μισθώνουν τις υπηρεσίες τους ως ανεξάρτητοι ή εμφανίζονται ως

μικροεΡγολάβοι και δεν έχουν καταταγεί στα εργατικά στρώματα (Μουζέλης Ν.

1987, σ.65).

Eyιcυpότερη ανάλυση του εργατικού στρώματος θα ήταν ο καταμερισμός σε εργάτες

βιομηχανίας, οικοδόμους, υπσαπασχολούμενους ευκαιριακά Εργάτες, αγρότες οι

οποίοι μετακινήθηκαν στην εΡΎατική δύναμη.

γπολογίζεται, ότι το εργατικό στρώμα καλύπτει το 1\4 περiπoυ του ενεργού

πλψυσμού τ/ς χώρας (Ε.Σ. Υ.Ε. 1992).

Η διερεύνηση των μικροαστικών στρωμάτων παρουσιάζει δυσκολίες ως προς τον

χαρακτηρισμό συγΚΕκριμένων κοινωνικών ομάδων και μόνο από την πλευρά της

στατιστικής μπορούμε να κατατάξουμε σε αυτά τις ακόλουθες κατηγορίες:

«- Επιχειρηματίες και απασχολούμενα πρόσωπα της οικογένειας στη μικρή

βιομηχανία, οι οποίοι κυρίως είναι ανεξάρτητοι τεχνίτες και βιοτέχνες όλων των

κατηγοριών.

- Υπάλληλοι γραφείου δημόσιοι και ιδιωτικοί.

- Απασχολούμενοι με τ/ν παροχή υπηρεσιών σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως

ανεξάρτητοι μΙKρoεπαγγελμαriες.

- Εμποροϋπάλληλοι ή ως μικροί και μεσαίοι καταστηματάρχες, επιστήμονες και

ελεύθεροι επαΥΥελματίες όλων των κατ/γοριών.

ΥπολσΥίζεται ότι στα μικροαστικά στρώματα ανήκουν περίπου 900.000 άτομα με

έντονη ανομοιογένεια, γεγονός που δεν οφείλεται μόνο σε σημαvnKότατες

εισοδημαπκές διαφοροποιήσεις, αJ..λά και σε μεγάλες διαφορές αξιολσΥικής

κλιμάκωσης. Διαφορές, που είναι συνάρτηση του μορφωηκού επιπέδου, τ/ς

απασχόλησης στο δημόσιο ή τον ιδιωπκό τομέα., του εξαρτημένου ή ανεξάρτητου

χαρακτήρα της εργασίας, του επuτέδoυ προσδοκιών και των πραγμαηκών ή

εικαζομένων δυνατοτήτων για κοινωνική καταξίωση» (Φiλιας Β. 1991, σ. 81-82).
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Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των μικροαστικών στρωμάτων στη νεοελληνική

Koινωνiα Ο Τσουκαλάς εκτιμά <<ότι η καθυστέρηση της ανάπτυξης των

παραγΩΓUCών δυνάμεων δεν εμπόδισε την εμφάνιση και τ/ν επέκταση μιας

συμπαγούς αριθμητικά υπολσΥίσιμης μικρής αστικής τάξης στις πόλεις, χωρίς

μάλιστα τη διαμόρφωση αξιόλσΥου π~λεταριάτoυ και την \J'Π.έρμετρη αύξηση των

εξαθλιωμένων περιθωΡΙCΙKών και μετέωρων στρωμάτων» (Τσουκαλάς Κ. 1982,

0.16).

Ο Μαυρής θεωρει ότt η διαμόρφωση τα/ν μικροαστικών στρωμάτων οφείλετε σε αυτή

την ίδια την ανάπτυξη η οποία είναι αποτέλεσμα της διευρυμένης αναπαραγωγής του

καπιταλισμού και στις επιδράσεις που έχει αυτή σε προηγούμενες μορφές παραγωγής

(Μαυρής Γ. 1984,0.9).

Μιa. ξεχωριστή διαστρωματική ομάδα στη χώρα μας μπορούν να θεωρηθούν και σι

διανοούμενοι των οποίων ο αριθμός «στο ~νΙKό διάστημα 1971- Ι 99 Ι αυξήθηΚΕ

σημαντιχά> (ΠαπαδόπουλοςΠ. 1986, ο. 23).

Αυτό ση μαίνει όη μειώθηκε η μopφωnκή ανισότητα χωρίς αυτό να συνεπάγεται και

μείωση της κοινωνικής ανισότητας.

Δίπλα στη μαζικοποίηση της διανόησης ως βασική τάση, διακρίνουμε και την

προλεταΡlΟποίησή της. Βασικοί δείκτες της προλεταριοποίησής της είναι η

χεφοτέρευση της οικονομικής κατάστασης των διανοούμενων, η ανεργία, η

υποαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση και η επέκταση της μισθωτής εργασίας στους

διανοούμενους.

Η ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων διαφοροποιεί κοινωνικο-ταξικά τους

διανοούμενους σε αστούς, μεοαία στρώματα και εργάτες.(όπ. π. 0.25).

Όσον αφορά τη διαμόρφωση του ασnKoύ στρώματος στη μεταπολεμική περίοδο,

ιστορικά θεωρείται ως «νόθα», επειδή δε συμβαδίζει με την ιστορική διαμόρφωση

σης άJ.kς δuπxές χώρες ()Αοοχονάς Α. 1998, 0.276).
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Η ελληvικη ιδιαιτερότητα στη δημιουργία του αστικού στρώματος εχει να κάνει

κυρίως με την υπάρχουσα δυναμική των αστών του εξωτερικσύ και τη σχέση τους με

τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες βασίζονταν σε μια κατάσταση αλληλοϋποστήριξης,

και συνδιαλλαγής σε ό,τι αφορούσε το Εργατικό δυναμικό και τις εγχώριες

παραγωγικές διαδικασίες.

Είναι γνωστό, ότι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες του εξωτερικού επανήλθαν στην

Ελλάδα και διαχεφίστηκαν χρήματα τόσο από τη βοήθεια Μάρσαλ, όσο και από

κρατικές επιχορηγήσεις με τη μορφή δανείων ή επιδοτήσεων για τη δημιουργία

βιομηχανικών μονάδων, με σκοπό τη διαμόρφωση θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον Φίλια «η αστικοποίηση πραγματοποιείται σ' όλη τη γραμμή σαν

εμπορευματοποίηση, όχι σαν εκβιομηχάνιση, ." .έτσι ώστε ο νέος αστισμός να είναι

πλουτοκρατικός και όχι κεφαλαιοκρατικός. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας

είναι ο μεταπρατισμός της νεοελληνικής κοινωνίας, που εδραιώνεται στο πλαίσιο της

εξάρτησης και τροφοδοτεί τη μικροαστικοποίηση. Έτσι τα αστικά στρώματα δεν

συγκροτούν αστική τάξη σαν οικονομικά θεμελιακή τάξη, ιi).)..iJ. συμπιέζονται στη

μικροαστική μΟΡφολο'Υία της μετά επαναστατικής πόλης και αναπαράγουν στάσεις,

όπως ο φετιχισμός της εξουσίας. που ισχυροποιούν την κυριαρχία του κράτους»

(ΦiλιαΒ.198S,σ.97-11O)

ΑνάλσΎη είναι και η θέση του Τσουκαλά ως προς τα αστικά στρώματα, αφού στην

ανάλυσή του κυριαρχούν οι έννοιες της εξάρτησης και του μεταπρατισμού, με

αναφορά στο σύνολο του ελληνισμού στο εσωτερικό και στους παροικούντες εκτός.

Ο ίδ1Ος εκτιμά ότι η αστική τάξη δομήθηκε γύρω από τις σχέσεις εκμετάλλευσης τ/ς

εργατικής δύναμης των εγχώριων αλλά και του εκτός της ελληνικής επικράτειας

εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα η δόμηση της να γίνεται στις εγχώριες

παραγωγικές διαδικασίες, αλλά ο ηγεμονικός ρόλος να βρίσκεται σε τμήματα τ/ς

ελληνικής αστικής τάξης που είχε δευτερεύουσα σχέση με το εσωτερικό σύστημα

παραγωγής (Τσσυκαλά Κ. 1982, σ.246-268).
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Ειδικότερα την τελευταία εικοσαετία με τη διαμόρφωση των νεων διεθνών

οικονομικών σχέσεων (Ε.Ε.), αναπτύχθηκε «ένα κοινωνικό κύκλωμα αστών και όχι

μια αστική τάξη με την κλασσική έννοια, του οποίου σ ρόλος, αν και σημαντικός για

τη σταθεροποίηση του κοινωνικού καθεστώτος στην Ελλάδα, υπήρξε περιορισμένης

σημασίας όσον αφορά την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγΟΟ'Υής

(Βεργόπουλος Κ 1984, σ 550).

Συνολικά σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της ελληνικής στρωμάτωσης ο Μοσχονάς

προσπαθεί να τεκμηριώσει τη θέση, ότι η διαδικασία της διευρυμένης αναπαραγωγής

κεφαλαίου που δυνάμωσε στην Ελλάδα στα χρόνια του Μεσοπολέμου και έγινε

ΙCΥρίαρχη κατά τη μεταπολεμική περίοδο, κύρια κάτω από την επίδραση του ξένου

κεφαλαίου, «εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό όχι ενάντια αλλά μαζί με τη διαδικασία

της απλής αναπαραγωγής, της συντήρησης και ανάπτυξης της μικρής

εμπορευματικής παραγωγής, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της ιστορικής πολιτικής

εξουσίας και των ιδιομορφιών στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού εργασίας»

(Μοσχονάς Α ]998, σ.275-276).

Έτσι εξελίχθηκε ιστορικά μια ιδιόμορφη «μονοπώληση της οικονομίας στην

Ελλάδα, με την έννοια όχι τόσο της συσσώρευσης παραγΟΥΥικού κεφαλαίου αλλά της

συνεννόησης της αστικής τάξης με το κράτος» (όπ. π. 0.278).

Η ελληνική κοινωνική διαστρωμάτωση σήμερα δεν μπορεί να μελετηθεί κάτω από τις

υπάρχουσες θεωρηηκές προσεγγίσεις και αναλύσεις που αφορούν τη σχέση "status"

και τάξη ή στρώμα, αλλά στη βάση της υπάρχουσας σχέσης "status" και κοινωνικής

πραγματικότητας.
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ι.Γ. ΠΛBΘYΣMIAΚOΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΒΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο πληθυσμός (λαός) μαζί με το έδαφος και την εξουσία αποτελούν τα τρία

συσιασnKά συστατικά της ύπαρξης ενός κράτους, στη βάση των οποίων οικοδομείται

η σΡγάνωση και ανάπτυξή τσυ (ΑυΥερινός Θ. 1983, σ.Ι11).

Ο πληθυσμός αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής

εξέλιξης της χώρας σε εθνικό, αλλά. και παγκόσμιο επίπεδο. Το μέγεθος, το φύλο και

η ηλικία σύνθεσής του επηρεάζουν τα καταναλωτικά πρότυπα, τ/ν προσφορά του

ΕΡΎατηcoύ δυναμικού, καθώς και τις παραγωγικές δυνατότητες αυτού. Ο πληθυσμός

συνδέεται άμεσα με την ανάπrυξη, τ/ν άμυνα, το κοινωνικο - ασφαλιστικό σύστημα,

την υγεία και την εκπαίδευση ενός κράτους (Ταπεινός Γ. Kovτoγιώpyης Γ. 1995,

σ29).

Υπάρχουν πολλές παράμετροι, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να προσεγγίσει τα

βασικά χαρακτηριστικά της δημογραφικής πραγματικότητας, καθώς επίσης και οι

διακριτές οπτικές αξΙOλσrήσεις, που μπορεί να είναι αμιγώς ιδεολογικές έως αυστηρά

τεχνοκρατικές.

Ο Πιπερόπουλος θεωρεί ότι η δημογραφία «εξετάζει και συσχετίζει" κατά κανόνα,

τρεις θεμελιακές "μεταβλητές": τις γεννήσεις, τους θανάτους και τις μετακινήσεις

πληl1υσμιαKών σμάδων» (Πιπερόπουλος Γ 1997, σ.214)

Το δημογραφικό θέμα είναι πρόκληση υπαρξιακής φύσεως, που καθορίζει

αποφασιστικά τη σχέση γνώσης της ελληνικής κοινωνίας με το βαθύ κύτταρο των

ιστορικών της αναφορών. Η ποιότητα αυτής της σχέσης είναι ο μονόδρομος, που

μπορεί να συνδέει με ασφάλεια το παρόν και το μέλλον (Σκορδίλης Α. 2000, σ.2).

Η Ελλάδα ιστορικά είναι κοινωνία "προσφύγων" και "ξενιτεμένων", με βασικό

χαρακτηριστικό τις συνεχείς δημογραφικές αλλαγές, εξ' αιτίας των μετακινούμενων

πληθυσμών, που ήταν κύρια συνέπεια πολέμων.
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Η δομή και η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας έχει υποστεί, μέσα στη διάρκεια του

200υ αιώνα, τρεις φορές τουλάχιστον τις επurτώσεις της ραγδαίας κοινωνικής

αλλαγής.

Η πρώτη ήταν στη δεκαετία 1912 - 1922, κατά τη διάρκεια των βαλKαVΙKών πολέμων,

που τελείωσε με τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Έτσι ενώ το 1907 η Ελλάδα είχε 2.631.952 κατοίκους και γEω-yραφιιcή έκταση 63.2 Ι 1

τετραγωνικά χιλιόμετρα, το 1923 βρέθηκε να καλύπτει 127.000 τετραγωVΙKά

χιλιόμετρακαι να έχει πλη&υσμό 6.010.000 κατοίκους.

Η δεύτερη φορά ήταν στη δεκαετία 1940 και 1949, που άρχισε με τα γεγονότα του

Β' Παγκοσμίου Πολέμου (ναζιστική κατοχή της χώρας) και συνεχίστηΚΕ με την

τριετία του αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου.

Η τρίτ/ ανακατάταξη εμπίπτει στη δεκαετία 1958 και 1968, όπου οκτακόσιες

χιλιάδες περίπου Έλληνες και Ελληνίδες μετανάστευσαν σε χώρες της Δυτικής

Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Δυτική Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε η ραγδαία

και ενταηκή ασnKOβΙOμηχάνιση του ελληνικού κοινωνικού συστήματος με την

αθρόα έλευση, εγκατάσταση και λειτουργία ξένων βιομηχανιών και επιχεφήσεων

στον ελλαδικό χώρο και την παράλληλη διεύρυνση των εγκαταστάσεων εντοπίων

βιομηχανιών χαι επιχειρήσεων (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 8\11\2000, σ.δ).

Η δημογραφικ:ή ανάπτυξη της. Ελλ/.δος., λόγω του Β' Παγχοσμίου Πολέμου, του

Εμφυλίου και της μετανάστευσης, μεταβλήθηκε σημαντικά τόσο σε επίπεδο

κατανομής του (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό), όσο και σε κοινωνικό-οικονομικό

επίπεδο, αφού υπήρξαν σημαντικές διαστρωματικές oJ.λαγές.

Έκτοτε ο ελληνικός πληθυσμός έχει μια φυσιολογική ανοδική πορεία με σημαντικές

χωροταξικές μεταβολές ως προς τα σημεία μόνtμης επαΥΥελματικής εγκατάστασης.

Η αστυφιλία στη δεκαετία 1950-1960 άλλαξε ριζικά τη σύνθεση του πληθυσμού σε

ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή του, με αποτέλεσμα την ερήμωση των

αγροτικώνπεριοχών και τη διόγκωση των αστικών κέντρων.
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Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα ΑmΚ"ής και Θεσσαλονίκης προσελκύουν, ένεκα

επαγγελμαπκών δυνατοτήτων και εργασίας (βιομηχανίες), μεγάλο μέρος του

αγροτικού πληθυσμού της χώρας.

Η σχέση του οικονομικά εξαρτημένου πληθυσμού (παιδικού και γεροντικού) προς

τον παραγωγικό πληθυσμό επιδρά αποφασιστικά στο βιοτικό επίπεδο των ατόμων.

Είναι αναγκαίο να εξετάσουμε τις μεταπολεμικές δημογραφικές εξελίξεις, ως προς το

μέγεθος, τη σύνθεση του πλη%σμού κατά φύλο και ηλικία, καθώς και κάθε μεταβολή

που την επηρέασε εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση (Ταπεινός Γ. ,

Κοντογιώργης r. 1995, 0.31-34).

Η χαμηλή γεννητικότητα αυξάνει διαχρονικά το ποσοστό των μεγάλων ηλικιών στο

σύνολο του πληθυσμού και επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας, της

οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, όπως επίσης και τη λειτουργία της αγοράς

εργασίας.

Τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κατοικία, οι σιryKOινωνίες, καθώς επίσης και η

ΟΡΎάνωση του ελεύθερου χρόνου αποκτούν διαφορετικές διαστάσεις και

περιεχόμενο.

Η διάρθρωση του ελληνικού πληθυσμού μεταπολεμικά στο γεωγραφικό χώρο

ανάλογα με το βαθμό αστικοποίησης του, καθώς και τ/ν οικονομική κατάσταση των

κοινωνικών στρωμάτων, είναι δείκτες διαχρονικής διαφοροποίησης τ/ς δομής και

λειτουΡΎίας τ/ζ εκπαίδευσης.

Η γεννητικότητα και η ΘVΗσιμότ/τα μαζί με τη μετανάστευση

(αποδημία - παλιννόστηση) αποτελούν μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα τα βασικά

χαρακτηριστικά της δημογραφικής ανάπτυξης της χώρας, επειδή και οι δύο

παράγοντες βρίσκονται σε συνεχή διαφοροποίηση

Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις του σσΣ.Α. ο πληθυσμός της Ελλάδας που

ξεπερνά τα 65 θα ανεβεί από το 17,1% του έτους 2000 στο 24,6% το 2030,

υπερβαίνοντας έτσι το μέσο όρο των χωρών του OpΎΑVισμOύ αυτού (14,7% και

23,2% αντίστοιχα (Παπαδάκης Μ., Σιάμπος Γ. 1995, σ.29-30).
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Η μεταβολή του πληθυσμού από το 1951 έως και το 1991, καθώς και η

πυκνότητα του σε κατοίκους κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο παρουσίασε την εξής

διαφοροποίηση.

Πίνακας Ι

Πληθυσμός και Πυκνότητα στην Ελλόδα 1951 -1991

Έτος Πληθυσμός Συνολική Μέσος ετήσιος Κάτοικοι κατά

απογραφής απογραφής αύξηση ρυθμός αύξησης% τετρ. Χιλμ.

1951 7.632.801 ........... .. ......................... 57.8

11961 8.388.553 755.752 0.95 63.6

1971 8.768.64] 380.088 0.44 66.5

198] 9.740.4]7 97].776 ].06 73.8

199] ]0.269.074 528.657 0.53 77.8

200] 10.865.000' 402.074'

Σημείωση: Η επιφάνεια της Χώρας ανέρχεται σε 131.957 τετραγωνικά

χιλιόμετρα ΕΣγΕ 1994.

*0. αριθμοίτης απογραφήςτου 2001 είναι ανεπίσημοι όπως ανακοινώθηκαν από

τις εφημερίδες.
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Παρατ/ρώντας τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνουμε, ότι κατά την δεκαετία

1951 - 1961 ο πληE.ruσμός παρουσιάζει μία φυσιολσΥική ετήσια αύξηση του 1%

περiπoυ.Kατά την δειhερη δεκαετία 1961-1971 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης μειώθηκε

δραστικά οε σχέση με την προηγούμενη, λόγω της βαθμιαίας μείωσης της φυσικής

αύξησης και της έντονης αποδημίας.

Στην τρίτη δεκαετία ο ετήσιος αριθμός αύξησης επανήλθε στο Ι % περίπου, γεγονός

που οφείλεται σπιν υπεροχή της παλιwόστησης ένανrι της αποδημίας.

Κατά την τέταρτη δεκαετία ο ετήσιος ρυθμός αύξησης μειώθηκε και πάλι, λόγω της

ελάπωσης της φυσικής αύξησης και του αισθητού περιορισμού της παλιννόστησης

έναντι της αποδημίας.

Ο τελικός αριθμός μεταβολής στο συνολικό μέγεθος του πληθυσμού από το 1951 ως

το 2001 ήταν 3.232.199 (υπολογίζοντας από τα ανεπίσημα στοιχεία την απογραφή

του 2001 περίπου σε 10.865.000) κάτοικο!, ενώ η πυκνότητα από S8 άτομα ιcατά

τετραγωνικό χtλιόμετρO το 1951 αυξήθηκε σε 78 το 1991 (για το 2001 δεν έχουμε

ακόμη στοιχεία για τ/ν πυκνότητα).

Σημαντικές μεταβολές είχαμε και στη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού από το

1951 έως το 1991, αφού ο Αστικός πληΕΝσμός σχεδόν υπερδιπλασιάστηκε, ενώ ο

Ημιαστικός είχε μικρή αύξηση, και ο ΑγΡonκός μειώθηκε κατά το 1\5 περίπου (από

την απογραφή του 2001 δεν έχουμε ακόμη στοιχεία για τη γεωγραφική κατανομή).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πληθυσμός της Ελλάδος κατά Ύεωγραφικές περιοχές

ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤιΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

1951 2.879.994 1.130.188 3.622.619

1961 3.628.105 1.085.856 3.674.592

1971 4.667.489 1.019.421 3.081.731

1981 5.659.528 1.125.547 2.955.342

1991 6.036.660 1.312.774 2.910.466

2001* ••••••••••••••••• ο •• ο ••••••••••••••••••• 0._ ο ••••••• •••••••••••• ,.

ΕΣΥΕ 1994.

* Για το 2001 δεν έχουν δημοσιοποιειθεί ακόμα τα στοιχεία σε σχέση με την

κατανομή του πληθυσμού σε Αστικό, Ημιαστικό και Αγροτικό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ3

Πληθυσμός της EUΆδoς κατά φύλο, από το 1951 - 1991

"Ετος Αμφοτέρων Επί 100 κατοίκων

Απογραφής των φύλων Άρρενες Θή",ις Άρρενες Θή",ις

1951 7.632.801 3.721.648 3.911.153 49 51

1961 8.388.553 4.091.894 4.296.659 49 51

1971 8.768.641 4.286.748 4.481.624 49 51

1981 9.740.417 4.779.571 4.960.018 49 51

1991 10.269.074 5.055.074 5.214.000 49 51

2001* 10.865.000 ............. ••••••••••• ο •• ο •••••••••• ο •• 0 ••••• _ •••• 0.0

ΕΣγΕ 1994.

*Τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2001 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα

από την ΕΣγΕ και το μέγεθος που αναγράφεται στο σύνολο είναι αυτό που

ανεπισήμως ανακοινώθηκε στις εφημερίδες.
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Πληθυσμός κατά Μεγά)."ς Ομάδες Ηλικιών, 1951 - 1991

Η κατανομή του πληθυσμού κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών όπως έως 15 ετών

(παιδικός πληθυσμός), Ι 5 ως 64 ετών (παραγωγικός πληθυσμός) 65 και άνω

(πληθυσμός ηλικιωμένων), έχει ως εξής

Μεταξύ 1951 και 1991 τριπλασιάσθηκε ο αριθμός των ηλικιωμένων (από 514.000 σε

1.432.000 άτομα), ο παιδικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 300.000 περίπου (από

2.200.000 σε 1.914.000 άτομα) και ο παραγωγικός πληθυσμός, παρά το γεγονός ότι

το σχετικό μέγεθός του προς το σύνολο δε μεταβλήθηκε σημαVΤΙKά., αυξήθηκε κατά

δύο εκατομμύρια περίπου (από 4.918.000 σε 6.667.000 άτομα).

«Από τα παραπάνω παρατηρείται μια συνεχής μείωση της φυσικής αύξησης του

πληθυσμού η οποία είναι αποτέλεσμα της μείωσης της γεννητικότητας, που ήταν

συγκρατημένη μέχρι το Ι 980 και επιταχύνθηκε κατά την περίοδο 1981-90, και της

ανόδου του επιπέδου της γενικής θνηmμότητας» (Παπαδάκης Μ., Σιάμπος Γ. 1995,

σ.33-34).

Βασικός παράγοντας που συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη του πληθυσμού στην

Ελλάδα είναι η μεταναστευτική Kί\ι1lση (αποδημία - παλιwόστηση).

Η αποδημία την δεκαετία 1951-1961 ήταν σε υψηλά επiπεδα, αλλά χαμηλότερα από

εκείνα της δεκαετίας 196 Ι -1971. Αντιστρόφως ανάλογη ήταν τις επόμενες δύο

δεκαετίες 1971-1981 και 1981-1991, αφού η μείωση της απoδημiας ήταν σημαντική.

Η αποδημία παρουσιάζει έντονη υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών και η

σύνθεση της ηλικίας δείχνει μεγάλη συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων

20-44 ετών.
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των οικονομικά ενεΡΎών μεταναστών προέρχεται απο

γεωΡΎικά και χεψωνακτικά επαγγέλματα.

Η παλιννόστηση μέχρι το 1974 ήταν μικρότερη σε αριθμητικά δεδομένα απ' ό,τι η

αποδημία, αλλά από το 1975 και μετά ήταν αριθμητικά μεΥαλύτερη με κορύφωση την

τελευταία δεκαετία 1991-2000, όπου έχουμε μεγάλη πaλιwόστηση από Έλληνες της

Ανατολικής Ευρώπης.

Στην περίοδο 195 Ι -1991 ο μέσος ετήσως Ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της χώρας

ανήλθε σε 0,74%.0\ επιμέρουςδείκτες αύξησης έχουν ως ακολούθως

Στ/ν περιφέρεια Πρωτεούσης 2,04%, στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 0,77%, στη

Μακεδονία 0,70%, στην Κρήτη 0,38%, στη Θεσσαλία 0,40%, στην Πε'λοπόννησο 

0,12%, στην Ήπεψο 0,40%, στη Θράκη 0,06%, και στα Ιόνια νησιά και το Αιγαίο 

0,45%, και -Q,390/o αντίστοιχα (Παπαδάκης Μ. ,Σιάμπος Γ. 1995, σ.40).

Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνουμε, ότι σι περιοχές με μεγάλο βαθμό

αστικοποίησης, όπως η Πρωτεύουσα και η Μακεδονία, ).jyyω Αθήνας και

Θεσσαλονίκης, είχαν εντονότερη αύξηση σε σχέση με άλλες περιοχές, ένεκα

έλλειψης μεγάλων αστικών κέντρων.

Σε περιοχές με ΗμUlσt1κά κέντρα υπήρξε μερική αύξηση, όπως την Κρήτη, τη

Θεσσαλία και τ/ν Ήπεφο, ενώ στη Θράκη είχαμε ελάχιστη αύξηση και στην

Πελοπόννησο και τα νησιά, με έντονο το αγροτικό στοιχείο, παρουσιάζεται

σημαντική μείωση.

Στην πρόσφατη δεκαετία παραΤ/ρούνται ευνοϊκές εξελίξεις στα ασθενέστερα

γεωγραφικά διαμερίσματα, όπως στην Πελοπόννησο και στις νησιώτικες περιοχές,

ενώ συνολικά φαίνετα~ ότι έχει αναχαιnστεί η τεράστια αύξηση του πληθυσμού της

Πρωτεύουσας σε βάρος των υπόλοιπων περιφερειών.

«Οι πρόσφατες ευνοϊκές εξελίξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η «αντίσταση»

των περιφερειών είναι πλέον αποτελεσματική, αλλά οι απώλειες του παρελθόντος

είναι τεράστιες με αποτέλεσμα να μην ανατρέπεται το πρότυπο περιφερειακής

κατανομής του πληθυσμού» (Ρόντας Κ. Ι 995, Σ. 7C>-71).
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Βασικός λόγος για τη διατήρηση του πληθυσμού στην περιφέρεια μπορεί να

θεωρηθεί ο τουρισμός, ο οποίος δημιούρ-Υησε θέσεις εpΎασiας σε Ξενοδοχεία,

Eσnατόρια - Ταβέρνες, Καταστήματα τουριστικών ειδών K.a., με αποτέλεσμα οι

παραγωγικές και OΙKOνOμΙΙCές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές να βελτιωθούν.

Με βάση τα πληθυσμιακά σημερινά δεδομένα μόνο οκτώ (8) πόλεις θεωρούνται

Αστικού τύπου (πληθυσμός πάνω από 100.000), όλες οι πρωτεύουσες νομών (εκτός

τις οκτώ), θεωρούνται Ημιαστικού τύπου (πληθυσμό από 10.000 έως 100.000), και οι

υπόλoυrες κοινότητες χαρακτηρίζονται ως Αγροτικού τύπου, αφού πληθυσμιακά

είναι κάτω από 10.000 κατοίκους.

Η δημΟΎραφική εξέλιξη επηρεάζει την κοινωνικσ-σικονομική κατάσταση μιας

περιοχής, εφόσον στις δημογραφικές σλ/.αγές συντελείται παραγωγική αφαίμαξη, με

αποτέλεσμα το παραμένον παραγωγικό ποσοστό να είναι αριθμητικά άνισο από το

συνολικό τμήμα του aπoμένoντoς πληθυσμού (όπ. π. σ.75).

Επίσης, λόγω της δημογραφικής μεταβολής των γεω-Υραφικών περιοχών

παρουσιάζονται και σημαντικές σJWJ.γές στα μαθητικά ποσοστά, ιδιαίτερα στην

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου παρατηρείται γεωγραφική και στρωματική

διαφοροποίηση.

Η σημαντικότερη KOινωΝUCΉ διαφοροποίηση, που έγινε με την οριζόντια κινητικότητα

κυρίως των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων (αγρότες) στα μεΥάλα αστικά κέντρα.,

είναι η δημιουργία ενός ανεκπαίδευτου εργατικού δυναμικού στις περιφερειακές

συνοικίες.

Σ' αυτές τις περιοχές κατοικούν τα οικονομικά ασθενή στρώματα, τα οποία σε σχέση

με τις άλλες κεντρικές περιοχές, παρουσιάζουν διαφοροποιημένα πολιπσμικά και

μορφωτικά χαρακτηριστικά, λόγω της κοινωνικής και γεω-ΥραφιΚ'ής τους προέλευσης.

Σήμερα., αν και έχουν βελτιωθεί αρκετά οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων σ'

αυτές τις περιοχές, κυρίως μέσω τις αναβάθμισης του κοινωνικού και πολιτισμικού

περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν εξαλειφθεί και οι παράγοντες της

διαφοροποίησής τους.
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Ι.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠOΛlΤIΣMIΚH ΛΝΛΠΤΥΞΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΤΛΠΟΛΕΜΙΚΑ

Μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο σι μεγάλες διαφορές στην οικονομική και πολιτισμική

ανάπruξη των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας καθώς επίσης και το

συγκεντρωτικό μοντέλο παρεχόμενης εκπαίδευσης συνετέλεσαν, εκ των πραγμάτων,

στη σχολική ανισότητα, ένεκα της έντονης διαφοροποίησης των κοινωνικών

στρωμάτων.

Η εμφύλια σύγκρουση δημιούργησε ισχυρό κοινωνικό διαχωρισμό των στρωμάτων,

ιδιαίτερα στις γεωγραφικές περιοχές της χώρας που ήταν στο επίκεντρο των

πολεμικών συρράξεων.

Η ιδεολΟ'Υική αντιπαράθεση, που είχε σαν αποτέλεσμα τ/ν εμφύλια σύγκρουση

λειτούργησε για πολ/ά χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης, ως ένας τρόπος

αποκλεισμούτων ατόμων που προέρχονταν από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Η εκπαίδευση στη δεκαετία του 1950-1960 ήταν στρωματικά διαφοροποιημένη, αφού

σης αγροτικές και σης γεωγραφικά δύσκοkς περιοχές (νησlά, ορεινά), η οργάνωση

και λειτουργία των σχολείων έγινε με πολύ αργούς ρυθμούς.

Η οικονομncή και πολιτισμική εξέλιξη στη χώρα μας ήταν διαφορετική στα Αστικά.,

Ημιαστικά., και Αγροτικά διαμερίσματα, 'λόγω της ανισότητας των υποδομών. της

μετανάστευσης και της έλλειψης κοινωνικής πολιτικής.

Το επίπεδο της προσφερόμενης εκπαίδευσης στο Δημοτικό σχολείο με το διαχωρισμό

τους σε κατηγορίες (μονοθέσια, διθέσια. κ.λπ.) κυρίως στις αγροτικές περιοχές, σε

σχέση με τα σχολεία των πόλεων τα οποία είχαν ένα δάσκαλο σε κάθε τάξη, μπορεί

να θεωρηθεί αιτία εκπαιδευτικής ανισότητας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:20 EEST - 52.53.217.230



40

Η οικονομική υποστήριξη των παιδιών από χαμηλά κοινωνικά στρώματα με παροχή

δωρεάν μεταφοράς και σίπσης στο σχολείο, που έγινε μετά τη μεταρρύθμιση του

Ι964 για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν ένα ελλ'lχιστo σημείο σύ'yl<λισης της

εκπαιδειmΚ'ής ανισότητας και ως εκ τούτου όχι σημανηκό (Παπαδόπουλος Λ, 1999,

0.32).

Ακόμη και σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οργάνωση και λειτουργία των

σχολείων, ανάλΟ'Υα με τη γεωyραφU<'ή περιοχή που βρίσκονται, παρουσιάζουν

σημανnKές διαφορές (Φραγκουδάκη Α. 1985,0.76-78).

Οι προσφερόμενεςπολιτισμικές δυνατότητες των παιδιών της περιφέρειας, σε σχέση

με αυτές των ασnKών κέντρων, είναι περιορισμένες και μονομερείς, ώστε δεν

καλύπτουν την ευρύτερη ελληνική κουλτούρα"'.

Επίσης σι εmλoγές και σι ευκαφίες των παιδιών που κατοικ:ούν σε γεωγραφικές

δύσκολες περιοχές και τα οποία προέρχοvrαι κατά πλειοψηφία από τα χαμηλά

οικονομικά και κοινωνικά στρώματα ετναι πολύ λιγότερες από τα παιδιά των πόλεων

και των ανώτερων οικονομικώνκαι κοινωνικών στρωμάτων (Bourdieu 1971, σ.112).

Koι».roύρα·... ΈWoια που αφopiι. τη μετάδοση μέσα από το ypαπrό κω προφορικό ).6"/0 κιiθε μopφrίς

κοινωνικών θεσμών, δομών κω χαρακrηpΙΣUκών, από πι μια γενιά σrηv άλλη

(Πιπερόπουλος Γ 1997, σ.Ι05J.
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Ι.Δ.α. Οικονομική Ανάπτυξη

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας μετά τον πόλεμο μπορεί να

συΥιφιθεί με εκείνη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και έχει έντονα στοιχεία μιας

αγροπκής και υπoανάπτυιcτης κοινωνίας, τα οποία αποτυπώνουν τη φύση. τη δομή

και τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο διαφοροποιημένο αγροτικό χώρο και τις

λειτουργίες της αγοράς ήταν οι διαΧΡOVΙKές παρεμβάσεις του πιστωτικού κεφαλαίου.

(Βψ(όπουλος 1975, σ. 138).

Η βιομηχανία από τ/ δεκαετiα του1930 ως και τον πόλεμο παρουσιάζει μια σταθερή

άνοδο με την ίδρυση μικρών βιoμηχαVΙKών επιχεφήσεων, που στην ουσία αποτελούν

οικογενειακά μικροεΡΎαστήρια, αφού το ποσοστό απασχόλησης είναι κάτω από Ι Ο

άτομα (Λύτρας Α. 1993, σ.53).

Αυτός ο τύπος της βιομηχανίας δεν επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις, ότι σ' αυτή την

περίοδο μπορεί να δημιουρ-Υήθηκε μια σημαντική «αστική τάξη», η οποία

στηρίχπlKε στον τομέα της δευτερογενούς παραγωΥής (Τσουκαλάς Κ. 1987. σ.19).

ΣΠ] διάρκεια του Μεσοπολέμου η οικονομική ανάπτυξη διατήρησε τον αγροnκό

χαραΙCτ/ρα της οικονομίας και τη διαμορφωμένη μικρoασnκή κοινωνική δομή στην

Uπαιθρo και την πόλη (Παπαδόπουλος Π. 1987,0.255).

Οι έντονες οικονομικές εξελίξεις και οι κοινωνικές μεταβολές προσδιορίζουν την

πρώτη μεταπολεμική περίοδο, η οποία είναι αποτέλεσμα της κατάστασης στην οποία

βρέθηκε η ελληνική Kotvmvia μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο.

Κατά τη δεκαετία 1950-1960 σημειώνονται σημαντικές α).λαγές στο χώρο της

παραγωγής, αφού για πρώτη φορά έχουμε το δευτερογενή τομέα να ξεπερνά σε αξία

τον avrioτotxo πρωτογενή, ο οποίος έφθασε να αντιπροσωπεύει το 26% του ΑΕΠ,

έναντι του 24% της γεωργίας (Λύτρας Α 1993, σ.162).
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Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο μπορεί να χωρισθεί σε τρεις

βασικές περιόδους 1961-1973, 1975-1979, και 1980 έως σήμερα.

Στη πρώτη περίοδο έχουμε μια αργή, α).λ/ σταθερή ανάπτυξη ανεξάρτητα της

μεγάλης μετανάστευσης, η οποία, μέσω των εμβασμάτων, στηρίζει συναλλαγματικά

τη χώρα. Το μη γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 8,6% και η απασχόληση κατά

3,1%.

Στη δεύτερη περίοδο υπήρξε μία μικρή στασιμότητα, αλλά στη συνέχεια και με τη

σταδιακή εmστροφή των μεταναστών, παρατηρήθηκε αύξηση του μη γεωΡΎικού

εισοδήματος κατά 5,90/0, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,90AJ.

Στην τρίτη περίοδο εμφανίσ&φcε ύφεση και αστάθεια με σημαντικές διακυμάνσεις

στην οικονομική δραστηριότητα, που είχε ως συνέπεια τ/ν αύξηση του μη γεωΡΎικού

εισοδήματος κατά 1,8% και της απασχόληση κατά 1,2% (όπ.π. 0.170-175).

Κατά τον Γλύτσο «η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα ταλαυτωρείται από την

ύπαρξη της παραοικονομίας η οποία εκφράζει ενδογενείς πιέσεις στην αγορά

εΡΎασίας για περισσότερη ευελιξία, για την οποία οι κρυφές δραστηριότητες

αποτελούν ένα επακόλουθο, αλλά όχι επιθυμητό υποκατάστατο» (Γλύτσος Ν. 1995,

σ.121-122).

Η παραοικονομία ανθεί στη χώρα μας και <<οι λόγοι, που θεωρούνται ως βασικοί για

την ιmαρξη της, είναι η υψηλή φορολογική επιβάρυνση, οι περιορισμοί στην

ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας και η υψηλή ανεΡγια» (Παυλόπουλος Π.

1987, σ.50).

Η Κασιμάτη στη μελέτη της για τη μορφολογία της δεύτερης απααχόλησης, αρχίζει

με την παραδοχή ότι η εΡΎασία αποτελεί «τον καίριο παράγοντα που προσδιορίζει

KOινωVΙKά το άτομο» ... και ότι η μελέτη των κοινωνικών διαρθρώσεων,τόσο στο

μάκρο- όσο και στο μίκρο- κοινωνιολογικό επίπεδο, εmκεvτρώνεται στο τρίπτυχο

... «επάγγελμα - θέση στο επάγγελμα - κλάδος οικονομικής δραστηΡιότ/τας» ...

αφού «το άτομο είναι ο φορέας των KOινωVΙKών καταστάσεων» (Κασιμάτη 1984,

σ.52-5?).
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Η δεύτερη απασχόληση διευκολύνεται από την ελαστικότητα της κανονικής εργασίας

και περιλαμβανει δημόσιους υπάλληλους και πρόωρους συνταξιούχους, οι οποίοι

μπορούν χρονικά και τεχνικά να απασχοληθούν (Κανελλόπουλος Ν. 1990,0.26).

Η απασχόληση του ατόμου αποσκοπείστην εξασφάλιση εισοδήματος με στόχο την

ικανοποίηση ατομικών ανα-Υκ:ών, υλικών ή πνευμαnκών και στο πλαίσιο αυτό

ερμηνεύεται το φαινόμενο της δmλής εργασίας, δηλ. κύριας και δευτερεύουσας ή

πρώτης και δεύτερηςαπασχόλησης(ΜοσχονάςΑ. 1999, σ.25 Ι).

Τα εποχικά επαγγέλματα του Τουρισμού και της ΓεωΡΎίας απορροφούν μεγάλο

ποσοστό ανέργων, ακόμη και πruχιoύχoυς, σι οποίοι είναι αναγκασμένο\, )Jyyro

έλλειψης εΡΎασίας στο τομέα τους, να απασχοληθούν μ' αυτά.

Ο συνδυασμός της πολλαπλότητας στην απασχόληση με την οικονομική ανάπτυξη

τομέων της οικονομίας, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, σι προσφερόμενες υπηρεσίες

και η ναυτιλία έχει φέρει σήμερα την Ελλάδα, αVΠKειμΕVΙKά, σε τροχιά οικονομικής

ανάπτυξης.

Ο δημόσιος τομέας με την ευρεία έννοια, απασχολεί το 1\3 περίπου των μισθωτών

της χώρας και τα 2\3 των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών που λειτουργεί με τους

δικούς του κανόνες στην αγορά εργασίας.

Στον ιδιωτικό τομέα η αγορά εργασίας αποτελείται από τη γεωργία. και τους

αυτοαπασχολούμενους του αστικού τομέα, καθώς και τους μισθωτούς και εργάτες

που ενεργοποιούνται στους τομείς της παροχής υπηρεσιών και της οικοδομής

(Γλύτσος Ν. Ι 995, σ.IIΙ- Ι 12).

Η εκπαίδευση βοήθησε στην οικονομική ανάπτυξη, αφού το ποσοστό των γυναικών

που μπήκε στην παραγωγή με αναβαθμισμένη μόρφωση (πτυχίο), ήταν το

Ι 98 Ι 8,3% ενώ το 1989 έφθασε στο Ι Ι,4 %. Αυτό βέβαια είχε και αρνητικές

επιπτώσεις, επειδή υπάρχει ένα «πλεόνασμα» πτυχιούχων επάνω από την

απορροφητική ικανότητα της οικονομίας, με αποτέλεσμα να έχουμε στο μεγαλύτερο

ποσοστό άνφΥους πτυχιούχους Α.ΕΙ.ΙΤ.Ε.Ι. (Λαμπίρη-Δημάκη Ι. 1995, σ.191-199).
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Η εισροή οικονομικών μεταναστών τα τελευταία χρόνια ~ε τα οικονομικά

δεδομένα σrην αγορά εργασίας, καθόσον υπήρξε υπερπροσφορά και μάλιστα με

χαμηλότερη αμοιβή.

Η μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας έγινε μέσω της εισαγόμενης

τεχνολογίας και τεΧVoγvωσίας, καθόσον σ' αυτό το επίπεδο δεν έχουμε εσωτερική

παραγωγή (Γιαννίτσης Τ. 1985, σ.361).

«ο βαθμός διάχυσης της νέας τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία παρουσιάζει

έντονες διαφορές από κλάδο σε κλάδο.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που συνδέονται με το ξένο κεφάλαιο, είναι

σχετικά ανοικτές στις νέες τεχνολογίες. Αντίθετα η καινοτομική διάθεση των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι περιορισμένη, διότι εκτός από το μικρό μέγεθος

των παραγωγικών μονάδων και το χαμηλό βαθμό καθετοποίησης της παραγωΥής,

ανασταλτική επίδραση ασκεί και η στάση των ίδιων των επιχειρηματιών»

(Παπαδημητρίου Ζ 1996, σ.49).

Η τεχνολιΥΥική ανάπτυξη των ωηνικών επιχειρήσεων, εκτός του τραπεζικού τομέα

και των ασφαλιστικών εmχειρήσεων, είναι πολύ περωρισμέvη.

Στο επίπεδο παραγωγής η Ελλάδα, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην

ενσωμάτωσής της στα διει1νή πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης, δεν επηρεάστηκε

σημαντικά (θετικά ή αρνηηκά) από τις εξελίξεις που έγιναν σε άλλα ευρωπαϊκά

κράτη.

Διατηρήθηκαν τα κλασσικά ελληνικά πρότυπα οργάνωσης, διοίκησης σε επίπεδο

οικογενειακού ελtγχoυ, χωρίς μεταφορά αρμοδιοτήτων σε στελέχη με ΎVώσεις και

ικανότητες διεθνούς εμβέλειας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη στασιμότητα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τη

βελτίωση καθώς και ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων αγαθών.

Βασικό πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα υπήρξε και η έλλειψη

επαρκώς εκπαιδευμένου προσωπικού, τόσο σε ειδικευμένους εργάτες, όσο και σε

μεσαία και ανώτερα στελέχη.
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Από τη δεκαετία του 80 και ύστερα έγιναν κάποια βήματα προόδου στην εκπαίδευση

με την ίδρυση περισσότερων Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. τεχνικών

Λυκείων και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία σήμερα δίνουν μια

καλύτερη εικόνα στη σχέση οικονομική ανάπτυξη και παραγωγή (Κραβαρίτου 

MανιτάΙCΗ r 1983, σ.20).

Συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα υστερεί εμφανώς στην

επιστημονική και την τεχνολογική έρευνα, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό τομέα

(Παπαδημητρίου l. 1996, σ.53).

Στα πλαίσια της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μπορούμε να

κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για τον αγρonκό τομέα, επειδή είναι ένα ζωτικό τμήμα

της παραγωγής.

Το ποσοστό των αγροτών που μετακινήθηκε από τ/ν ύπαιθρο ακολούθησε είτε τη

μετανάστευση στο εξωτερικό είτε την εργασία στη μικρή επιχείρηση ΠΙζ πόλης ή

αυτοαπασχολήθηκε.

Η εΥιςατάλειψη της γεωργικής εκμετάλλευσης δε συνδυάστηκε ούτε με την

ΕΓXατάλει\lΠl της ιδιοκτησίας, ούτε με την ανακατανομή και συγκέντρωση

μεγαλύτερου αγροτικού κλήρου.

«Αντίθετα προς τα κλασσικά παραδείγματα της καπιταλιστικής εξέλιξης, η

αγροτική έξοδος στη χώρα μας δεν ισοδυναμεί με προλεταριοποίηση.

Η μετανάστευση και η πτώση της πρωτογενούς παραγωγής στο ΑΕΠ, δεν επηρέασε

τον αγροτικό πληθυσμό ο οποίος παραμένει μέχρι και τα τελει.rtαία χρόνια σε πολύ

υψηλά επίπεδα στηριγμένος στη μικρή ιδιοκτησία και τη μικρή παραγωγή» (Λύτρας

Α. 1993, σ.169-170).

Η ένταξη της Ελλ/δας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1980 υπήρξε θετική ως προς τον

αγροτικό πληθυσμό, αφού οι οικονομικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις), σε πολλά

αγροτικά προϊόντα (λάδι, καπνός κ.α.), στήριξαν και σε κάποιο βαθμό βελτίωσαν το

εισόδημά τους. Αυτή η μορφή στήριξης του αγροτικού εισοδήματος δημιούργησε

θετικές προοπτικές 1Cυρίως σε νέους αγρότες, οι οποίοι μέσω ευρωπαϊκών

προγραμμάτων έλαβαν και άλλες μορφές οικονομικής ενίσχυσης για αλλαγή,

βελτίωση και δημιουΡΎία νέων παραγΟΥΥικών αγροτικών δραστηριοτήτων.
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ι.Δ.β. Πολιτισμική Ανάπτυξη

Ο πολιτισμός είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των σίryxρoνων κρατών. αφού μέσω

αυτού π~σδσKoύν και εmδιώΙCOυν την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική

ενσωμάτωση των πολιτών, σnς έντονες κοινωνιΚΩ - οικονομικές εξελίξεις.

Κατά γενι!dι εκτίμηση ο πολιτισμός, με την ευρεία εθνογραφική έννοια του όρου,

δύναται να θεωρηθεί, ως το σύνθετο σύνολο που περtλαμβάνει ΎVώσεις, πεποιθήσεις,

τέχνη, ήθη, νόμους, έθιμα και όλες τις άλλες ικανότητες και συνήθειες, που μπορεί να

αποκτήσει ο άνθρωπος ως μέλος της κοινωνία (Luήίa A.R., 1976,0.56).

Ειδικότερα ο χώρος της εκπαίδευσης, μέσα στον οποίο αναπαράγονται και

καλλιεργούνταιστους νέαυς οι πνευματικές και κοινωνικές αξίες, δείχνει, εάν αυτό το

«πολιτισμικό αγαθό» μπορεί και εξισορροπεί τις κοινωνικές και οικονομικές

ανισότητες.

Το εκπαιδευτικό σύστημα φροντίζει για τις μεθόδους προσέγγισης και αφομοίωσης

των αναyιcαίων εφοδίων, τα οποία θα τους στηρίξουν στις μελλοντικές τους

αναζητήσεις.

Τα πολιτισμικά αγαθά, που αποκτώνται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι

βασικοί παράγοντεςδιαμόρφωσηςτης ατομικής συμπεριφοράς.

«Η συμπεριφορά πλαισιώνεται από πολιτιστικές επιταγές που εσωτερικεύονται

κατά την κοινωνικοποίησηκαι συνεχίζουν να ενδυναμώνOντα~ μέσω των κοινωνικών

καταστάσεων που ζουν οι άνθρωποι και μέσω των προσδοκιών που τα μέλη ενός

κοινωνικούσυνόλου έχουν το ένα για το άλλο» (tν1.ιχαλαKόΠOυλoςΓ. 1996, σ.90).

Η θέση που θα αποκτήσει κάθε άτομο στην κοινωνική πυραμίδα, είναι αποτέλεσμα

όv μόνο της κοινωνικής του καταγωγής, σJJiJ. κυρίως της μορφωτικής - πολιτισμικής

του εξέλιξης. Γιατί η εκπαίδευση, «ως θεσμός κοινωνικοποίησης, διαμεσολαβεί στη

μετάδοση κωδίκων συμπεριφοράς στις νεώτερες γενιές, αποτελώντας συγχρόνως το

μέσο με το οποίο η κοινωνία ελi:yχει τους νέους» (Παπαδημητρίου Ζ. 1996, σ.22

23).
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Στις ασύλληπτες ανακατατάξεις, λόγω της ενσωμάτωσης των λαών (Integration) που

πραγματοποωύνται μετά το Β' ΠαΎΚόσμιο Πόλεμο σε ευρωπαϊκό, αλλά και

παγκόσμιο επίπεδο, εμφανίζονται έντονα σημεία πολιτισμικών αJ.J..αγών που

αλλοιώνουντην εθνική κουλτούρα.

Αυτό το πρόβλημα για λόγους ιστορικούς και KOινωVΙKOύς παρουσιάζεται με

διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα και αντιμετωπίζεται wιόλoγα με τις εσωτερικές

δυνάμεις (πολιτικές, πολιτισμικές), οι οποίες δημιουργούν μορφές αντίστασης για την

αντιμετώπιση της κρίσης, που βέβαια είναι αναπόφευκτη και σε κάποιο βαθμό

επιθυμητή, γιατί σηματοδοτεί την επερχόμενη κοινωνική εξέλιξη των λαών σε

μεγαλύτερα σύνολα και σε υπέρβαση του εθνικού κράτους.

Στη χώρα μας η πολιτισμική κρίση εμφανίζεται με πολλές ιδιοτυπίες που οφείλονται

στο γεγονός, ότι μεταπηδήσαμε στο στάδιο της μεταβιομηχανικής καταναλωτικής

κοινωνίαςχωρίς να περάσουμε από το στάδιο της βιομηχανικής ανάπτυξης (Φiλιας Β.

1983, σ.238-240)

Η πολιτισμική ανάπroξη της Ελλάδος μετά τον πόλεμο, παρουσίασε βαθιά κρίση που

οφε1λόταν στην ανεπάρκεια της εκπαιδευτικής πολιτικής και του ρόλου, που θα

έπρεπε να διαδραματίσει ο θεσμός της μορφωτικής υποστήριξης.

Ειδικότερα η περίοδος 1967-1973 ήταν καθοριστική, αφού η στρατιωτική δικτατορία

λειτούργησε όχι μόνο ανασταλτικά σε κάθε μορφή πολιτισμικής ανάπτυξης, αλλά και

εκπαιδευτικής, εφόσον με την αλλαγή της γλώσσας και την επιβολή της λογοκρισίας,

έγινε διαστρέβλωση των ηθικών και κοινωνικών αξιών.

Η περιφέρεια με την απομόνωση, 'λόγω έλλειψης υποδομών (δρόμοι, συγκοινωνίες,

ρεύμα, τηλεόραση, κ.α.) δέχτηκε ανισομερή πολιτισμική επίδραση σε σχέση με τα

αστικά κέντρα.

Τα χαμηλά KOινωVΙKά στρώματα, ένεκα οικονομικής, μορφωτικής και πολιτισμικής

αδυναμίας, υποτάχπικαν χωρίς αντίσταση στο «Eλληνo-θρησκειmKό» ιδεώδες,

που συνειδητά καλλιέργησαν οι στρατοκράτε, στα παιδιά, μέσα από τ/ν εκπαίδευση.
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Αυτή η περίοδος λειτούργησε καταλυτικά σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των

κοινωνικών στρωμάτων και πολύ περισσότερο των παιδιών που προέρχονταν από τα

χαμηλά στρώματα, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει η "κοινωνική ανισότητα",

Ύστερα από τη Μεταπολίτευση και κυρίως τη δεκαετία του 1980, διαφαίνεται μια

αλλαγή στην εκπαίδευση και γενικότερα στην παροχή κοινωνικών και πολιτισμικών

παροχών προς την περιφέρεια και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Η δημιουργία πολιτισμικών δραστηριοτήτων (θεάτρου, μουσικής, αθλητισμού Κ. α.)

σε τοπικό επίπεδο με οικονομική ενίσχυση της πολιτείας, η βελτίωση των υποδομών

της εκπαίδευσης, η τηλεόραση και οι εκπαιδευnKές εκπομπές, βοήθησαν στην

ανάκαμψη των μορφωπκών δυνατοτήτων των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων.

Στ/ν επόμενη δεκαετία 1990 η τεχνολογική εξέλιξη και η \ΥΠοδομή αΠ]ν εκπαίδευση

(πληροφορική, Intemet), αύξησε σημαντικά ης μορφωτικές δυνατότητες των

μαθητών. αλλά μονομερώς αφού η εισαγω-γή τους δεν έγινε σε όλα τα σχολεία και

όλες τις περιοχές.

Η κοινωνική στρωματική διαφοροποίηση διατηρήθηκε. επειδή τα πλεονεκτήματα

αυτά πέρασαν πρώτα από τα ιδιωτικά σχολεία., όπου φοιτούν τα παιδιά των ανώτερων

κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι τα παιδιά που προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικά

στρώματα, σε σχέση με τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, είχαν και

έχουν λιγότερες ευκαψίες και επιλογές τόσο στο περιβάλλον (οικογενειακό.

κοινωνικό), όσο και στο σχολείο (δημόσιο), κάτι, που ασφαλώς επηρεάζει και τη

σχολική τους επίδοση (Κάτσικας Χ. - Καββαδίας r. 2000, σΑ?).

Οι αξίες, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που καλλιεργούνται σήμερα στα σχολεία είναι

σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένες ή έρχονται σε aντίθεση με άλλες aντίρρoπες (αξίες ή

γνώσεις, δεξιότητες), που προβάλλονται είτε από την OlKoγέYEta είτε από ομάδες

ομηλίκων και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
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Χρέος του σχολείου είναι να αναβαθμίζει με το αναΥι<αίο πολιπσμικό κεφάλαιο

όλους τους νέους. μέσω του οποίου θα μπορούν να εξισορροπούν ενδογενείς και

εξωγενείς πιέσεις. οι οποίες μεγεθύνουν σ' αυτούς το πρόβλημα της στρωματιιcής ή

ταξικής προέλευσήςτους με αποτέλεσματη σχολική και κοινωνική αποτυχία.

(ΠαπαδημητρίουΙ. 1996, σ.23).

Η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων επέδρασε καταλυτικά στους νέους,

αφού βομβαρδίστηκαν με νέες πολιnσμικές αναφορές, χωρίς να έχουν ης

δυνατότητες αντίστασης, επιλογών και φιλτραρίσματος.

Δυστυχώς, καλ/.ιερ-γήθηκε στις νεώτερες γενιές ο τύπος του ανθρώπου που ξέρει

μόνο να παίρνει και όχι να δίνεΙ., ο τύπος που ευκαιριακά επιβιώνει, χωρίς ποτέ να

μαθαίνει να ζει, ο τύπος του ανώνυμου ανθρώπου χωρίς χαρακτήρα.

Ο Γ. Παπανδρέου ανέφερε στα «Ιδανικά της Δημσιφαπκής Παιδείας» το 1931

«ότι δια την Ελλάδα το Ιδανικό του Πολιησμού είναι η δημιουργία Εθνικής

Αναγεννήσεως, η νέα αυτή «Μεγάλη Ιδέα» η οποία μπορεί να ονομασθεί κατ'

εξοχήν Ελληνικό Ιδανικό, διότι αποτελεί μιαν αληθινή επάνοδο εις τον εαυτόν της

και ανοίγει τον δρόμο των πλέον υψηλών προορισμών» (Παπανδρέου Γ. Ι 93 Ι, σ.8).

Η Ελλάδα βέβαια διέθετε μια πολιτιστική ποιότητα και παράδοση, επειδή, ).jyyω του

νησιώτικου χαρακτήρα της Κα\ της μεγάλης κατάτμησης του εδάφους της, είχε πάντα

κάποια πολυμορφία πολιτιστικών ποιοτήτων, που δε διέθεταν άλλες χώρες.

<<Το ερώτημα είναι τι απομένει, τι περισώθηκε απ' όλα αυτά~ Από τα πιο απλά ως τα

πιο σύνθετα, από τον πολιτισμό της κουζίνας ως τα αρχιτεκτονικά πρόnmα, από το

έΠL"tλο ως το τοπικό έθιμο και της συνήθειες της καθημερινής ζωής» (Φίλιας Β.

1983, σ.244-245).

Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας περιλαμβάνει οτιδήποτε οφείλει κανείς να γνωρίζει ή να

πιστεύει, για να λειτουργήσει με τρόπο αποδεκτό από τα μέλη της .....Είναι η μορφή

που έχουν στο νου τους για τα πράγματα, τα πρότυπα αντίληψης, συσχέτισης και

ερμηνείας τους (Bauman Ζ. μετ. Σκαρπέλος Γ. 1992, σ.55).
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Είναι γεγονός, ότι ο πολιτισμός, κληρονομημένος ή κατακτημένος είναι

αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης υπαρξης. Πρόκειται δηλαδή για ένα όλως

ιδιόμορφο Kτήμ~ που διαθέτει, μαζί με την προσωπικότητα, και τη μοναδική

ιδιότητα να είναι ταυτόχρονα προσδιοριστική «ουσία» και περιγραφικό

«γνώρισμαυπαρξης» του ανθρώπου (Bauman l. μετ. ΣκαρπέλαςΓ. 1992, σ.59).

Το πολιτισμικό ιδεώδες των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν κάτι που μπορούσε να

διαφεθεί σε επιμέρους σημεία, αλλά προσεγγιζόταν στην πολυσυζητημένη έννοια της

Καλοκαγαθίας με την οποία ασχολήθηκαν όλοι σ1 στοχαστές της κλασικής περιόδου

από τον Ηρόδοτο ως τον Αριστοτέλη.

Η ιεραρχική προσέγγιση του πολιτισμού, αν και παραμένει ταξική, δε σημαίνΕΙ ότι

προσανατολίζεται πάντοτε προς το κατεστη μένο.

Κατά το Marcuse ο όρος «αυθεντικός πολιτισμός» θα ήταν αίτημα των

εξεγερμένων τάξεων, αφού η μοίρα των πολιτισμικών ιδεωδών είναι ν' απεικονίζουν

πάντοτε την απείθεια και τη λαχτάρα των φτωχών ή των ξεπερασμένων τάξεων

(όπ. π. σ.36).

Ο πολιτισμός είναι μια διαρκής προσπάθεια υπέρβασης και παραμερισμού της

διχοτόμησης Η δημιουργικότητα και η εξάρτηση είναι οι δύο αδιαίρετες όψεις της

ύπαρξης, οι οποίες δεν αλληλ<>ρυθμίζονται μόνο, αλλά και αλ/ληλ<>ΕVΙσχύOνται.

Δεν είναι λουών δυνατή η υπέρβασή τους, αφού από μόνες τους υπερβαίνουν την

αντινομία τους, αναδημωυργώντας και αναδομώντας την κατάσταση από την οποία

προέκυψαν.

«Η αγωνία συνεπώς του πολιτισμού είναι καταδικασμένη να συνεχίζεται εσαεί.

Με την ίδια απόφαση καταδικάζεται και ο άνθρωπος, επειδή είναι προικισμένος με

την ικανότητα του πολιτισμού, να εξερευνά, να παραμένει aνιKανoπoίητoς με τον

κόσμο του, να καταστρέφει και να δημιουΡΎεί» (όπ.π. σ.86).

Σήμερα στην Ελλάδα ζούμε έναν εκσυγχρονισμό, ο οποίος είναι εισαγόμενος και ο

οποίος δεν συνδέεται οργανικά με το πολιηοτικό μας παρελθόν.
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Η πολιτική ενσωμάτωσή μας στην Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να βοήθησε σrην

οικονομΙλ-Τι ανάπτυξη της χώρας, σJJ..ά η πολιτισμική ενσωμάτωση που προκύπτει,

κατά μια άποψη, ίσως αποβεί μοιραία για τη δική μας ιστορία και πολιτισμό, όπως

βέβαια και των άλλων λαών της Ε.Ε.

Η ανάπτυξη της τεxvoλoγiας, κυρίως της τηλεόρασης, της πληροφορικής (Internet),

και ο τουρισμός επιβάλλουν ένα νέο μοντέλο μορφωτικής διαμόρφωσης των νέων. με

παράλληλη αποδοχή του από την εκπαίδευση και το σχολείο.

Η επίδραση όλων αυτών των παραγόντων στην ελληνική κοινωνία είναι διαφορετική

στα χαμηλά, μεσαία και υψηλά στρώματα με ανάλογη επίδραση στους μαθητές των

σχολείων που προέρχονται από αυτά.

Οι ισοπεδωτικές δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς που βασικό τους κριτήριο είναι το

κέρδος, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια πολιτισμικής αντίστασης χωρίς αυτό να

σημαίνει, ότι εγκαταλείπουμε και δεν αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση της

κληρονομιάς μας.

Υπάρχουν κάποιες μορφές πολιτιστικών δράσεων μεμονωμένων και διαφεμένων

κυρίως στο περιθώριο των αστικών κέντρων και στην ελληνική περιφέρεια, οι οποίες

όμως από μόνες τους δεν μπορούν να δημωυΡΥήσουν άξονα πολιτισμικής ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση, που θα έπρεπε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική

πολιτιστική ανάπτυξη, βρίσκεται εγκλωβισμένη και επηρεάζεται σημαντικά από

εκπαιδευτικά συστήματα άλλων κοινωνιών, από τις οποίες όμως διαφέρει ως προς τα

πολιτισμικά γνωρίσματα.

Η ελληνική πολιτισμική παράδοση - πολύμορφη, πολυδιάστατη και καταξιωμένη,

έχει έντονο πρόβλημα με την ελληvική σημερινή εκπαίδευση και ακόμη περισσότερο

είναι προβληματική η σχέση της, με τον αμερικάνικο και ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο

οποίος ασκεί έντονη επφροή όχι μόνο στην ελληνική εκπαίδευση αλλά γεV1Kότερα

στην κοινωνία.

Το πρόβλη μα αυτό δεν φαίνεται να έχει λυθεί ούτε σε θεωρητικό, αλλά ούτε σε

πρακτικό επίπεδο και ίσως να είναι ένα από τα ζητούμενα για τη μελέτη της κρίσης

του ελληνικού εκπαιδευτικού ζητήματος.
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Η μύηση των παιδιών στη πολιτισμική παράδοση συντελείται στην οικογένεια και

στο άμεσο KOινωVΙKό περιβάλλον, μα 1α/ρίως στην εκπαιδειmκή διαδικασία μέσα από

την πληθώρα γνώσεων, ανηλήψεων, δραστηριοτήτων που βιώνουν στο χώρο του

σχολείου. <<Το σχολείο μεταδίδει συστηματικά μια λογικά επεξεργασμένη

πολιτισμική κατάσταση εξοικειώνοντας τους μαθητές με τα στοιχεία τόσο της

παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και με στοιχεία άλλων πολιτισμών.

Η εκπαίδευση λειτουργεί για την εξασφάλιση μιας πολιτιστικής «κοινότητας» με

το να εκπαιδεύει τα παιδιά σε μια κοινή γλώσσα, κοινά νοήματα, αξίες και

πεποιθήσεις, κοινές θεωρήσεις της πραγματικότητας» (Μιχαλακόπουλος Γ. 1996,

ο ΙΟ5).

Το πρόβλημα τ/ς πολιτιστικής ανάπτυξης Οτ/ν ΕλΜ.δα μεταβιβάζεται Οτ/ πολιτική

εξουσία, η οποία διαμορφώνει τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο

ΟρΥάνωσης, διοίκησης, περιεχομένων και γνωστικών προσεΥΥίσεων, αJJ..ά και σε

κοινωνικό επίπεδο, μέσω της πολιτιστικής της παρέμβασης.

«ο άξονας μιας σωστής πολιτιστικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι σταmμότητα και

παγίδευση σε μια τεχνητά συντηρούμενη παράδοση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η

απαλλαγή είναι ένας άκριτος «κοσμοπολιτισμός» και η χωρίς όρια αποδοχή

εισαγόμενων πολιτιστικών σχημάτων» (Φiλιας Β. 1983, σ.254).

Οι μεγάλες αλλαγές που ζούμε στο εσωτερικό του κράτους, αλλά και στις σχέσεις

μας με άλλα κράτη, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η μάστιγα των

ναρκωτικών, δημιουργούν εmφυλάξεις, όσον αφορά πολλές αξίες του πολιτισμού μας

(ΚΕΜΕΊΈ 2000, 0.15)

«Η χαοτική και τρομερή όψη του σύγχρονουτεΧVOλσyΙKOύ πολιτισμού δεν έλκει την

καταγωγή της ούτε από την έννοια του πολιτισμού ούτε από την τεχνολσΥίακαθαυτή,

aJJ.iJ. η τεχνική στη σύγχρονη κοινωνία έχει αποκτήσει μια ειδική δομή και θέση

εντελώς άσχετη με τις ανάγκες του ανθρώπου» (Αντόρνο Τ. - Χόρκχαϊμερ Μ. μετ.

Γράβαρης Δ. 1987,0.119-120).
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Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ζούμε και στη χώρα μας μια ,.ανορθολογικότητα του

Ορθολογισμού" για το πώς είναι η ζωή, σι ανθρώπινες σχέσεις, η επικοινωνία, ο

πολιτισμός, αφού η καταναλωπκή μανία και ο ατομισμός έχουν παραμερίσει κάθε τι

που ανήγαγε το ήθος και το έθος του ελληVΙKoύ πολιτισμού σε βασική αρχή ύπαρξης

και δημιουργίας (Παπαμιχαήλ Γ. 2001, 0.22-23).

Αυτό είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπruξης και της κοινωνικής εξέλιξης της

χώρας, που για κάποιους θεωρείται φυσιολογικό, ενώ για άλλους είναι στίγμα

σοβαρών KOινωνΙΙCών ανακατατάξεων και αλλαγών.

Οι μεγάλες κοινωνικό - οικονομικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων σε ευρωπαϊκό

και παγκόσμιο επίπεδο, έχουν επιδράσει σημαvnκά στη πολιτισμική ταυτότητα της

χώρας μας όχι όμως τόσο που να θεωρείται μη αναστρέψψη ή ότι έχει υπάρξει

αλλοίωσή της.

Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και να EΠαγΡΥΠVOύμε, αφού όπως είπε

και ο Μαχάτμα Γκάντι «Μέσα στο ΟΊ<οτάδι., υπερισχύει το φως» (Ρήγου- Συρίγου

Ε. 2000, ο. Ι S)
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Π ΚΕΦΑΛΛΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π.Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα μεταπολεμικά δέχτηκε πολλές aJ..λαyές σι

οποίες αντανακλούν ή επηρεάζονται από τις ανάλογες πολιτικές εξελίξεις και

κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές.

Στο τομέα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης ανά.λογα με τ/ στρωματιΙCΉ προέλευση

διαφαίνεται Μεταπολεμικά μια έντονη τάση μείωσης της κοινωνικής ανισόπμας,

αφού ένα μεγάλο ποσοστό, προερχόμενο από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, έχει τη

δυνατότητα να προσεγγίσει τη γνώση.

Αυτή η προσέγγιση της γνώσης των παιδιών με προέλευση από τα ασθενέστερα

κοινωνικά στρώματα στηρίχθηκε στην κρατική χρηματοδότηση της παιδείας,

καθόσον από το 1964 η Ανωτάτη Εκπαίδευση παρέχεται εντελώς δωρεάν από το

ελ/ηνικό κράτος, όπως και στις άλλες εκπαιδειmιcές βαθμίδες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μια πρώτη μορφή πολιτισμικής και μορφωτικής

αναβάθμισης Τα/ν χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει και

εξάλειψη της κοινωνικής ανισότητας.

Μετά τη Μεταπολίτευση το ποσοστό συμμετοχής στην ανωτάτη εκπαίδευση

βρίσκεται σε μια ανοδική πορεία, αφού το 1971 φοιτούσε μόνο το 10% της ηλικιακής

ομάδας 20-24 χρόνων, το 1975 έφθασε το 18,3%, το 1984 το 23,5% και το 1990 το

ποσοστό προσέΥγισε το 27%.

Τα ποσοστά αυτά συγκρινόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούνται ανώτερα της

Ιταλίας (24,7%), της Ιρλανδίας (21,6%), και της Πορτσγαλίας (7,6%) και με μικρή

στέρηση από της Γαλλίας, Βελγίου, Δανίας, Ολλανδίας, και [σπανίας που είναι

περίπου 30% (Λαμπίρη-Δημάκη Ι 1995, σ.209).
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Τα δημόσια σχολεία και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κάλυπταν μέχρι

και τη δεκαετία του 1980 σχεδόν το σύνολο Τα/ν εκπαιδευτικών αναΎΚών στις

αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, ενώ τα ιδιωτικά σχολεία στα μεγάλα αστικά

κέντρα μετά τη μεγάλη κάμψη τους. που προήλθε από τη μεταρρύθμιση του

Ν. 309\1976 εξιmηρετoύσαν τις ανάγκες των παιδιών των υψηλών κοινωνικών και

οικονομικών στρωμάτων.

Τα ιδιωnKά σχολεία εκείνης της εποχής είχαν διπλή αποστολή, γιατί κάλυπταν τόσο

την εκπαιδευτική ανάΎΚTI μιας κοινωνικής ελίτ, όσο και την αναγκαιότητα για την

εξυπηρέτηση των "κακών μαθητών", με οικονομική δυνατότητα, σι οποίοι έβρισκαν

καταφύγιο σ' αυτά.

Από τ/ δεκαετία του 1990, άρχισε να εμφαviζεταl αυξημένη ζήτ/ση τ/ς ιδιωτικής

εκπαίδευσης κυρίως στα αστικά κέντρα, αJ.J..ά και σε αρκετά ημιαστικά με μεγάλη

οικονομική ανάπτυξη.

Οι λόγοι ανάγovται αφ' ενός μεν στην αντίληψη τ/ς υποβάθμισης τ/ς δημόσιας

παιδείας και τ/ζ καλύτερης παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία, αφ'

ετέρου δε στις οικονομικές δυνατόΠl'τες μεγαλύτερων κοινωνικών ομάδων, που

προήλθαν ωrό τ/ βελτίωση τ/ς ποιότητας ζωής

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, "λόγω των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, σJJ..ά

και των εργασιακών αλλαγών-αναγκών της ΟΙΚαΥένειας (εργασία και των γυναικών),

εμφαviζεται μια ακόμη μεγαλιΠερη ζήτ/ση τ/ς ιδιωτικής εκπαίδευσης και από άτομα

των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.

Τα ιδιωτικά σχολεία σήμερα διαφοροποιούνται από αυτά των προηγούμενων χρόνων,

επειδή στην ανταγωνιστική τους προσπάθεια με τα δημόσια, επιζητούν, μέσω της

επιλογής και των αυστηρών πλαισίων για την εγγραφή των μαθητών, καθώς επίσης

και των σύγχρονων εΥκαταστάσεων και διδακτικών υποδομών, καλύτερες επιδόσεις

και αποτελέσματα.
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Η διαφοροποίηση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωnKOύ σχολείου είναι εμφανής

αφού από τα δημόσια «μονοθέσια δημοτικά σχολεία., τα σχολεία με την άθλια

κ:nριακή και υλικοτεχνική υποδομή, τα σχολεία της διπλής βάρδιας, στα οποία

φοιτούν τα παιδιά που προέρχονται από ης φτωχές τάξεις και στρώματα, μέχρι τα

ιδιωπκά σχoλεί~ με τον πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε αίθουσες, εποπτικά μέσα

διδασκαλίας κ. ά., η απόσταση είναι μεγάλη» (Κάτσικας Χρ., Καββαδίας Γ. 2000,

054).

ΤΟ εκπαιδευτικόσύστημα συντηρείτο μύθο τ/ζ "αξιοκρατίας",ότι, δηλαδή, παρέχει

ίσες ευκαψίες σ' όλους τους μαθητές, αφού διδάσκονταιτην ίδια ύλη, nς ίδιες ώρες,

έχουν τα ίδια βιβλία., τους ίδιους εκπαιδευτικούς Κ.α. τα οποία προωθούν την

"Συνταγματικήβούληση" για ισότητα στην εκπαίδευση.

Αυτή η ισότητα θεωρητικά ενισχύεται και από το εξεταστικό σύστημα με τα κοινά

κριτήρια και θέματα ελέrχoυ, τα οποία διασφαλίζουντις επιδόσεις των μαθητών με

βάσει τις φυσικές τους ικανότητεςκαι όχι την κοινωνική τους προέλευση.

Ένα τέτοιο όμως σύστημα συνεχών διαγωνισμών και εξετάσεων, λειτουργεί ως

«εμπόδ1Ο για τα παιδιά των κατώτερωνστρωμάτων,αφού τα αλλεπάλληλαεμπόδια

εξαντλούν τελικά τους πιο αδύνατους και εν προκειμένω τους κοινωνικά

αδύνατους»(Τζάνη Μ.2000,0.32).

Ακόμη υπάρχει και μια προοδευτικότερη παραλλαγή του μύθου της "αξιοκρατίας"

στον οποίο αναφέρεται ότι μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα διαφαίνονται οι

επιτυχίες και αποτυχίες, οι οποίες αντανακλούν τις κοινωνικές στρωματικές

προελεύσεις των μαθητών.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω το εκπαιδευτικό σύστημα είναι"αθώο" σχετικά με

τις ανισότητες στην επίδοση των μαθητών ανεξάρτητα με τη κοινωνική προέλευσή

τους, αφού αυτό (το εκπαιδευτικό σύστημα) απλώς καταγράφει «τις ήδη

υπάρχουσες ανισότητες στο επίπεδο των γνώσεων, τις διαφορετικές ικανότητες και

τους ταξινομούν ανάλογα με αυτές» (Κάτσικας Χ., Καββαδίας Γ. 2000, σ.55).
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Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση μετά την απογραφή του 1991 και την ανάλυση των

δεδομένων παρουσιάζεται κατά γε<ιΥΥραφική περιοχή και στρωματική σύνθεση

(δημόσια - ιδιωτικά) ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ4

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕIΑ)

Μαθητές Σχολικές μονάδες Διδακτικό προσωπικό κατά Γεωγραφικό διαμέρισμα

Γεωγραφικό Μαθητές Σχολικές Μονάδες Διδακτικό Προσ\πικό

διαμέρισμα Δημόσια Ιδιωτικά Δημόσιες Ιδιωτικές Δημόσιο Ιδιωτικό

Σύνολο 731.500 53.335 7.254 403 44.981 2.774

Ελλάδος

Αττική 211.039 29.670 970 118 11.714 1.347

Στερεά - 93.545 5.79 1.023 12 5.644 217

Εύβοια

Πελ\VΝΗσoς 74.487 1.282 1.032 18 4.574 60

Ιόνιοι Νήσοι 14.229 115 206 1 884 6

Ήπειρος 22.980 88 401 2 1.818 7

Θεσσαλία 53.058 949 692 5 3.648 58

Μακεδονία 158.949 6.125 1.471 20 9.750 245

Θράκη 25.409 8.619 1.471 20 9.750 245

Νήσοι 35.759 176 491 1 2.343 13

Αιγαίου

Κρήτη 42.045 1.252 515 5 2.639 59
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Από τον πίνακα (4) διαπιστώνουμε, ότι το γεωγραφικό διαμέρισμα της AτnΙCΉς έχει

το μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων σχολείων, μαθητικού πληθυσμού, και διδασκόντων,

καθόσον διαθέτει σχεδόν το 35% του πανελλαδικούσυνόλου.

Η Μακεδονία έχει ποσοτικά το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σε δημόσια σχολεία,

μαθητές και διδάσκοντες, περίπου το 20010, με τρίτη τη Στερεά Ελλάδα με ποσοστό

περiπoυ το 15%, και ακολουθούν η ΠελoπόΝVΗσoς με Ι 0%, η Θεσσαλία με 8%, η

Κρήτη με 6,5%, τα Νησιά του Αιγαίου με 5%, η Θράκη με 3%, η Ήπεφος με 2,8%,

και τελευταία τα Ιόνια Νησιά με 2%.

Η Απική έχει το 35% στο σύνολο των ιδιωτικών και έπεται η Μακεδονία με 5%, η

Πελοπόννησος με 4,8%, η Στερεά Ελλάδα με 3%, η Θεσσαλία με την Κρήτη έχουν το

1%, και τέλος η Ήπειρος με τα Νησιά του Αιγαίου και τα Ιόνια που διαθέτουν μόνο

δύο και ένα ιδιωτικό σχολείο αντίστοιχα.

Το μεγάλο ποσοστό (55%) των εμφανιζομένων ιδιωτικών σχολείων βρίσκεται στη

Θράκη αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για τα «μειονοτικά» σχολεία., στα

οποία φοιτούν τα παιδιά της μουσουλμανικής κοινότητας.

Το αριθμητικό μέγεθος των ιδιωτικών (μειονοτικών) σχολείων της Θράκης, μπορεί

να αιτιολοΥηθεί στη βάση της κοινωνικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, της

περιοχής, σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελ/ό.δας

Η ποσοτική σχέση των ιδιωτικών σχολείων, μα~τών, και διδασκόντων έναντι των

δημόσιων πανελλαδικά ανέρχεται περίπου στο 6% για τα σχολεία, 7% για τους

μα~τές, και 5% για τους διδάσκοντες.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζικής εισροής

οικονομικών μεταναστών (1.000.000) περίπου έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εγγραφές

παιδιών σε σχολεία με προέλευση από Αλβανία, Βουλγαρία Ρωσία και άλλες χώρες.

Ο αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μα~τών υπολογίζεται σε 47.666

(3,65%) του συνόλου του μα~ΤΙKoύ πληθυσμού για το Ι995Μ 1996, σε 54.943

(3,65%) για το 1996-1997 και σε 67.210 (4,5"7"/0) για το 1997-1998 (Δρεπάκης Μ.

1999, σ38)
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Για τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με βάση τα νεώτερα στοιχεία του Υ.π.Ε.π.Θ. κατά

το διδαιcnκό έτος 1999-2000, ενεΥράφησαν σ' όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας

601.186 μα&ητές, από τους οποίους οι 40.653 (ποσοοτό 12,3%) προέρχονται από

άλλες χώρες (μετανάστες, ομογενείς κ. α.).

Στα δημόσια σχολεία που φοιτούν παιδιά μεταναστών - αλλοδαπά δημιουργούνται

διδακτucά προβλήματα, επειδή οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν

ενιαίο πρόγραμμα ανεξάρτητα, εάν αυτά τα παιδιά γνωρίζουν τη γλώσσα, έχουν

κανονική προηγούμενη φοίτηση, έχουν φυσιολαΥn"ή ενσωμάτωση Κ. ο. Κ.

Αυτή η κατάσταση θεωρείται, ότι επιδρά αρνητικά στη σωστή εκπαιδευrocή

λειτουργία των δημόσιων σχολείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μορφωτικό

αποτέλεσμα (επιδόσεις) των μαθητών. Επίσης θεωρείται και ως μια επtΠλέoν αιτία

μετακίνησης μαθητών από τη δημόσια στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό έτος 1999-2000 υπάρχουν δημοτικά σχολεία στην Aπυcή, αλλά και

στην επαρχία, όπου τα αλλοδαπά παιδιά είναι πλειοψηφία,. κάη που δείχνει πόσο

μεΥάλα είναι το μέγεθος του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:20 EEST - 52.53.217.230



60

ΠΙΝΑΚΑΣ5

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘ8ΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΒΣΑΝ

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠPΩTOBAΘMlAΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΒΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

ΕΤΟΣ 1999 - 2000

ΓΕΝΙΚΟ

ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΑΛΙΝΟΣ AλΛOΔAllΩN ΜΑθ\ΤΩΝ\

DPOEΛEYΣHΣ AAΛOΔAUOI ΤΟΥΝΙΈΣ OAΛIN\NTΩN ΤΡα/Ν

ΑΛΒΑΝΙΑ 37.707 5.295 43.002 Χ

ΠΡ. ΕΣΣΔ 3.874 12.585 16.459 Χ

Λ.ΧΩΡΕΣ 2.241 1.245 3.486 Χ

ΑΜΕΡΙΚΗ 274 648 922 Χ

ΑΦΡΙΚΗ 400 69 469 Χ

ΑΣΙΑ 1.096 33 1.129 Χ

ΩΚΕΑΝΙΑ 5 74 79 Χ

ΣΥΝΟΛΟ 45.597 19.949 65.546 609.315

ΠΟΣΟΣΤΟ% 7,5(% 3,2% 10,7% 609.315
ΣΤΟΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, ΔΙνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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Π.Β. ΔΟΜΒ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΒΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να αvnληφθoύμε και να αναλύσουμε τις εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις και

μεταβoλtς σι οποίες έχουν κοινωνικές αιτίες προέλευσης ,είναι αναΎΚαίο να

προσεγγίσουμε κριτικά τις εκπαιδευτικές αλλαγές, για να δούμε, εάν και κατά πόσο

αυτές συμβάδιζαν ή συμβαδίζουν με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές και KOινωVΙKές

ανάγκες. ([έντες Π. 1998, σ.25).

«Η διάρθρωση και λειτουρ-γία του ελ/.ηνικού εκπαιδευτικού συστήματος

προσδιορίζεται από ένα πλέγμα νόμων, νομοθετικών και προεδρικών διαταγμάτων,

καθώς επίσης και υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που καθορίζουν μέχρι την

τελευταία τους λεπτομέΡε1α όλ.ες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο συγκεντρωηκός αυτός χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης καθιστά το ρόλο

της κεντρικής εξουσίας ΙCΥρίαρχO στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Δεν είναι γι' αυτό τυχαίο το γεγονός ότι ο χαρακτήρας και η διάρκεια παραμονής

στην εξουσία των διάφορων κυβερνήσεων χαρακτηρίζει και την έκταση και τη

μακροβιότητα των επιχεφούμενων μεταρρυθμισrηcών προσπαθειών» (Σπυρόπουλος

Γ. 1989, σ.178).

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα το 1959 επιχεφείται μία πρώτη

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την Επιτροπή Παιδείας του 1958. η οποία καταλήγει

σε κάποια περιορισμένα νομοθετήματα., που αναφέρονται στη ΔlΟικητncή οργάνωση

και λειτουργία της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η επόμενη μεταρρυθμιστική προσπάθεια γίνεται το 1963-64, που αναφέρεται στην

διάρθρωση, διοίκηση, περιεχόμενο σπουδών, χρηματοδότηση και καθιέρωση της

9χρονης υπoχρεωnκής και δωρεάν εκπαίδευσης.

Ο νόμος 4379\1964 (Φ.Ε.κ. 182) ρυθμίζει τα γενικά χαρακτηριστικά της γενικής

εκπαίδευσης και ένα δεύτερο νομοσχέδιο, που θα αφορούσε την τεχνική εκπαίδευση.

δεν πρόλαβε να ψηφιστεί, λόγω των πολιτικών εξελίξεων (Δουλκέρης Μ. 

Πασχαλίδης Στ. - Τέντες Π. - Τουλιάτος Σπ. 1998, σ.27).
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Σ' αυτόν αναφέρεται, ότι «η διάρθρωσις της Γενικής Εκπαιδεύσεως περιλαμβάνει

την εκπαίδευσιν του Πρώτου Βαθμού (Στοιχειώδη) και την εκπαίδευσιν Δευτέρου

Βαθμού (Μέσην).

Η Εκπαίδευσις Πρώτου Βαθμού παρέχει το Δημοτικόν Σχολείον επί έξ (6) σχολικάς

περιόδους (τάξεις)

Η Εκπαίδευσις Δευτέρου Βαθμού παρέχει διαδοχικώς δύο τύπους σχολείων: το

Γυμνάσιον και το Λύκειον. Είς εκάτερον η φοίτητις είναι τριετής.

Είς το Γυμνάσιον εΎΎραφονται άνευ εισαγωγικών εξετάσεων μαθηταί

αποφοιτήσαντες του Δημοτικού Σχολείου.

Είς το Λύκειον εΥΥράφονται οι απόφοιτοι του Γυμνασίου κατόπιν εισαγωγικών

εξετάσεων_

Δημοτικόν Σχολείον, Γυμνάσιον και Λύκειον αποτελούν αυτοτελείς τύπους σχολείων

με ιδίαν διεύθυνσιν, ίδιον διδακτικό προσωπικόν και ίδιον αρχείον.

Η εκπαίδευσις είς όλας τας βαθμίδας παρέχεται δωρεάν υπό των δημοσίων σχολείων

καταργουμένων των πάσης φύσεως υποχρεωnκών οικονομικών επιβαρύνσεων των

μαθητών.

Επίσης γίνεται δωρεάν μεταφοράν είς το σχολείον των είς μακράν απόστασιν από

τούτου οικούντων μαθητών κατά τα έτη πις υποχρεωτικής φοιτήσεως και παρέχονται

δωρεάν είς μαθητας γεύμα και βιβλία.

Η συντεταγμένη και άνευ ιδιωματισμών Δημοτική, ως έχει διαμορφω(1ή είς

πανελλήνιον εκφραστικόν όργανον υπό του Ελληνικού λαού και των δοκίμων

συΥΥραφέων του Έθνους, χρησιμοποιείται ελευθέρως είς τον γραπτόν και τον

προφορικόν λόγον από τους διδάσκοντας και τους διδασκομένους είς τας βαθμίδας

τ/ς Εκπαιδεύσεως, από της κατωτάτης μέχρι και της ανωτάτ/ς.

Η Δημοτική είναι η γλώσσα του Δημοτικού Σχολείου της διδασκαλίας και των

βιβλίων του.

Οι μαeηταί των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου αναγιγνώσκουν

περικοπάς έκ των Ευαγγελίων και κείμενα τ/ζ Καθαρεούσης απλώς δια να

εξοικειώνονται προς αυτά.
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Ειδικότερα στο νόμο αναφέρεται, ότι το δημοτικό σχολείον προορίζεται:

1. Να θέση τας βάσεις της θρη""ευτικής, ηθικής, και εθνικής αγωγής των μαθητών.

2. Να δώση εις αυτούς τα στοιχεία της εγκυκλίου μορφώσεως κατά τρόπον

προσαρμοζόμενον είς την εμπεφίαν, την αvriληψην και τον συναισθηματικόν

κόσμον των.

3. Να οπλίση αυτούς με γνώσεις και δεξιότητες δια τον αγώνα της ζωής.

4. Τα εις το Δημοτικόν Σχολείον διδασκόμενα μαθήματα είναι: ΘρηΣXΕUΤΙKά,

Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη του περιβάλλοντος, Ιστορία, Μαθηματικά, Στοιχεία

Φυσικών Εmστημών, Γεωγραφία, Τεχνικά, Ωδική, Γυμναστική» (Φ.Ε.Κ.

182\1964).

Aιrrή η φιλόδοξη προσπάθεια διεκόπει σύντομα από τη στρατιωτική χούντα, αλλά με

τη Μεταπολίτευση πολλά από αυτά επανήλθαν τόσο κάτω από την πίεση των

κρίσιμων συνθηκών (εξέγερση πολυτεχνείου), όσο και του μεταρρυθμιστικού

πνεύματος, Κ1Jρίως του Καραμανλή που έζησε 12 χρόνια στη Γα).λία,

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ίσχυε πάντοτε το εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ από

το 1970 περιλαμβάνει και την Προσχολική Αγωγή.

Οι ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορούν

τη γλώσσα, τη διδασκαλία των μαθημάτων και το περιεχόμενο τους (Αναλυτικά

προγράμματα).

Η δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτή εμφανίζεται

παραπάνω, παρουσιάζει ενδιαφέρον Ιδεολο'(ικό, και Κοινωνικό, αφού έχει έντονη

εθνικο- θρησκευτική αντίληψη, και φιλολαϊκή κατεύθυνση.

Η δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των μαθητών ανεξαρτήτου κοινωνικής

και οικονομικής προέλευσης γίνεται εφικτή στην πράξη, μέσω της οικονομικής

υποστήριξης, που παρέχει το Κράτος.

Οι μαθητές που προέρχονται από τα χαμηλά λαϊκά στρώματα για πρώτη φορά

μπορούν να φοιτήσουν στη βασική κω μέση εκπαίδευση, καθόσον τους

εξασφαλίζονται τα οικονομικά στηρίγματα.
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Η μεταφορά και σίπση των μαθητών δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες που

κατοικούν σε αγροπκές και ορεινές περιοχές να στέλνουν τα παιδιά τους στο

σχολείο, εξασφαλίζοντας έτσι το βασικό δικαίωμα της πρόσβασης στη -γνώση.

Η καθιέρωση της Δημοτικής Γλώσσας είναι ένα άλλο θετικό στοιχείο που

εξασφαλίζει στα παιδιά των χαμηλών στρωμάτων την ισότιμη επικοινωνία στο

σχολείο με τα παιδιά των άλλων ανώτερων στρωμάτων.

Η Γυμναστική ορίζεται ως βασικό μάθημα στην εκπαίδευση των παιδιών του

Δημοτικού σχολείου ισότιμο με τα άλλα μαθήματα.

Αυτό δείχνει την αναγκαιότητα και ωφελιμότητα που έχει η Γυμνασnκή στη

διαμόρφωση της προσωπικότητας, και κυρίως στην απόΙCΤΗση σημαντικών

δεξιοτήτων, σι οποίες βοηθούν στον "αγώνα της ζωής".

Αυτό φυσικά εκφράζει και μία ιδεολογική παράμετρο σε σχεση με τη

κοινωνικοποίηση «του σώματος», η οποία αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφική πλευρά

της εκπαίδευσης σε σχέση με την ανθρώπινη οντότητα, πνεύμα - ψυχή - σώμα

(Φουκώ Μ. 1989, σ.68-98).

Η επόμενη αJ.λα.yή στη δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης στη χώρα μας γίνεται με

την επιβολή της στρατιωτικής χούντας.

Η καθΙέρωση της καθαρεύουσας είχε χαρακτήρα ταξικής (στρωμαπκής)

διαφοροποίησης τ/ς ελληνικής κοινωνίας, η οποία θα γινόταν μέσα από την

εκπαίδευση .

Στο NoμoθεnKό Διάταγμα 651\1970 (Ψ.Ε.Κ 179) αναφέpετα~ ότι «ως Γενική

Εκπαίδευσις νοείται η Δημοτική και Μέση Δημοσία και Ιδιωτική.

Η Δημοτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει την Προσχολικήν Aγω-rιlν και την Στοιχειώδη

Εκπαίδευσιν.

Η προσχολική Αγωγή παρέχεται είς τα Νηπιαγωγεία και η Στοιχειώδης Εκπαίδευσις

εις τα Δημοτικά Σχολεία.

Τα Νηπιαγωγεία παρέχουν το κατάλληλον περιβάλλον και αγωΥήν δια την

σωματικήν, ψυχικήν, κοινωνικήν και γλωσσικήν κα.λ/ιέργειαν των νηπίων.
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Τα Δημοπκά Σχολεία παρέχουν την βασικήν εκπαίδευσιν και αγωγήν επί τη βάσει

των αξιών του Ελληνικού χριστιανικού πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ 179\1970).

Αυτό το νομοθέτημα αντανακλά την Ιδεολογική κατεύθυνση που ήθελε η

στραΤΙΩΤUCΉ χούντα να ακολουθήσει η ελληνική εκπαίδευση, με κυρίαρχο σημείο το

γενικόλογο των «αξιών του Ελληνικού χριστιανικού πολιτισμού».

Σημαντικό στοιχείο η υποχρεωτική έναρξη της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο.

Σ' αυτό το πρόγραμμα γίνεται αναφορά αναλυτικότερα για τους στόχους, μέσα στους

οποίους υπάρχει και «η σωματική καλλιέργεια».

Η "σωματική καλλιέργεια" είναι σύμφωνη με τη στρατοκρατική αvrίληψη για τη

συμπεριφορά και υποταγή του ατόμου ως μονάδα ενός ευρύτερου ομοιογενούς

συνόλου, όπου αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με το διαχωρισμό της ανθρώπινης

οντότητας και κυρίως μέσω της σωματικής ενίσχυσης.

Μετά τ/ Μεταπολίτευση ψηφίζεται ο νόμος 309/1976 (Ψ.Ε.Κ. 100) ο οποίος

αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Εκπαιδεύσεως.

«Η Γενική Εκπαίδευσις, Δημοσία και Ιδιωτική, παρέχεται εις τα Νηπιαγωγεία,

Δημοτικά, Γυμνάσια, και Λύκεια.

Η Δημοσία Γενική Εκπαίδευσις παρέχεται δωρεάν, απαγορευμένης πάσης

οικονομικής επιβαρύνσεως των μαθητών, των γονέων ή κηδεμόνων αυτών.

Μαθηταί οικούντες είς μακράν απόστασιν από του σχολείου των δύναται να

μεταφέρωνται δωρεάν είς αυτό.

Γλώσσα διδασκαλίας, αντικείμενον διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων

εις όλας τας βαθμίδας της Γενικής Εκπαιδεύσεως είναι από του σχολικού έτους 1976

1977 η Νεοελληνική.

Πρώτη βαθμίς της Γενικής Εκπαιδεύσεως ειναι η Δημοτική Εκπαίδευσις και

παρέχεται διαδοχικώς εις τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία.
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Η διδασκαλία στα Δημοτικά σχολεία της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής, των

Ξένων Γλωσσών και των Καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται εκτός από

τους δασκάλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και

σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχσυν τα αντίστοιχα επιστημOVΙKά

προσόντα» (Φ.Ε.Κ. 167\1985).

Η αναφορά για την ισόρροπη ανάπτυξη στις παραμέτρους "διανόησης και

ΨUΧOσωμαΤΙKότητας" ανεξάρτητα της κοινωνικής προέλευσης φαίνεται σε σχέση με

τις προηγούμενες oJJ..αγές περισσότερο πρooδειmΊCΉ - δημοκρατική, αλλά το κατά

πόσο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη μέσα από τα περιεχόμενα των Α Π. αποτελεί

ανπκείμενο έρευνας.

Ακόμα η αρμονικότητα στο ,.πνεύμα και το σώμα" είναι αVΤΙφάα/(Oυσα, μέσω της

φtλoσoφίαςτων Α.Π., ειδικά τ/ζ Φυσικής Αγωγής τόσο του Δημonκού σχολείου

(Ε', και ΣΓ τάξης), όσο και του Γυμνασίου και Λυκείου.

Γενικότερα σ' αυτή τη μεταρρύθμιση φαίνεται ότι η κλασσική παιδεία στηρίζεται σε

μια διαφεμένη και αποσπασματική αφηγηματική διαδικασία των ιστορικών περιόδων

χωρίς κριτική και ερμηνευτική διάθεση. Σ' ό,τι δε αφορά τη θετική παιδεία συμβαίνει

κάτι ανάλογο, αφού είναι διασπασμένη και διαφεμένη, και σε πλήρη διαφοροποίηση

με την κλασική (Τέντες Π. 1989, σ.25-34).

Η τελευταία μεταρρύθμιση στο χώρο της εκπαίδεοοης έγινε με το νόμο

2525\1997 (Φ.Ε.κ. 188) στον οποίο εμφανίζονται σημαντικές άλ/.αγές στη δομή και

λειτουργία του Λυκείου.

Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουμε μία καινοτομία που έχει να κάνει με τη

λειτουΡΎία του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου, «σκοπός του οποίου είναι:

α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων.

β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης

ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και

γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες» (Φ.Ε.κ. 188\1997).
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Στη φιλοσοφία του Ολοήμερου σχολείου είναι η "δημιουργική απασχόληση" των

παιδιών, μέσω δραστηριοτήτων, όπως το θεατρικό και αθλητικό παιχνίδι, η μουσική

και KαMttElV1.1Ci] μύηση, καθώς και η ψυχοσωματική χαλάρωση.

Είναι μια πρωτοποριακή και αξιόλογη εκπαιδειmΊC'ή προσέγγιση, που όμως σι

εγγενείς δυσκολίες, όπως η δΙOΙκητtκή γραφειοκρατία, η έλλειψη επισrημOνι'Κής

ενημέρωσης και κατάρτισης του προσωmκού, καθώς και η κακή υλικοτεχνική

υποδομή των σχολείων, δεν επέτρεψαν να έχει ουσιαστική εφαρμσΥή και

αποτέλεσμα. Ειδικότερα αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο

σύ'Υκλισης της κοινωνικής και εκπαιδειmΚ'ής ανισόl1,τας, αφού απευθύνεται κυρίως

στα παιδιά που προέρχονται από τα μεσαία και χαμηλά KOινωVΙKά στρώματα,
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Π.Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΒ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ

Η εκπαίδευση είναι ένα οργανωμένο σύνολο, διαρθρωμένο, κατά κάποιο τρόπο

αυτόνομο και εντός πλαισίου κανόνων, που συνδέεται με nς δομές, τις λειτουργίες

και τις ανάΎΚεζ της κοινωνίας και ανιχνεύει σχεδιασμούς, ΠΡOOΠtΊKές και όρια

δράσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων σε μια απελευθερωτική

κατεύθυνση (Παπαρίζος Α 1999, σ.8).

Η άποψη, ότι η η εκπαίδευση είναι μια ενέργεια της κοινωνίας επιβεβαιώνεται

σήμερα μέσα από τις KOινωνιΙCOϊστOΡΙKές καταστάσεις. Οι σκοποί της εκπαίδευσης

θεωρούνται και σκοποί της κοινωνίας, αφού αυτοί καθορίζονται από τις

κοινωνη"οπολιτισπκές σχέσεις, τις κοινωνικές δυνάμεις και τα πολιτικά

ενδιαφέροντα, έτσι ώστε αρχικά η ΕΙCΠαίδευση να υπηρετεί την αναπαραγωγή και την

σταθερότητα των KOινωVΙKών σχέσεων κυριαρχίας που υπάρχουν (Henecka Χ. μετ.

Κακαλέτρης Γ. 1989, σ.20).

Το επίπεδο της παιδείας ενός λαού χαρακτήριζε πάντοτε το επίπεδο πολιτισμού και το

επίπεδο της οικονομικής του ανάπτυξης, ενώ σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει την

κοινωνική εξέλιξή του. Η εκπαίδευση είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την κοινωνία

και γι' αυτό οφείλουμε να αναζητήσουμε τις μεταξύ τους αναΥκαίες και ικανές

συνθήκες ισορροπίας. (Εφημερίδα Καθημερινή 8\10\2000, σ.32).

Aπi:J το 26" άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

πηγάζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρεπει να

παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και μέση βαθμίδα της.

Η στοιχειώδης εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωηκή Η τεχνική και

επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους.

Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία θεωρείται αναγκαία σε όλους, υπό ίσους όρους,

ανάλΟ'Υα με τις ικαν6τητές τους. (ΚΕΜΕΤΕ 2000, σ.39)
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«Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα ιδιάζον: είναι μια κατεύθυνση ή.. με ευρύτερη

ΈWoια, μία εκπαίδευση, που αποβλέπει στον εφοδιασμό με γνώσεις και στην

εξασφάλιση του σεβασμού Ύια τα ανθρώπινα δικαιώματα» (ΚΕΜΕΤΕ 2000, σ.40).

Το βιοτικό επίπεδο στη χώρα μας έχει βελτιωθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με

αποτέλεσμα οι απαιτήσεις της οικογένειας για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των

παιδιών να θεωρείται πρωταρχικής σημασίας.

Παράλληλα η τεχνολογική εξέλιξη (πληροφορική, Intemet), έχει δώσει μια άλλη

διάσταση στη μεταφορά και προσΈΥΥιση της yvώσης. με αποτέλεσμα να απαιτούνται

πρόσθετες οικονομικές δαπάνες σε υλικοτεχνική υποδομή, τόσο σε επίπεδο σχολείου

όσο και μέσα στην οικογένεια.

Οι οικονομικές δυνατότητες των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, ΟΙ οποίες είναι

συγκριτικά δυσανάλογες από αυτές που έχουν τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα,

δημιουργεί διαφοροποιημένο μορφωτικό και ει<Παιδευτικό πεδίο κάλυψης σ' ό,τι

αφορά τις ανάΎ1<ες των παιδιών τους (υποστήριξη σε τεχνολογική υποδομή.

φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία).

Η εκπαίδευση είναι το "μέσον". που χρησιμοποιεί κάθε κοινωνία., για να εντάξει και

να αφομοιώσει τα μέλη τ/ς σε κοινωνικό επίπεδο (κοινωνιχοποίηση), αλλά και σε

επαΥΥελματικό-παραγωγικό, αφού μέσω αυτής δίνονται όλα τα αναYKαiα εφόδια.

Το KOινωVΙKό-γεωγραφΙKό και στρωμαπκό περιβάλλον προέλευσης και εκπαίδευσης

των μαθητών μπορεί να είναι δείκτ/ς. διαφοροποιημένης αντιμετώπισής τους,

γεγονός που θα επηρεάσει και το επίπεδο τ/ς σχολικής τους επίδοσης (Κάτσικας χ.,

Καββαδίας Γ. 20001, σ.137).

Ακόμα θα πρέπει να γίνει κατανοητό το αυτονόητο: «όπ δηλαδή, η σχολική

επιτυχία ή η αποτυχία δεν είναι μόνο συνάρτηση της κοινωνικής προέλευσης των

μαθητών, αλλά. και της μόρφωσης - επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών» (Μπουζάκης

Σ. 2001, σ.lΟ).
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Όλες σι έρευνες που σχετίζονται με το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων

δείχνουν, ότι, παρά τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και συμμετοχής όλων των

στρωμάτων στις βαθμίδες εκπαίδευσης, συνεχίζει να υπάρχει η εκπαιδευτική

διαφοροποίηση, αφού αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κοινωνικο-σικοvομικό

status του μαθητή (Παπακωνσταντίνουn. 1981,0.46).

Τα σχολεία των συνοικιών στις πόλεις που κατοικούν τα υψηλά στρώματα, σε σχέση

με αυτά των περιφερειακών συνοικιών, σJJ..iJ. και αυτά των απομακρυσμένων

γεωγραφ11cών περιοχών, δέχονται διαφοροποιημένα την KpanΙCΉ υποστήριξη

(υποδομή). αφού σι κοινωνικές ομάδες κάθε περιοχής (σύλλογοι γονέων, τοπική

αυτοδιοίκ:ηση κ.λ.π.) έχουν άλλο βαθμό επηρεασμού, πίεσης και αποτελέσματος.

προς τη κεντρική εξoυσiα.(KάτσιKαςΧ. Καββαδίας Γ. 2000, σ.140-143).

Η παρεχόμενη εκπαίδευση καθορίζεται από τις ισχυρές κοινωνικές ομάδες, αφού την

χρησιμοποιούν τόσο για ανωιαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, όσο και της

διατήρησηςτου δικού τους οικονομικού«status» (ΠατερέκαΧ. 1986, σ.5-6).

Κατά τον Bourdieu «το ιδανικό της ε1CΠαίδευσης εκπροσωπείται από τους

αποφοίτους των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Καίμπριτζ, μια και εκείνοι

έχουν τον τύπο της προσωπικότητας,που αμείβεται περισσότερο από το εκπαιδευτικό

σύστημα» (BIackIedge D., Ηυπι Β. μετ. Δεληytάνη Μ. 1995, σ.42).

Ο Durkheim πιστεύεΙ, όn μέσω της εκπαίδευσης μεταφέρεται μια ιδανική εικόνα της

κοινωνίας για τον άνθρωπο, τόσο στο σωματικό και πνευματικό, όσο και ηθικό

επίπεδο.

Ο ίδιος υποστήριζε, ότι οι εκπαιδευτικές μεταρυθμίσεις είναι πάντα αποτέλεσμα των

μετασχηματισμών και αλλαγών που συvτελoύνται στις κοινωνίες, γι' αυτό πρέπει να

ερμηνεύονται αviiλι:Yyα με αυτές. Με άλ/ι:1 λόγια, η εκπαίδευση αλλάζει καθώς

αλ/άζει η κοινωνία (Durkheim Ε. t977, σ 92)

Η δημόσια εκπαίδευση στρέφεται μάλλον στα μεσαία και κατώτερα οικονομικά

στρώματα της ελληνικής κοινωνίας τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία

της.
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Αντίθετα η ιδιωτική εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως στα ανώτερα οικονομικά

στρώματα της κοινωνίας και αναπαΡαγάγει, μέσω αυτής, την ελίτ της κοινωνίας.

Μέσα από ένα σύστημα οικονομικά και κοινωνικά ελεγχόμενο στο χώρο της

Εκπαίδευσης, μπορεί να οριοθετηθούν οι όροι και σι τρόποι της «σχολικής και

πολιτισμικής αριστείας των εκλεκτών τ/ς» (Bourdieu Ρ. Passeron J. μετ.

Παναγιωτόπουλος Ν. 1996, σ.12).

Η διαφοροποίηση της εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτική είναι πολύ σημαντική,

καθόσον το ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει

τα πάγια προβλήματά του που είναι διδωcτικά (μετακινήσεις, ή καθυστέρηση

συμπλήρωσης των θέσεων του ΕΙCΠαιδευΤΙKOυ πpoσωmKoύ), και υλικοτεχνικής

υποδομής (διπλές βάρδιες, έλλειψη τεχνtKOύ και δωακτικού υλικού). Βέβαια, η

ελληνική εκπαίδευση θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, σήμερα, λόγω οικονομικής και

κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας και το δημόσιο σχολείο να ευρίσκεται σε

υψηλότερο επίπεδο.

Άλλη βασική αιτία που διαφοροποιεί την εκπαίδευση ειναι το γεωγραφικό

περιβάλλον (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό), αφού τα σχολεία που εντάσσονται σε

αυτό επηρεάζονται ανάλογα.

Οι δυνατότητες των παιδιών, που κατοικουν σε απομακρυσμένες περιοχές, και δεν

έχουν πρόσβαση σε μεΥάλα Kέvrρα, μειονεκτούν σίγουρα σε μορφωτικές, και

πολιτισμιχ:ές δυνατότητες από τα παιδιά των αστικών κέντρων και των παιδιών που

φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία (ΠαναγtOOτοπούλου Ι. 1993, σ.1 07).

Οι Bourdieu και Paseron αποδέχονται, ότι οι επιδράσεις που δέχεται η εκπαίδευση

από το κοινωνικό περιβάλλον, είναι επίσης αποτέλεσμα της στρωμαπκής προέλευσης

των μαθητών, αφού το σχολείο που εντάσσονται, λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά

της δικής τους καταγωγής (πατερέκα Χ 1986, σΑ).

Η εκπαίδευση, όσο και αν αυτονομείται σε διοικητικό και διδακτικό επiπεδo από την

τοπική κοινωνία, δεν μπορεί παρά να συμπλέει με ης πολιτισμικές συνήθειες και τις

αξίες της, καθόσον τροφοδοτείται με άτομα που προέρχονται από αυτήν_
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Η διαφοροποίηση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στη δημόσια εκπαίδευση

δημιουΡΎεί μεγαλύτερες μορφές εκπαιδευτικής ανισότητας απ' ό,τι στην ιδιωτική,

επειδή τα άτομα σ' αυτή προέρχονται από το ίδιο κοινωνικό στρώμα περίπου.

Το σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση, είναι εκείνη η ομάδα κοινωνικοποίησης

στην εμπειρία του παιδιού, που θεσμοθετεί την ιεραρχική διαφοροποίηση, η οποία

είναι αποτέλεσμα όχι της βιολογικής του, αJ.J.iJ. της στρωματικής του προέλευσης

(parsons Τ 1959 μετ. Φραγκουδάκη Α., σ 255).

Το αγαθό της εκπαίδευσης που κάθε κοινωνία θα ήθελε για τους πολίτες της να

προσφέρει ακόμη και σήμερα φαντάζει ουτοπία, αφού για ένα μεγάλο ποσοστό

παιδιών η εΥκατάλειψη του σχολείου, 'λiYyω κσινωνικσ - οικονομικών συνθηκών,

αποτελεί ένα από τα 1CUprnεpa προβλήματα της εποχής μας (pareto V. 1968, σ.76).

ΤΟ σχολείο, που αποτελεί το δεύτερο ουσιαστικό στάδιο κοινωνικοποίησης μετά την

οικογένεια, θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους μαθητές, ισότψα χωρίς διακρίσεις στην

καταγωγή, φυλή, φύλο και ΠOλιτισμΙΙCότητα. Aιrrό φυσικά δε συμβαίνει, παρ' όλες τις

προσπάθειες που καταβάλλονται μέσα στα δεδομένα οικονομικά πλαίσια, επειδή στα

ελληνικά σχολεία επικρατούν ακόμη συνθήκες εκπαιδευτικής διαφοροποίησης, που

είναι ανάλογη της περιοχής και προέλευσης των παιδιών (κοινωνικά στρώματα.,

μειονότητες, μετανάστες, υποδομή, προσωπικό).

Μελετώντας τις αιτίες, συνθήκες και γεγονότα που μπορούν να είναι παράγοντες

εκπαιδευτικής διαφοροποίησης. έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε και τις

σχολικές επιδόσεις των μαθητών, ανάλογα τη στρωματική ή γεωγραφική τους

προέλευση.

Τα παιδιά των ανώτερων ιcoινωVΙKών στρωμάτων σιγουρα μπορούν να

«ενταχθούν» ευκολότερα στο εκπαιδευτικό ιδιωτικό σύστημα., γιατί έχουν

πολλαπλές δυνατότητες υποστήριξης από την OΙKoγενεtα., κάτι που είναι σχεδόν

απαγορευτικό Ύ1.Ο. τα παιδιά των χαμηλών στρωμάτων (Μηλιός Γ. 1990, σ.81).
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Το μορφωτικό ιcαι οικονομικό επίπεδο των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων της

ελληΝUCΉς οικογένειας δεν ευνοεί την παραμονή των παιδιών τους στο σχολείο για

μεγάλο διάστημα, εκτός και εάν η επίδοση τους εΥΥυάται μια μελλovτι1<'ή επιτυχία., σε

αvriθεση με τα παιδιά των ανώτερων στρωμάτων τα οποία παραμένουν στο σχολείο

ανεξάρτητα των επιδόσεων τους (Χρυσάκης Μ. 1996,0.95).

Κατά τον Δρουκόπουλο τα παιδιά των κατώτερων στρωμάτων ακόμα κι αν

αποκτήσουντο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με τα παιδιά των ανώτερων στρωμάτων, δεν

θα έχουν τις ίδιες ευκαψίες -για επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη

(ΔρουκόπουλοςΒ. 1989, σ. 10).

Η εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική, οικονομική και στρωματική

δομή μιας κοινωνίας, την οποία καλείται να υπηρετήσει Το εκπαιδευτικό σύστημα

λοιπόν πρέπει να ξιmνάει στους μαθητές σωματικές και πνευματικές καταστάσεις

ανάλογες με τις αvnλήψεις και τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία ζουν.

Ο Durkheim πιστεύει κάτι ανάλογο αφού διαφοροποιείται από τις απόψεις των

εκπαιδευτικών σχετικά με τις αξίες και τους τρόπους σκέψεις που έχουν τα παιδιά,

γ' αυτό εκτιμά ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτύσει στους μαι1ητές\τριες

δεξιότητες και ικανότητες σύμφωνες με τις ανάγκες της κοινωνίας. (Durkheim Ε.

1977, σ.93).

Επίσης μέσα από τη λειτουΡΎία της εκπαίδευσης θα πρέπει να δίνοVtαι στους μαι1ητές

τα κοινωνικά καθορισμένα εφόδια (πνΕUμαΤΙKά, σωματικά).

Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση σ' ό,τι αφορά την ανάπτυξή

της, τη σχέση της με το εκπαιδευτικό σύστημα και την επίδραση που θα ήθελε να

ασκεί στην αγωγή της νέας γενιάς,

Κατά τον Parsons η κοινωνία αναθέτει στην εκπαίδευση δύο ουσιώδεις λειτουΡΎίες:

την κοινωνικοποίηση και την επιλογή, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει τάξη

και αρμονία στην κοινωνία.(Ρarsοns Τ. 1959, μετ. Φραγκουδάκη Α. σ.251-254).
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Ο Parsons εκτιμά σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών στην €lCπαίδευση, ότι

υπάρχουν αναγκαστικές διαφορές, οι οποίες οφεv..ovrαι στην ικανότητα, στον

οικογενειακό προσανατολισμό, (προσδοκίες της κάθε οικογένειας σχετικά με την

εκπαίδευση), ή ακόμη και στα ατομικά κίνητρα των μα9ητών\τριών σε σχέση με την

προθυμία τους για μελέτη και εκπαιδευτικά αποτελέσματα_

Οι διαφορές στις σχολικές επιδόσεις δεν περιορίζουν την ανισότητα, αφού τα

εκπαιδευτικά 1φοσόvrα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το επάγγελμα που θα

ακολουθήσει ο καθένας και επομένως το εισόδημα, το κύρος και τη θέση του στο

σύστημα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

Η εκπαίδευση εμπεδώνει την ιδέα., ότι οι ανισότητες στο εισόδημα και την κοινωνική

θέση, που είναι αποτέλεσμα των διαφορών στα εκπαιδευτικά εmτεύΥματα, είναι

αποδεχτές (Μαυρίδης Κ. 1999,0.379).

Η σημερινή ελληνική οικογένεια, ανεξάρτητα κοινωνικού στρώματος, δίνει ένα

εκπαιδευτικό προσανατολισμό στα παιδιά της, αφ' ενός μεν ως στερεότυπο

απωθημένων των δικών της προσδοκιών, που δεν μπόρεσε να πετύχει, αφ' ετέρου

γιατί καταλαβαίνει, ότι σήμερα το επίπεδο μόρφωσης είναι βασικός παράγοντας

επαγγελματικήςκαι κοινωνικήςπροόδου.

Αυτό όμως δεν αναιρεί τη διαφοροποιημένημορφωτική κληρονομιάη οποία ανά.λσΥα

της οικονομικήςκατάσταση;.μεταφέρεταιμέσα από την οικογένεια στα παιδtά, αφού

υπεύθυνη γι' αυτό είναι το πολιτισμικόεπίπεδο της οικογένειας

(ΠαπαμιχαήλΓ. 1987,0.191-193)

Κατά τον Bourdieu το "μορφωτικό κεφάλαιο" ~uιoρεί να θεωρηθεί ως μεταβίβαση

"μορφωτικής κληρονομιάς", η οποία διαφέρει στα κοινωνικά στρώματα και η οποία

μπορεί να είναι υπεύθυνη για την πρωταρχική ανισότητα των παιδιών στη σχολική

δοκιμασία και επομένως βασικός παράγοντας για το τελικό εκπαιδευτικό

αποτέλεσμα. Ακόμη εκτιμά, ότι η εκπαίδευση συντελεί στη διατήρηση και τη

νομιμοποίηση μιας άνισης και στρωματικά διαιρημένης κοινωνίας και ότι, εφόσον

υποτίθεται πως η εκπαίδευση λειτουργεί μόνο ως σύστημα μετάδοσης ιδεών και

γνώσης, δεν προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ισότιμα σε όλους τους πολίτες

(Bourdieu Ρ. 1972, ο. 160- Ι 6 Ι).
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Αυτό δε σημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι ένας aπoτυχημένoς ή μη αναγκαίος

KOινωVΙKός θεσμός αλλά. με τον τρόπο λειτουρ-Υίας της υπερασπίζεται την κοινωνική

δομή και νομιμοποιεί την πολιτική, την οικονομική και την πολιτιστική οργάνωση

της κοινωνίας...... αφού εκτός από τις γνώσεις μεταδίδει αντΙλήψεις, αξίες και

κανόνες συμπεριφοράς, με τα οποία θα καθοριστεί και η μελ/οντική πορεία των νέων

(ΦραΥκουδάκη Α. 1985,0.170).

Ο Bourdieu σχετικά με την εκπαίδευση και την κοινωνική διαστρωμάτωση

διαπιστώνει «ότι:

• Ορισμένα παιδιά προοδεύουν στην εκπαίδευση περισσότερο από όJ..λα.

- Η πρόοδος στην εκπαίδευση επηρεάζεται έντονα από την κουλτούρα που παίρνει το

παιδί από την οικογένειά του.

- Οι οικογένειες της κυρίαρχης τάξης δίνουν στα παιδιά τους πολιτιστικό κεφάλαιο

που τους επιτρέπει να προοδεύουν στην εκπαίδευση.

- Η κουλτούρα της εκπαίδευσης είναι συνήθως παρόμοια με την κουλτούρα των

ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

- Η κουλτούρα των ανώτερων KOινωVΙKών στρωμάτων καθορίζει τα κριτήρια με τα

οποία οι μαθητές χαρακτηρίζοvrαι ως καλοί ή κακοΙ

- Η εκπαίδευση χαίρει μιας φαινομενικής αυτονομίας από έξωθεν παρεμβάσεις,

επειδή νομιμοποιεί τ/ν κυριαρχία κω τ/ν κουλτούρα των ανώτερων στρωμάτων»

(Blackledge Ω., Ηυnt Β., μετ. ΠαπαΥεωρΥίουΝ 1995,0.224).

Άλλος παράγοvrας ο οποίος καθορίζει και τ/ μεταφορά τ/ς γενετικής κληρονομιάς

είναι η γλώσσα και οι δυνατότητες επικοινωνίας σ' αυτούς που την κατέχουν,

ανάλογα με το επίπεδο (ποιοτικόκαι ποσοτικό).

Για τις προηγούμενεςγενιές στη χώρα μας η διαμόρφωσηκωδίκωνεπικοινωνίαςήταν

έντονα διαφοροποιημένη στρωματικά και γεωγραφικά., λόγω δυσκολιών τόσο σε

οικονομικόεπίπεδο, όσο και στις υποδομές, τη μετακίνηση, τ/ν ύπαρξη ερεθισμάτων

και τ/ πρόσβασησε χώρους και μέσα., όπως θέατρο, κινηματογράφοςκ. α.
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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά των αστικών περιοχών και των ανώτερων

κοινωνικών στρωμάτων να έχουν καλύτερη διαμόρφωση Ύλωσσικών και

επικοινωνιακών κωδίκων, απ' ό,π τα παιδιά των αγρonKών περιοχών και των

χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων.

Απέναντι σε διαφορές. που οφείλονται σε μαθητές με αντίθετη κοινωνική και

γεωγραφική προέλευση, το σχολείο και η εκπαίδευση λειτουργούν όχι ορθά, τόσο

στη συμμετοχή όσο και στην κατανόηση Τα/ν παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων

(Μαυρογιώργος Γ.1992, 0.120).

Ακόμα και σήμερα η εκπαίδευση λειτουργεί ανάN:ryα αρνηΠK~ χωρίς να λαβαίνει

υπ' όψη της ης διαμορφωμένες διαφοροποιημένες αvnλήψεις της κοινωνικής

προέλευσης Τα/ν μαθητών, με αποτέλεσμα το επικοινωνιακό πρόβλημα να

μεγεθύνεται στους μαθητές των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και των

γεUYyραφικών απομονωμένων περιοχών.

Κατά τον Bemstein ο γλωσσικός επικοινωνιακός κώδικας ευνοεί τα άτομα που τον

κατέχουν, γιατί μπορούν και κατανοούν ευκολότερα και αυτό συμβαίνει πολύ

περισσότερο στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου τα γνωστικά αντικείμενα - περιεχόμενα

απαιτούν κατοχή ειδικών όρων και εwoιών (Μαυρίδης Κ. 1999, σ.435).

Ο ίδιος κάνει την υπόθεση, όn μέσα σε οικογένειες διαφορετικών κοινωνικών

στρωμάτων, αναπτύσσονται διαφορετικοί επικοινωνιακοί και γλωσσικοί κώδικες (όχι

διάλεκτοι ή γλωσσικές παραλλαγές), οι οποίοι εκφράζουν και ρυθμίζουν

διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και κοινωνικών σχέσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες ανώτερων κοινωνικών

στρωμάτων να αποκτούν καλύτερο επικοινωνιακό και γλωσσικό κώδικα, απ' ό,τι τα

παιδιά που ζουν σε οικογένειες χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων (Bemstein Β. μετ.

Σολομών!. 1991,015)
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Αξιόλογος παράγοντας, ο οποίος επιδρά στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι και η

πολΙΤΙΚΟ-Qικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία καθορίζει ιδεολογικά και

διοικητικά τον εκπαιδευτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα σι δυνατότητες πρόσβασης

στη μόρφωση να είναι πιο ευνοϊκές για όλους.

Στ/ν εΑληνική εκπαίδευση Μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μεγάλη

διάρκεια διοικητικής και εκπαιδευτικής συνέχειας, αφού οι μεταβολές ήταν και

συνεχίζουν να είναι συχνές, έτσι ώστε η διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητά της

να έχει επίδραση στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, τα οποία έχουν ευγενείς

δυσκολίες προοαρμσΥής (Μπουζάκης Σ. 2000, 0.44).

Το Ύλωσσικό ζήτημα έχει ξεπερασθεί οριστικά, σJJ..iJ. η οικονομική και διοικητική

αυτοτέλεια του δημόσιου σχολείου παραμένει ζητούμενο, επειδή ο κρατικός

σvyκΕVΤρωτισμός και η γραφειοκρατία δεν αφήνουν περιθώρια πρωτοβουλιών και

δημιουργίας

Στη χώρα μας η ελεύθερη οικονομία της αγοράς και ο ανταγωνισμός έχουν

μεταφερθεί και στην εκπαίδευση με τη δημιουργία κατηγοριών σχολείων, τόσο

μεταξύ των δημοσίων (περιοχή ανάλογα το κοινωνικό στρώμα), σJ.λά και μεταξύ

δημοσίων και ιδιωτικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεταιγια τους φοιτούντες (Κάτσικας Χ.

- Καβαδίας Γ. 200, 0.93-102).

Επίσης ο διαχωρισμός της εκπαίδευσης σε γενική και τεχνική με σαφώς υποδεέστερη

τη δεύτερη από τ/V πρώτη σε δυνατότητες μορφωτικών επιλογών, δίνει ακόμη μια

άλλη διάσταση της εκπαιδευτικής διαφοροποίησης και της σχέσης της με τα

κοινωνικα στρώματα_

Είναι γνωστό, ότι στην τεχνική εκπαίδευση πηγαίνουν παιδιά από τα χαμηλότερα

στρώματα για λiryσυς τόσο οικονομικούς, όσο και κοινωνικών στερεοτύπων, που

μεταφέρονται από γενιά σε γενιά σχετικά με το επαγγελματικότους μέλ/ον.
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Οι Bowles, και Gintis, θεωρούν, ότι δεν μπορούμε να δούμε την εκπαίδευση

ανεξάρτητα από την κοινωνία, τ/ζ οποίας αποτελεί τμήμα, αφού η εκπαίδευση είναι

συνδεδεμένη με τους θεμελιώδεις οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς της

κοινωvίας(ΒΙackledge D., Ηυηt Β. μετ. Παπαγεωργίου Ν. 1995,0.183).

Μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, η εκπαίδευση δρα

αναπαραγα/ΎΙΚά, καθόσον αυτό γίνεται κύρια με την αποδοχή και νομιμοποίηση της

στρωματικής δομής και ανισότητας, ώστε καλλιεργείται έτσι η πεποίθηση, όη η

οικονομική επιτυχία εξαρτάται ουσιαστικά από το, αν κανείς έχει δυνατότητες~

ικανότητεςκαι την απαραίτ/τ/ κατάρτιση ή εκπαίδευση.

Τα πρώτα χρόΎtα, που τα παιδιά μένουν στο σπί~ είναι πολύ σημαντικά και

επηρεάζουν τη μετέπειτα συμπεριφορά τους, αφού η οικογένεια ασκεί έντονη

επίδραση στην ανταπόκριση,που θα έχει αργότερατο παιδί στο σχολείο.

Πολλοί μελετητές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην επίδραση του

οικογενειακού περιβάλλοντος, για ευνοϊκότερη αντίδραση προς το σχολείο, καθώς

και για μια καλύτερη σχολική επίδοση (όπ. πΌ σ.184).

<<Ταυτόχρονα,το αυξανόμενο βάρος των στοιχείων, που υποδηλώνοwτην εμμονή

των στρωματικώνανισοτήτωνστην εκπαιδευτική επίδοση, παρά τον εκδημοκρατισμό

των εκπαιδευτικών παροχών, κατέστησε αναπόφευκτη τη στενή σύνδεση των

μελετών τ/ς οικογενειακήςπροέλευσηςμε τ/ν κοινωνική προέλευση.

Η επίμονη τάση των παιδιών εργαζομένων και χεψωνακτών εργατών να έχουν

χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο και να το εγκαταλείπουν νωρίτερα από ό,τι τα

παιδιά των μη χεφωνακτών εργαζομένων, ζητά την ερμηνεία του, πράγμα που

κατέστησελογική την αναζήτηση της εξήγησης αυτής στην εργατική οικογένεια»

(Banks σ εmμ. Ράσης Σπ. (χ.χ), 0.120).

Ο έλ.εγχος του νοητικού επιπέδου των μαθητών στο ελληνικό σχολείο, μέσω

συγκεκριμένων «τεστ ευφυίας» για να μπορεί να γίνει και ο ανάλογος συσχετισμός

τους με το περιβάλλον προέλευσης και αντίστοιχη νομιμοποίηση της επίδοσης, δεν

έχει καθιερωθεί, όπως σ' άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.
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Οι εξετάσεις ιcαι οι άλλες μορφές εσωτερικής αξιολόγησης στα διάφορα γνωστικά

ανnKείμενα, δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες μορφές ελέγχου της νοητικής

ικανότητας των παιδιών, αφού, όπως περιγράψαμε παραπάνω, η σχολική επίδοση

είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων με κυρίαρχη την κοινωνική προέλευση.

Η συσχέτιση δείκτη ευφυίας και κοινωνικής προέλευσης παλαιότερα θεωρείτο

περίπου βέβαιη, cUJ..ά τα νέα δεδομένα των ερευνών έρχονται να την απορρίψουν.

Τα διάφορα τεστ που χρησιμοποιούνται στο σχολείο για την νομιμοποίηση Τα/ν

νοητικών δυνατοτήτων δεν μπορούν,όπως λεει και ο Piaget, να αποκαλύψουν τις

έμφυτες συνιστώσες (των νοητικών δυνατοτήτων), εφόσον αυτές δεν μπορούν να

παρατηρηθούν ούτε να μετρηθούν άμεσα (Piaget Ι. 1968. σ.79).

Ο Jenson. υποστήριξε, ότι οι ταξικές και φυλετικές διαφορές στην μετρούμενη

πνευματική ικανότητα, είναι κυρίως γενεπκής προέλευσης και ότι μόνο η ακραία

περιβαλλοντολογική στέρηση μπορεί να παρεμποδίσει ένα παιδί από το να

αξιοποιήοει όλο το γενετικό του δυναμικό (ΦραΎ"ουδάκη Α 1985, ο 123-127).

Ο Piaget, πιστεύει όn το γενετικό στοιχείο δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια

στη βαθμολογία των τέστ ευφυίας, επειδή η σχετική σημασία των

περιβαλλοντολογικών παραγόντων ποικίλει σαφώς με την κλίμακα των

περιβαλλοντολογικών διαφορών.

Από την άλ/η, υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις, για το ότι το κοινωνικο-οικονομικό

«status» επηρεάζει σημαντικά τη σχολική επίδοση, ακόμη και όταν ελtyχεται η

μετρούμενη ικανότητα (piaget Ζ. 1968,0.84)

Οι Sharp R. και Green Α. πιστεύουν ότι η κοινωνική προέλευση των μαθητών

επηρεάζει τη σχολική τους απόδοση. Κατά την άποψη τους τα παιδιά με μαθησιακά

προβλήματα προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ενώ τα έξυπνα παιδιά

από μεσαία και ανώτερα στρώματα.
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Με αυτή την αντiληψη είναι δομημένη η εκπαιδευτική ανισότητα στο σχολεio αφού

ήδη έχει προϋπάρξει κοινωνικός διαχωρισμός ανάλΟ'Υα με την στρωματική

προέλευση των μαθητών (BJackIedge Ω., Hunt Β μετ. ΠαπαγεωΡΥίου Ν. Ι975

σ. 346-348)

Η σημερινή ελληνική κοινωνία, μέσα στα πλαίσια της οικονομικής και νομισματικής

ενοποίησης της Ευρώπης, εντάσσεται αναΎ1<αστικά στις χώρες με φιλελεύθερη

οικονομία με ό,ΤΙ αυτό συνεπάγΕΤαι για τον KOινωνιιcό θεσμό της δημόσιας και

δωρεάν εκπαίδευσης αJJ..ά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ακολουθούμενη

ιδεολσγική - πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.

Η διαφοροποίηση στα ελληνικά KOινωVΙKά στρώματα δεν εμφανίζεται μόνο σε

οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο εκπαιδευτικό, αφού μεγάλος αριθμός παιδιών από

χαμηλή κοινωνική στρωμάτωση εγκαταλείπει το σχολείο γρήγορα.

Στη χώρα μας από τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του ο.ο.Σ.Α. για την εκπαίδευση

το ποσοστό της μαθητικής διαρροής μέχρι τα 15 χρόνια φθάνει το 11,4%, ενώ για την

ηλικία 15 ως 17 φθάνει το 44,2% και στην ηλικία 18-19 το 53,6% δεν παρακολουθεί

κανενός είδους εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Σύμφωνα με την έρευνα τα παιδιά αυτά προέρχονται από φτωχές οικογένειες που δεν

έχουν την οικονομική άνεση για να τα στηρίξουν στη μακρά διαδικασία εκπαίδευσης.

Επίσης προέρχονται από οικογένειες παλιwοστούντων και μεταναστών καθώς και 

σε μικρότερο ποσοστό- από οικογένειες πολιτιστικών μειονοτήτων, όπως τσιγγάνων.

Αυτά τα ποσοστά είναι από τα μεγαλύτερα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε. Ε.,

αφού σε μέσο όρο (!νι.0.) για τη μαθητική διαρροή έχουν αντίστοιχα ως 15 χρόνων

11,1%, ως 17 χρόνων 16,3% και στην ηλικία των 18-19 η μη παρακολούθηση

εκπαίδευσης η κατάρτισης φθάνει το 38,9% (Εφημερίδα Καθημερινη, 8\10\ 2000,

σ.35).

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών με τη σχολική

τους επίδοση, δεν υπάρχουν πανελλαδικές έρευνες, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν

αξιόπιστα συμπεράσματα.
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Μεμονωμένες έρευνες σε διάφορες περιοχές της χώρ", και κυρίως μέσω

συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων δείχνουν μια τάση επαλήθευσης του

συσχεπσμού της κοινωνικής προέλευσης και της σχολικής επίδοσης. (Mυλω~ θ.

(χ.χ), σ.159).

Από αυτές οι κυριότερες ε!ναι του Παπακωνσταντίνσυ Π. (1980), της Τζάνη Μ.

(1983) και του Παπαμιχαήλ (1987) στην Απική, της Νασιάκου Μ. (1971) στην

Eυρυτανiα, τσυ Μυλωνά Θ.(1982) που έγινε στη ΊεωΥροφική περιοχή της Ηλείας και

της Ηλιού Μ. (1976) με τους εκπαιδευt1KOύς χάρτες μεταξύ της Απικής και της

Θράκης.

Παρ' όλι:J. αυτά τα υπά.ρχovta στοιχεία σε γεωγραφικό και στρωματιχό επίπεδο

«δείχνουν ότι στην Ελλάδα η κοινωνική προέλευση. όπως παντού αλλού, καθορίζει

την επιτυχία στο σχολείο και τις πιθανότητες σπουδών» (ΦραΊ"συδόκη Α. 1985,

σ.181-185).

Ειδικότερα από την έρευνα του ΠαπαKωνστανriνOυ, η οποία έγινε με

ερωτηματολόγιο σε 676 μαθητές της Απικής και αφορούσε το συσχετισμό

κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επιτυχίας, αποδεικνύεται, <<ότι υπάρχει στενή

σχέση ανάμεσα στην χοιvωνικο-επαΥΥελματυcή θέση του πατέρα και τ/ σχολική

επιτυχία στην ΣΤ' τάξη του δημonκού σχολείου. Ακόμη στην ίδια έρευνα σε μαθητές

Α' Γυμνασίου, φάνηκε, ότι οι μαθητές με πατέρα πτυχιούχο ανώτερης ή ανώτατης

σχολής είναι άριστοι κατά 93%, ενώ οι μαθητές με πατέρα κάτοχο απολυτηρίου

δημοτικού είναι άριστοι κατά 14%» (ΦραΎΚ"ουδάκη Α. 1985, σ.182, 183).

Στα συμπεράσματα της έρευνας του ο Παπακωνσταντίνου αναφέρει <<ότι η

κοινωνική τάξη καθορίζει σημαντικά το μέλ/ον των παιδιών και η

ΠOλΙΤΙKO-Ιδεoλoyικιl ερμηνεία. των κοινωνικών ανισοτήτων στο σχολείο θέτει εύκολα

σε αμφισβήτηση το θεσμικό ρόλο του σχολείου» (Παπακωνσταvriνου Π. 1981.

σ.51).
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Το ίδιο φαίνεται και στην έρευνα του Παπαμιχαήλ Γ., η οποία έγινε το 1975 και

1986 στην Αττική και αφορούσε το κοινωνικό στρώμα προέλευσης των γονέων και

την επίδραση που έχει αυτό τόσο σης "παραστάσεις" όσο και σης "προσδοκίες"

για τα παιδιά τους, που φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο (Παπαμιχαήλ r. 1987,

cr.178-20S).

Σήμερα η σύνδεση ΚΟΙνωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης φαίνεται πιο

ξεκάθαρη με τα αποτελέσματα στη Μέση Εκπαίδευση και ειδικότερα στις επιδόσεις

στο Λύκεω, όπου απoδεικvύoυν τη στρωματική και γεωγραφική ανισότητα.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν την εκπαίδευση στη χώρα μας ως

ένα σύστημα δύο κατηγοριών.

Στην πρώτη κατηγορία είναι σι έχοντες τ/ δυνατότητα να καταφύγουν στα

φροvnστήρια, για να βελnώσOυν την επίδοσή τους και να καλύψουν τα κενά του

Λυκείου. Στη δεύτερη ανήκουν οι μη έχοντες και συγκεκριμένα., σι μαθητές των

αγροτικών και των υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας, που για οποιοδήποτε λiYyo

δεν μπορούν να βοηθηθούν από τα φροντιστήρια ή τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται «ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα

παιδιά των πόλεων και των χωριών ή των αστικών κέντρων και των απομονωμένων

περιοχών που επιδρούν κατά μεγάλο μέρος στην σχολική και κοινωνική τους

εmτυχία» (Παπακωστόπουλος Π. 2000, σ.33).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις ]44000 παιδιά που γεννήθηκαν το 1970, μόνο

68802 παιδιά αποφοίτησαν το 1988 από την Γ Λυκείου, που σημαίνει ότι 0\ μισοί

μαθητές, που κατά κύριο 'λiYyo προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα

αποβάλλονταιαπό το εκπαιδευτικόσύστημα(όπ. π. σ.38).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματαέρευνας του Κέντρου ΕκπαιδευτικήςΈρευνας,η οποία

έγινε κατά το σχολικό έτος 1999-2000, σχετικά με τη φοίτηση στο δημόσιο Λύκειο,

φάνηκαν τα έξής:
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Ι. το οικογενειακό περιβάλλον (γονείς) είναι αυτό που επηρεάζει τα παιδιά για να

επtλέξoυν το ενιαίο Λύκειο, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό ΊCΎΡOς

του.

2. Μόνο το 1\4 των μαθητών είναι ικανοποιημένοι από την καθημερινή διδακτική

πράξη στο σχολείο.

3. Οι περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν στα οργανωμένα φροντιστήρια και

ταυτόχρονα παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα.

4. Τα χρήματα που ξοδεύουν οι ελληνικές οικογένειες για τα φροντιστήρια κάθε

μήνα κυμαίνονται από 50.000 (το 28%), 100.000 (το 61%), 150.000 και πλέον

(το 7%), ενω το 4% πληρώνει περισσότερα...(Εφημερίδα Καθημερινή,

12\12\2000,0.35).

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται κατανοητό τι σημαίνει δημόσιο δωρεάν σχολείο

και ποια κοινωνικά στρώματα μπορούν να πληρώσουν αυτά τα οικονομικά μεγέθη

για τις εκπαιδενηκέςανάγκες των παιδιών τους.

Στις αγροτικές περιοχές οι μισοί μαθητές της Β' Λυκείου (ποσοστό 49,6%)

παραπέμφθηκαν κατά το διδακτικό έτος 1998-1999 σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο,

ενώ τα αvτiστoιχα ποσοστά για τις αστικές περιοχές ήταν 22,6% και για τις

ημιαστικές 29,3%.

Στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας το ποσοστό ήταν μόνο 8%, ενώ στη Δυτική

Απική έφτασε το 35,4%.

Στις εξετάσεις του Λυκείου για το διδακτικό έτος 1999-2000 εμφανίζεται διάσταση

του ποσοστού των απορριφθέντων μαθητών της Β' Λυκείου μεταξύ κέντρου και

περιφέρειας. Στις πρωτεύουσες των νομών το ποσοστό ετναι 16,5%, ενώ στις

περιφέρειες των νομών φτάνει στο 23,5% (διαφορά '1%).

Πολύ χειρότερα είναι τα αποτελέσματα στις απομακρυσμένες και τις ορεινές περιοχές

της χώρας, αφού σχεδόν οι μισοί από τους μαθητές της Β' Λυκείου μένουν στην ίδια

τάξη, με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 4'1,2%.
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Η διαφορά μεταξύ αστικών ιcαι υποβαθμισμένων περιοχών αποτυπώνεται και στις

περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αmκής, καθόσον στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας

και Πεφαιά το ποσοστό αποτυχίας στη Β' Λυκείου έφτασε από 23% στο Δήμο

Μεγάρων έως και 45,8% στο Δήμο Αρτέμιδος. ενώ αντίθετα στα βόρεια προάστια

από 2% στο Δήμο Διονύσου έως και 7',10 στο Δήμο Ψυχικού (αναπαράγονται σι

κοινωνικές αντιθέσεις σύμφωνα με την Ο.Λ.Μ.Ε).

Στις αντίστοιχες εξετάσεις της Β' Λυκείου (Ιούνιος 2000) στα ιδιωτικά σχολεία, σ'

αντίθεση με τα δημόσια, σύμφωνα με την ο.ΙΕ.Λ.Ε, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν

94, Ι %, ενώ της Γ Λυκείου έφθασαν στα 98,1% (Ελευθεροτυπία 15\9\ 2000, σ. 28~

34).

Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι και σήμερα στη χώρα μας παρά την

ανάπτυξη και βελτίωση των KOινωVΙKO - οικονομικών συνθηκών, υπάρχει έντονη

μορφωτΙκή διαφοροποίηση, ανάλογη της στρωματικής και γεωγραφικής προέλευσης

των μαθητών.

Η οικονομική ανισότητα στα κοινωνικά στρώματα σήμερα αντανακλάται στη μορφή

και το επίπεδο μόρφωσης των παιδιών, αφού <<οι λιγότεροι εύποροι είναι

καταδικασμένοι να σπουδάσουν σε υποβαθμισμένα δημόσια σχολεία σε αντίθεση με

τους εύπορους, οι οποίοι μπορούν να στέλνουν τους γόνους τους στα καλύτερα

ιδιωτικά σχολεία.

Πράγματ\, μόνο ο πλούσιος μπορεί σήμερα να στείλει τα παιδιά του σ' ένα υψηλής

ποιότητας σχολεio των βορείων προαστίων, ενώ ο φτωχός αναγκάζεται να τα στέλνει

στο δημόσιο της γειτονιάς, που πέρα από την αμφίβολης ποιότητας παιδεία που

προσφέρει, θα είναι επίσης κλειστό για ένα μεγάλο χρονικό δtάσrημα., λiYyω

καταλήψεων» (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 27\ Ι 0\2000, σ.53)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:20 EEST - 52.53.217.230



86

Ολες σι απόψεις τεκμηριώνουν την άμεση σχέση, που έχει η κοινωνική στρωματική

προέλευση Τα/ν μαι1ητών με την παροχή άνισων εκπαιδειmKών ευκαψιών, κάτι που

ασφαλώς λειτουργεί ανασταλτικά Οτ/ σχολική επίδοση των μαθητών με κατώτερη

κοινωνική καταγωγή.

Ένας ακόμη σοβαρός παράγοντας που επηρεάζει στην εκπαίδευση την επίδοση των

μαθητών, είναι οι δομη μένες ανnλήψεις των Ε1<Παιδευτικών σχετικά με την

κοινωνική προέλευση των παιδιών. Αυτό γίνεται εμφανές στη συμπεριφορά των

εκπαιδευτικών ως προς την αντίληψη που έχουν για τα σχολεία περιοχών, όπου

κατοικούν χαμηλά κοινωνικά στρώματα, αλλά τη στάση τους απέναvn σε μαθητές

διαφορετικής κοινωνικής και οικογενειακής προέλευσης. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι

εκπαιδευτικοί θεωρούν «μαρτύριο το διορισμό ή τη μετάθεση τους σε σχολεία της

Δυτ. Απικής ...τα οποία θεωρούνται από πολλούς κόλαση» (Κάτσικας Χ 

Καββαδίας Γ. 2000, σ.136).

Στη χώρα μας τα σχολεία θεωρoΎVΤαι καλά ή όχι, ανάλayα με το πού βρίσκονται

(περιοχή, κατοικία KOινωVΙKOύ στρώματος), γιατί έτσι mστεύουν, ότι η διδασκαλία

τους θα είναι ευκολότερη ή δυσκολότερη σε σχέση με το επίπεδο και την

συμπεριφορά των παιδιών.

Όπως φαίνετα~ «οι εκπαιδειmKoί έχουν αποδεχθεί και αναπαραγάγουν ασυνείδητα,

την αντiληψη της δuιφOΡOΠOlημένης συμπεριφοράς και απόδοσης των μαθητών, η

οποία είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής στρωματικής προέλευσής τους.

Τελικά για τους εκπαιδευτικούς το ιδανικό τους για εξασφάλιση ίσων ευκαιριών

υπονομεύεται από την ίδια τη συμπεριφορά τους, πράγμα για το οποίο υπεύθυνες

είναι οι σχολές που τους εκπαιδεύουν και τους εmμορφώνουν» (Παπαδόπουλος Λ.

1999, σ.142).

Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σέβονται τον πολιτισμό που φέρνουν τα

παιδιά μαζί τους και να μη θεωρούν κάποια κατώτερα, αλλά. να διαμορφώνουν τα

προγράμματα και τη διδασκαλία τους, έτσι ώστε, να επωφελούνται όλα στο μέγιστο

δυνατό βαθμό.
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Ειδικότερα σήμερα που το ελληVΙKό σχολείο έχει δεχτεί ένα μεγάλο ποσοστό

μαι1ητών από διαφορεπκές πολιτισμικές ομάδες (μετανάστες, ομογενείς, πρόσΨΙΥΥες),

απαιτούνται «νέες προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας από όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς. Αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν τη θεσμική υπέρβαση του ρόλου

των εκπαιδευτικών και τον επαναπροσδιορισμό της στάσης όλων μας» (Εφη μερίδα

Επενδυτής, 4\11\ 2000, σ.68).

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεtς στη χώρα μας, μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα

έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν σημασία (βλ. μεταρρύθμιση 1997, αλλαγές του

2000), μόνο στο περιεχόμενο και τα αναλυτικά προγράμματα, θεωρώντας, ότι με

αυτά εmτuyχάνουν τη μορφωτική βελτίωση και την ισότητα των μαθητών.

Κατά γενική εκτίμηση στην ελληνική εκπαίδευση έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες

σίryl<λισης των κοινωνικών ανισοτήτων, λόγω κοινωνικής ή πολιτισμικής

προέλευσης, όπως επίσης και εκδημοκρατισμού της ελληνικής εκπαωευσης.

Όμως δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου τα εκπαιδευτικά αγαθά θα γίνονται κτήμα

όλων των μαθητών, ανεξάρτητα της κοινωνικής τους καταγωγής, αφού ακόμα δεν

έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στις δομές, στις αvnλήψεις και τις νοοτροπίες της

ελληνικής εκπαίδευσης και ως εκ τούτου της κοινωνίας (Ηλιού Μ. 1984, σ.50).

Η ελληνική κοινωνία μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα διαφοροποιήθηκε στρωμαηκά

και μορφωτικά χωρίς όμως όπως είδαμε από τις παραπάνω αναλύσεις να μπορέσει να

εξαλείψει την ανισότητα (κοινωνική και σχολική).

Ίσως να είμαστε σ' ένα μεταβαηκό σημείο 'λόγω της "αναπτυσσόμενης κοινωνικής

κατάστασης που βρίσκεται η χώρα μας", και το δημόσιο ελληνικό σχολείο να

μπορέσει να ξεπεράσει ης δυσκολίες, κάνοντας την "υπέρβασή του".
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Π.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ελληνική εκπαίδευση γενικότερα και τα αναλυτικά ΠΡσΥράμματα ειδικότερα στο

πέρασμα του 200υ αιώνα βρίσκοvrαι διαρκώς στην αναζήτ/ση φιλοσοφικών

αvnλήψεων και κοινωνικών προσαρμογών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το

μορφωτικό αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις του στους νέους.

Η συγκεκριμενοποίηση των στόχων είναι το ζητούμενο σήμερα στο σχολείο και αυτό

πρέπει να είναι αποτέλεσμα «ενός καθολικού συνόλου αρχών που θα μπορούσαν να

καθοδηγήσουν το σχεδιασμό και την αξιολόΥηση της εκπαιδευτικής διαδΙKασiας»

(Apple Μ. επιμ. Ράσης Σπ. 1993, σ.29 ).

Ο κοινωνικός ρόλος που καλείται να παίξει το αναλυτικό πρόγραμμα εκτός της

φιλοσοφικής, ιστορικής και ιδεολσΥncής του αποσαφήνισης, θα πρέπει να είναι και η

εξατομίκευση της ειδίκευσης των γνώσεων, βάσει Τα/ν ζητούμενων δεξιοτήτων στην

αγορά εργασίας.

Οι Bobbit και Charters <<οικοδόμησαν μια θεωρία κατάρτισης αναλυτικών

προγραμμάτων που βασιζόταν στην διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών

αVΤΙKειμενιKων στόχων, διαφοροποίηση που είχε σαν κριτήρια τις ιδιαίτερες και

στενές λειτουργίες της ενήλικης ζωής των μαθητών» (Apple Μ. εmμ. Ράσης Σπ.

1986, σ.144).

Στα αναλυτικά προγράμματα καθορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι, βάσει των οποίων

διαρθρώνεται μεθοδολογικά το διδακτικό περιεχόμενο, που είναι αναΎΚαίο για τη

μεταφορά της γνώσης και επακόλουθο για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων.

Ο KoινωVΙKός ρόλος των αναλυτικών προγραμμάτων είναι δεδομένος, γιατί χωρίς τη

σύνδεση των αρχών και αξιών της κοινωνίας με τους μελλοντικούς πολίτες της, που

καλείται να μεταφέρει το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το

σχολείο.
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Οι παιδαγωγικές βάσεις κάθε σχολικού γνωστικού αντικειμένου

συστηματοποιήθηκαν ως θεωρία του Cumculum στις αρχές του 1970 από τον

Aμεριιcανό TyIer, ο οποίος προτείνει τρεις παράγοντες., που θα πρέπει να λαμβάνει

υπ' όψη της κάθε μαθησιακή διαδικασία.

Αυτοί είναι:

Ι. οΙ ανάγκες και προϋποθέσεις των μαθητών,

2. η δομή και τα στοιχεία που διαμορφώνουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,

3. σι απαιτήσεις και το πλαίσιο των συνθηκών της κοινωνίας

Τα βασικά χαρακτηρισnκά της θεωρίας του Curriculum είναι τα σημεία που αφορούν

το σκοπό και τους στόχους, την ταξινόμηση των στόχων, την ΟΡΎάνωση και τον

έληχο της μαθησης (ΑυΥερινός Θ. 2000, σΑ?).

Το πρόγραμμα σπουδών (AναλιmKό Πρόγραμμα), κάθε γνωστικού ανηκειμένου

τείνει να εκφράσει τη δυναμική που αναπτύσσεται στον ευρύτερο κοινωνικό και

πολιτικό χώρο, σχετικά με το τι είναι σημαντική γνώση και πώς μπορεί να δομηθεί

και να ποροσφερθείως μορφωτικό αγαθό (ΚΕΜΕΤΕ 2000, σ8).

Ο Bloom στην ταξινόμηση των σκοπών της αγωγής σε σχέση με τη συμπεριφορά και

την ατομική ψυχολογική κατάταξη, παρουσιάζειτο περιεχόμενο σε τρεις ενότητες:

α πνευματική - γνωστική

β. συναισθηματική

Ύ. ψυχοκινητική

Στα ίδια πλαίσια σχεδιάζονται τα Α.Π. όλων των γνωστικών αvt1Kειμένων όπως π.χ.

της Φ.Α. και έχουν την εξής σειρά:

«-Φιλοσοφικό υπόβαθρο

-Οριοθέτηση των σκοπών και των στόχων που είναι:

-μακροπρόθεσμοι

-μεσοπρόθεσμοι

-βραχυπρόθεσμοι
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-MαeησιαKόπεριεχόμενο,που στηρίζεται:

-στην επιστημονικήγνώση

-στις παιδαγΟΟΎlκέςαρχές

-στα αποτελέσματατης προηγηθείσας

έρευνας στα σχολεία

-ΜαθησιακήΟΡΎάνωση,που εμπεριέχει:

-ετήσιοπρό'Υραμμα

-πρόγραμμακύκλου

-διδακτική ώρα

-Μαθησιακό[λεΥχο (ΑυΥερινόςΘ. 2000, a.1S3).

Στη βάση αυτής της ταξινόμησης σε ό,τι αφορά το γνωστικό αντικείμενο τ/ζ Φυσικής

Αγωγής στην ε1CΠαωευση, η σχέση του περιεχομένου και της συμπεριφοράς

βρίσκονται σε συνάρτηση με τη σχέση στόχος - μέσον.

Οι θεωρίες για τα Α.Π. κατέληξαν σε διαφορετικούς σκοπούς και στόχους αναλογα

τις πολιτικο-κοινωνικές καταστάσεις, τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης και την επtλoγή

ως προς το επιδιωκόμενο παιδαγωγικό αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει ο AppIe στη διαμόρφωση των ΑΠ στη δημόσια εκπαίδευση με την

«ιστορική, κοινωνική, διανοητική στρωματοποίηση και ιδεολογική κατάσταση ό,τι

ερμηνεύεται σαν ιδιαίτερα σχολική γνώση, αυξάνεται. Κατά συνέπεια, η

συναισθημαnκ:ότητα, οι κλίσεις, η σωματι'ιCή κατασκευή και άJJ..α γενικότερα

χαρακτηριστικά προστίθενται στα συνηθισμένα σχολικά προγράμματα»

(AppIe Μ επιμ. Ράσης Σπ. 1993, σ.28).
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Π.Ε. ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ψ.Α.

Τα κυρίαρχα μοντέλα διαμόρφωσης ΑΠ της Φυσι!Cής Αγωγής στη ΑΙμια

Εκπαίδευση ακολουθούν δύο βασικούς άξονες

Στον πρώτο, ο στόχος είναι, μέσω της κίνησης και του παιχνιδιού να επιτευχθεί μια

ισόρροπη ψυχοσωματική και ψυΧΟ1Qνηnκή ανάπτυξη ανεξάρτητα της αθλητικής

γνώσης ή επίδοσης, παιδαγωγικό μοντέλα (Le Boulch Ζ. 1977,0.45).

Στο δεύτερο, ο στόχος είναι η μύηση και η συμμετοχή στα αθλήματα, μέσω της

απόκτησης των αθλητικών δεξιοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη των φυσικών

ικανοτήτων ως βελτίωση της σωματικής υγείας, αθλητικό μοντέλο (Di Donnato Μ.

1975,0.31).

Στα μοντέλα τ/ζ Φ.Α αναφέρονται και οι ΠαπαϊωΆWoυ Α., Θεοδωράκης Ι. και

Γούδας Μ., που θεωρούν, ότι κυρίαρχα σήμερα είναι αυτά της Αθλητικής

εκπαίδευσης, μέσω της οποίας αναπτύσσουμε στους μαθητές «τη φιλοσοφία της

συμμετοχής στα αθλήματα » ... και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που

αντιμετωπίζει φαινόμενα, της βίας μεταςύ των μαθητών, ή της αδιαφορίας για το

σχολείο (Παπαϊωάwοu Α, κ.αλ 0.16,18).

Αν ένα Α.π. συvrαχθεί χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη του τις πραγματικές κοινωνικές

ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, το επίπεδο κατάρτισης των

διδαmcόντων, και ης επικρατούσες πολιτικές - εκπαιδευτικές αντιλήψεις για το

γνωστικό αντικείμενο, τότε αυτό είναι ανεφάρμοστο.

Avrίθετα, σ' ένα ρεαλιστικό Α.π. θα πρέπει τα παραπάνω να συμπεριλαμβάνονται

και να έχει προητ/θεί έρευνα για τις ικανότητες των παιδιών, τα ιδιαίτερα κοινωνικά

και γεωγραφικά χαρακτ/ριστικά των σχολείων καθώς και η πεψαματική εφαρμογή

του για ένα χρονικό διάστημα.
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Ακόμη και μετά την εφαρμογή του Λα σε όλα τα σχολεία θα πρέπει να γίνεται

περιοδικός έJ..ηχoς για να διαπιστώνονται αδυναμίες και δυσκολίες εφαρμογής και

αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με τους στόχους, ώστε να γίνονται διορθώσεις,

συμπληρώσεις ή αJ:λi>γές (Feed-Back - Ανάδραση).

Η σύνταξη των Α.π. θα πρέπει να είναι έργο πολλών ατόμων, ειδικά καταρτισμένων

σε θεωρητικό επιστημOVΙKό επίπεδο. Επίσης αυτοί οφείλουν να έχουν μακρά

διδακτική πείρα στο σχολείο.

Προύπόθεση για τ/ σύνταξη ενός Α.n της Φ.Α. θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία του

και η αποδοχή του ρόλου και του περιεχομένου του στη γενικότερη διαμορφωτική

χρησιμότητα (σκοπός - στόχοι), που θα έχει αυτό στη διαπαιδαγώγηση των νέων

παιδιών.

Ο φιλοσοφικός προβληματισμός, καθώς και ο σκοπός στα υπάρχοντα ΑΠ. της χώρας

μας, φαίνεται να είναι ανύπαρκτος, γιαπ όπως αναφέρουν Θεοδωράτ/ζ Κ.αλ. «το

εμφανές πρόβλημα των υπαρχόντων αναλυτικών προγραμμάτων Φ.Α. είναι η

απουσία ενός συγκεκριμένου σκοπού» (Παπαϊωάνου Α, Θεοδωράκης 1., Γούδας Μ.

1999,0.19).

Στη χώρα μας τα Απ. της Φ.Α από τη Μεταπολίτευση και μετά γράφθηκαν είτε από

το ΥΠΕΠΘ. (ΔΙνση Φυσικής Αγωγής), με πρόσκληση κάποιων ειδικών κυρίως των

συμβούλων Φ.Α., ή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. πάλι με τη δημιουργία

εmτροπής ειδικών επιστημόνων.

Δυστυχώς και στις δύο περιπτώσειςδεν προηγήθηκε καμία ουσιαστική έρευνα για να

διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκες. στις οποίες θα εφαρμοζόταν το Α.π., αλλά

ούτε λειτούΡΥησανπεφαματικάγια κάποιο χρόνο.

Πολύ περισσότερο αυτό ήταν απλά. αποτέλεσμαΠΡοσωmκώναvrιλήψεων-πpoτάσεων

των μελών της συντακτικήςεmτροπής.
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) μόνο στοιχείο, το οποίο φαίνετα~ ότι έπαιξε ρόλο στη σύνταξη των Α. Π. της Φ. Α.

:ό το πρώτο του 1977 μέχρι το τελευταίο του 1995, ήταν τα πιστεύω των

)vταKτών, που μάλλον απειιcόνιζαν κάποια άλλα πρότυπα.

:ι τεχνικά χαραKτ/ρισnKά των ισχυόντων Α Π. ΠΙζ Φ. Α. στη χώρα μας δεν

)οβλέπουν διαφοροποιήσεις και προσαρμογές α)J..fJ. απαιτούν από το διδάσκοντα

IV πιστή εφαρμοΥή τους.

Ω1ν πράξη όμως κάτι τέτοιο δεν γίνεται, αφού ο διδάσκων προσαρμόζεται στις

:άστοτε συνθήκες του ελληνικού σχολείου, που γενικά είναι προβληματικές.

έλλειψη της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (κλειστά γυμναστήρια) σε

uvδυασμό με τις κλιματολογικές ιδιαιτερότητες των περιοχών της χώρας,

lJoxepaiνoυv ακόμη περισσότερο την εφαρμογή του Α.Π .

.ύση στο πρόβλημα θα ήταν η συμβολή των τοπικών κοινωνιών (σχολείο, σύλλογος

ιδασκόvrων, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, τοπική αυτοδιοίκηση), στη

ημιουργία κατάλληλων συνθηκών, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των

εριοχών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. (Παπαδόπουλος Λ.

000, σ.18-20).

{ αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής, λiYyω των "εγγενών δυσκολιών",

ιrtβάλλει την απελευθέρωση του διδάσκοντα από την πιστή ακολουθία του

.εΡιεχομενου και τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός δικού του "πλαισίου", με

αράλληλη αξιολόΊηση της ωroδOΤΙKότητας και αποτελεσματικάτητάς τσυ.

\υτό φαίνεται ως η καταλληλότερη λύση για το Α.π. του δημοτικού σχολείου αφού

, πληθώρα των στόχων δεν μπορεί να επιτευχθεί μ' ένα ομοιογενές περιεχόμενο,

ιφού οι συνθήκες των γεωγραφικών περιοχών, των σχολείων και των διδακτικών

\υνατοτήτων είναι διαφοροποιημένες.

~τα ιδιωτικά σχολεία, για λόγους ανταγωνιστικότητας και προβολής και με σκοπό

-ην προσέλκυση περισσότερων μαθητών\τριών, έχουν σχεδόν πάντοτε

Jλοκληρωμένη αθλητική υλικοτεχνική υποδομή, με αποτέλεσμα να μπορεί ο

Jιδάσκων να επιτυγχάνει καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Α.Π.,

.:φόσον φυσικά το ακολουθεί.
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Αυτός και μόνο ο λόγος δίνει στα ιδιωτικά σχολεία μα/ σαφή πρωτοπορία σε ό,τι

αφορά τη Φ.Α. και τις αθλητικές δραστηριότητες, με καλύτερα αποτελέσματα στο

μορφωτικό στόχο.

Αυτό το προβάδισμα των ιδιωτικών σχολείων κατά την περίοδο της αναπτυξιακής

ηλικίας είναι πολύ σημαντικό για την αθληηκή παιδεία και την περαιτέρω

διαμόρφωση των παιδιών σε ΨUΧOσωμαΤΙKό και κινητικό επίπεδο, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται για την κοινωνική τους συμπεριφορά και εmκοινωνία Ειδικότερα στο

χώρο του Αθλητισμού.

Η συμπλήρωση της έλλειψης κινητικών εμπεφιών των μαθητών\τριών από το

μάθημα τ/ζ Φ.Α. γινόταν παλαιότερα στον ελεύθερο χρόνο τους στις αλάνες. Σήμερα

αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί αυτές, δυστυχώς με ης περιβαλλονηκές σJJ..αγές δεν

υπάρχουν.

Αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται ιδιαίτερα στις Αστικές και Ημιαστικές πόλεις, όπου η

"κακώς ΕVΝOύμενη" ανάπτυξη έχει αφανίσει κάθε ελεύθερο χώρο, με αποτέλεσμα η

δόμηση, ακόμη και στα πάρκα, να εμποδίζει την ελεύθερη κινητική έκφραση και

δημιουρ-Υία ~ εκτόνωση - ψυχαγΟΥΥία.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976-1977 έφερε το πρώτο ΑΠ της Φ.Α 'flJJ. τα

δημοτικά σχολεία ορίζοντας όμως ως διδάσκοντα τον ίδιο το δάσκαλο της τάξης, ο

οποίος δεν είχε ουσιαστική γνώση. Αντίθετα πολλά ιδιωτικά σχολεία, προσλάμβαναν

για το μάθημα της Φ.Α. εξειδικευμένους Γυμναστές, καθόσον αυτό ήταν μέσα στη

φιλοσοφία και οι>,Ιάνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή Kαλίrcερη προσφορά

διδακτικών και μορφωτικών ευκαφιών από το δημόσιο σχολείο.

ΤΟ 1985 στα δημόσια δημοτικά σχολεία, το μάθημα Φυσικής ΑγωΥής διδάxrηKε από

Φοιτητές και Γυμναστές, μέσω του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού «Αθλητισμός και Παιδί», αλλά. σε περιορισμένο αριθμό.

Το 1988 ακολούθησε η συγγραφή δύο Α.π., το ένα (θεσμικά ανεπίσημο, αφού δεν

έγινε ηΔ.) μαζί με οδηγίες και το οποίο εφαρμόσθηκε και το δεύτερο (θεσμικά

επίσημο με ηΔ.),το οποίο ποτέ δεν έφτασε στα σχολεία και δεν εφαρμόσθηκε.

Το (ανεπίσημο) Α.Π. της Φ.Α. είχε καλύτερες συνι1ήκες υλοποίησης, αφού εκείνη την

περίοδο άρχισαν να διορίζονται και οι πρώτοι αναπληρωτές γυμναστές στις τρεις

μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
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Το τελευταίο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1995 του δημοτικού σχολείου μαζί

με το βιβλίο του δωά""οντα (1997) και το διορισμό σε οΡ'Υανική θέση μεΥάλου

αριθμού Γυμναστών, έχει ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς αυτό να σημαίνει και

εξάλειψη των προβλημάτων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω.

Εδώ θα εmχεφήσουμε μια κριτική προσΈΥΥιση των προηγηθέντων Α.π. καθώς και

του ισχύοvrος σήμερα, μέσα από την αναφορά των σκοπών, των στόχων και των

περιεχομένων τους

Τα Α.π. της Φ.Α. στο δημοτικό σχολείο μεταπολιτευτικά είχαν μια κατεύθυνση, η

οποία φαινομενικά έδειχνε μια τάση απελευθέρωσης από τη "στενή" αντίληψη ενός

συντηρητικού γυμναστικού προγράμματος "στρατιωτικής ή αθλητικής" προέλευσης

και προοπτικής. Αυτό κυρίως γινόταν με την αναφορά στο σκοπό όλων των

παραμέτρων, που οδηγούν στη "δημιουργία μιας ελεύθερης προσωπικότητας".

Το πρώτο πρCrγραμμα της Μεταπολίτευσης για τη Φ.Α. στο δημοτικό σχολείο

αναφέρει: «Σκοπός; Η Φ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο έχει σκοπό να ενισχύσει την

ψυχοσωματική διάπλαση του αναπτυσσόμενου ανθρώπου, να αφυπνίσει τις

κλίσεις του, να αναπτύξει τις φυσικές του ικανότητες να τονώσει την ψυχική του

υΥεία και γενικά να τον υποβοηθήσει , ώστε να γίνει μια ελεύθερη και

δημιουργική προσωπικότητα.

ΓΕΝΙΚΑ

Ι.Δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες για περισσότερη κίνηση και εναλλάσσονται τα

θέματα των Ίανητικών τους απασχολήσεων.

2.0ι ασκήσεις δεν πρέπει να είναι στατικές ούτε και κοπιαστικές.

3.0 δάσκαλοςοφείλει να επινοεί τις ασκήσεις και τις δραστηριότητεςαπό το πλήθος

των παιγνιδιών και των αγωνισμάτων που υπάρχουν και να τις συνδέει πάντοτε με

τους αντικειμενικούςσκοπούςτου μαθήματος.

4 Οι ασκήσεις εξοικει.ωσεως των μαθητων με το υγρο στοιχείο μπορούν να

εξελιχθούν σε ασκήσεις τεχνικής της κολυμβήσεως, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

5.Η αγάπη για τη φύση και για τον αθλητισμό και η εισαγωγή των μαθητών στην

απλή τεχνική των αγωνισμάτων καλλιεργείται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Σχολείου.
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Γενικές Παρατηρήσεις

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σωματικής και ψυχικής αναπτύξεως, που

δεσπόζουν στην ηλιrn αυτή των μαθητών. ευνοούν την αποδοτική εργασία, τη μυϊκή

προσαρμογή, nς μεΥαλύτερες επιδόσεις και την εκμάθηση αγωvtομάτων, που είναι

συνθετότερα.

Κατά την σύνταξη της ημερήmας γυμνάσεως λαμβάνονται ιmόψη ορισμένοι σκοποί,

πού είναι ανάλογοι προς τις σωματικές και ψυχικές ανάΎΚες των μαθητών.

Οι διάφορες ασ1C'ήσεις αποτελούν το μέσο και όχι το σκοπό της Φ.Α. και είναι

ανάλογες προς τα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους.

Το περιεχόμενο της ημερήσιας γυμνάσεως, εκτός από τον προκαθορισμένο σκοπό,

συνδυάζει την άrn<ηση με την αγωγή και την κίνηση με τη χαρά.

Η κατάλληλη γυμναστική στολή είναι απαραίτητη, καθώς και η αθλητική φόρμα,

κατά τη χειμερινή περίοδο.

Κατά τις βροχερές ημέρες και εφόσον δεν υπάρχει στεγασμένος χώρος, η διδασκαλία

του μαθήματος της Φ.Α. γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας.

Κατ' αυτή Εκτελούνται από το δάσκαλο υποδειγμαπκά σωματικές ασκήσεις,

αθλοπαιδιές, ελληVΙKoί χοροί ή δίνονται όπου τούτο είναι απαραίτητα, οδηγίες οδικής

κυκλοφορίας» Π.Δ. 1Ο34\Ι977,(Φ.Ε.Κ 347,Α·).

Αναφέραμε όπ η συΥΥραφή και εκπόνηση ενός Α.Π. πρέπει να αντιμετωπίζεται κάτω

από το πρίσμα της επικρατούσας κοινωνικο-πολιπκής κατάστασης της εποχής του, η

οποία ανεξάΡτ/τα της άμεσης ή έμμεσης παρέμβασης, δεν παύει να είναι

καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του.

Οι πολιτισμικές και μορφωτικές αντιλήψεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

επηρεάζουν τους θεσμικούς φορείς και τα πρόσωπα που σχετίζονται με την εκπόνηση

και καταγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών των εκάστοτε Α.π. (Apple Μ. επtμ.

Ράσης Σπ. 1980, σ.5S)

Μελετώντας το σκοπό και πς γενικές παρατηρήσεις, μπορούμε να σημειώσουμε την

υπάρχουσα φιλοσοφική και KoινωVΙKo-πoλlΠκή τους κατεύθυνση και θεώρηση.

Αυτό φαίνεται από τη διατύπωση των ΣUΓKεKριμένων όρων, "ενίσχυση, αφύπνιση,

τονωση
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Ειδικότερα για το Α.π. του 1977 μπορούμε να σημειώσουμε ότι:

1) στο σκοπό του υπάρχει μια γενιχόλο-Υη διατύπωση με ειδικές υποδείξεις για την

επίτευξή του, η οποία απευθύνεται σ' ένα μη εκπαιδευμένο δάσκαλο σε ό,η

αφορά την Φ.Α. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού ήταν ήδη γνωστές οι σvνθήκες

εφαρμογής του τόσο για τους συγγραφείς, όσο και το θεσμικό φορέα που είχε την

ευθύνη.

2) ζητά από τους δασκάλους να επινοούν ασκήσεις και δραστηριότητες για να

φθάσοw στους αντικειμενικούς στόχους του μαθήματος, οι οποίοι από τη διατύπωση

στον ορισμό δεν αποσαφηνίζονται ως προς το μορφωτικό αποτέλεσμα.

3) υπoδειΚVΎει τη χρήση του περιεχομένου σε συγκεκριμένεςυλικοτεχνικές συνθήκες

(αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήριο), που για όλ..ι:J. σχεδόν τα δημόσια ελληνικά

δημοτικά σχολεία είναι γνωστό, ότι δεν υπήρχαν, σε αVΉθεση με πo).).iJ. ιδιωnKά

σχολεία.

4) σημαντική παράλειψη είναι η μη αναφορά του στόχου της κοινωνικοποίησηςμέσα

από το μάθημα της Φ.Α και της εξάλειψης των διαφοροποιήσεων μεταξύ των

μαθητών με διαφορετική πολιτισμική, στρωματική και μορφωτική προέλευση.

5) η υπόδειξη για στολή γυμναστικής παραπέμπει σε μια παλαιότερη αυταρχική

αντίληψη της εκπαίδευσης, με την επιβολή καθορισμένων μορφών παρουσίασης και

συμπεριφοράς. Αυτές οι παρατηρήσεις - επισημάνσεις για το πρώτο ΑΠ. της Φ.Α

στο δημOT1J(ό σχολείο, μας δίνουν την εξήγηση της κατεύθυνσής του, η οποία ήταν

προσαρμοσμένη στο μεταπολιτευτικό πνεύμα της εποχής για την εκπαίδευση.

Το δεύτερο (ανεπίσημο) Α.Π της Φ.Α για το δημοτικό σχολείο ΈΥινε από το

ΥΠΕΠΘ. το 1988 και μαζί με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαeήμαΤOς,

τυπώθηκαν σε μορφή βΙβλίου, το οποίο στάλθηκε σε όλiJ τα δημοτικά σχολεία.

Γι' αυτό το Α.Π (ανεπίσημο) έγιναν σεμινάρια από τη συντακτική επιτροπή που

διοργάνωσε η Δ\νση τ/ς Φ.Α. του γ.π.Ε.Π.Θ. σε σχολικούς συμβούλους (δασκάλους

και γυμναστές), καθώς και στους προϊσταμένους γραφείων Φ.Α. με σκοπό την

καλύτερη υλοποίησή του.

Αυτό το ΑΠ εφαρμόσθηκε στα σχολεία μέχρι το 1995, όπου έγινε το επόμενο

θεσμικό Α.Π της Φ.Α γ1α το δημοτικό σχολείο και το οποίο είναι ακόμη σε ισχύ.
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Το δεύτερο επίσημο Α.π. της Φ.Α. που σuντάχrηκε από το π.Ι. και δημοσιεύθηκε με

το Π.Δ. 37311988 (Φ.Ε.Κ 168), δεν εφαρμόσθηκε ποτέ στα σχoλεiα αφού είχε ήδη

σταλεί το (ανεπίσημο) του ΥΠΕΠΘ.

Στα δύο αυτά Απ. παρατηρείται μια διαφορετική προσέγγιση στο σκοπό, που

σίγουρα, είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών επιστημονικών αντιλήψεων και

εμπεφιών που είχαν οι συντάκτες των.

Το πρώτο (ανεπίσημο)ΈΥινε από τη ΔΙνση της Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ., με

ευθύνη του Διευθυντή του ο οποίος σιryκρότησε την επιστημονική ομάδα συγγραφής,

ενώ το δεύτερο διατυπώθηκε από το Παιδα-Υωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Δημοηκής

Εκπαίδευσης.

Τα δύο αναλυτικά προγράμματα του 1988, (με πρώτο το ανεπίσημο), με οδηγίες

εφαρμογής τους, αναφέρουν:

ΣΚΟΠΟΣ

Ο γενικός σκοπός της Ψ.Α. είναι να συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού της

αγωγής στο δημοτικό σχολείο, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο 1566\85.

«Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και

σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος

σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 167\85).

Ο ευρύτερος αυτός σκοπός όπως αναφέρεται στο άρθρο 1. του ίδιου νόμου είναι:

«Να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα

από φύλο και καταγωΥή, να έχουν τη δυνατδn)τα να εξελιχθούν σε

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» 1566\85 (Ψ.Ε.Κ

167).

ΣΤΟΧΟΙ

1. Σωματικός - βιολογικός

-Η ορθοσωμία.

ΜΟμαλή ανάπτυξη των διαφόρων συστημάτων.

-Και γενικά ό,n έχει σχέση με την ομαλή ανάπτυξη και την υγεία του μαθητή.
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2. Πνευματικός

-Εκμάθηση ΕWOιών σχετικών με την Φ.Α.

-Ανάπτυξη της φαντασίας.

3. Κινητικός-Εκφραστικός.

-Εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων

-Η αίσθηση του σώματος στο χώρο και το -χρόνο

-ο συντονισμός του σώματος στη διάρκεια της κίνησης

-ο συγχρονισμός του σώματος ή μελών του με την οπτική κάλυψη

-Η βελτίωση της ισορροπίας (στατική και δυναμική).

4. Κοινωνικός - Ηθικός.

-Ομαλή ένταξη στο σύνολ<>

-Σεβασμός στους άλλους

-Συνεργατικότητα

-Εντιμότητα στον συναγωνισμό

-Αναγνωριση της αξίας της νίκης και ήττας.

Το άλλο αναλυτικό πρό'(ραμμα (επίσημο) με Π.Δ. 373\1988 αναφέρεται στο σκοπό

και στόχους της Φ.Α.για την Γ, Δ, Ε, ΣΤ, τάξη, ενω για την Α, Β, τάξη δε γίνεται

μνεία.

ΣΚΟΠΟΣ

«8 Ψ.Α. στο ΔημοτικόΣχολείο έχει ως σκοπό να βελτιώσειτ/ν ψυχοσωματική

διάπλαση του μαθητή, να του καλλιερΥήσει τις κινητικές του δυνατόπ)τες και

κλίσεις και να τον βοηθήσει, ώστε να ενταχθεί ως δημιουργικό μέλος στο

κοινωνικόσύνολο

ΣΤΟΧΟΙ

α. Η διαφύλαξη και η βελτΙωση της υγείας

β. Η βελτίωση των φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού (αναπνοή και

κυκλ<>φορία- αύξηση της αντοχής).

Ύ. Η ανάπτυξη της δύναμης των μυών (δύναμη, ανθεκτικότητα, ακρηκτικότητα,

ελαστικότητα).
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δ. Η βελτίωση της ταχUτητας (καλυτέρευση της έμφυτης ταχUτητας)

ε. Η βελτίωση της ευκινησίας των αρθρώσεων.

στ. Η καλλιέργεια της νευρομυϊκής συνεργίας και της μυϊκής συναρμογής (ορθή

κινητική έκφραση, σύμμετρη και αρμονική διάπλαση του σώματος. καλή μυϊκή

αίσθηση, μικρός χρόνος αvriδρασης).

ζ. Η ανάπτυξη της αγάπης για τον αθλητισμό και η καλλιέργεια του αθλητικού

πνεύματος.

η. Η καλ/.ιέργεια της αγάπης για τη φύση και η ορθή χρησιμοποίηση των στοιχείων

της στην άθληση και τη ζωη.

θ. Η ανάπτυξη της συνείδησης της υποΚΕιμενικής και της αντικειμενικής

πραγματικότητας.

ι. Η καλλιέργεια των ψυχικών, ηθικών και κοινωνικών αρετών (αυτοπεποί&ηση,

πρωτοβουλία, θάρρος, πειθαρχία, συνεργασία, αλτρουισμός).

ια. Η ανάπτυξη των διαvθρώΠIνων σχέσεων μεταξύ των μαθητών και του άλλου

κόσμου.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

α. Το παιχνίδι σε όλες του ης μορφές και τις ποικιλίες.

β. Η yυμνασnκή: Απλές φυσικές και ελεύθερες κινήσεις, καθορισμένες, XΙvηΤΙKές και

καλαισθητικές δραστηριότητες, ενόργανη και ρυθμική αγωνιστική γυμναστική.

Ύ. Αθλοπαιδιές.

δ. Κλασικός αθλητισμός

ε. Κολύμβηση.

στ. Αθλητικές δραστηριότητες κάθε μορφής.

ζ. Χορός. »(Φ.Ε.Κ 168).

Για κάθε παραπάνω ενότητα γίνεται ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών, που θα

πρέπει να διδαχτούν. Επίσης αναφέρονται τέσσερις (4) δειγμαπκές ημερήσιες

γυμνάσεις.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 1988-89.

Από το ίδιο σχολικό έτος παύει να ισχύει το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος

ΦΑ που περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 1034\1977 (Φ.Ε.Κ 347, Α1 με τίτλο η ΦΑ των

Γ, Δ, Ε, και ΣΤ, τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
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Από τη διατύπωση των σκοπών στα παραπάνω δύο αναλυτικά ΠΡΟΎράμματα

παρατηρούμε τη διαφορετική κατεύθυνση, αφού στο πρώτο αναφέρεται ότι: το Α.π.

της ΦΑ θα «συμβάλλει» στη διαμόρφωση κλπ. τoνiζoντας την ουδετερότητα

της κοινωνικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Στο δεύτερο αναφέρει ότι: το Α.π. της Φ.Α. θα «βελτιώσει» και θα «βοηθήσει»

στη ψυχοσωματική «διάπλαση», έτσι ώστε να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο,

γενικά, χωρίς αναφορά στις κοινωνικές ιcαι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και

διαφοροποιήσεις.

Ειδικότερα το πρώτο αναφερεται στους στόχους, σε σχέση με το ζητούμενο

μορφωτικό αποτέλεσμα και τη συμβολή του μαθήματος στην αγω-Υή των μαθητών,

όχι σε σχέση με το ειδικό περιεχόμενο και την γνώση του, αJJ..iJ. μέσω των

πολλαπλών ερεθισμάτων που δημιουργούνται στο μάθημα.

Ακόμη σ' αυτό το Α.π., είναι εμφανές ότι επιχεφείται για πρωτη φορά μια

επιστημονική προσΈΥγιση σ' ένα μάθημα, που όλοι, όπως πολιτεία, εκπωδευτικοί,

γονείς, μαθητές., θεωρούσαν τις ώρες της Φ.Α. χαμένο χρόνο, ή χρόνο ψυχαγωγίας

και παιχνιδιού.

Η διατύπωση, ότι«με τη χρήση, δηλαδή της κίνησης και δια μέσου της αγωγής του

σώματος πρέπει να γίνεται σή μερα η αγωγή της προσωπικότητας του μαθητή

συνολικά», αποσαφηνίζει πλήρως το ρόλο του μαθήματος και τη σχέση του με το

σχολείο.

Στο δεύτερο και ειδικότερα μέσα από την ανάλυση των στόχων ξεκαθαρίζετω ο

σκοπός του μαθήματος., ο οποίος παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές και προελεύσεις

γυμναστικών συστημάτων, όπως το σουηδικό, το γερμανικο Κ.α., με

σtryKεKριμενOΠOίηση της χρήσης των ασκήσεων - κινήσεων - αθλημάτων για

σωματική ανάπτυξη και υγεία.

Σ' αυτό δεν φαίνεται η μορφωτική παρέμβαση του μαθήματος ως συμβολή στη

γενική παιδεία των μαθητών, αλλά. χρησιμοποιείται το περιεχόμενο της Φ.Α. και του

Αθλητισμού στην «πειθαρχία», στη «συνειδητοποίηση» της αvnκειμενιΚ'ής

πραγμαηκότητας, δηλαδή της κοινωνικής αναπαραγωγής.
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Οι ξενόφφτες ανηλήψεις για τους σκοπούς και το περιεχόμενο της σχολικής Φ.Α.

βασιζόμενες σε έρευνες και μελέτες των δικών τους σχολείων και συνθηκών φαίνεται

ότι γίνονται αποδεκτές με ελάχιστες προσαρμογές στα δικά μας δεδομένα.

Χωρίς έρευνα και καταγραφή των ψυχοσωματικών χαρακτηριστικών, των

κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, οι

γνώσεις που θα προσφέρονται ακόμη και από το τελειότερο Αn Φ.Α. θα είναι

αναποτελεσματικές.

Όπως ήδη αναφέρθηκε η γνώση που μπαίνει στα σχολεία μέσα από τα Α.Π. οφείλει

να είναι από τη φύση της ιστορική. Θα πρέπει, δηλαδή, να ανταποκρίνεται στις αρχές

και αξίες της πολιτισμικής και κοινωνικής παράδοσης της χώρας, με παιδαγωγική

τεκμηρίωση για το ζητούμενο γνωσnKό και ηθικό αποτέλεσμα. (Apple Μ. επιμ.

Ράσης Σπ. Ι 986, 0.137).
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ωΚΕΦΑΛΑIΟ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α'. ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΙιΑΙΔΕΥΣΗ

ω.Α. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσιιc'ής Αγωγής στο σχολείο αποτελεί μέσον

KOινωνιKOΠOιητιιc'ής διαδικασίας, αφού δια του ΑΠ. επιδιώκεται η υποστήριξη και

αποδοχή των ατομικών και ομαδικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων των μαθητών.

Στη διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας στη

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, μεταφέρι!ηκε σχεδόν αποκλειστικά στο σχολείο, το

οποίο μέσω των Α.π. των γνωστικών αντικειμένων επιδιώκει την εν γένει αγωγή των

νέων δίνοντας ταυτόχρονα σ' αυτούς τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες.

Στην εκπαίδευση, μέσω των γνωστικών αVΤΙKειμένων- αναλυτικών προγραμμάτων

δημιουΡΎείται το μορφωτικό και πολιτισμικό πλαίσιο της αγωγής των νέων πολιτών.

Η εκπαίδευση και ως εκ τούτου τα ΑΠ. αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις

απαιτήσεις της κοινωνίας, που σημαίνει, ότι δέχονται επηρεασμούς και ερεθισμούς

απ' αυτήν.

Η ΦυσιιcΉ Αγωγή στην Α\μια εκπαίδευση βασιζόμενη στις κοινωνικές

διαφοροποιήσεις και στις ανάγκες που πηγάζουν απ' αυτές, εmδιώKει, μέσα από την

επίτευξη των στόχων του (Απ.) να εξαλείψει τις ατομικές και ομαδικές αδυναμίες,

που είναι αποτέλεσμα κυρίως της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών (Όί Donato

1975, σ.18).

Οι κοινωνικές απαιτήσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις καθορίζουν στο μεγαλύτερο

βαθμό το περιεχόμενο της μάθησης των παιδιών, έτσι, ώστε να μπορούν να

συμμετάσχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στη ζωή.

Το γνωστικό αντικείμενο της Φ.Α. έχει ως στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση των

νέων σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τα κινητικά

βιώματα του μαθήματος, τα οποία προκαλούνται στα πλαίσια των κατάλληλων

KOινωVΙKOΠOιηΤΙKών λειτουργιών και της σωστής πολιτισμικής διαδικασίας, που

επηρεάζουν θετικά την ψυχοσωματική ισορροπία κάθε μαθητή\τριας.
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Στην εκπαίδευση τα παιδιά μαθαίνουν τις διαχρονικές πανανθρώπινες αξίες και

ηθικές, διαμορφώνουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους, ανεξαρτήτως

καταγωγής, φυλής, φύλου και πολιπσμικής προέλευσης.

Η Φυσική ΑγωΥή στην Α\μια εκπαίδευση πρέπει να διακρίνεται για το ρόλο της στη

"ΔlAMOPΦΩΣH" της δημιουργικής προσωπικότητας των μαθητών και όχι απλά

στη "Ν1ΕΤΑΔΟΣΗ" ή 'ΈΞΑΣΚΗΣΗ" τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως

ίσχυε πολοιότερο (peluso Ε. 1999, σ.I).

Μέσω του γνωστικού αντικειμένου της Φ.Α. οι μαθητές πρέπει «να αποκτήσουν

πειθαρχία, θάρρος και τόλμη, μα γενικά ικανότ/τες όχι μόνο για να συμβάλουν στη

καθημερινή ζωή της κοινωνίας, a:>J.iJ. για να σταθούν ελεύθερα και κριτικά απέναντι

σ' αυτήν, ώστε να επιτευχθεί η πρόοδος και η κοινωνική εξέλιξη» (Αυγερινός Θ.

2000, σ22).

Η εκπαίδευση γενικά και το γνωστικό αVΤΙKείμενo της Φ_Α. ...μπορούν να

αποτελέσουν παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αποδοχής, εάν ληφθούν υπόψη σι

ιδιαιτερότητες των ατόμων και των ομάδων, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε

KOινωVΙKός αποκλεισμός (UNESCO 1999, σ.75).

Έτσι μέσω τ/ς Φ.Α οι μαθητές ανεξαρτήτως στρωμαΤιΊcής, πολιτισμικής και

γεωγραφικής προέλευσης πρέπει να δέχονται ως πρώτο μoιxρωτtKό αγαθό τ/ σωστή

διαπαιδαγώγηση.

Η εκπαίδευση μπορεί να αποδοθεί ως "η μεθοδευμένη κοινωνlΊcοποίηση", Μ' αυτό

τον όρο εννοούμε τις mcόπιμες και συστηματικές επιδράσεις τ/ς παλαιάς επί τ/ς νέας

γεναιάς, οι οποίες έχουν mcοπό να αναπτύξοιΝ τα σωματικά, ψυχικά, πνευματικά και

ηθικά χαρακτηριστικά των παιδιών, που η κοινωνία θεωρεί απαραίτητα για την

ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον (Πυργιωτακης 1.2000, σ 15-16)

Πως επιτιryχάνεται η επιδιωκόμενη κοινωνικοποίηση και μέσω ποιων μηχανισμών

κοινωνικής προσαρμογής καθώς και ποιων παραγόντων καθορίζονται οι μαθησιακές

διαδικασίες για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων στο μάθημα της Φ.Α,

είναι σήμερα το ζητούμενο.
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Η σίryχρovη κοινωνία δημιουργεί στα μέλη της νέες δυναμικές επικοινωνίας και

ενσωμάτωσης, οι οποίες οριοθετούνται και διδάσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης,

αρχής γενομένης στη βασική εκπαίδευση, που αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό

κοινωνικό και μορφωτικό περιβάλλον για τα παιδιά.

Το άγχος και η ανασφάλεια των παιδιών στη σημερινή τεχνοκρατική και σκληρή

ανταγωνιστική κοινωνία, προσθέτει νέους ρόλους και καθήκοντα στο σχολείο και στο

περιεχόμενο της εκπαίδευσης γι' αυτό και στο γνωστικό αντικείμενο της Φ.Α.

Η αυτοεπιβεβαίωση, η εκτίμηση, η ισότητα και ο σεβασμός των μαθητών από τον

περίγυρό τους αναζητείται στην εκπαίδευση, μέσω των γνωστικών αντικειμένων και

δραστηριοτήτων (αθλητικές, πολιτιστικές κ.α.), ΟΙ οποίες αποτελούν τα μέσα για την

επίτευξή τους (Αυγερινός Θ. 2000,0.43).

Η ηλικία των 6-12 χρόνων, των παιδιών του δημοτικού σχολείου, παρουσιάζει

έντονες συναισθηματικές, σωματικές, ψυχοκινητικές και νοητικές διαφοροποιήσεις,

οι οποίες είναι αποτέλεσμα του οικογενειακού και KOινωVΙKOύ περιβάλλοντός τους,

καθώς και σιryκεKριμένων βιολογικών παραγόντων.

Χωρίς τις αναγκαίες προσαρμογές σ' αυτές τις ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις,

δεν μπορούν να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης. «Σημαντικοί

παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την προσαρμογή του ατόμου, είναι η

κληρονομικότητα., η εκπαίδευση και το περιβάλλον» (Παρασκευόπουλος l. 1986,

0.16)

Η κληρονομικότητα αποτελεί βασικό παράγοντα προκαθορισμού «συγκεκριμένων

στοιχείων», όπως φύλο, σωματική δομή (κοντός - ψηλός, παχύς - αδύνατος, ταχύς

- αργός) πνευματική ικανότητα (εύστροφος - μη εύστροφος) και ψυχολογική

σύνθεση (πράος, χολερικός, κυκλol1υμΙKός) (Αυγερινός Θ. 2000, σ.6 Ι).

Από τη στιγμή που το παιδί έρχεται στον κόσμο, το περιβάλλον αρχίζει να επηρεάζει

την εξέλιξή του και να του διαμορφώνει τις δομές και τις βάσεις, οι οποίες στη

σχολική ηλικία εμφανίζονται ως ειδικά στοιχεία του χαρακτήρα και των λειτουργιών

του_

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:20 EEST - 52.53.217.230



106

Το περιβάλλον (οικογενειακό και κοινωνικό), θα προκαθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις

μορφωτικές βάσεις του παιδιού στο νοητικό, ψυΧΟΏνητικό και σωματτκό επίπεδο, τις

οποίες θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του ο διδάσκων.

Ο βαθμός βιολογικής ωρίμανσης κάθε παιδιού δεν είναι ίδιος, ανεξάρτητα της

χΡονολΟ'Υικής ηλικίας, η οποία στο σχολείο είναι κοινή, γι' αυτό με βάση την

εξελικτική ψυχολογία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτό το φαινόμενο από τα

κίνητρα και τις επιρροές που δέχεται το κάθε παιδί. Η κοινωνικοποίηση με τα

διάφορα βιώματα, που δημιουργεί το περιβάλλον, διαμορφώνει σημανηκά την

πνευματική ικανότητα του ατόμου.

«Η ακριβής νομοτέλεια της ανάπτυξης των πνευματικών ικανοτήτων δεν μας είναι

ακόμη απόλυτα γνωστή, γιατί ο άνθρωπος εξελίσσεται σαν σύνολο, που επηρεάζεται

από πολλούς παράγοντες. Αυτό το πράγμα καθιστά επίσης αδύνατο, να προσδιορίσει

κανείς με ακρίβεια την πνευματική ικανότητα από τη βιολσΥική ανάπτυξη, καθόσον

είναι πλέον διαπιστωμένο, πως η σωματική ανάπruξη δε συμπίπτει πάντοτε με την

πνευματική» (Αυγερινός Θ. 2000, σ.62).

Σε επιστημονικές έρευνες σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των

γνωστικών τεστ του Piaget, σε παιδιά με διαφορετική κοινωνική προέλευση, φάνηκε

ότι τα παιδιά που προέρχονταν από "προνομιούχα" κοινωνικά στρώματα είχαν

περισσότερες mθανότητες να δώσουν καλύτερες απαντήσεις απ' τα παιδιά με "μη

προνομιούχο" κοινωνική προέλευση (piaget Ζ. 1975, σ.120).

Ανάλογες έρευνες σε λευκούς και μαύρους στην Αμερική, έδειξαν κάποιες

διαφοροποιήσεις σε μετρήσεις του "δείκτη ευφυίας", χωρίς αυτό πάλι να γενικεύει

κάποιο κανόνα σχετικά με την καταγωγή των ατόμων (ΦραΥκουδάκη Α. 1985, σ.115

117)

Η ψυχολογία., η παιδαγωγική και η κοινωνιολογία μέσα από τις μελέτες για τη νόηση

και τη γνώση, τις σχέσεις με τις κλίσεις, ης ικανότητες, τις δεξιότητες και την

κοινωνική προέλευση των μαθητών, βοηθούν και "ερμηνευουν" μεθόδους και

περιεχόμενα του γνωστικού αντικειμένου της Φ.Α.
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Σήμερα δεν γίνεται αποδεκτή καμία θέση που ταυτίζει την ανάπτυξη της

"ανθρώπινης οντότητας", μόνο με τη κληρονομικότητα, ή με την εκπαίδευση, ή με

το κοινωνικό περιβάλλον προέλευσης. Απαιτείται πολύπλευρη και σφαιρική γνώση

όλα/ν των παραμέτρων που επιδρούν λιγότερο ή περισσότερο στη διαμόρφωση του

ατόμου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδρασης των μεταβλητών της κληρονομικότητας,

της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος (Heneca Χ. μετ. Κακαλέτρης Γ. 1989, 62

77).

Η ανηληψη, ότι η γνώση συνδέεται με τη φύση και το είδος του γνωστικού

αντιΚΕιμένου, άρα με τις "κλίσεις" του ατόμου, είναι λανθασμένη.

Η πλατωνικής προέλευσης ανriληψη που κυριαρχούσε μέχρι προσφατα στην

εκπαίδευση και καθόριζε τη μάθηση του yvωσnKOύ αντικειμένου στη βάση των

υπαρχόντων ατομικών ικανοτήτων και "κλίσεων", ήταν, ότι η γνώση συνδέεται με

τη φύση και το είδος του γνωστικού αντικειμένου (Παπαμιχαήλ Γ. 1988,0.99).

Αυτή η άποψη δεν είναι ορθή και διακινδυνεύει να "κατηγοριοποιήσει"τα άτομα

και ως εκ τούτου να ΠΡOKαταβciλει τη διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδευτή,

ειδικότερα δε στη σημερινή κοινωνία, όπου οι εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις είναι

πολύ έντονες.

Η περιγραφή των διαφορών ανάμεσα σε παιδιά διαφορεηκήςκοινωνικήςπροέλευσης

δεν επιτρέπει ωστόσο καθόλου, να καταλάβουμε τους κοινωνικούς μηχανισμούς,

μέσω των οποίων πραγματώνονται και διαμορφώνονται συγκεκριμένα αυτές οι

διαφορές(ΠαπαμιχαήλΓ. 1988, σ.98-99).

Η ανθρωπολογία σήμερα έθεσε σε νέες βάσεις τις αντιλήψεις για τον άνθρωπο.

Δηλαδή «ο άνθρωπος δεν είναι μια ψυχή και ένα σώμα, δεν είναι μια αρμονική

ενόπμα σώματος και πνεύματος, αλλά. πολύ περισσότερο πρόκειται για ένα

πολύπλευρα δομημένο ον, που υπόκειται στις ιστορικές και κοινωνικές επιδράσεις»

(Αυγερινός Θ. 2000, σ.36)

Στην Α\μια εκπαίδευση το γνωστικό αντικείμενο της Φ.Α. επιδρά στον

αισθησιοκινητικό και ψυχοκινητικό τομέα μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι και

δημιουργεί στο άτομο ης αναγκαίες προσαρμσγές, οι οποίες επιτυγχάνονται από το

μηχανισμο της αφομοιωσης και συμμορφωσης
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Αυτός ο "μηχανισμός" δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να δημιουρ-Υήσει ης

"γνωσnxές βάσεις", που. κατά τον Πιαζέ και άλλους μελετητές, διαφοροποιούνται

αν!iλιJγα με τα βιώματα και το περιβάλλον προέλευσης (WaIIon Η. 1984, Bruner J.S.

1983, Piaget Ι. 1974, Le BouIch Ι. 1979, Vygotsky L.S. 1988).

Μέσα από αυτό το μηχανισμό επιτιryχάνεται η "αυτοματοποίηση" η οποία «μπορεί

να χρησιμοποιηθεί μηχανικά, γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε αποτελεί πλέον

μόνιμη και κεκτημένη κτνητική δεξιότητα (skiII)>> (ΠαπαμιχαήλΓ. 1994, σ.357).

Η μάθηση της κίνησης, αποκλειστικά ως δεξιότητα, μέσα από πολλές μεθόδους και

τεχνικές απομνημόνευσης, εξελίσσεται λοιπόν από μηχανιστική λειτουργία σε

συνειδητή σκέψη με κριτική προσέγγιση, κατανόηση και αφομοίωση των ενιαίων

σταδίων ανάπruξης της γνώσης (Debesse Μ. 1975 σ.19).
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ill.B. ΙΣΤΟΡΙΚΉΕΞΕΛΙΞΗΤΗΣ Φ.Α. ΣΤΟ ΔΙΙΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ

Στο χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα στο δημοτικό σχολείο η Φυσική Αγωγή

πέρασε διάφορα στάδια προσαρμογής και εξέλιξης ανάλογα με τις Πολιτικό

Κοινωνικές αλ/.αγές, με διαφοροποίηση στους σκοπούς - στόχους καθώς και τον

ψιλoσoφΙKό~KoιvωνΙKό προσανατολισμό τους.

Το νεοελληνικό κράτος που ξεπήδησε από την επανάσταση του Ι 82}, ήταν μια

καθυστερημένη αγροτική κοινωνία_ Ο πρώτος αγώνας γινόταν για να αποκτησει ο

ακοινώνητος και αναλφάβητος ελληνικός λαός μόρφωση

Η Ελλάδα ήταν μια μικρή χώρα 3 εκατομμυρίων κατοίκων, που είχε μπροστά της

τους λυτρωτικούς αγώνες για την απελευθέρωση των ά)J..ων περιοχών, κάτι που ΈΥινε

ένα αιώνα σχεδόν αργότερα. Άρα κάθε νέος ήταν ένας μελλοντικός στρατιώτης, που

έπρεπε να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη ιcατάρτιση.

Το πνεύμα του 190''' αιώνα, σ' όλη την Ευρώπη ήταν συντηρητικό, αυστηρών αρχών

και κατά συνέπεια στρατιωτικό (Γερμανία, Σουηδία, Αγγλία), με αποτέλεσμα και η

γυμναστική στο σχολείο να συμβαδίζει με αυτή την κοινωνική κατάσταση

Η Φ.Α στο σχολείο είναι παρούσα από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους, αλ/ά με

τη μορφή της "γυμναστικής" η οποία στόχευε κυρίως στη "στραηωτική"

προετοιμασία των νέων, κάτι που πήγαζε από τις ανάγκες της εποχής.

Όπως αναφέρεται στο Εγχεψίδιο της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Σαραζίνου το

1830 για πρώτη φορά σε σχολείο της Αίγινας γίνεται η εισαγωγή του μαθήματος της

γυμναστικής (Σολομών Ι. 1993,0.133).

Η εισαγωγή του μαθήματος της γυμναστικής στο σχολείο δεν έγινε με τη κανονική

μορφή του γνωστικού αντικειμένου, ισότιμο με τα άλλα διδακτικά μαθήματα, αλλά

ως συμπλήρωμα του διδακτικού προγράμματος κάτι που φαίνεται από τη χρονική

παρουσία του στο σχολικό ωράριο.
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«Η απασχόληση των μαθητών με -Υυμναστική ήταν συμπληρωμαηΙCΉ και μπορούσε

να γίνεται είτε το απόγευμα, από τις 5 ως τις 6, είτε μετά από τα πρωινά μαθήματα,

που γι' αυτόν τον λiryo γινότανε νωρίτερα το πρωί, από τις 8 ως τις Ι 1»

(Σολομών Ι. 1992,0.133).

Η αντίληψη για την αναΥκαιότητα της εισαγωγής του μαθήματος της γυμναστικής

στο σχολείο φαίνεται από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που όπως αναφέρεται, είχε

δύο πλευρές «αφ' ενός, είναι έκφραση της επιθυμίας ελi:yχoυ του παιδιού, με

καθυπόταξη ακόμη και του σώματος του στον αλληλοδιδακτικό μηχανισμό, γιατί το

πειθήνιο σώμα πρέπει να είναι ένα σώμα γυμνασμένο. Αφ' ετέρου, αποτελεί μια

πτυχή της τάσης επέκτασης του σχολικού χρόνου, στην αυλή, στον δρόμο και ακόμα

και στο σπίτt» (όπ. π_ σ.Ι33).

Το εφαρμοζόμενο μοντέλο της "αλληλοδιδακτικής μεθόδου'· της εκπαίδευσης στο

σχολείο απαιτούσε και τον 'Τλεγχο του σώματος", κάτι που ασφαλώς μπορούσε να

γίνει μέσα από το μάθημα της γυμναστικής(όπ. π. σ. 134).

Την επόμενη αναφορά για το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο τη συναντάμε στο

Β Δ .. της 6'" ΦεβΡσυαΡίου 1836 περί δημοτικών σχολείων και στο Β. Δ. της 31

Δεκεμβρίου του 1836 περί ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, που τoVΊζει, ότι

«τούτου θέλουν γίνεσθαι υπό την εποπτείαν του διδασκάλου δις της εβδομάδος

σωματικαί γυμνασίαΙ» ....Επίσης ορίζεται για τα σχολεία, ότι «εις το διάστημα

των ωρών της αναπαύσεως και των ημερών της διακοπής οι μαθηταί επιδίδονται υπό

την επίβλεψιν των διδασκάλων εις γυμναστικάς και άλλας ασκήσεις»(όπ. π. σ. 135

Άρθρο 14)

Η αvriληψη που εmκρατούσε κατά την περίοδο της σύστασης του ελληνικού κράτους

και ύστερα, ήταν ο λoγmτασμός και ο ωφελιμισμός, γι' αυτό στο σχολείο το μάθημα

της ΎVμναστικής θεωρείτο χαμένος χρόνος.
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Κάποια αλ/αγή αυτής της αντίληψης εμφανίζεται από το ψήφισμα της προσωρινής

κυβέρνησης της 8rr:; Δεκεμβρίου του 1862 το οποίο <<έψεγε το παρελθόν, δtόη

κατεδίκασε την νεολαίαν να διάγη βίον αντίθεΤΟΥ προς τον προορισμόν του

ελεύθερου πολίτου και επιβλαβή εις τας σπουδάς του μαθητή και εισήγεν εiς το

Πανεπιστήμιον την οπλασκίαν και εις τα κατώτερα εκπαιδευτήρια την

Υυμναστικην» (ΑυΥερινός Θ. 2000 σ.30).

Η ύπαρξη ειδικού δασκάλου γυμναστικής στα δημοτικά σχολεία αναφέρεται στη

δεκαετία του Ι 870 στο Εγχεψίδιο του KOΚ1Cώνη και ειδικότεραστη Σύρο.

«Σύμφωνα με τα αρχεία του δημαρχείου, σε όλα ανεξαιρέτως τα πρωτοβάθμια

σχολεία υπήρχε υποδιδάσκαλος, δάσκαλος νηπιαγωγειου και δάσκαλος

Υυμναστικης»(ΣολομώνΙ 1992, σ 188).

Σημαvnκη προσφορά στην αλ/αγή της αντίληψης ως προς την χρησιμότητα της

γυμναστικής στο σχολείο, έγινε από τον πρώτο "δάσκαλο γυμναστικής" και

διευθυντή του δημοσίου γυμναστηρίου, Χωάννη Φωκιανό κατά την περίοδο 1868 

1896.

Ο Φωκιανός θεωρείται ο σύγχρονος πατέρας της ελληνικής γυμναστικής στο σχολείο

και το βιβλίο του «Εγχειρίδιον γυμναστικής 1883», ήταν Ύα/ είκοσι χρόνια ο

μοναδικόςοδηγόςτων ελλήνωνγυμναστών.

Η προσπάθεια του Φωκιανού γα/ αναβάθμιση της γυμναστικής ξεκίνησε με την

εκπαίδευση των δασκάλων, οι οποίοι έπρεπε να τη διδάσκουν στα σχολεία, σε

αντίθεση με τους --στρατιωτικούς -, εκπαιδευτές, που αποσπώνταν σ' αυτά και είχαν

άλλη αντίληψη και σκοπιμότητα. Αυτή η σκοπιμότητα στην εκπαίδευση των νέων

στο σχολείο ήταν συνέπεια του Β. ΔιατάΎματος του υπουργού παιδείας Πετμεζά και

των στρατιωτtKών Σμολένσκη το 1871, που ανέφερε την εισαγωγή των

στρατιωτικών ασκήσεων στα σχολεία. Η απόσπαση στρατιωτικών στα σχολεία

γινόταν με σκοπό τη γύμναση Τα/ν μαθητών με στρατιωτικές ασκήσεις, «εις ή

περισσότεροι ανθυπασπισταί δι' έκαστον γυμνάσιον και ελληνικόν σχολείον»

ΑυΥερινός Θ. 2000, σ31)
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Οι αrncήσεις ήταν υποχρεωτικές για τους μαEh]τές "υπέρ τά 14 έτη γεγονότες··.

ΓεΥονός, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το μάθημα της ΥυμνασΤ1Ίcής να είναι απλά

στρατιωτική προετοιμασία από ανθρώπους όμως, που δεν είχαν καμία παιδαΎύΥΥική

κατάρτιση.

Αυτή η μορφή γύμνασης στο σχολείο σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διδασκαλία

της -yυμναστι!Cής πολύ δε περισσότερο, ως μορφωτική διαδικασία, αφού δεν είχε

καμία σχέση με τους σκοπούς τις μεθόδους και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Η απόφαση για κατάργηση της γυμναστικής με αυτή τη μορφή ελήφθη το 1877 επί

υπουργίας Δεληγιάννη, με την έκδοση του Β. Δ. της 251)1; Οκτωβρίου, το οποίο

σταματά την απόσπαση των στρατιωτικών στα σχολεία και έτσι διακόπτονται πλέον

0\ στρατιωτικέςασκήσεις στους μαθητές.

Ο στόχος του Φωκιανού για εξειδικευμένο δάσκαλο γυμναστιΚ"ής στα δημonκά

σχολεία γίνεται πραγματικότητα., αφού του ανετέθη η εκπαίδευσης Τα/ν

δημοδιδασκάλωνστο Διδασκάλείοτης δημοτικήςεκπαίδευσης

Τότε πραγματικά έ'Υινε ουσιαστική εκπαίδευση των μελλoντιιcών δασκάλων στη

γυμναστική, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν τη "γυμναστική ιδέα εις τα λαϊκά

στρώματα" άτομα επιστημονικάκαι παιδαγωγικάκατάλληλα.

Επίσημα η εισαγωγή του μαθήματος της γυμναστικής στα δημοτικά σχολεία με

διδάσκοντες ειδικά καταρτισμένους,έγινε το 1883 μετά την ανάληψη της θέσης του

διδασκαλείου από το Φωκιανό.

Σημαντικό γεγονός, που επηρέασε θετικά το μάθημα της γυμναστικής και την

καθιέρωσή της ως αναγκαίο και χρήσιμο στα σχολεία, θεωρείται η οργάνωση των

Ολυμπιακών αγώνων του 1896 της Αθήνας.

«Το 1899 η κυβέρνηση επηρεασμένη από τον ευνοϊκό ΑVΤίKruπO των πρώτων

Ολυμπιακών Αγώνων εξέδωσε νομοθέτημα περί ΓυμνασnΚ'ής και Γυμναστικών και

Αθλητικών Αγώνων, όπου η γυμναστική καθιερώνεται σ' όλα τα σχολεία της χώρας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:20 EEST - 52.53.217.230



Ι Ι 3

Σκοπός της γυμναστικής είναι η ανάπτυξης των σωματικών και η εν ακμή

διατήρησης των ψυχικών δυνάμεων> η εν τη καρτερία έξις και η δια τον στραπωτιχ:όν

βίον προπαρασκευή των νέων.

Η γυμναστική είναι εν πάσι τοις σχολείοις Πιζ δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως

του Κράτους, δημοσίοις τε και ιδιωτικοίς εν των πρωτευόντων μαθημάτων»

(Α1r/ερινός Θ. 2000, σ.34).

Η εισαγωΥή του μαθήματος της γυμναστικής ως ισότιμο "πρωτεύον" μάθημα δείχνει

τ/ σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας και αντίληψης, που γίνεται σε σχέση με τα

προηγούμενα χρόνια. Για πρώτη φορά έχουμε επίσημη αναφορά για εισαγωΥή του

μαθήματος ΠΙζ γυμναστικής και στα ιδιωτικά σχολεία.

Λόγω της ιστορικής προέλευσης του Αθληnσμού από την Αρχαία Ελλάδα, θα έπρεπε

να είχε υποστηριχθεί πολύ νωρίτερα η αναγκαιότητα της γυμναστικής στο σχολείο,

ως ισότιμο εκπαtδειmKό αντικείμενο, κάτι που δυστυχώς άργησε να γίνει.

Πολύ σημαντική βοήθεια στην αναΎΚαιότητα της εισαγύJ'γής της γυμναστικής στο

σχολείο πρόσφερε η επιχεψηματολογία του Υπουργού Παιδείας Αθ. Ευταξία, η

οποία αναφέρεται στο Βασιλικό διάταγμα της 20 Νοεμβρίου 1899:

«'Εν ταις παιδιαίς ή τρυφερά και απαλή των μικρών μάλιστα μαι1ητών ηλικία

ευρίσκει αληθή χαράν και αναψυΧΉν, καθόσον δι' αυτών το τε σώμα και ο νούς των

παιδίων τίθενται εις κίνησην κατά τρόπον συνάδοντα προς την φύσιν αυτών.

Εντεύθεν δε και το πολύ ενδιαφέρον των μικρών μάλιστα μαι1ητών υπέρ των παιδιών.

αίηνες ούτως είναι αρίστη προπαιδεία εις τας κυρίως γυμναστικάς ασκήσεις, άμα δε,

εναλλαπόμεναι προς ταύτας, άριστον μέσον ζωοΥονήσεως της κυρίως γυμναστικής

διδασκαλίας.

Αλλά και άλλως αι πωδιαί κέκτηνται πολλήν την σπουδαιότητα, και δη πρώτον υπό

έποψιν υΥιεινήν, άτε εmτρέπουσαι και ΠΡοκαλούσαι τους παίδας εις πολυμερή και

όλως ελευθέραν κίνησιν των διαφόρων του σώματος μελών.
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Και ηθική δε είτα σημασία ου μικρά αποδίδεται είς αυτάς, ως επιτηδεlΟτάτας εu; την

μόρφωσιν χαρακτήρος καθ' όσον εθiζoυσι τους παίδας εις την καρτερίαν, εις την

παρουσίαν του πνεύματος. εις την ευστροφίαν, εφευρετικότητα και οξύτητα αυτού.

Και άλλως δε διεγείρουσι ΊCαι προάγουσι το κοινοτικόν συναίσθημα, διότι η παίζσυσα

νεολαία επιβά.λ/.ει αυτή εις εαυτήν τον νόμον και τον περιορισμόν, θέτει δ' εκτός των

διαγεΥραμμένων υπό της παιδιάς ορίων πάντα, βουλόμενον και προνόμιον, αλλά τους

πάντας καθιστώσα ίσους ενώπιον του νόμου της παιδιάς.

Από τοιαύτης απόψεως εξεταζόμεναι αι παιδιαί αποβαίνουσιν υπόθεσις εθνική

μεγίσrης σημασίας, διότι είναι και η αρίστη προπαιδεία της φtλoπατρίας ήτις εν

τούτω κυρίως συνίσταται, εν τω υποτάττειν την ιδίαν τη κοινή βουλήσει και

θυσιάζειν εκείνην ταύτη» (Αντωνίου Δ. 1987, τόμος Ι 0.405).

Η τεκμηρίωση αυτής της μορφής πραγμαnκά δείχνει την oυmασnκή συμβολή που

μπορεί να έχει στη μορφωτική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών το μάθη μα τ/ς

γυμναστικής, όταν αυτό εφαρμόζεται με παιδαγωγικό σχοπό.

Οι αναφορές σε στοιχεία.,όπως χαρά, αναψυχή, ιryιεινή και ηθική αγωγή των

μαθητών μέσα από το μάθημα της γυμναστικής, δείχνουν την προσπάθεια για

-'απαγκίστρωση"' από την στρατοκρατική αντίληψη που επικρατούσε μέχρι τότε.

Από αυτή τη χρονική περίοδο η γυμνασnκή στο σχολείο καθιερώνεται ως ένα βασικό

εκπαιδευτικό ανηKείμΕVO, ανεξάρτητα από τις εmμέρους αλλαγές και

διαφοροποιήσεις που γίνονταν εξ αιτίας των πολιτικό - κοινωνικών μεταβολών.

Μετά τον επηρεασμό που δέχθηκε η σχολική γυμναστική από τους Ολυμπιακούς

Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, έχουμε την πρώτη διοικητική αναφορά για την

ΟΡΎάνωση του μαθήματος στο σχολείο σε διάταγμα της 91'1; Δεχεμβρίου 1925 που

αναφέρεται στην οργάνωση και διοίκηση της ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και της 2Οης

Σεπτεμβρίου 1926 για την οργάνωση της Σωματικής Αγωγής και της ..στρατιωnκής

προπαιδεύσεως" .

Σ' αυτό το διάταγμα έχουμε την επίσημη αλ/.α.Υή του όρου της rYMJ"lAΣΤIΚHΣ σε

ΣΩΜΑΤΠ<Η ΑΓΩΓΗ κάτι που ασφαλώς δείχνει και το διευρυμένο Ρόλο του

μαθήματος στα πλαίσια της εκπαίδευσης και αγω-Υής των νέων.
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«Σκοπός της σωματικής αγωγής είναι η εξασφάλισης της υγείας και η σύμμετρος

και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των νέων, καθώς και

η τροπή αιrιών προς υγιείς και ηθικάς έξεις και πράζεις.

Η σωματική αγωΥή είναι υποχρεωτική σε όλα τα σχολεία του Κράτους, δημόσια,

ιδιωτικά και ανεγνωρισμένα, παντός βαθμού και φύλου» (Αυγερινός Θ. 2000, 0.35).

Στον παραπάνω σκοπό είναι ξεκάθαρο το ζητούμενο αποτέλεσμα από το μάθημα της

γυμναστικής στο σχολείο, αλλά και για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην ισότιμη

εφαρμσγή της και στα δύο φύλ<:ι

Σημαντικό στοιχείο του σκοπού της σωματικής αγωγής είναι, ότι εξαλείφεται η

αναφορά στη "στρατιωτική προετοιμασία" μέσω αυτού. Η ίδρυση της Εθνικής

Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής το 1939 για την εκπαίδευση εξειδικευμένου

επιστη μονικού προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών του σχολείου μπορεί να

θεωρηθεί ως ένα ακόμη θεnκό βήμα για την αναβάθμιση της Σωματικής Αγωγής.

Η επιστημονική μελέτη και καταγραφή των μεθόδων και περιεχομένων ανάλογα με

το σκοπό και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στην εφαρμογή της Σωματικής Aγωnς

στο σχολείο φαίνεται να επιδρά στην επόμενη νομοθετική ρύθμιση

Το 1942 και στη διάρκεια του πολέμου η κατοχική κυβέρνηση εκδίδει το νομοθετικό

διάταγμα Ι 709 περί Σωματικής Αγωγής των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων τ/ς

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, το οποίο όμως λi:Yyω των εμπόλεμων γεγονότων

κυρώθηκε με την πράξη άριθ. 298\1946 του υπουργικού συμβουλίου της ελεύθερης

Ελλάδας.

Σε αυτό το διάταγμα αναφερεται, ότι «Η Σωματική Αγωγή των σχολείων της

στοιχειώδους εκΠαιδεύσεως έχει σκοπό τ/ν βελτίωσιν τ/ς υγείας και την ανάπτυξιν

των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών

αυτών δια της χρησιμοποιήσεως επιστημονικώς ενδεδειγμένων σωματικών

ασκήσεων, αγωνισμάτων, παιδιών, εθνικών χορών κλπ» (Αυγερινός Θ. σ.34).

Σε αυτόν τον σκοπό έχουμε την εισαγωγή ως μέσο άσκησης των διαφόρων ειδικών

αγωνισμάτων καθώς και των εθνικών χορών.
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Σημαντικό σημείο αναφοράς είναι και η επισήμανση στην επιστημονική επtλσyή των

σωματικών ασκήσεων, με χρησιμότητα στη ψυχοσωματική ανάπτυξη των μαι1ητών

καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων.

Η Σωματική Αγωγή, ενώ καλλιεργείται επιστημονικά μέσα στις Γυμναστικές

Ακαδημίες (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), στη στοιχειώδη εκπαίδευση συνεχίζεται να

διδάσκεται από το δάσκαλο, με την ελλιπή κατάρτιση στο αντικείμενο.

Η "γυμναστική" στο δημοτικό σχολείο έχει ενταχθεί διοικητικά από τις αρχές του

1900. Εν τούτοις η διδασκαλία από εξειδικευμένο γυμναστή θα γίνει στο τέλος του

αιώνα.

Αυτό ήταν μία σημαντική αιτία για το χαμηλό επίπεδό της Σ.Α. στο χώρο του

δημοτικού σχολείου, αφού ο τρόπος και η εφαρμογή της, μέσω των δασκάλων είχε

.,συμπληρωμαΤl1cό" χαρακτήραστα πλαίσια της αγωγής των παιδιών.

Μεταπολεμικά και μέχρι τη Μεταπολίτευση δεν υπάρχει καμία διοικητική ή

εκπαιδευτική μεταβολή στο μάθηματης σωματικήςαγωγής στο σχολείο και ισχύει το

νομοθέτηματου 1946.

Με την επαναφορά της δημοκρατίας και τη μεταρρύθμιση του 1976-77, έχουμε το

πρώτο Αναλυτικό Πρό'Υραμμα για τη Σωματική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο, μαζί

με την αλλαγή και του ονόματος σε Φυσική Αγωγή. Ακολουθούν άλλα δύο το 1988

και το 1995
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ω.Γ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ψ.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ο ρόλος της Φ.Α στην εκπαίδευση των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο

δημοπκό σχο4ίο είναι αποκλειστικός αφού χρησιμοποιεί ως μέσο την κίνηση 

άσκηση και το παιxνίδ~ που αποτελούν τα μεθοδολογικά και διδακτικά Εργαλεία με

παράλληλη ψuxαγωγική και ψυχοσωματική δράση και αποτέλεσμα.

Αυτή η αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στην

πρώτη βασική σχ,ολικ. ηλικία, καθιστά τη Φ.Α. ΚUρίαρX.O γνωστικό αντικείμενο, μέσω

του οποίου υποστηρίζεται και συμπληρώνεται η ατομική ανάπτυξη, ανεξάρτητα από

τις "διαφορές", οι οποίες είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής προέλευσης των

μαθητών.

Η διδακτική της Φ.Α. στο δημοτικό σχολείο στηρίζεται σης γενικές παιδαγωγικές

αρχές και αξίες σε σχέση με τον KOινωVΙKό και μορφωτικό ρόλο του σχολείου.

Κατά τον Τριλιανό «η ειδική διδακτική της Φυσικής Αγωγής αποτελεί τμήμα της

γενικής διδακτικής σε ό,τι αφορά τη μεθοδολΟ'Υία., την παιδαγωγική επικοινωνία και

τους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους (ηθική διαπαιδαγώγηση, κοινωνικοποίηση),

αλλά έχει και τις δικές της εξειδικευμένες μεθόδους-τεχνικές και περιεχόμενα στα

οποία χρειάζεται να αναλύσει και να εμβαθύνει

Βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης διδακτικής είναΙ, ότι δεν υπόσχεται στον

διδάσκΟΥτα την τέλεια μέθοδο που θα του εξασφαλίσει την Emτυxίa στο διδακτικό

του έργο, γι' αυτό και δεν παρέχει σε αυτόν κανόνες και συΥταγές για moτή

εφαρμσΥή και προσήλωση» (Τριλιανός Θ. 1998, σ.14).

ΟΙ παράγΟΥτες οι οποίοι ορίζουν την επιΤUΧΊΑ σε μια διδασκαλία της Φ.Α.

ταuτiζoYται με το πόσο Συντονισμένα., Οικονομικά., και με τι γποκειμενική ευκολία

έχει ΕΠιτευ-χθεί το ιαVΗΠKό αποτέλεσμα ως τελικό προϊόν εκτέλεσης και αφομοίωσης.

Εκτός από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της συντονισμένης - οικονομικής

κίνησης, υπάρχουν και τα υποκειμενιχά.
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Σε αυτά ανήΚΕΙ η αίσθηση, όη μπορούμε να εκτελέσουμε την κινητικ:ή

δραστηριότητα εύκολα, δηλαδή, χωρίς υπερβολική συγκέντρωαη ή μεγάλη ψυχική

πρoσπιiθεια (KωνστανnναKOς π.. Peluso Ε 1988 0_19).

Η υπερβολή σε αυτσσυΥχέντρωση ή ψυχική προσπάθεια μπορεί φυσικά να

καθορισθεί μόνο από το υποκείμενο που εκτελεί μία κίνηση σε σύγκριση με άλλες

ανάλογες κινήσεις.

Ο καθένας μας ξέρει από την καθημερινή του πείρα, ότι σε περίπτωση ελαττωμένης

ψυχικής δtάθεσης ή σε περίπτωση ασθένειας, πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη

προσπάθεια, για να συγκεντρωθούμε στην εκτέλεση μιας κίνησης, ενώ σε KανOVΙKές

συνθήκες μπορούμε να την εκτελέσουμε εύκολα.

«ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των συνθηκών εξάσκηαης μιας κίνηαης-δεξιότητας

και των συνθηκών πραγματικής εκτέλεσης, επηρεάζει τΟ πόσο καλά η σιryκεκριμένη

δεξιότητα διατηρείται στη μνήμη» (Rose D., επιμ. Κιουμουρτζόγλου Ε. 1998

0259)

Η υποκεψενικήευκολία της εκτέλεσηςτων κινήσεωνείναι η βάση για το παιχνίδι με

την κίνηση ή ακόμη και την -καλλιτεχνικήδημιουργία.

Η ευθυμία που υπάρχει στην εκτέλεση αρμονικώνκινήσεων, λείπει όταν δεν υπάρχει

η υπσKειμενιΙCΉευκολίαγια την εκτέλεση των κινήσεων_

Λαμβάνονταςυπόψη τις παιδαγωγικές,οργανωτικέςκαι τεχνικές απόψειςο διδάσκων

διαλέγει τη μέθοδο, τα μέσα και το περιεχόμενοπου θα δικαιώσει καλύτερατις δικές

του προθέσεις.

Η καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των υποχρεώσεων επιτυγχάνεταΙ., όταν με τα

διαθέσιμα μεθοδολογικάμέσα γίνεται:

γρήγορη και εύκολη μάθηαη,

μακρά απομνημόμευση

υψηλή μεταδοπκότητα.
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Για να έχουμε πλήρη γνώση της πλοκής της Χίνησης, χρειαζόμαστε εμπεφία.

Το παιδί, για να γνωρίσει τον κόσμο που το περιβάλλει, θα πρέπει να έχει μια

ενεργητική σχέση μ' αυτόν.

Κατ' αρχήν, αξίζει να σιryκεντρώσoυμε γνώσεις πάνω στην κίνηση, σε σχέση με το

σώμα μας., τις αρθρώσεις, τη μάζα του και την πίεση, τη βραδύτητα, τη σταθερότητα

και τ/ν ελαστικότητα (Κωνσταντινάκος η, Peluso Ε 1988 σ.21).

Με τη γνώση και τη συχνή εμπεψία επιτυγχάνουμε να ελαχιστοποιούμε τις αρνητικές

παραμέτρους της EmKolVroνίo.ς και της κινητικής λειτουργίας.

Το περιβάλλον προέλευσης του παιδιού τεχνητό (αστικές περιοχές), ή φυσικό

(αγρonκές περιοχές), δίνει ωιόλι:Jγα κινητικά πpότυπ~ εμπεφίες και βιώματα, τα

οποία σε μεγάλο βαθμό του προκαθορίζουν και την κινητική του συμπεριφορά.

Το -Υνωστικ:ό αντικείμενο της Φ.Α. στο σχολείο και ειδικότερα στην πρώτη βασική

Εκπαίδευση, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου μάθησης και

κοινωνικοποίησης, αφού μέσω αυτού το άτομο "δομεΓ τις ψυχOKΙVΗnκές

λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση της νοητικής ανάπτυξης (Le BouIch Ι.

1979, σ.2I).

Η πραχτική εφαρμογή της Φ.Α. στο σχολείο είναι σημαντική και έχει ρόλο αγωΥής,

μόνο όταν κάθε μαθητής θεωρείται ως συνολική "Ανθρώπινη Οντότητα", η οποία

αποτελείται από τις πλευρές της Νόησης, της Κίνησης χαι της Κοινωνικής

συμπεριφοράς που αναγνωρίζοvtαι ως τα ιδιαίτερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά

(peluso Ε. 1999, σ2)

Η αγωγή, μέσω της κίνησης δημιούΡΎΤ}σε διάφορες θεωρίες από τις οποιες

σημαντική, σε ό,τι αφορά την παιδική ηλικία (μέχρι τα 8-9 χρόνια), θεωρείται η

Ψυχοιcινηnκή Αγωγή.

Στον ψυχοκινητικό τομέα η "οικοδόμηση του γνωστικού σχήματος του σώματος"

ξεκινά στην προσχολική ηλικία και ολοκληρώνεται στα τρία - τέσσερα πρώτα χρόνια

της βασική εκπαίδευσης (Le BouIch Ζ. ί 979, σ.25-27).
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Η ΨυΧΟlC1.νητική, ευνοεί την ανάπτυξη των 1Clvητικών, κοινωV\κών, συναισθηματικών

και σωματικών χαρακτηριστικών σε απόλυτη συνάρτηση και σχέση με τις νοητικές

Ν;ιτουρΥίες (Le Boulch Ι. 1979,0.42).

Κατά την παιδιtcή ηλιιcία τίθενται οι βάσεις για τη συγκρότηση των ανώτερων δομών

της σκέψης, της γλώσσας, της κίνησης, της συναωθηματικότητας και της

κοινωνικότηταςσε συνδυασμό με τη νευρομυϊκή λειτουργία.

«Για τον Vygotskί το σύνολο τ/ζ ανάπτυξης του παιδιού εξαρτάται από μια σύνθετη

διαδικασία αλληλεπίδρασης.Η προσΈΥΥιση αυτή, που υιοθετήθηκε αΡΎότερα από τον

Wallon και πιο πρόσφατα από τον Bruner επιιcεντρώνεται κατά συνέπεια στις

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε φαινόμενα που συχνά η ψυχολογία ερευνά με

ανεξάρτητο τρόπο .....» (Παπαμιχαήλ Γ. 1988,0.141).

Ο άνθρωπος δε γεννιέται ως προσωπικότητα. Σε προσωπικότητα εξελίσσεται στην

πορεία του χρόνου, μέσο της ενερ-Υητικής αντιπαράθεσηςτου με το περιβάλλον.

Οι κινητικές δραΟτ/ριότητες, αλλά και οι διεργασίες στα αντικείμενα επιδρούν στο

άτομο. μεταβάλλουν τις ψυχικές δομές του και το οδηγούν στην ανάπτυξη τ/ζ

ατομικής συνείδηστς (Brand R. 1988, 0.19-22).

Η Ψυχοκινητική ΑΎωγή ε(ναι μα/ ολοκληρωμένη μορφή κτνητικής εκπαωευστς η

οποία θεωρεί, ότι το παιδί με την ενεργητική αντιπαράθεση με το πραγματικό και

προσωπικό γίγνεσθαι και μέσο της κατανόησης - αφομοίωσης του υλικού και

κοινωνικού περιβάλλοντος αναπτύσσεται δημωυργικά.

Η κάθε μορφής αγωγή προϋποθέτει ορισμένες επιλογές και λειτουργίες που της

εππρέπουν να φθάσει στο σκοπό τ/ς. Ο σκοπός της Ψ.Α eivat να επιτύχει την

πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. ανεξάρτητα κοιvωvtκής ή άλλων ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών προέλευσης, έτσι ώστε να μπορεί να ενεργεί μέσα σης συνεχείς

μεταβολέςτου κόσμου με δυνατόπ]ταγια:

μία καλύτερη γνωριμ,α και παραδοχή του εαuτoύ του

μία καλύτερη συνύπαρξη και αποδοχή του κόσμου που βρiσκεται

μία πραγματική αυτοεξάρτηση και υπευθυνότηταστη κοινωνική του ζωή

(ΚωνσταντινάκοςΠ., PeIuso Ε., 1987,0_26).
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Η τεχνική τελειοποίηση των κινήσεων με την ίδια μεθοδολογία για όλους θεωρείται

αναποτελεσματική, γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της ατομικότητας του ατόμου, αφού

το ταυτίζουν με τα ΧαΡαχτηΡΙστ1κά ενός ανομοιογενούς συνόΛΣU (Mosca L. 1975,

σ.39).

Avrιθέτως πιστεύεται, πως χρειάζεται να υποβοηθήσουμε την πρωτοβουλία του

μαθητή που βασiζεται emι; προσωmκές ανάγκες, δυνατότητες, κλίσεις και φιλοδοξίες

του, μέσα από μια μεθοδολογία προσαρμοσμένη σ' αuτές (UNESCO 1999, σ.80).

Το ενδιαφέρον. που παρουσιάζεται σαν μια ανάΎΚTl. φαίνεται πως είναι η

απαραίτητος βάση Ύια την εκμάθηση του παιδιού.

Η Ψ.Α. στηριζόμενη στο ενδιαφέρον και emι; ανάγκες τις σταθερές και βασικές,

προωθεί διαφοροποιήσεις της συμπεριφοράς κάτω από την επίδραση της αλλα-Υής

των συνηθειών της σκέψης και των συναισθημάτων.

Μέσα από τις προσωπικές εμπεψίες τα παιδιά απOJ<τoύν νέες ιδέες, συναισθήματα

και τεχνικές ΟΙ οποίες δεν μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς την ατομική κινητική

δραστηριοποίηση τους (Dewey J. 1961, σ.75).

Η ατομικότητα και η κοινωνικότητα προχωρούν αναγκαστικά με τον ίδιο ρυθμό στην

Ψ.Α. όπως ακριβώς αναπτύσσονται παράλ/.ηλα στη διάρκεια της ψυχικής ανάπτυξης

(Debesse Μ. 1975, σ.34).

Η ανάπτυξη της σκέψης και η διαμόρφωση του ατόμου είναι κα(1ημερινή και άμεσα

επηρεαζόμενη από τις δραστηριοποιήσεις του, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο

σχολικό περιβάλ/.ον.

Η πρόοδος στην ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού «καθορίζεται από τα δύο πεδία

της εκπαίδευσής του: το προσχολικό (οικογένεια) και το σχολικό. Το πρώτο

περιβάλ/.ον προσφέρει στο παιδί της αυθόρμητες, καθημερινές έννοιες, που

σχηματ1ζονται μέσα στη διαδΙKασiα της πρακτικής του δράσης και της άμεσης

EΠtKOινωviας με το περιβάλλον αυτό. Στο σχολικό πεδίο το παιδί αποκτά τις

επιστημονικές γνώσεις.....που προέρχονται a..-τό την εκπαίδευση» (Παι-ταμιχαήλ Γ.

1988, σ.143).
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Ο διαρκής αντικατοπτρισμός του αιτιατού οικογενειακού και κοινωνικού περίγυρου

οδηγεί σrην κατανόηση του κόσμου, δηλαδή, στην αφομοίωση της πραγματικότητας.

Αυτή η επίδραση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, γιατί

συμβάλλει ση φυσιoλoΎocή διαμόρφωση των λειτουργικών οργάνων του μεγάλου

εyιcεφάλoυ (ΑυγεΡινός Θ. 2000, σ 115).

Στη Ψ.Α. τα παιδιά μέσα από την δημιουργική κινητική λειτουργία αποκτούν γνώση

του χώρου και του χρόνου, του συντονισμού και συγχρονισμού του σώματος, καθώς

και της ισορροπίας, της πλευρικότητας και του ρυθμού, τα οποία αποτελούν και τους

επί μέρους στόχους της.

Αυτοί οι στόχοι εmτιryχάνονται μέσα από τα παιχνίδια, τις ασκήσεις για χαλάρωση

και συγκέντρωση, ης μoυσtKό-ΚΙVΗΤΙKές δραστηριότητες, τις εναλλαγές στο χώρο και

τα υλικά και τις διαφορετικές εμπεψίες και βιώματα.

Τα παιδαγωΥικά μέσα της Ψ.Α. είναι σι κινητικές δραστηριότητες σι οποίες στη

διάρκεια των εφαρμογων τους αποκτούν σημαντικούς ρόλους, αφού η συμμετοχή σ'

αυτές θέτει υψηλές απαιτήσεις και στον ψυχικό τομέα του ατόμου.

Στην Ψ.Α. προωθείται η εποικοδόμηση και η πραγματοποίηση ενός ευέλικτου

συστήματος ενεΡγειων.

«Στοιχεία για την εΠΟΊΚοδόμηση αυτού του συστήματος ενεργειών είναι οι

νευρο-κινητικές δεξιότητες - όπως γίνovται κατανοητές κατά τη λειτουργική σχέση

της αντίληψης, σκέψης και κίνησης - οι οποίες με την απελευθέρωση της ψυχικής

ρύθμισης, κάνουν δυνατή την επιτέλεση μιας προγραμματισμένης και

διαφοροποιημένης δράσης. Ως εκ τούτου τα περιεχόμενα της Ψ.Α. δεν πρέπει να

""MμβΆVOνται ως αυστηρά επιβαλλόμενες επιδεξιότητες, αλλά ως ""μάθηση

ενεργειών κατά το συσχετισμό της δράσης» (Αυγερινός Θ. σ.40).

Τα συστήματα ΕVεpγειων στην Ψ.Α. καταλήγοw σε ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι

η οικοδόμηση των ατομικών γνωστικών και λειτουργικών σχη μάτων, τα οποία δεν

μπορεί να είναι μόνο αποτέλεσμα της κινηπκής εκπαίδευσης, αλλά προϋποθέτει και

το ανάλογο κοινωνικό και ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το

παιδί.
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Το περιβάλλον και η κληρονομικότητα., όπως προαναφέρθηκε, μπορούν να

θεωρηθούν ως οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν τις ατομικές διαφορές

και συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των ατόμων.

Για αυτό θα πρέπει να εξετάζεται επίσης κατά πόσο είναι δυνατό οι ατομικές

διαφορές να τροποποιηθούν με σκόπιμη παρέμβαση, όπως π.χ. με τη συστηματική

άσκηση, ή την αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος (Παρασκευόπουλος Ι. 1985,

0.16).

Η ταύτιση των κινητικών δεξιοτήτων με τα κινητικά σχήματα, τα οποία

δημιουργούνται στην Ψ.Α., δεν είναι κατά το Γερμανό Scrulling F. (1985) και τον

Αμερικανό Kephard 1987 ακριβή (Αυγερινός Θ 2000,0.39)

Ως κινητικές δεξιότητες μπορούμε να χαρακτ/ρίσουμε ης λειτουργικές ατομικές

δυνατότητεςεκτέλεσης με μΈΥιστη ακρίβεια, ενώ τα κινητικά σχήματα τις βάσεις rw.
τη λύση και εκμάθηση των κινητικών δραστηριοτήτων (CaJabrese L. 1999, σ.7).

Σκοπός της Ψ.Α. είναι να δημlΟυρΥήσει όσο το δυνατόν περισσότερα και ποικίλα

κινητικά σχήματα τα οποία θα μπορούν να έχουν εφαρμογές σε διαφορετικές

κινητικές και αθλητικές απαιτήσεις-δραστηριότητες.

Τα κινητικά σχήματα συνδέονται και με τη σωματική ανάπτυξη-διαμόρφωση την

οποία επηρεάζουν αναλόγως και σε βαθμό, που εάν δεν υπάρξει συστηματική

κινητική παρέμβαση, μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος μονιμοποίησης λανθασμένων

σωματικών καταστάσεων σκολίωση, κύφωση κα. (Ca1abrese L. 1985, σ.56).

Γι' αυτό στα περιεχόμενα της Ψ.Α. περιλαμβάνονται οι οΡθοσωματικές ασχήσεις οι

οποίες στοχεύουν στη πρόληψη και βελτίωση λανθασμένων στατικών και κινητικών

σωματικών θέσεων ικανών να ΕΠιφέρουν δυσλειτουργίες.

Επίσης σημαντικό ρόλο στη Ψ.Α έχουν οι αναπνευστικές ασχήσεις και οι τεχνικές

χαλάρωσης μέσα από nς οποίες υποστηρίζεται η νευΡομυϊκή φυσιολογική κατάσταση

των παιδιών (Lappiere Α 1979, Vol. ΙΙ, σ.45-50).
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Η ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας (ειδικά σης μικρές τάξεtς με την αδυναμία

σtry1<ΈVΤρωσης και κατανόησης σύνθετων δεδομένων, την ανάΎJC1l για παιχνίδι κ.α.),

θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη σε ό,ΤΙ αφορά τη μεθοδολογική και διδακτική

προσέπιση στο μάθημα της ΦΑ

ΤΟ παιχνίδι κατά τον Σγάρα «εmτελεί μοναδικό και σύνθετο ρόλο στη ζωή του

παιδιού και βρίσκεται καθημερινά στο κέντρο της ύπαρξής του» (ΣΥάρας Κ. 1998,

σ 23).

Η χρήση του παι-χwδιoύ (κυρίως στις μικρές τάξεις), ως μέσο και περιεχόμενο

διδασκαλίας, διευκολύνει τη διδακτική διαδικασία, γιατί με αυτό το παιδί βιώνει τη

σχέση μεταξύ του φανταστικού και του πραγματικού Υίγνεσθαι, χωρίς αυτό να

σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες μορφές διδασκαλίας.

Όπως λέει και η Melani Κlein, τα παιχνίδια των παιδιών «είναι ένας τρόπος

σύμφωνα με τον οποίο δημιουργείται μια ισορροπία ανάμεσα στον εσωτερικό και

εξωτερικό κόσμο τους» (Κleίn Μ_ 1979, σ.113).

Στο παιχνίδι γίνεται μια ατομική έκφραση σ:vωu:ηα με το ρόλο που έχει σ' αυτό κάθε

παιδί, αλ/iJ.. συγχρόνως μια απόδειξη των ικανοτήτων τους και των ελλείψεών τους.

Για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του παιχνιδιού έχουν αναπτυχθεί διάφορες

θεωρίες οι οποίες τεκμηριώνουν τ/ν άποψη, ότι αυτό wtοτελεί το αναμφισβήτ/το

παιδαγωγικό και διδακτικό εργαλείο.

Ο Κ. Gross, υπογραμμίζει τ/ σπουδαιότητα τ/ς προπαρασκευαστικής άσκησης που

αναπτύσσεται στο παιχνίδι Παίζοντας το παιδί, εξασκεί όλες του τις δυνατότητες και

ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τ/ ζωή σαν μεγάλος (Gross 1970).

Κατά τον G. Spenser, το παιχνίδι δεν είναι τίποτε όJJ.JJ παρά απόρροια της

περίσσειας ενέργειας, δηλαδή μια κατανάλωση ό"λων εκείνων των δυνάμεων που δεν

χρησιμοποιούνταιγια βασικούς ζωτικούς σκοπούς (Spenser 1969).

Ο F. AJex:ander, αναφερόμενος στη θεωρία του Spenser προσθέτει, ότι χάρη στην

περίσσεια ενέργεια το παιδί μπορεί να απαντήσει σε εξωτερικά ερεθίσματα και να

χρησιμοποιήσει το παιχνίδι σαν ένα πραγματικό μέσον μάθησης (AJex:ander 1971).

Ο S. Hall, λεει ότι τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι εκφράζουν τις αvnλήψεις και

επιθυμίες τους (Hall 1973)
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Ο Schiler, υπογραμμίζει ότι η βασική λειτουργία του παιχνιδιού είναι η αναγκαιόπ]τα

της δημιουΡΥικότητας και η τάση για ελΖύθερη έκφραση (Schiler 1978).

Κατά τον CΙaparede, το παιχνίδι είναι για το παιδί μια πραγματική και ενδεδειγμένη

εργασία. Είναι η μοναδική ατμόσφαφα στην οποία η προσωπική του ψυχολογία

μπορεί να αναπνεύσει και στη συνέχεια να δράσει Η παιδική ηλικία του μαθαίνει να

παίζει και να μιμείται (Claparede 1971).

Παίζοντας το παιδί προετοιμάζεται για τη ζωή των ενήλικων, καθόσον μέσα από την

ανάπτυξη των νοητικών, ψυχοκινητικών και σωματικών ικανοτήτων του τις οποίες

αφήνει ελεύθερα να δOKιμάζOVΤαι, βιώνει με τη δοκιμή και το λάθος την αναΎΚαία

κοινωνικοποίησή του.

Κατά τον J. Piaget, δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ μιας παιχνιώδους

δραστηριότητας από οποιαδήποτε άλλη κινητική δραστηριότητα, αφού η έλλειψη

σκοπού, η αυθορμητικότητα, η ευχαρίστηση και η απλοποίηση των κανόνων δεν

αποτελούν κριτήρια καθαρής διάκρισης. Απεναντίας είναι η ισορροπία μεταξύ

πραγματικότητας και του Εγώ, που κυριαρχούν σ' αυτές (piaget 1972).

Για τον Levin, το παιχνίδι είναι κάτι μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Το

παιχνίδι παρ' όλο που μπορεί να έχει φανταστικούς μηχανισμούς έχει πάντα δεσμούς

με την πραγματικότητα (Levin 1976).

Για τον Volpicelli, το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ανάπτυξη

του παιδιού. ΔηΝιδή, περιέχει την ικανότητα δημιουΡΥίας της ζωής (VoIpicelli 1962).

Κατά τον Debesse, το παιχνίδι είναι μια συμπεριφορά που συναντιέται σε κάθε

άνθρωπο και σε κάθε ηλικία. Για το παιδί είναι η πιο χαρακτηριστική δραστηριότητα

και το πιο συνηθισμένο μέσον έκφρασης (Debesse 1975).

Κατά τον Huizinga, το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα, που λαμβάνει χώρα μέσα σε

προκαθορισμένα πλαίσια και ΧPOVΙKά όρια σύμφωνα με κανόνες που εύκολα και

ελεύθερα γίνονται δεκτοί χωρίς σκοπιμότητα ή υλική αναΥχαιότητα. Με το παιχνίδι

κάθε άτομο μπορεί να εκφράζει τη φυσική του κατάσταση, το θάρρος του, την

επιμονή του και την ευφυια του. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία θα

πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη στις παιχνιώδεις λειτουργίες των παιδιών (Huizinga

1965).
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Για τον Baumanrι, παιχνίδι είναι σι αγώνες μεταξύ δυο ή περισσότερων ομάδων

φυσικού ή πνευματικού επιπέδου. Βάση για κάθε παιχνίδι είναι ο ανταγωνισμός

η άμιλλα (Baumann 1984).

Ο S. Freud δέχεται, όn το παιχνίδι έχει δυο σκοπούς. εκείνο της σταδιακής ανάπτυξης

του ανθρώπου και εκείνον, που θα ήθελε το παιδί συνδεδεμένο με την υπάρχουσα

κοινωνική συμπεριφορά.

Ο ίδιος Επισημαίνει, ότι το παιχνίδι αναφέρεται στο σύστημα Ιίbίdο-φανταστικό στην

αρχή της ευχαρίστησης όπως

ευχαρίστηση μέσα από την κίνηση

ευχαρίστηση για την ύπαρξη

ευχαρίστηση από τη διέγερση των ερωτογενών περιοχών

ευχαρίστηση από τη δυναμnαl της έντασης

ευχαρίστηση από τη γεύση της αντίθεσης των συναισθημάτων της χαράς, του

φόβου και της αγωνίας (ΚωνσταvnνάKOς π, Peluso Ε. 1987,0.75-77).

Με την ολοκλήρωση της Ψ.Α. στη πρώτη παιδική ηλικία οι στόχοι της Φ.Α.

διευρύνονται στους τομείς της σωματικής ανάπτυξης (σωματικές - κινητικές

ικανότητες, μσρφο-λεΙΤΟΙΨΥtlcή φυσική ανάπτυξη, κινητικές δεξιότητες), καθώς

επίσης συνεχίζεται η κοινωνικοποίηση και η γνωστική μάθηση του αντικειμένου.

Στο σκοπό της Φ.Α. στο δημοτικό σχολείο αναφέρεται η «κατά προτεραιότητα

σωματικη ανά:πτι>ξη των μαθητών», που σημαίνει ότι θα πρέπει να

χρησιμοποιηθούν πολλαπλές κινητικές δραστηριόπμες - σωματικές ασκήσεις οι

οποίες θα έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξή τους (ΥΠΕΠΘ. ομάδα

συγγραφέων 1997, 0.13).
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Οι σωματικές - κινητικές ικανότητες (ClVtoχή, δύναμη, ταχύτητα και ευκαμψία)

πρέπει να υποστηριχθούν από ειδικές ασκήσεις οι οποίες ενερΥοποωύν τα συστήματα

όπως το (καρδω-αναπνευοτικό, κυκλοφορικό, μυο-σκελετικό), καθώς επίσης μέσω

αυτών να εmτευχθεί και ένα αναΎΚαίο επίπεδο ενδυνάμωσής τους (EnriIe Ε. 1965,

055).

Μέσα από τις γυμναστικές ασκήσεις επιτυγχάνεται η βελτίωση της δύναμης, της

αντοχής, της ευκαμψίας,της ταχύτητας,της ζωτικότητακαι της επιθυμίας για δράση,

καθώς και της νοητικής ευεξίας των μαι!ητών (lnvernici Α. 1967, σ.113-115).

Από τα σωματικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης της παιδικής ηλncίας, το ύψος και το

βάρος είναι σημαντικοί δείκτες οι οποίοι επηρεάζουν τη κινητική συμπεριφορά των

μαθητών στο μάθημα τ/ς Φλ

Ειδικά το βάρος, όπου σι έρευνες σήμερα σ' όλο το δυτικό κόσμο,

συμπεριλαμβανομένης και της χώρα μας, δείχνουν μεγάλο ποσοστό πα-χύσαρκων

παιδιών με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική και κινητική τους

συμπεριφορά και προσαρμογή.

Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ η παχυσαρκία, έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις, αφού σε

παιδιά ηλικίας 6-11 χρόνων φτάνει το 54% και σε εφήβους ηλικίας J2-17 ετών το

40%.

Νεώτερες έρευνες στη χώρα μας δείχνουν άνοδο της παχυσαρκίας στα κορίτσια

Ι 2-17 ετών, η οποία φθάνει στο 45%, ενώ στα αγόρια της αντίστοιχης ηλικίας

ανέρχεται στο 30%.

Σημαντικό ποσοστό ανδρών και γυναικων (81,6% και 82,g',Io ανήστοιχα) δεν

αθλούνται καθόλου. Στα παιδιά έχει εκλείψει η φυσική κινητικότητα, η οποία

περιορίζεται μόνο στις ελάχιστες ώρες άθλησης (σχολείο 2ώρεςΙεβδομαδιαiως)

Τα παχί>σαρκα παιδιά στη χώρα μας είναι πολύ περισσότερα από τα αντίστοιχα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ιcαι των fΠ1A (7,2% για τα αγόρια, 9,4% για τα κορίτσια)

(Αθηναϊκή 24\10\2000, 0.19).
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Σ' έρευνα του ΠαΡασχεύοπουλου αναφέρεται, ότι οι νεώτερες γενιές παρουσιάζουν,

σε σύγχριση με ης πιWιιότερες, μα/ προοδE1mκή αύξηση σης δα/στάσεις τσυ

σώματος και γενικότερα. στην βιολογηcή τους ωρίμανση (Παρασκευόπουλος 1. Ι 984,

σ.35).

Σήμερα η χρονολογική ηλικία δεν μπορεί να καθορίσει την έναρξη της εφηβείας,

αλλά μόνο η βιολογική, η οποία Ύα/ να βρεθεί χρειάζεται ειδικές μετρήσεις και όπως

επισημαίνει ο Ντάνης «η χρονική διάρκεια της εφηβικής ανάπτυξης κυμαίνεται στα

3-5 XPό~ ενώ η αλμαΤΥCΉ (κορύφωση) συμβαίνει 1-2 χρόνια νωρίτερα στα κορίτσια

απ' ότι στα αγόρια» (Ντάνης Α. 2000, σ. Ι).

Η πρόωρη σωμαπκή ανάπτυξη έχει να κάνει με το ρυθμό ζωής και την αλλαγή

διατροφής των σύγχρονων κοινωνιών. σε ανήθεση με την αρΥή ανάπτυξη που μπορεί

να προκύψει από δυσμενείς κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες (ΑυΥερινός Θ.

2000, σ.73).

Επίσης και 0\ γενετικές ΙΙCα:νότητες των παιδιών. όπως η αντοχή, η δύναμη, η

ταχύτητα και η ευκαμψία επηρεάζονται από το περιβάλλον και μπορούν να

θεωρηθούν ως παράγοντες προσαρμογήςκαι ενσωμάτωσηςστο μάθημα της Ψ.Α.

(Σακελλαρίου Κ. 1985, σ.226-227).

Κατά τον Παρασκευόπουλο η βασική έλλειψη σωματtΚ'ής αντοχής, ταχύτητας,

δύναμης και tCl.Yήotoov συvrονισμού μπορεί να εξαναyιcάσει το παιδί σε αποχή από τα

ομαδικά - αvtαγωνιστικά παι-Υνίδια ή ακόμη μπορεί να αποτελέσει και σημαvnκό

)JyyO για οριστική απόρριψη του παιδιού από την ομάδα των συνομηλίκων του

(Παρασκευόπουλος J. 1985, σ.24).

Υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες και απόψεις σχετικά με τη δυνατότητα εκπαίδευσης

και βελτίωσης των γενετήσιων σωματικών ικανοτήτων, καθώς και των επίκτητων

tCl.νητικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία. AνόJ.ι:Jyα με το στόχο και το ζητούμενο

αποτέλεσμα, η εξάσχ:ησή τους μπορεί να εmφέρει καλύτερη σωματική ανάπτυξη και

ωρίμανση. Αυτό απoδεικWεται από τα αθλητικά αποτελέσματα στα διάφορα

αγωνίσματα, αλλά και από τον τρόπο συμμετοχής και δραστηριοποίησης των παιδιών

στο μάθημα της Φ.Α.
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Η σωματική ανάπruςη των παιδιών είναι η «ποσοτική αύξηση του μεγέθους ή της

μάζας του σώματος, ενώ η ωρίμανση είναι η ποιοτική πρoαγω-rτl της βιολσΥικής

διαρρύθμισης και βιοχημικής σύνθεσης του συστήματος του ανθρώπου

(Τραυλός Α. 1998, σ.9).

Στην ηλικiα των 6-12 χρόνων έχουμε ποσοτική οριζόνηα (βάρος) και κάθετη

(ύψος)ανάπτυξη, οι οποίες ανά περιοδική χρονική εξέλιξη (6-8, 8-10, 10-12 χρόνια),

εναλλάσσοVtαι, χωρίς σημανηκές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Τα σωματικά συστήματα και όΡΎανα στην παιδική ηλικία δεν έχουν ολοκληρωθεί, γι'

αυτό και οι ανάλΟ'Υες επιδόσεις είναι αποτέλεσμα των λειτουργικών φυσικών

δυνατοτήτων τους.

Η ανάπτυξη των σωματικών συστημάτων κατά τ/ν παιδική και προεφηβική ηλιtdα θα

μπορούσε να περιγραφεί ως ακολούθως

Το καρδιαΥΥειακό σύστημα στα παιδιά δεν έχει ολική ανάπτυξη, αλλά αν το

συγκρίνουμε με άλ/.α συστήματα Είναι περισσότερο ανεπτυγμένο, λόγω της

ανάπruξης του στο έμβρυο.

Αμέσως μετά τ/ γέννηση το βάρος τ/ζ καρδιάς είναι μόνο 20-25 γραμμάρω., ίσο με

0,8% τ/ζ σωματικής μάζας, ενώ είναι ίσο με 0,5% στην ηλικία των 7 χρόνων και με

4% στην ηλικία των 12 χρόνων. Η καρδιά έχει θέση οριζόντια, αλ/iJ. μετακινείται

προς την όρθια θέση παράλληλα με την ανάπτυξη του ατόμου.

Το σχήμα της καρδιάς σ' αυτή την περίοδο είναι σαν σφαίρα και οι κόλποι είναι πιο

ευρείς από ης κσιλίες. Σε αmθεση με τους ενήλικες τα παιδιά έχουν μεγαλύτερες

αρτηρίες. Επίσης η ταχύτητα κυκλοφορίας του αίματος στα παιδιά είναι τρεις φορές

μεγαλύτερη απ' αυτή των ενηλίκων. Η καρδιακή συχνότ/τα στο λεπτό είναι κατά

μέσο όρο 80 παλμοί στην ηλικία των 6-12 χρόνων.

Η ικανότητα συστολής είναι πολύ χαμηλή Q.ι-τό 10-15, αλλά λiryω της υψηλής

καρδιακής συχνότητας, ο καρδιακός όγκος αίματος είναι σχεδόν υψηλός, δηλαδή από

1,5 σε 2 λίτρα το λεπτό στα 7 χρόνια και από 2,5 σε 3 λίτρα στο λεπτό στα 12 χρόνια.

Η ανωrνευστική λειτουργία στην παιδική ηλικία γίνεται με ένα ρυθμό 30 αναπνοών

ανά λεπτό στα 7 χρόνια και 24 αναπνοές στα ]2 χρόνια (Ρrοίettί F.-Μίshele S.

Trandafιlo S. Ι 984, σ.33-37).
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Κατά την ηλικία των 6-12 χρόνων, η οποία χαρακη1Ρίζεται ως "αναπνευστική

ηλικία", μπορεί να δημιουΡΥηθεί μέσα από την κίνηση, την αναπνευστική αγωΥή και

τις τεχνικές αναπνοών η λειτουργική υποδομή πάνω στην οποία θα χπστεί η

μετέπειτα αναπνευστική ικανότητα του ατόμου (TugnoIi F. 1980, σ.35).

Η αναπνευστική λειτουργία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία του

κυκλοφορικού συστήματος, το οποίο έχει την ευeύνη της μεταφοράς του οξυγόνου

στους ιστούς μέσω του αίματος (De Lellis Μ., Ο'Alfonso Α. 1982,0.14).

Η καρδιαγγειακή λειτουργία στα παιδιά των 6-12 χρόνων είναι τέτοια, που καθιστά

δυνατή την προσαρμογή στην κόπωση, μέσω του μηχανισμού ρύθμισης του

καρδιοαναπνευσnκού συστήματος (Enrile Ε., Invernici Α. χ-χ. 0.123-125).

Ο σωματότυπος κάθε παιδιού είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό και έχει σημαvnκτ1

θεηκή ή αρvηnΚ'ή επίδραση στην αvτoxIι, αφού η παχυσαρκία φαινόμενο της

σVyχρoνης κοτ;νωνίας, είναι ανασταλτικός παράγοντας στην κινητική απόδοση.

Το μυοσκελετικό σύστημα στην παιδική ηλ11ςία δεν είναι ολοκληρωμένο καθόσον η

ανάπτυξή του ολοκληρωνεται μετά την εφηβεία. Αυτό όμως δεν περιορίζει την

κινητική δραστηριότητα., αλλά αντιθέτως την ευνοεί, αφού υπάρχει μεγάλο εύρος

κινήσεων και ελαστικότητας (Azemar G. 1979, σ 60).

Όμως, είναι γνωστό από την προπονητική, ότι οι γενετήσειες σωματικές ικανότητες

(αντοχή, δύναμη, ταχύτητα και ευκαμψία), όταν δεν τύχουν συστηματικής εξάσκησης

με συrcεκριμένη ποσοτική και ποιοτική επtβάρυσνη και ένταση σε τακτά χρονικά

διαστήματα δε βελτιώνονταΙ., έστω κι αν η βιολογική ανάπτυξη στην παιδucή ηλικία

εmφέρει κάποιες μεταβολλ/ς (Letzelter Μ. εmμ. Κα/ης Σπ. 1985, σ.154-157,

ΑυΥερινός Θ. 2000, σ.81-82).

Αυτό βέβαια δε σημαίνει, ότι είναι χαμένος χρόνος η εξάσκησή τους στο μάθημα της

Φ.Α. και ότι δεν θα πρέπει για λειτουργική αναγκαιότητα των συστημάτων και των

οργάνων να ενεργοποιούνται σε βαθμό ανάλογο της ηλιtdας, ανεξάρτητα των

προσαρμογώνπου επιτιryχάνoνται.
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Σης δύο μεγάλες τάξεις Ε' και ΣΓ , όπου τόσο η χρονολογική ηλικία (10,5-12)

χρόνων, όσο και η βιολογική ωρίμανση (σωματική και κινητική) έχει EmTEυxθEi σε

μεγάλο βαθμό, η Φ.Α. εlOtαιδεύει τις σωματικές - κινητικές δεξιότητες και μέσω

αυτών όπως αναφέρεται στο Α.Π. και nς σωματικές - κινητικές ικανότητες

(ΥΠΕΠΘ. 1997, σ.15).

Τα παιδιά σ' αυτή την ηλικία έχουν αποκτήσει ικανότητα κρίσης με δυνατότητα

λογικής ανάλυσης των πραγμάτων. Αυτή η ικανότητα κρίσης δίνει στα παιδιά

αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία δράσης.

Ταυτόχρονα με τ/ σωματική ενδυνάμωση τα κορίτσια, "λόγω της γρηγορότερης

σεξουαλικής ωρίμανσης (10,5-11 χρόνια). είναι σε πολλούς τομείς ισάξια, αν όχι

δυνατότερα των αγοριών, τα οποία σεξουαλικά ωριμάζουν αΡΎότερα (12- 13 χρόνων).

Τα παιδιά περιμένουν από το μάθημα της Φ.Α. και το διδάσκοντα να τους προτείνει

μαθησιακά κινητικά ερεθίσματα, τα οποία θα τους κατευθύνουν σε έντονες

σωματικές δραστηριοποιήσεις ανταγωνιστικού χαρακτήρα (Αυγερινός Θ. 2000, σ.71

72).

Οι σωματικές - κινητικές ικανότητες όπως προείπαμε είναι γενετικές σJJ.ά μέσα από

τη συστηματική άσκηση βελτιώνονται σε αναλογία της ποσοτικής επιβάρυνσης και

το επίπεδο που στοχεύουμε να αναπτύξσυμε τη φυσική κατάσταση του ατόμου.

Γενική φυσική κατάσταση ενός ατόμου θεωρείται «το άθροισμα των κινητικών

βασικών ιδιοτήτων» (Letzeiter Μ. εmμ. Κα/ης Σπ. 1985,0.154).

Βασικές σωματικές - κινητικές ικανότητες θεωρούνται η δύναμη, η αντοχή η

ταχύτητα και η ευκαμψία ή κατά άλλους και οι συναρμοστικές δεξιότητες

(όπ. π. σ.1 56).

Η δύναμη σχετίζεται με τη δραστηριότητα του μυϊκού συστήματος, η αντοχή με το

καρδιο-αναπνευστικό και κυιcλoφOΡΙKό σύστημα, η τα;CΊΠΗτα με τις αντιδράσεις του

νευρομυϊκού συστήματος και η ευκαμψία με το εύρος δραστηριοποίησης των

αρθρώσεων.
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Για να έχουμε βωλογικές προσαρμογές στις σωματικές - κινητικές ικανότητες θα

πρέπει να ακολουθήσουμε τη μέθοδο της "επιβάρυνσης και αποκατάστασης", μέσω

της οποίας, ανάλογα της ποσonκής και χρονικής εξάσκησης, θα έχουμε αντίστοιχα

αποτελέσματα.

Η ατομική εκπαίδευσή τους στο μάι1ημα της Φ.Α. ξεχωριστά στοχεύει στην

ενεργοποίησή τους για καλύτερη κινητική απόδοση-προσαρμογή και όχι για την

επίτευξη κάποιας συy>cεκριμένης αθλητικής επίδοσης (ανύψωσης μεγάλου βάρους,

μεγάλη χρονική επίδοση σε ταχύτητα ή αντοχή κ.α.).

Η άμεση εξάσκηση Τα/ν σωματικών - κινητικών ικανοτητων στις υπάρχουσες

oυvθήKες του μαθήματος στο δημοτικό σχολείο (2\ώρες Τ/' εβδομάδα, έλλειψη

υλικοτεχνικής υποδομής, μεγάλος αριθμός ανά τάξη 30 περίπου), ίσως να μην είναι η

ιδανική, σJ..λά θεωρείται ότι μέσα από τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα αυτές

καλλιεργούνται έστω κι έμμεσα, αφού κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους

ενεργοποιούνται όλα τα σωματικά συστήματα.

Η ενεργοποίηση των σωματικών - κινητικών ικανοτήτων, επιτρέπει στους μαι1ητές να

συμμετέχουν και να κατανοούν τις ατομικές ιδιαιτερότητες τους καθώς και να

προσπαθούν να τις βελτιώσουν μέσα από την ανταγωνιστικότητα του παιχνιδιού και

τ/ς άσκησης.

Όμως σημαντικό στοιχείο για τη σωματική κατάσταση των παιδιών θεωρείται η

εξωτερική τους εμφάνιση (αισι1ητική - λειτουργική), η οποία σε κάποιο βαθμό

εκλαμβάνεται ως παράγοντας για τη συμμετοχή στα αθλητικά - παιχνίδια και την

άσκηση.

Η Φ.Α, μέσω των γυμναστικών ασκήσεων, δύναται να βελnώσει την αισι1ητική και

λειτουργική σωματική κατάσταση του ατόμου της αναπτυξιακής ηλικίας, αφού

μπορεί να επιδρά σε αυτή KαθoρισtΙKά, με αποτέλεσμα, να την καθιστά

"φυσιολογική"(LaΡΡίere Α. 1979, Vol. Ι,σ.22-24)

Έτσι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε επιμέρους κινητικές - σωματικές ικανότητες, σε

βάρος τ/ς σταθερής εξάσκησης για τ/ βελτίωση τ/ς γενικής Φυσικής Κατάστασης.
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Στον κοινωνικό τομέα η ηλικία τ/ς προεφηβείας (10-12 χρόνων) είναι σημαwική, γι'

αυτό μέσω της Φ.Α. αναπτύσσεται η ατομική και συλλογική δράση του ατόμου και

της ομάδος, έτσι, ώστε ο μηχανισμός της κοινωνικοποίησης να λειτουΡΎεί

ευκολότερα χωρίς διαχωρισμούς και ιεραρχήσεις. Δηλαδή το παιδί με την άσκηση και

τις αθλητικές δραστηριότητες μαθαίνει την ομαδικότητα, τους κανόνες της

κοινωνικής συνύπαρξης, της ευγενούς άμιλλας και του ιryιoύς ανταγωνισμού, κάτι

που σε άλλα μαθήματα του σχολείου αυτά δεν εμφανίζονται τόσο χαρακτηριστικά

όσο στη Φuσική Αγωγή (Σακελαρίου Κ. 1985, σ.221).

Οι αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες αποτελούν «ένα σπουδαίο και αυτόνομο

τομέα πράξεων και ενεΡΎειών, βιωμάτων και εμπειριών ικανότητας και μη

ικανότητας, προπόνησης, άσκησης, μάθησης, κόπωσης, του αγώνα και της επίδοσης

που προσφέρουν μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες, οι οποίες οδηγούν σε

χρήσιμα συμπεράσματα» (Αυγερινός Θ. 2000, σ.71).

Ακόμη το μάθημα της ΦΑ επιδιώκει την ανάπτυξη της αγάπης και αλληλοεκτίμησης

των μαθητών\τριων διαμέσου της βελτίωσης του αυτoελtyχoυ και της αυτοεκτίμησης,

του ατόμου με συμμετοχή και αποδοχή τόσο της Νίκης όσο και της Ήπας.

Έτσι αναπτύσσεται η κοινωνικότητα των μαθητών. <<Τα παιδιά, μέσω της φυσικής

δραστηριότητας, μαθαίνουν να κατανοούν και να εξοικειώνονται με την αξία της

συμμετοχής, της συνεργασίας, του συναγωνισμού και της υπομανής» (pangrazi R.

επιμ. Κιουμουρτζόγλου Ε. 1999, σ23).

Σήμερα η Φ.Α. στο σχολείο προσαρμοσμένη σης KOινωVΙKές και τεΧVOλαyΙKές

εξελίξεις της εποχής μας, δύναται να πρσσφέρει στους μαθητές\τριες μαθησιακά

περιεχόμενα, τα οποία μπορούν να διαρκούν σε όλη τη ζωή τους.

Η μάθηση αρχίζει από τις βασικές γνώσεις του αντικειμένου σε ό,τι αφορά τη γενική

γύμναση (καλή Φυσική Κατάσταση), συνεχίζει στους τομείς της Προαγωγής και

Αγωγής της Υγείας, της Περιβαλλοντικής προστασίας και της Κοινωνικής Ηθικής

(Friedmann G 1968, σ.38).

Ως εκ τούτου τώρα θα πρέπει να μιλάμε για την "εξαίρετη αγωγή" των

ψυχοσωματικών και 1C1νητικών δραστηριοτήτων, στην οποία ο ρόλος της Φ.Α. είναι

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ και όχι ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ (peluso Ε. 1999, σ3)
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ΠΙ.Δ. ΙΣΧΥΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΒΣ ΑΓΩΓΒΣ

Το ισχύον AναλυnKό Πρόγραμμα Φ.Α. του Δημοτικού σχολείου συντάχθηΚΕ από

επιτροπή ειδικών επιστημόνων, που σιryκρότT]σε το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

του Π.l. και τέθηκε σε εφαρμογή με το Π.Δ. 37711995 (Φ.Ε.Κ 209). Λίγο αργότερα

εκδόθηΚΕ και βιβλίο οδηγιών για τον διδάσκοντα γυμναστή (αΕ.Δ..Β. 1997) που

συμπληρώνει το Α.Π.

ΣΚΟΠΟΣ: «Ο σκοπός της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό

Σχολείο είναι μέσα από ποικίλες κινητικές και αθλητικές δραστηΡιδπιτες να

βοηθήσει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και να

συμβάλει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και την

αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία.

Οι ειδικότεροι σκοποί της Φυσικής Αγωγής είναι κατά κατηγορία ΟΙ εξής

Ι. Κινητικοί σκοποί:

Η αίσθηση του σώματος στο χώρο και το χρόνο

Ο συντονισμός και συγχρονισμός του σώματος και Τα/ν μελών του με τη βοήθεια της

ορασης.

Η αίσθηση και βελτίωση της στατικής και δυναμικής ισορροπίας, η ανάπτυξη

πλευρικής κίνησης.

Η αίσθηση και καλλιέργεια του ρυθμού και κινητικών δεξιοτήτων και η εκμάθηση

της βασικής τεχνικής ορισμένων δραστηριοτήτων.

2. Βιολογικοί σκοποί:

Η φυσιολογικοί ανάπτυξη των βασικών σωματικών ικανοτήτων αντοχής, δύναμης,

τα;CΎΤΗτας, ευλυγισίας και επιδεξιότητας καθώς και πρόληψη, βελτίωση και διόρθωση

μορφολογικών και λειτουργικών παρεκκλίσεων.
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3. Κοινωνικοί σκοποί:

Η ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως συνεΡΎασία, ομαδικό πνεύμα,

αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα.,.υπομονή, εmμονή και θάρρος.

Η ανάπruξη της αυτοεκτίμησης με τη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων, την

εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

Η απόκτηση αυτοπεποίθησης με επίγνωση των ικανοτήτων και των ορίων τους σε

σύγκριση με τους άλλους και η καλλιΕργειαελεύθερης και δημοκρατικήςέκφρασης.

4. Ηθικοί σκοποί:

Η ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως τιμιότητα.,. δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασμός

αvnπάλων, μετριοφροσύνη,συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήπας Κ.α.

5. Αισθητικοί σκοποί:

Η γνωριμία με την ελληνική κινητική παράδοση.

Η καλλιέργεια της ρυθμικής κινητικής έκφρασης και του ελληVΙKoύ παραδοσιακού

χορού.

Η εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων των ιcινήσεων.

6. Γνωστικοί σκοποί:

Η κατανόηση εννοιών και η απόκτηση -γνώσεων σχετικών με τη Φυσική ΑγΟΟ'Υή και

τον Αθλητισμό.

Η γνώση των κανονισμών των διαφόρων αθλοπαιδιών και αγωνισμάτων.

Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την Oλυμmακή ιδέα και κίνηση.

Η γνώση στοιχείων που σχετίζονται με το χορό, τη μOυσtκή και το τραγούδι σε

τοπικό και εθνικό επiπεδo.

Η απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών και η ανάπτυξη της

φαντασίας και της δημιουργικότητας.
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7. Βιωματικοί σκοποί:

Η συνειδητοποίηση της ανάΎΚΤ1ς για «δια βίου» άσκηση ή άθληση και της

ωφέλειας που πρo1Cύπτει από αυτή, καθώς και η απόκτηση αθλητικών συνηθειών για

ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό '"hobbies'» (ΑΠ 1995 σ.255).

Απ' ό,τι διαπιστώνουμε σι γενικοί στόχοι του μαθήματος παραμένουν ΟΙ ίδιοι με

αυτούς του προηγούμενου Α.π. του 1988 (ανεπίσημου), αλλά στο σκοπό

παρατηρούνται δύο σημαντικές αJ.J..ιJ.γές: Η πρώτη αναφέρεται στην υπόδειξη για να

"βοηθήσει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη", κάτι που δεν υπήρχε στο

προηγούμενο, αφού εκεί αναφερόταν στην "ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και

ψυχοσωματικών δυνάμεων του μαθητή ". Η δεύτερη αλλαγή παρουσιάζεται στη

κατάργηση της αναφοράς για τη διαφορετικότητα "ανεξάρτητα από φύλο και

καταγωγή",που υπήρχε στο ΑΠ του 1988 (Αναλυτικά Προγράμματα ΦΑ 1988 και

1995, σ.1 και 3).

Αυτές σι δύο σημctVt1κές σJJ..αγές ορωθετούν τη σημερινή "τάση" που επικρατεί στο

χώρο της σχολικής Φ.Α. και τη κατεύθυνση του μαθήματος σε σχέση με τα άJJ.JJ.

γνωστικά αvnκείμενα.

Η επίτευξη του σκοπού και των στόχων σ' αυτό το Α.n διαρθρώνεται σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη, που περιλαμβάνει την Α,Β,Γ και Δ τάξη, επιδιώκεται η εφαρμογή της

ΨυχοΚ\νητικής Αγωγής, ενώ στη δεύτερη που αφορά την Ε'και ΣΤ τάξη ο σκοπός

επικεντρώνεται στην "εκμάθηση των κινητικών Αθλητικών δεξιοτήτων και μέσω

αυτών στη βελτίωση των σωματικών ικανοτήτων".

Στη δεύτερη φάση (Ε' και ΣΤ τάξη) ο σκοπός ανταποκρίνεται σ' ένα αθληηκό

μοντέλο σχολικού Α.Π που αποσκοπεί να διαμορφώσει ,.Αθλητικά Βιώματα-, στους

μαθητές με αποτέλεσμα να έχουν μια συνεχή κιvηηκή και σωματική

δραστηριοποίηση
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Αυτό επιτυγχάνεται εφ' όσον βελnωθεί:

α. το επίπεδο των κινητικών ικανοτήτων του

β. το επίπεδο των δεξιοτήτων του και

Ύ. το πρακτικό αθλητικό επίπεδο δράσης

(Αιηερινός Θ. 2000, σ.48).

Η βελτίωση των σωματικών κινητικών ικανοτήτων (αντοχής, δύναμης, ταχύτητας και

ευκαμψίας) στο σχολείο, είναι ο ζητούμενος στόχος, ο οποίος βέβαια επιτυγχάνεται

έμμεσα, μέσω της διδασκαλίας των κινητικών αθλητικών δεξιοτήτων, όπου

παράλληλα χρησιμοποιούνται οι βασικές αρχές της προπονητικής

Στα σύγχρονα Α.π. της Φυσικής Αγωγής για τα Δημοτικά Σχολεία αναφέρεται ότι

μετά την ,.οικοδόμηση του γνωστικού σχήματος του σώματος" που αυτό γίνεται

μέσω της Ψυχοκινητικής Αγωγής και στην ηλικία 4 ως 9 χρόνων, θα πρέπει να

αναπruσσoνται οι σωματικές κινητικές ικανότητες και η μάθηση των σωματικών

κινητικών δεξιοτήτων (όπ. π. 0.49).

Επίσης είναι αποδεκτό ότι στην ηλικία 6-12 χρόνων, (περίοδος δημοτικού σχολείου)

με τις ελληVΙKές συνθήκες εφαρμογής του μαθήματος της Φυσικής ΑγιυΥής (δύο ώρες

την εβδομάδα, έλλειψη εΥκαταστάσεων, κ.λ.π.), OυσιαστΙΙCά επιδιώκεται «μια πρώτη

μύηση όλων των μαθητών στις κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες και όχι

ιδιαίτερη επίδοση από λίγους μαθητές» (Αναλυτικό Πρόγραμμα 1995, σ.2).

Κάτι τέτοιο είναι εμφανές και ειδικότερα στην r και Δ τάξη, όπου αναφέρεται

(όπ. π. σ.3) συγκεκριμένα τόσο για τις σωμαπκές κινητικές ικανότητες, όσο και για

τις σωμαπκές ΚΜΊτικές (αθληΤΙΙCές) δεξιότητες.

Στην Ε· και ΣΤ· τάξη η διάρθρωση του Αναλυτικού Προγράμματος γίνεται σε

τέσσερις βασικές κατηγορίες αθλημάτων που είναι: οι αθλοπαιδιές, ο κλασσικός

αθληπσμός, η γυμνασηΙCΉ και οι χοροί.
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Η αδυναμία του Α.Π. της Ε' και ΣΤ' τάξης εμφανίζεται σ' αυτό ακριβώς το σημείο

όπου δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα επιτευχθεί ο ζητούμενος στόχος της σωματικής

βελriωσης

Η διδασκαλία της τεχνικής των αθλημάτων σπς συνθήκες που γίνεται το μάθημα στα

δημόσια σχολεία περιορίζει αισθητά τις δυνατότητες ουσιαστικής βελτίωσης των

σωματικών ικανοτήτων. Αντίθετα στα ιδιωτικά σχολεία, όπου υπάρχει καλύτερη

υλικοτεχνική υποδομή διαπιστώνεται πως σι στόχοι του μαθήματος σ' αυτήν την

κατεύθυνση επιτυγχάνονται καλύτερα.

Γενικά, πρέπει να επισημάνουμε, ότι η έλλειηπι κι ο περιορισμός της σωματικής

γύμνασης σήμερα, στην ευαίσθητη ηλικία ανάπτυξης, εγκυμονεί κινδύνους για τ/ν

υγεία των παιδιών και ως εκ τούτου για την εν γένει κοινωνική συμπεριφορα τους.

Τη χρησιμότητα της σωματικής 'γύμνασης σε σχέση με την υγεία τη συναντάμε στα

Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα όπου ο Σωκράτης ....προέτρεπε τους μαθητές

του να γνωρίζουνγια τη σωματική γύμναση μέσω των ειδικών ασκήσεων οι οποίες

θα τους εξασφάλιζαντ/ν «πιο καλή υγεία» (ΦουκώΜ. 1984, σ.130).
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ΙνΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΥ.Α. Το δείγμα της Έρευνας

Η επιλογή ενός θέματος έρευνας «δεν είναι ολοκληρωτικά λογικώς εδραιωμένη.

Είναι συνηθέστατα συνάρτηση τόσο της προσωπικότητας του ερευνητή όσο και του

περιβάλλοντος στο οποίο κινείται και εργάζεται» (Φίλιας Β. 1998, σ.19).

Τα κίνητρα του εmστήμονα για τη μελέτη και αναζήτηση ενός θέματος προέρχονται

είτε από την ανησυχία, είτε την επι(1υμία του«να αναχθεί μια πληθώρα στοιχείων,

που κυριαρχείται από μια (νομοτελειακή) τάξη, υπάγεται σε ορισμένους κανόνες»

και τέλος είναι πρακτικά χρήσιμη.(όπ. π. 0.20).

Στην επιστημονική έρευνα η διατύπωση του προβλήματος είναι τόσο σημαντική από

το πρώτο ως και το τελευταίο στάδιο μελέτης, αφού «κάθε επιστημOVΙKό επίτευγμα

θέτει νέα ερωτήματα και aπoζητά (προκαλεί) το ξεπέρασμά τους» (όπ. π. σ.23).

Στη συγκεκριμένη έρευνα ο σκοπός ήταν η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του

AναλιmKOύ Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής, σε διαστρωμαπκό και γεωγραφικό

επίπεδο. Καθόσον η πολιτεία υποχρεούται να παρέχει ισότιμη εκπαίδευση σ' όλους

τους μαθητές\τριες, μέσω των κοινών Αναλυτικών Προγραμμάτων, της υλικοτεχνικής

υποδομής και του εκπαιδευτικού προσωπικού_

Η υπόθεση που τίθεται στην παρούσα έρευνα, είναι : Εφόσον το Αναλυτικό

Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής σ' όλα τα δημοτικά σχολεία είναι ίδιο. τότε και η

απόδοση των μαθητών\τριών στο μάθημα τ/ς Φυσικής Αγω-Υής (επιδόσεις

Σωματικών Κινητικών Ικανοτήτων) θα είναι η αυτή. Ακολουθείται η μηδενική

υπόθεση (Βο).

Η διαδικασία επιλσγής του δείγματος, ακολούθησε, βάσει τ/ζ υπόθεσης, τα κύρια

χαρακτηριστικά της έρευνας, που ήταν η κοινωνική κατάταξη και η γεωγραφική

κατανομή των σχολείων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:20 EEST - 52.53.217.230



141

Στην επWryή του δείγματος δεν ακολουθήθηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία, η

οποία είναι η mo γνωστή μέθοδος (για την επιλογή του αντιπροσωπευτικού

δείγματος), γα/τί η εφαρμογή της είναι δυσχερής σε μεγάλους πληθυσμούς, όπως στη

δική μας περίπτωση. Επίσης και η μέθοδος της συστηματικής δειγματοληψίας δεν

μπορούσε να ανταποκριθεί στα πρακτικά δεδομένα της έρευνας γιατί η διαμόρφωση

καταλόγου στο μεγάλο δείγμα Τα/ν μαθητών και των σχολείων ήταν αδύνατη.

(Κυριαζή Ν. 2000, σ.ΙlO).

Ως εκ τούτου επιλέχθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας κατά στρώμα, η οποία

αυξάνει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, σε σχέση με τα συγκεκριμένα

χαρα1<τ/ριστικά του πληE1uσμού.

Η μέθοδος της στρωματοποίησης συνδυάζεται με τις προαναφερόμενες μεθόδους και

εξασφαλίζει δείγμα με μικρότερο σφάλμα και με μικρό κόστος, σΧλά και αυτή

απαιτεί την ύπαρξη καταλόγου με πλήρη καταγραφή όλων των ατόμων που

περιλαμβάνονται στον υπό έρευνα πληθυσμό.

Η ύπαρξη ή όχι καταλόγου δεν εξαλείφει το πρόβλημα που είναι «η τυχαία επιλογή

σιryκεκριμένων ατόμων, που ίσως είναι δύσκολο να εντοπιστούν ή είναι τόσο

διασκOρmσμένα ΎεωγραφΙK~ ώστε το κόστος της έρευνας και ο χρόνος που απαιτεί

να την καθιστούν ανέφικτη» (όπ. π. σ.115).

Η λύση στο πρόβλημα της επWryής του δείγματος έρχεται με την εναλλοκτική

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας μέσα από τα κοινωνικά στρώματα και τα

γεωγραφικά διαμερίσματα (περιφέρειες), με βάση τη δημογραφική κατανομή του

πληθυσμού (ασnKά, ημιαστΙK~ αγροτικά) κέντρα.

Ακόμη η εθελοντική συμμετοχή του σχολείου με την αναγκαια βοήθεια του

διδάσκοντος εκπαιδευτικού Φ.Α. ήταν παράγοντας, ο οποίος καθόριζε την επιλογή

του δείγματος.
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Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε το «δειγματοληππκό περίγραμμα ή πλαίσιο το

οποίο είναι ένας κατάλΟ'Υος όχι κατά ανάΎΚΤΊ ονομάτων» αλλά όπως στη δική μας

περίπτωση διοικητικές περιφέρειες. (Μπαγιάτης Κ 1990, σ.50).

A1JTή η μέθοδος της πολυσταδιακής δειγματοληψίας βασίζεται σε μονάδες (σχολεία),

που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και ό'Xl σε άτομα - μαθητές, με αποτέλεσμα να

είναι περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη (όπ. π. 1990, σ.4Ι),

«Η σωστή σvrcρότηση των ομάδων έρευνας έχει κ:αθoρισnκή σημασία για τη

δυνατότητα εξαγωγής ορθών συμπερασμάτων σχετικά με την υπό έλεγχο υπόθεση.

Στόχος είναι πάντα η ίδια σύνθεση των ομάδων, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί είτε με

την τυχαία δειγματοληψία από τον ζητούμενο πληl1υσμό είτε με την τυχαία

τοποθέτηση των ομάδων εκείνων που έχουν δεχτεί να συμμετάσχουν στην έρευνα»

(Κυριαζή Ν. 2000, σ.155).

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στην επtλoγή του δείγματος είναι η «πολυσταδΙQ1cή

δειγματοληψία κατά στρώμα» (όπ. π. σ.Ι13), έχοντας ως κριτήριο τ/ κοινωνική

κατάταξη και τη γεωγραφική κατανομή, με βάση διοικητικές περιφέρειες της χώρας

και το δημΟ'Υραφικό μέΎεθος των πόλεων.

Για τις σχολικές μονάδες τ/ς κοινωνικής κατάταξης η επιλο'Υή ΈΥινε με κλήρωση

(λοταρία) από τα σχολεία των πόλεων που πληρούσαν αυτές nς προϋποθέσεις.

Ο καθορισμός τ/ς κοινωνικής διαστρωμάτωσης ορίζεται σύμφωνα με τα οικονομικά

δεδομένα της ΟΙΚΟ'Υένειας των μαθητών\τριών, τα οποία αντανακλώνται τόσο στο

τόπο κατοικίας (ακριβά ή φθηνά προάστια των πόλεων), όσο και στην επιλογή του

σχολείου φοίτ/σής των (δημόσια, ιδιωτικά).

Τα ιδιωτικά σχολεία που επελέγησαν έχουν τα υψηλότερα δίδακτρα (1.500.000 έως

2.000.000 εκατομύρια το χρόνο), που σημαίνει ότι οι μαθητές\τριες που φοιτούν εκεί

θα πρέπει να προέρχονται από ΟΙΚΟ'Υένειες με υψηλό οικονομικό εισόδημα.
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Τα επιλεχθέντα δημόσια σχολεία σύγκρισης για την κοινωνική κατάταξη, μας έδωσαν

ένα αρκετά αvnπρoσωπειmκό κριτήριο της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας,

αφού τα παιδιά που φοιτούν στο πλησιέστερο (δημόσιο) σχολείο της περιοχής

κατοικίας τους προέρχονταν από τους εργατικούς συνοικισμούς Ταύρου,

Μεταξουργείου, Περάματος Κ.Τ.λ.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία :

Οι αστικές πόλεις με δεδομένο το αναγχ:αίο πληθυσμιακό δυναμικό (άνω των

100.000 κατοίκων), επελέγησαν από τις περιφέρειες εκείνες που πληρούσαν αυτήν

την προϋπόθεση. Επειδή ήταν περιορισμένες σε αριθμό δεν χρειάσθηκε να γίνει

κλήρωση.

Οι ημιαστικές πόλεις (άνω των 10.000 κατοίκων) επελέγησαν από τους νομούς των

περιφερειών οι οποίοι πάλι είχαν καθοριστεί κατόπιν κλήρωσης.

Οι αγροτικές κοινότητες (άνω των 1000 κατοίκων) του κάθε νομού επιλογής (με

κλήρωση) της ""ριφέρειας καθορίστηκαν ξανά με τη μέθοδο της κλήρωσης.

Μετά την επιλoγiι των πόλεων ακολουθήσαμε για τον καθορισμό των εξατάξιων

σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την τυχαία δειγματοληψία με

κλήρωση (μέθοδο λοταρίας) και στη συνέχεια προβήκαμε στην επιλσΥή των

συγκεκριμένων σχολείων.

Η διαδικασία συγκρότησης του δείγματος με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοτικά αριθμό

σχολείων, καθώς και η πανελλαδική αναγχ:αία περιφερειακή ανηπροσώπευση, μας

καθόρισαν τις τεχνικές επιλογής μέσα από τους «εναλλακτικούς τρόπους

δειγματοληψίας» (Κυριαζή Ν. 2000, σ.170).

Η επιλογή της ηλικίας των μαθητών\τΡιών 11 - 12 χρόνων (ΣΤΤάξη Δημοτικού

σχολείου) και για τις δύο περurτώσεις (κοινωνικής κατάταξης και γεωγραφικής

κατανομής), έγινε για λόγους μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των μετρήσεων,

έχοντας ως δεδομένο, την καλύτερη βιολογική και πνευματική ωρίμανση των

παιδιών.
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Το τελικό δείγμα μαθητών\τριών που συμμετείχε κατά κατηγορία στην έρευνα

προήλθε από (43) σχολεία και ήταν:

Ι. Κοινωvtκή κατάταξη (16):

α) Δημόσια: Αγόρια ~120, Κορίτσια ~140, Σύνολο ~260.

β) lδιωηκά: Αγόρια ~165, Κορίτσια ~125, Σύνολο ~290.

2. Γεωγραφική κατανομή (27) :

α) Αστικά: Αγόρια ~127, Κορίτσια ~131, Σύνολο ~258.

β) Ημιαστικά: Αγόρια ~130, Κορίτσια ~134, Σύνολο =264.

γ) Αγροηκά: Αγόρια ~75, Κορίτσια =77, Σύνολο ~152.

Το συνολικό δείγμα μαθητών\τριών που συμμετείχε στην έρευνα ήταν 1204

άτομα.
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Ν.Β. Ερευνητική διαδικασία

Η συγκρότηση των δύο ιcαηnoριών σχολείων (κοινωνική κατάταξη κω γεωγραφική

κατανομή),δημιούρ-Υησεδύο διαφορετικέςμορφές ανεξάρτητηςμεταβλητήςοι οποίες

μελετήθηκαν με τη μέθοδο της σύ'Υκ:ρισης των αποτελεσμάτωντων επιδόσεων των

μαθητών (εξαρτημένωνμεταβλητών)

Έτσι η ανεξάρτητη μεταβλητή(ΑΜ.) στην έρευνά μας εμφανiζεταιμε:

α) τη κοινωνική κατάταξη με βάση τη φοίτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο,

β) τη γεωγραφική κατανομή των σχολείων φοίτησης των μαθητών\τριών, σε τρείς

κατηγορίες αστικές, ημιαστικέςκαι αγροτικέςπεριοχές.

Η εξαΡτ/μένη μεταβλητή είναι: οι επιδόσεις των μαθητών\τριών στο μάθημα της

Φ.Α.(πρίν και μετά την εφαρμογή του AναλιmKoύ Προγράμματος) στις παραπάνω

κατηγορίεςσχολείων, σε συνάρτηση με το φύλο των μαθητών.

Οι μετρήσεις των επιδόσεων στις σωματικές κινητικές ικανότητες (Φυσικές

Ικανότητες)των μαθητώv\τριώνέγιναν στην αρχή τ/ζ σχολικήςπεριόδου,

( \-ιο Οκτωβρίου \999 ) και στο τέλος μετά την εφαρμογή του Ανάλυτικού

Προγράμματος, ( \0-20 Μαϊου 2000 ), το οποίο ήταν κοινό για όλες τις

συμμετέχουσες μονάδες μελέτης.

Οι ώρες διδασκαλίας του μαιtήματoς Φ.Α., που έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε κάθε

σχολείο στη συΥκε'φιμένη περίοδο, καθορίστηκαν στις 55 (Αν. Πρόγραμμα, Βιβλίο

ΥΠΕΠΘ 1997 σ.26, Αυγερινός Θ. 2000, σ.152).

Παράλληλα οι μετρήσεις αφορούσαν την α) Αντοχή, β) Ευκαμψία, γ) Μυϊκή Αντοχή

(Κοιλιακούς), δ) Μυϊκή Ισχύ Κάτω Άκρων (Άλμα χωρίς φόρα), ε) Μυϊκή ισχύ Άνω

Άκρων (Κάμψεις των Χεριών). Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι, παρόλο που η

ταχύτητα αποτελεί μέρος των Σωματικών Κινητικών Ικανοτήτων δεν κατέστη

δυνατόν να μετρηθεί. Αυτό οφείλεται αφενός, σε λόγους ανεπαρκούς υποδομής των

σχολείων αφετέρου, σε λόγους που αφορούν τις δυσκολίες χρονομέτρησης από τους

εκπαιδευτικούς (πρόβλημα αντικειμενικής αξιοπιστίας) ·Ετσι η δέσμη των

δοκιμασιών (test) που χρησιμοποιήθηκε για τις παραπάνω μετρήσεις προέρχεται από

τα διεθνή αναγνωρισμένα (test) και εμπεριέχεται στο πίνακα. 6, σ.146
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Πίνακας 6

Η δέσμη των δοκιμασιών (tests) που χρησιμοποιήσαμεστην έρευνα είναι η εξής:

ΦΥΣΙΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

1 ΑΝΤΟΧΗ

2 ΕΥΚΑΜ.,\Α

3 ΜΥΪΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
(ΚOIΛIAKOI)

4 ΜΥΪΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΚΑΤΩΑΚΡΩΝ

5 ΜΥΪΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΑΝΩΑΚΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ TEST

1) Αντοχή. Τρέξιμο σε απόσταςη 50 μέτρων σε

Παραλληλόγραμο, η οποία επovαΝΙμβάνεται Ι Ι φορές.

Το σύνολο της απόστασης είναι 550 μέτρα (600 yard5).
Χρονομετρούμε σε πόσο χρόνο διανύουν την

συγκεκριμένη απόσταση (χρόνος σε λεπτά -
δευτερόλεπτα), παραλλαγή του AAH.P.E.R. test,

(ΚαΝΙυψής Σ., Σκραπαρλής Β. 1981, σ.86).

2) Ευκαμψία. Δίπλωση από την εδραία θέση.

Μέτρηση της ευκαμψίας του κορμού (μετράμε την

απόσταση από τις άκρες των δακτύλων των χεριών έως τα

δάlcrUλα των ποδιών. Η μέτρηση είναι αρνητική πριν το

άΎΚιγμα των δακτύλων και θετική μετά το πέρασμα των

δακτύλων. Το OlCOp εκφράζεται σε εκατοστά του μέτρου,

EYROFIT te51, (Καμπίτσης Χ, Χαραχούσου Υ. 1990,
σ.112).

3) Μυϊκή αντοχή, Αναδιπλώσεις του κορμού από την

εδραία θέση με λιryισμένα γόνατα. Μετράμε αριθμό

επαναλήψεωνσε 30 δευτερόλεπτα,(όπ. π. σ.112).

4) Μυϊκή ισχύς κάτω άκρων. Άλμα σε μήκος χωρίς

φόρα. Μετράμε την απόσταση του άλματος από το σημείο

εκτίναξης σε Ε1<ατοστά, (όπ. π. σ. Ι 12).

5) Μυϊκή ισχύς άνω άκρων. Κάμψεις των χεριών από

θέση στήριξης στα γόνατα και με τα πόδια τεντωμένα.

Μετράμε αριθμό επαναλήψεων σε 30 δευτερόλεπτα,

KaIifomia test, (όπ. π. σ.1Ο9).
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Για τη διενέργεια μιας δοκιμασίας (Iest), που εμπεριέχει διάφορες εmδόσεu;

σωματικών κινητικών ικανοτήτων, ορθό είναι, να υπάρχουν εθνικές νόρμες, όπως για

παράδειγμα Στu; ΗΠΑ, Pωσiα, Oυyyαρiα κτλ. Επειδή στην Ελλάδα δεν έχει γίνει

ακόμη κάτι τέτοιο, ήμασταν αναγκασμένοι να στηριχθούμε σε άλλες διε9vής έγκυρες

δοκιμασίες (tests), όπως το AAHPER, EUROFIT, Kallifomia TeSI, (ΚΙaυss Β. 1987,

σ.58). Έτσι η δέσμη των δοκιμασιών (tests), που εμείς επιλέξαμε, προέρχεται από τις

παραπάνω έγκυρες δοκιμασίες (tests).

Η αξιολόγηση των ικανοτήτων, που μετρήθηκαν, έγινε στη βάση των συγκρίσεων

μεταξύ αρχικών και τελικών επιδόσεων. Η ύπαρξη ομάδας συσχέτισης στην

προκειμένη περίπτωση δεν ήταν αναγκαία., αφού στόχος ήταν να διερευνηθεί, εάν

υπήρχαν διαφορές ή όχι μεταξύ των διερευνουμένων ομάδων.

Οι δοκιμασίες (tests) ΦυΣUCΉς Κατάστασης (μέτρηση γενικών σωματικών κινητικών

ικανοτήτων όπως, αvroχή, δύναμη, μυϊκή αντοχή, ευκαμψία., ταχύτητα), ανλ/ογα με

τον σχοπό χρησιμοποίησής τους (επιλογή ταλέντων, μέτρησης φυσικής απόδοσης

κ.λ.π.), πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία και το φύλο και να μετρούν τις

βασικές παραμέτρους. Να μην κάνουν διάκριση ικανοτήτων, να έχουν μαζικότητα, να

υπάρχει προηγούμενη εξάσκηση, να απαιτούν μικρές ανάγκες Oρ'fάνων και

προσωπικού και να είναι εύκολες στην προετοιμασία. Ακόμη να μετρούν

περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά και να είναι ευχάριστες και ασφαλείς για τους

μα!1ητές (Μπαγιάτη 1990 σ. 242 έως 248).

Αυτές οι προϋποθέσεις στη δική μας έρευνα τηρήθηκαν επακριβώς, καθόσον οι

δοκιμασίες επVJ:χθηκαν από το γενικότερο ασκησιολόγιο της ΣΤ τάξης του

δημοτικού σχολείου. Ήταν δε προσανατολισμένες στην απλή υπάρχουσα

υλικοτεχνική υποδομή των ελ/.ηνικών σχολείων, δεν απαιτούσαν πολύπλοκα όργανα

και μεΥάλο χρόνο εκτέλεσης, δεν έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των

παιδιών και τμαν ευχάριστες στην εκτέλεσή τους.

Για τη σωστή διαδικασία της μέτρησης προηγήθηκε κατά το Σεπτέμβριο μήνα η

διενέρ'fεια μιας Πρo-δoιcιμασίας (Pre- test), σ' όλες τις ερευνητικές ομάδες., όπου

σταθμίσθηKΑV οι διάφοροι παράμετροι και έγιναν οι απαιτούμενες βελτιώσεις 

προσαρμογές, ώστε η εκτέλεση της ερευνητικής δοκιμασίας προχώρησε ακώλυτα.
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Ιν.Γ. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας όσον αφορά τις δυνατότητες

γενίκευσης των πορισμάτων, διασφαλίστηκε, αφού η επιλογή των σχολείων

χαρακτηρίζεται από τη μεΥάλη πανελλαδική διάρθρωσή της.

Η ορθή ερευνητική διαδικασία, ως μεθοδολογική εγκυρότητα, επέβα).Ζ την

απομάκρυνση των ειδικών περιπτώσεων (αθλητών) από το δείγμα.

Δηλαδή, η εξουδετέρωση της ανεξέλεγκτης εξωσΧOλUCΉς συστηματικής Υύμνασης,

των μαθητών, που είχαν πρόσθετη εξωσχολική αθλητική δραστηριότητα. Αυτά τα

παιδιά., αν και συμμετείχαν για παιδαγωγικούς λόγους τυπικά στις μετρήσεις, δεν

προσμετρήθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων της

έρευνας, για να μην αλλοιωθεί η πραγματική εικόνα.

Επίσης έπρεπε να διασφαλισθεί η χρονική διάρκεια συμμετοχής ό'λων των

μαθητώv\τριών στο μάθημα της Φ.Α. κατά την πορεία του σχολικού έτους.

Ακόμα για τον έλF.γχo των πιθανών διαφορών μεταξύ των διδασκόντων του

μαθήματος της ΦΑ ζητήθηκε ρητώς από όλαυς τσυς συναδέΜΡσυς, που συμμετείχαν

στην έρευνα, να εφαρμόσουν το αναλυτικό πΡό'Υραμμα επαKρtβώς και με τον ίδlΟ

τρόπα στις εmμέΡους ενότητες.

Σε κάθε μέτρηση πρέπει να υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία δίνουν

αξιοmστία και εΥκυρόπμα σε σχέση με τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων

δεδομένων.

<<Ενα αξιόmστο test η οργανο μέτρησης μετρά αυτό που μετρα με συνέπεια.

Δηλαδή, αν ένα άτομο το μετρήσουμε δυο φορές με μια τέλεια αξιόπιστη συσκευή

μέτρησης και η ικανότητά του δεν έχει μεταβληθεί, τότε οι δυό μετρήσεις θα

ταυτίζονται» (Μπαγιάτης Κ. 1990, σ. 195).
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Έτσι και στη δική μας έρευνα, σι δοκιμασίες (tests) καθώς και τα όργανα μέτρησης

είχαν αξιοπιστία, αφού σταθμίσθηκαν μέσα από τις Προ-δοκιμασίες (Pre Test).

Η επανάληψη των μετρήσεων που έ"Υινε στη συνέχεια κατά την κανονική έρευνα

(ΧΡOVΙKό διάστημα επανάληψης μετά Ι Ο ημέρες), έδωσε τα ορθά αποτελέσματα.

Η εγκυρότητα μιας μέτρησης με ένα (test) ή ένα όργανο υπάρχει «όταν μετράει

αυτό που υποτίθεται μετράει».. Και στην προκειμένει περίπτωση η εγκυρότητα

τόσο των δοκιμασιών (tests), όσο και των οργάνων, θεωρείται δεδομένη, αφού για

τον έλεrΧo της αντοχής η χρονική διάρκεια κάλυψης μιας απόστασης, υποδηλώνει τη

Φυσική Ικανότητα του ατόμου. Επίσης και ο τρόπος μέτρησης, μέσω του

χρονομέτρου, μετρά έγκυρα το χρόνο που χρειάζεται για να διανύσουν οι

μαθητές\τριες την συγκεκριμένη απόσταση. Ακόμη και η μεταλλική μετροταινία

μετρούσε ακριβώς το μήκος του άλματος χωρίς φόρα που εξέταζε τη μυϊκή ισΧύ των

κάτω άκρων (ΜπαΎιάτης Κ. 1990, 0.195)

Ένα άλλο χαρακτηριστικόμιας μέτρησης είναι η αντιKειμενtKότητακαι έχει να κάνει

με τον κριτή, ο οποίος θα πρέπει σε μια μέτρηση να έχει τα ίδια αποτελέσματα με

έναν άλλο (κριτή) που μετράειτα ίδια άτομα (όπ. π. σ_196).

Auτό στη δική μας μέτρηση δUlσφαλίσ\lηκεμέσα από ης Προ-δοκιμασίες(Pre-Τests)

τα οποία μας έδωσαν πμές οι οποίες συΥκρινόμενες ύστερα από λίγες ημέρες με τις

μετρήσεις των άλλων συναδέλφων είδαμε ότι δεν παρουσίαζαν αποκλίσεις.

Η διασφάλιση ακόμη της αvnκειμεV1κότητας έγινε με τις οδηγίες που δόθηκαν στους

συναδέλφουςγια την όσο το δυνατόν συνεπή εφαρμογή των δοκιμασιών (tests), χωρίς

προσωπικές παρεμβολές και διαφοροποιήσεις.

Για την αξιοπιστία των μετρήσεων πρέπει να υπολογιστούν τα σφάλματα τα οποία

διακρίνονται σε συστημαπκά και τυχαία. Όμως στην εν λi:Yyω έρευνα θα μπορούσαν

να προκύψουν μόνο τυχαία και ειδικότερα στη περίπτωση της χρονομέτρησης στη

μέτρηση της αντοχής.
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Στις άλλες μετρήσεις με την μετρσταιviα, αλ/iι και στις επαναλήψεις των 30"

δευτ\πτων στη δύναμη (μυιΊCΉς αντοχής και μυϊκής ισχύς άνω άκρων). υπήρχε μικρή

περίπτωση τυχαίου σφάλματος, αφού ο τρόπος και τα μέσα δεν αφήνουν περιθώρια

για κάn τετοιο.

Η αξιοπιστίασταθερότηταςκαι συνέπειαςυπήρξε, γιατί οι Προ-δοκιμασίες

(pre-Tests) και οι κανοvηcές δοκιμασίες (tests), είχαν μεταξύ τους μικρό ΧΡOVΙKό

διάστημα εκτέλεσης και οι τιμές ήταν σχεδόν ταvrόσημες. Ακόμη όλες οι μετρήσεις

έγιναν μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Επειδή σι μετρήσεις μας αφορούσαν τις ΦυσtKές Ικανότητες δεν χρειάστηκε να

κάνουμε αξιοπιστία ισοδυναμίας καθόσον «ο συντελεστής αξιοπιστία της

ισοδυναμίας σπάνια χρησιμοποιείταισε tests Φυσικής Απόδοσης»

(Μπαγα/της Κ. 1990, σ.205).

Σε κάθε μέτρηση υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη

Σωματική Απόδοση, γι' αυτό χρειάζονταινα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, που θα

τους περιορίζουν ή ελαχιστοποιούν.

Βασικά μέτρα περιορισμού των παραγόντων που μπορούν να έχουν επίδραση στην

αξιοπιστία ενός test είναι: « α) τα χαρακτηριστικά των ατόμων και τα

χαρακτηριστικά των test, β) τα χαρακτηριστικά της εκτέλεσης των test, γ) τα

χαρακτηριστικά του βαθμολογητή, δ) τα χαρακτηριστικά της στατιστικής εκτίμησης

και ε) ο μεγάλος αριθμός του δείγματος που συμμετέχει (πάνω από 100 άτομα»

(όπ.π σ213)

Τέτοια μέτρα διασφάλισης των μετρήσεων για περιορισμό των παραγόντων ατελούς

αξιοmσίας λάβαμε και στη δική μας έρευνα. Αφορούσαν δε τα χαρακτηριστικά των

ατόμων (πολλές και διαφορετικές μαθητικές ομάδες), τα χαρακτηριστικά των

δοκιμασιών (test) (δυσκολία, διακριτική ικανότητα, αριθμός εξεταζομένων κ.α) και

τα χαρακτηριστικά του βαθμολογητή (γυμναστής). Τέλος ο μεγάλος αριθμός του

δείγματος (1204 άτομα) ήταν εγγύηση της αξιοπιστίσς της έρευνας.
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V ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α=:ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αξιολόγηση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα του "SPSS".
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Περιγραφικής ΣτατιστιΚ'ής,(DescrίΡΙίveStatistical),
για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές, τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές Αποκλίσεις

των επιδόσεων.

Επίσης εφαρμόσθηκε η μέθοδος του Τ - test, σε ανεξάρτητα δείγματα (Independent
SampIes Test). για τη Στατιστική επεξεργασία Τα/ν διαφορών των επιδόσεων των

σχολείων της Κοινωνικήςκατάταξης(Δημοσίωνκαι Ιδιωτικών).

Τέλος για την επεξεργασία των δεδομένων της Γεωγραφικής κατανομής (σχολεία

Αστικών, Ημιαστικών και Αγροτικών περιοχών), χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της

Πολλαπλής Ανάλυσηςτης Διακύμανσης(ΜΑΝΟΥΑ).

ν.Α. Στατιστική επεξεργασίαδεδομένων κοινωνικήςδιαστρωμάτωσης

Ως προς την έρευνα της Κοινωνικήςκατάταξηςέχουμε:

Τον συγκεντρωτικόΠίνακα 7 (σ.152), που περιλαμβάνει ης επιδόσεις (πριν (Π) και

μετά (Μ)την εφαρμογή του ΑναλυnKoύ ΠΡσΥράμματος) και ης διαφορές τους κατά

κατηγορία σχολείων (Δημόσια και Ιδιωτικά) και φύλου. Εδώ βλεπσυμε όττ η πρόοδος

των δη μσσίων και ιδιωτικών σχολείων σε όλες τις Φυσικές Ικανότητες μετά την

εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος είναι σχετική, αλ/ά η ανωτερότητα των

επιδόσεων των μαθητών των Ιδιωτικών είναι ιδιαίτερα εμφανής τόσο στα Αγόρια όσο

και στα Κορίτσια.

Ειδικότερα η διαφορά των επιδόσεων (πριν και μετά την εφαρμΟ'Υή του Αναλυτικού

Προγράμματος), των Αγοριών, των Ιδιωτικών σχολείων σιryκΡΙΤΙKά με αυτές των

Δημοσίων, είναι Στατιστικά Σημαντική (ρ<Ο,ΟΟΟ) στην Αντοχή, την Ευκαμψία και

τους Κοιλιακούς, ενώ δεν είναι Στατιστικά Σημανnκή στο Άλμα (ρ=Ο,Ο76) και τις

Κάμψεις (ρ=Ο,926).

Η διαφορά των επιδόσεων (πριν και μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού

Προγράμματος), των Κοριτσιών των Ιδιωτικών σχολείων O1J"ΎΚΡΙΤΙKά με των

Δημοσίων, είναι Στατιστικά Σημαντική (ρ<Ο,ΟΟΟ), στην Αντοχή, την Ευκαμψία, τους

Κοιλιακούς και τις Κάμψεις, ενώ στο Άλμα δεν Ε1ναι ΣτατισnKά Σημαντική

(p~O,OΙ 8).
Το (ρ) υπολογίζεται στο επίπεδο του (ρ< 0,01).

Επίσης παρατίθενται τα Ιστογράμματα 1,2, 3,4,5 και 6 που παρουσιάζουν

παραστατικά nς επιδόσεις (πριν και μετά τ/ν εφαρμογή του Αναλυτικού

Προγράμματος), μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών σχολεiων (0.153- Ι 58).
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ΠΙΝΑΚΑΣ7

152

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δ Ι

ΦΥΣΙΚΕΣ Η Δ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Μ [ ΑrΟΡΙΩΝ Ι ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

IΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ο Ω ΜΕΤΑΞΥ

Σ Τ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Ι Ι ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α Κ

Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ANTOXH(ArOPlA) Π.Ι93,7 ο. \99,2 -9,7 -44,7
(χρόνος σε δεuτlπτα) Μ.I84,Ο Μ.I54,5 δεuτlπτα δεuτlπτα

ΑΝΤΟΧΒ(ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Π.207,1 Π.212,7 -9,4 -46,7
Ι (1ρόνος σε δεuτlπτα) Μ.Ι97,7 Μ.Ι65,9 δεuτlπτα δεuτlπτα

EYΚAMΨIA(ArOPlA) 0.0,9 Π.Ο,2 2,5 4,8
(σε εκατοστά) Μ.3,4 Μ.5,Ο εκατοστά εκατοστά

ΕΥΚΑΜΨΙΑ(ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Π.2,5 Π.4,Ο 2,9 4,9
IΙσε εκατοστά) Μ.5,4 Μ.8,9 εκατοστά εκατοστά

KOIΛlAKOΙ(AΓOPIA)

(επαναλήψεις σε 30") Π.Ι8,8 Π.23,2 2,2 4,7
Μ.2Ι,Ο Μ.27,9 EΠavllllEιc 30" EΠaVllllEιc30"

KOIΛlAKOΙ(ΚOPITΣIA) Π.Ι7,3 Π.23,2 2,4 4,2
Ι (επαναλήιιιεΙC σε 30") Μ.19,7 Μ.27,4 επαν\lIIεΙC30" επαν\lIIεΙC30"
ΑΛΜΑIΑΓΟΡΙΑ

(σε εκατοστά) Π.Ι33,9 Π.135,5 12,4 15,1
Μ.Ι46,3 Μ.Ι50 6 εκατοστά εκατοστά

ΑΛΜΑ(ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Π.1Ι9,Ι Π.127,1 9,9 14,1
(σε εκατοστά) Μ.129,0 Μ.141,2 εκατοστά εκατοστά

ΚAM,I,EIΣ(ArOPlA)

(επαναλήψεις σε 30") Π.25,1 Π.22,3 5,4 5,6
M.3O,S Μ.27,9 EΠaVllllEιc 30" επαν\lIIεΙC30"

ΚΑΜ'Ι'ΕΙΣ(ΚΟΡΙΤΣΙΑ) ".22,1 Π.21,5 2,2 6,6
(επαναλήψεις σε 30") Μ.24,3 M.2S,! επαν\ψεις 30" επαν\ψεις 30'
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ Ι

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΙ:Ι ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙ:ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΞΥ

ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

210

200

190

180

170

160

150

140
dimosio

.ΑΝΤ

.ΜΑΝ

idiotiko

Τυπική Απόκλιση στην Αντοχή: Δ=18,8

...........11 11 : 1~20,7

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγρά,ιματος

ANT~αντoχή.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

MAN~ μετάΙαντοχή.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικά σχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνται σε δευτερόλεπτα.
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lΣTOΓPΛMMA 2

ΟΙ EΠIΔOΣElΣ ΤΩΝ METPIlΣEΩN ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΆΜΑ

(ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΛ ΤΟ ΛΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΛΜΜΑ) ΜΕΤΑΞν ΑΓΟΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

200~------------ ~

100

0L.-~_

dimosio idiotiko

_EUK

_MEUK

_ALM

.MALM

Τυπική Απόκλιση στην Ευκαμψία: Δ=3,6

...........11 11 : Ι~2.6

...........II στο Άλμα: Δ=15,8

............11 11 : 1~IO.3

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

EUK= ευκαμψία, ALM= άλμα.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμοΥή του Αναλυτικούπρογράμματος

MEUK= μετά\ευκαμψία,ΜΑLΜ=μετά\άλμα.

dimosio= διιμόσιασχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε εκατοστά.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 3

ΟΙ EΠlΔOΣEIΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ KOIΛlAKOYΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΚΑΜΨΕΙΣ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΠΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΕΥ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

32,-----------------------,

30

24

22

20

dimosio idiotiko

.ΚΑΜ

.ΜΚΑΜ

.KIL

.MKIL

Τυπική Απόκλιση στους Κοιλιακούς:Δ=5,S

..........\\ .\\ : I~3,Ι

........... .\\ στις Κάμψεις: Δ=27,3

.............\\ \\ : Ι~3,6

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

Κll.= κοιλιακοί, ΚΑΜ= κάμψεις.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

MΚIL= μετά\κοιλιακοί, ΜΚΑΜ=μετά\κάμψεις.

dimosio= δ1}μόσια σχολεία

ίdίοιίkο=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε επαναλήψεις30",
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΙΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΒ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΞΥ

ΚΟΡΓΓΣΙΩΝ ΔΒΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

220

2'0

200 Ι

190 ι

180

'70

160
dimosio

.ΑΝΤ

.ΜΑΝ

idiotiko

Τυπική Απόκλιση στην Αντοχή: Δ=-16.4

......... .11 \\ ; 1~20.3

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

ΑΝΤ= αντοχή.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

ΜΑΝ= μετά\αvτoχή.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtikο=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε δευτερόλεπτα.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 5

οι ΕΠιΔΟΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΑΜΑ

(ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΜΕΤΑΞν ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

160 Ι

Ι
140

120

100

80

60

40

20

Ο

dimosIo

.EUK

_MEUK

.ALM

.MALM
idiotiko

Τυπική Απόκλιση στην Ευκαμψία: Δ=3,Ο

..............\\ \\ : I~3,5

..........•....\\ στο Αλμα: Δ~Ι7,1

•••............ ~ ......•.•••~ .._:~~

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

EυK~ ευκαμψία, ALM~ άλμα.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

MEUK= μετά\ευκαμψία,MALM= μετά\άλμα.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε εκατοστά.
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IΣTOΓPAMMA 6

ΟΙ EΠlΔOΣEIΣ ΤΩΝ ΜΕΤ1'ΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ KOIΛlAKOYΣ ΚΑΙ TIΣ

ΚAMΨEIΣ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ KOPlTΣlΩN ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

30

28

261

24

22

20

18

16
dimosio

.ΚΙΙ

.ΜΚΙΙ

.ΚΑΜ

.ΜΚΑΜ

idiotiko

Τυπιιπί Απόκλιση στους Κοιλιακούς: Δ=3,6

.........11 .11 : 1~3,8

.........\\ στις Κάμψεις: Δ=4,4

..........11 .11 : 1~18,3

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

ΚΠ.= κοιλιακοί, ΚΑΜ;::; κάμψεις.

Οι επιδόσεις μετά Τ1ιν εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

ΜΚΠ..= μετά\κοιλιακοί, ΜΚΑΜ=μετά\κάμψεις.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε επαναλήψεις30",
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Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται αναλυτικά τα απoτελtσματα των επιδόσεων πριν και

μετά την εφαρμσΥή του Αναλυτικού Προγράμματος στα αγόρια με τη μέθοδο της

Περιγραφικής Στατισnκής. Εδώ βλέπουμε την ελλiχιστη και μέγιστη επίδοση στην

κάθε δοκιμασία Φυσικής Ικανότ/τας καθώς τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές

Αποκλίσεις μεταξύ των Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων.

Ως προς τις αρχικές επιδόσεις διαπιστώνονται τα εξής:

• αντοχή = καλύτερα σκορ έχουν τα Δημόσια Σχολεία (Δ.Σ.)

• ευκαμψία = καλύτερα σκορ εμφανίζουν τα Δημόσια Σχολεία (Δ.Σ.)

• δύναμη (κοιλιακών) -= καλύτερα σκορ τα Ι.Σ.

• δύναμη (κάτω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Ι.Σ.

• δύναμη (άνω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Δ.Σ

Ως προς τα τελικά σκορ έχουμε την ακόλουθη εικόνα:

• αντοχή = καλύτερες επιδόσεις τα Ί.Σ.

• ευκαμψία = καλύτερες επιδόσεις τα Ι.Σ.

• δύναμη (κοιλιακών) = καλύτερες επιδόσεις τα ΙΣ.

• δύναμη (κάτω άκρων) = καλύτερες επιδόσεις τα ΙΣ_

• δύναμη (άνω άκρων) = καλύτερες επιδόσεις Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ8

MEΣOI ΟΡΟΙ. ΠΊΠΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ., EΛA.xn.'EΣ ΚΑΙ ΜΕΠΣΤΕΣ ΠΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕmΔΟΣΕΙΣ ΠΡιΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑ ΤΙΙΝ ΕΦΑΡΜΟΠΙ ΤΟΥ Α.Π. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟ!:1!lN ΚΑΙ [ΔlΩπι.:nN !:ΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ

ΜΕθΟΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤιΚΗΣ (DESCRIYΠVE STATlSfICAL)

]

ΦΥΣΙΚΕΣ

JΚA,....011ITΈΣ
λΙΌΡΙΩΙ'~

Ν ΕΛΑ...ΧΙΣΤΗ ΜΕI1ΣΤΗ 1\10. Τ.Α.

ΠΡΙΝΤΟΑ.Π. Δ Ι Δ Ι Δ Ι Δ Ι Δ Ι

Α.ΙΙΠΟΧΗ 1]0 165 113 \15 351 35Ι 193 199 4ό .1
Ι ~δaπ~nό:u:.πa\
ΕΥΚΑΜΥιΑ \10 165 -" -" \Ι 19 o~ -ο, .., 6.Ι

εχιιτοσ...ί
KOWAKor ΙΖο Ι65 8 6 3Ι 36 \8 13 5,1 6.'

"30"
ΑΛΜλ \10 Ι65 68 90 Ι81 Ι90 Ι33 Ι35 15 "Ι σ.a,.οσ...ί

Ι K::'~:'~='~ 30" \10 Ι65 Ο 5 " L 15 " ιι.s 8.3

Φ\'ΣΙΚΕΣ

ικΑ",ΙΟTlIΤΕΣ

Ι ΛΓΟΡΙΩΝ

Ν EΛAXlΣΤH ΜΕΓΙΣΤΗ Μ.Ο. Τ.Λ.

Ι ΜΕΤ ..\, ΤΟ .4...IL Δ Ι Λ Ι Δ Ι Δ Ι Λ Ι

Ι ί'('·ΟΧΗ \10 165 115 \10 "" 300 Ι84 154 ., 34
δεvrε .λειπσ
εΥΚΑ.'\Ι"I'lΛ \10 Ι65 -\1 -, 19 ,0 3,4 Μ 6.Ι 4~

Ι ~ΙΙT~.'-

Ι ~OΙ~~I ,",
\10 16.' \1 \1 4, 40 ΖΙ 11 5.J ...

~. -30"

λ.\.'α \10 165 100 \10 Ι9< Ι91 Ι4ό "" ,0 \1
Ι 'ι:χστοστά'

Ι ~AM..,.εfΣ r.'"),
\10 Ι65

, \1 32 4, '" 11 11 '"ι:ι<ιι"ιιλ.......·.- 30'
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Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται αναλυηκά τα αποτελέσματα των διαφορών των

επιδόσεων (πριν και μετά την εφαρμΟ'Υή του Αναλυτικού Προγράμματος) στα αγόρια

με τη μέθοδο του Τ - test Ανεξάρτητωνδειγμάτων.
Εδώ βλέπουμε σε κάθε δοκιμασία Φυσι!Cής Ικανότητας τους Μέσους Όρους, nς

Τυπικές Αποκλίσεις, την τιμή (Ι), καθώς και τη Στατιστική Σημαντικ&τητα μεταξύ

των Δημοσίωνκαι Ιδιωτικών σχολείων.

Σ'όλες τις δοκιμασίες οι Μέσοι Όροι των διαφορών των επιδόσεων είναι καλύτεροι

των ΙδιωτικώνΣχολείων.

Η Σταηστική Σημαντικότητα εμφανίζεται στην αντοχή, ευκαμψία και τους

κοιλιακούς(ρ< 0,000), ενώ δεν εμφανίζεταιστο άλμα (ρ< 0,07) και τις κάμψεις

(ρ< 0,92).
Το (ρ) υποΜΥίζεται στο επίπεδο του (ρ< 0,01).

ΠΙΝΑΚΑΣ9

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ, ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ Α.Π.) ΜΕΤΑΞΥΑΓΟΡΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΤΩΝ ΑΝΕ:::ΑΡ1ΉΤΩΝΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

~υΕΡΕΝDΕΝΤSΑΜΡLΕSΤΕsη

,
ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΣΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Ι
Ι ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ

ΙΙ Δ Ι Δ Ι ι ΣΗΜ\ΤΗΤΑ

ΑΝΤΟΧΗ
Ι

-9,7 -44,7 18,8 ! 20,7 J4,5 0,000
Ι Ιδευτεαόλ=rα\ ι

ΕΥΚΑΜΨΙΑ 2,5 4,8 3,6 2,6 6,6 0,000
Ι (εκατοστά)

ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ 2,4 4,7 5,5
Ι

3,1 4,9 0,000
Ι (επαν\ψεις30")
ΑΛΜΑ 12,4 15,1 15,8 10,3 J,7 0,076
(εκατοστά1
Κ-\..1\1ΨΕΙΣ 5,4 5,6 27,3 3,6 0,09 0,926
Ιεπαν\ψεις30")
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Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των επιδόσεων πριν

και μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού ΠροΥράμματος στα κορίτσια με τη μέθοδο

της Περιγραφικής Στατιστικής. Εδώ βλέπουμε την ελάχιστη και μέγιστη επίδοση

στην κάθε δοκιμασία ΦuσιΚ'ής Ικανότητας καθώς τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές

Αποκλίσεις μεταξύ των Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων.

Ως προς τις αρχικές επιδόσεις διαπιστώνονται τα εξής:

• αντοχή ~ καλύτερα σκορ έχο'Ν τα Δημόσια Σχoλεiα (Δ Σ.)

• ευκαμψία = καλύτερα σκορ εμφανίζουν τα Ιδιωτικά Σχολεία (Ι.Σ.)

• δύναμη (κοιλιακών) = καλύτερα σκορ τα ΙΣ,

• δύναμη (κάτω άκρων) = καλύτερα σκορ τα ΙΣ.

• δύναμη (άνω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Δ.Σ

Ως προς τα τελικά σκορ έχουμε την ακόλουθη εικόνα:

• αντοχή = καλύτερες επιδόσεις τα Ι.Σ.

• ευκαμψία = καλύτερες επιδόσεις τα ΙΣ.

• δύναμη (κοιλιακών) = καλύτερες επιδόσεις τα Ι.Σ.

• δύναμη (κάτω άκρων) = καλύτερες επιδόσεις τα Ι.Σ.

• δύναμη (άνω άκρων) = καλύτερες επιδόσεις Ι.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ. ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ. Ε'.ΛΑΧΙΣΤΕ!: ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ

ΜΠΑ ΤΉΝ" ΕΦΑΡΜΟΙΉ ΤΟΥ A.ll. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ KOPITΣJΩN ΔΗΜΟΙ:ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ

ΤΗ ΜΕθΟΔΟΤΗΣΠEPπΎAΦΙΚJIΣΣTATIΣTlΚHΣ (DESCRIPTI\-'I:; SΤAΤΙSrrCAL)

ΦΥΣΙΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

KOP'lT"..:IΩN

Ν ΚΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΠΣΤΗ Μ.Ο. τ.Α.

IIPIN ΤΟ A.ll. Δ
,

Δ
,

Δ Ι Δ
,

Δ Ι

Λι"'l"ΊΌΧΠ '4<> '" 147 '50 '5> '50 700 "7 " 37
Ι ,•••" .1

εΥΚΑΜΤΙΑ '4<> '" -14 ·15 14 " 7~ ..Ο Μ 7.0
Ι (βΩ.τοοτά

KOLo\.lAJ{OI '4<> '" 7 , 79 4<> 17 Ζ3 '.0 7.0
Ι (~~ili~~30'1

AAf\-L\ '4<> '" 50 85 '86 '88 "' 177 Ζ3 19
Ι ί~T(""iι\ Ι

ΚΑ.Μ'ΠΙΣ '4<> '" δ • Ι " 35 n " Μ Μ

Ι Ι""ανW..Πwα.:: 30·1

ΦΥ''':ΙΚΕΣ

ΙΚλΝΟΤΙΙΤΕΣ

KOPrTΣm....
Ν ΕΛΑΧ!ΣΤΠ ΜΕΠΣΤΗ Μ.Ο. Τ.Α.

ΜΕΤΑ ΤΟ A.ll. Δ
,

Δ
,

Δ
,

Δ
,

Δ
,

A.II/TOXll '4<> Il' 147 170 '27 298 '97 '65 ]δ 31
Ι ,...,....;;:..,..

EYKAM,I,IA .4<> 17' ·17 -10 Ζο 79 ~. ... s.:ι 7~

(εκατοοτό.)
KOΙΛlAΚOl '4<> 17' 10 15 79 " 19 Ζ7 ., "(ι::ιr....01.. ~ 30·')

ΑΛΜΑ 140 17' 20 '00 '88 200 '79 '" Ζ3 ,Ο

A:afocn\i.

ΚλΜ"ΕIΣ '4<> 17' 11 Ο " 20 14 70 ~7 ...
(--'-. • 30'",\
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Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των διαφορών των

επιδόσεων ( πριν και μετά την εφαρμογή του AναλιmKOύ Προγράμματος) στα

κορίτσια με τη μέθοδο του Τ - test Ανεξάρτητων δειγμάτων.

Εδώ βλέπουμε σε κάθε δΟΚ1μασία Φυσικών Ικανοτήτων ΤΟΊ>ς Μέσους Όρους, ης

Τυπικές Αποχλίσεις, την τιμή (t), καθώς και τη ΣτατιστtJcή Σημαντικότητα μεταξύ

Τα/ν Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων.

Σ'όλες τις δοκιμασίες οι Μέσοι Όροι των διαφορών των επιδόσεων είναι καλύτεροι

των Ιδιωτικών Σχολείων.

Η Στατιστική Σημαντικότητα εμφανίζεται στην αVΤO-χή, ευκαμψία, τους κοιλιακούς

και τις κάμψεις (ρ<Ο,ΟΟΟ),ενώ δεν εμφΑViζεται στο άλμα (ρ< 0,018).
Το (ρ) υποΜγίζεται στο επίπεδο του (ρ< 0,01).

ΠlNAΚAΣ ιι

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ, ΤΥΠΙΚΕΣ AΠOΚΛIΣEIΣ, ΣΤΑΤΙΣΤlΚΗ ΣΗΜΑΝτι:κοmΤΑ

ΤΩΝ ΔIΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠ1ΔΟΣΕΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ Α.Π.) ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΤΣ1ΩΝ ΔΗΜΟΣ1ΩΝ ΚAJ 1Δ1ΩΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ m ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

(1NDEPENDENT SAMPLES TEST)

ΜΕΣΟΙ Ι ΤΥΠΙΚΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΡΟΙ AΠOΚΛIΣElΣ ΣTAT1ΣTlΚH

lΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Δ Ι Δ Ι t ΣΗΜΑΝτι:κοmΤΑ

ΑΝΤΟΧΗ -9,4 -46,8 ]6,4 20,3 16,5 0,000
Ιδευτεοόλεπτα
ΕΥΚΑΜ'Ι'IΑ 2,9 4,9 3,0 3,5 4,8 0,000
(εκατοστά)

KOIΛlAΚOI 2,4 4,2 3,6 3,8 4,1 0,000
(επαν\ψε,' 30")

ΑΛΜΑ 9,9 14,1
Ι

17,1 9,6 2,3 0,018
(εκατοστά1

Ι ΚΑΜΨΕlΣ 2,2 6,6 4,4 18,3 2,7 0,007
• Ιεπαν\ψειι: 30")
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ν.Β. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων γεωγραφικής κατανομής

Ως προς την έρευνα της Γεωγραφικής Κατανομής έχουμε:

Τον συγκεντρωτικό Πίνακα 12 (σ. 164), που περιλαμβάνει τις επιδόσεις (πριν (Π)και

μετά (Μ)την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος) και τις διαφορές τους κατά

κατηγορία σχολείων (Αστικών-Ημιαστικών-Αγροτικών) και φύλου.

Εδώ φαίνεται ότι στις διαφορές των επιδόσεων (πριν και μετά την εφαρμοΥή του

Αναλυτικού προγράμματος) των μαθητών\τριών και των τριών περιοχών δεν

παρουσιάζεται στατιστική σημΑVΤικ:όη,τα μεταξύ τους, εκτός μιας οριακής

(ρ<Ο,ΟΟ9), στην ευκαμψία των αγοριών μεταξύ αστικών και ημιαστικών

περιοχών, με υπεροχή της αστικής περιοχής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού

Προγράμματος, αλλό. και στις επιδόσεις μετά την εφαρμoγiι του Αναλυτικού

Προγράμματος η υπεροχή ήταν για τα αγόρια, Τα/ν αγροτικών στους κοιλιακούς, το

άλμα και την ευκαμψία (μόνο μετά), των ημιαστικών στην αντοχή και την ευκαμψία

(μόνο πρίν), ενώ τα αστικά υπερείχαν μόνο στις κάμψεις. Στα κορίτσια στις επιδόσεις

πρίν και μετά την εφαρμΟ'Υή του Αναλυτικού ΠραΥράμματος η υπεροχή ήταν των

ημιαστικών στην αντοχή και τους κοιλιακούς, των αγροτικών στο άλμα., ενώ τα

αστικά υπερείχαν στην ευκαμψία και τις κάμψεις.

Στις διαφορές όμως των επιδόσεων καλύτερη βελτίωση παρουσιάζουν στα αγόρια οι

αστικές περιοχές με υπεροχή στην ευκαμψία., στο άλμα και στις κάμψεις, ενώ οι

αγροτικές περιοχές υπερέχουν στην αντοχή και τους κοιλιακούς.

Στις διαφορές των επιδόσεων καλύτερη βελτίωση παρουσιάζουν στα κορίτσια οι

αστικές περιοχές στην αντοχή, την ευκαμψία και τις κάμψεις, ενώ οι αγροτικές στους

κοιλιακούς και οι ημιαστικές στο άλμα.

Το (Ρ) υπολσΥίζεται στο επίπεδο του (ρ< 0,01).

Επίσης παρατίθενται τα Ιστογράμματα 7,8,9,10,11 και 12 που παρουσιάζουν

παρασταηκά ης επιδόσεις πρίν και μετά την εφαρμΟ'Υή του Αναλυπκού

Προγράμματος κατά φύλΩ (σ. Ι 66-171)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ

ΛΣΤΙΚΑ - ΗΜIΑΣΤΙΚΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Α Η Α ΔIΑΦΟΡΕΣ

Σ Μ Γ ΑΓΟΡΙΩΝ\

ΦΥΣΙΚΕΣ Τ Ι Ρ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Ι Α Ο Μεταξύ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Κ Σ Τ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Α Τ Ι ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ι Κ

Κ Α

Α ΛΣ. ΗΜ. ΑΓΡ.

ΑΝΤΟΧΒ(ΑΓΟΡ.) Π.193,8 Π.184,5 Π.190,4 w13,O - Ι 1,6 -16,5
(δευτερό>.=τα) Μ.Ι80,8 Μ. Ι 72,9 Μ.173,9

ΑΝΤΟΧΒ(ΚΟΡ.) Π.218,8 Π.I99,1 Π.206,1 -15,6 -10,2 -10,5
(δευτερό>.=τα) Μ.203,2 Μ.I88,9 Μ.195,6

ΕΥΚΑΜΨΙΑ(ΑΓ.) D.-1J,8 Π.0,6 Π.Ο,Ο 2,8 0,8 2,6
(εκατοστά) Μ.Ι,9 Μ.Ι,5 Μ.2,6

ΕΥΚΑΜΨΙΑ(ΚΟ.) Π.5,0 Π.4,6 Π.Ι,4 3,7 1,5 0,9
(εκατοστά) Μ.8,7 Μ.6,Ι Μ.2,3

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ(ΑΓ.) Π.20,7 Π.20,8 Π.2Ι,5 3,0 2,5 4,7
(επαν\ψεις 30") Μ.23,7 Μ.23,3 Μ.26,2

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ(ΚΟ) Π.19,2 Π.2!,1 Π.19,Ι 2,4 2.1 3,8
(επαν\ψεις 30") Μ.21,6 Μ.23,2 Μ.22,9

ΑΛΜΑ(ΑΓΟΡ.) Π.I38,2 Π.139,6 Π. Ι 40,6 6,8 4,3 6,5
(εκατοστά) Μ.145,0 Μ.143,9 Μ.147,1

ΑΛΜΑ(ΚΟΡ.) Π.132,2 Π.128,2 D.135,1 6,2 8,3 4,1
(εκατοστά) Μ.I38,4 Μ.I36,5 M.139,2

ΚAιΊfΨEIΣ(AΓ.) Π.24,3 Π.23,8 Π.22,3 4,2 2,2 1,2
(επαν\ψεις 30") Μ.28,5 Μ.26,0 Μ.23,5

ΚΑΜΨΕΙΣ(ΚΟΡ.) Π.22,8 Π.23,8 Π.Ι8,8 2,6 2,5 2,2
(επαν\ψεις 30") Μ.25,4 Μ.25,3 Μ.21,Ο
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 7

ΟΙ EDJΔOΣEIΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ (ΠPrN ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΞΥ

ΑΓΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ. HMlAΣTIΚΩN ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

200TI-----~----------

190·

180

170
astίko imiast agrol

.ΑΝΤ

• ΜΑΝ

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

ΑΝΊ= αντοχή.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

ΜΑΝ= μετά\αντοχή.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικά σχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνται σε δευτερόλεπτα.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 8

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΒΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΜΑ

(ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ, ΗΜΙΑΣΠΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο .Ευκ

.ΜΕυκ

.AlM

-1 00 L __",. -,--,~' -----.J .MAlM
astiko imiasl agrot

100

Οι επιδόσειςπριν την εφαρμογήτου Αναλυτικούπρογράμματος

EUK= ευκαμψία,ALM= άλμα.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογήτου Αναλυτικούπρογράμματος

MEUK= μετά\ευκαμψία,MALM= μετά\άλμα.

dinlOSiO= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικά σχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνται σε εκατοστά.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 9

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ KOIΛlAKOYΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΚΑΜΨΕΙΣ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΒ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

30

28

26

24

22

20

'8
astiko imiast

.KIL

.MKIL

.ΚΑΜ

ΜΚΑΜ

agrot

Οι επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

K[L= κοιλιακοί, ΚΑΜ= κάμψεις.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του Αναλυτικούπρογράμματος

MΚIL= μετά\κοιλιακοί.. ΜΚΑΜ=μετά\κάμψεις.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε επαναλήψεις30".
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 10

οι ΕΟΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΉ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΑΝΑΛνπκον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΞν

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚAJ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΑΕΙΩΝ

23°1

220

astiko imiast agrot

Οι επιδόσεις ΠΡΙ'" τ/ν εφαρμοΥή του Αναλυτικού προγράμματος

ANT~aV"toxή.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογή του ΑναλUΤΙKoύ προγράμματος

ΜΑΝ= μl;τά\αντοχιί.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkσ=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε δευτερόλεπτα.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 11

ΟΙ ElliΔOΣEIΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΜΑ

(ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΜΕΤΑΞν ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ, ΗΜIΑΣΤIΚΩ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΑΕΙΩΝ

160

140

120

100~

80J

60

40

20

Ο

astiko imiast

.EUK

.MEUK

.ALM

.MALM
agrot

ο. επιδόσεις πριν την εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος

EUK= ευκαμψία,ALM= άλμα.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμογήτου Αναλυτικούπρογράμματος

M-EUK= μετά\ευκαμψία, MALM= μετά\άλμα

dinl0SiO= δημόσια σχολεία

ίdίοιίkο=ιδιωτικά σχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνται σε εκατοστά.
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 12

ΟΙ ΕΠ1ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ KOlΛlAKOYΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΚΑΜΨΕΙΣ (ΙΙΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΒ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)ΜΕΤΑΞΥΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ,

ΗΜIΑΣΤIΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

26,1----------------,

.KIL

.MKIL

.ΚΑΜ

.ΜΚΑΜ

astiko imiast agrot

Οι επιδόσεις πριν την εφαΡfΙΟΥιί του Αναλυτικούπρογράμματος

ΚIL= κοιλιακοί, ΚΑΜ= κάμψεις.

Οι επιδόσεις μετά την εφαρμοΥή του Αναλυτικούπρογράμματος

MΚIL= μετά\κοιλιακοί,ΜΚΑΜ=μετά\κάμψεις.

dimosio= δημόσια σχολεία

ίdίοtίkο=ιδιωτικάσχολεία

Οι επιδόσεις μετρούνταισε επαναλήψεις30".
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Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται αναλιmιcά τα αποτελέσματα των επιδόσεων πριν

τ/ν εφαρμοΥή του Αναλυτικού Προγράμματος στα αγόρια με τη μέθοδο της

Περιγραφικής Στατιστικής.

Εδώ βλέπουμε την ελiι.χιστη και μέγιστη επίδοση στην κάθε δοκιμασία ΦuσιΙCΉς

Ικανότητας ιcαθώς τους Μέσους Όρους και ης Τυπικές Αποκλίσεις μεταξύ των

Αστικών Ημιαστυcών και Αγροτικών σχολείων.

Ως προς τις αρχικές επιδόσεις διαπιστώνονται τα εξής:

• αντοχή = καλύτερα σκορ έχουν τα Ημιαστικά.

• ευκαμψία = καλύτερα σκορ εμφανίζουν τα Ημιαστικά

• δύναμη (κοιλιακών):::: καλύτερα σκορ τα Αγροτικά.

• δύναμη (κάτω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Αγροτικά.

• δύναμη (άνω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Αστικά.

[ΠΙΝΑΚΑΣ 13

ΜΕΣΟΙ ΟΡ'ΟΙ. ΤΥΠΙΚΕΣ AΠOΚΛIΣEIΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ

εΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ A.D. ΜΕΤΑ.::.-Υ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΑΣΠΚΩΝ,

BMJAΣTIΚΩN ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕθΟΔΟ ΤΒΣ ΠEPlΓPΛΦLΚHΣ

ΣΤΑΤιΣΤIΚΗΣ (DESCRIPTIVE STATlSTICAL)

ΦΥΣΙΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΒΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

Ν ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

DPΙΝ ΤΟΑ. ΑΣΤ. ΠΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ.

Aι'JTOXH 127 130 75 129 132 144 282 268 48σ

. (δruπ:oόλεπτα)
EVKAMflA 128 130 75 -27 -25 -21 14 23 16
(εxaτoστά)

KOIΛIAΚOI 128 130 75 6 2 8 49 34 40
! (",α,lω~- 30")
Λλ/ΙΑ 128 130 75 80 73 67 187 207 ]85

i (ε"α-rοστά)
ΚΑΜ'ι'ΕIΣ 128 130 75 4 5 5 40 45 39

! (",avlw= 30")

ΦΥΈΙΚΕΣ

IΚΑΝοmΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΜΕΣΟΙΟΡΟΙ ΤΥIιΙΚΕΣΑΠΟΚΛ1ΣΕIΣ

ΠΡιΝ ΤΟ A.ll. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ.

Aι"'lTOXB 193 184 190 31 26 44
Ι (δεuτ,oόλεπτα)
[ΥΚΑΜ'!'ΙΑ -σ,8 0,6 0,0 6,9 7.4 6,6

Ι (ικοτοστά\
KOIΛ!AΚOI 20 20 21 8,0 5,3 6,2
(επαν\wι;ιc 30')
ΑΛΜΑ 138 139 140 21 25 24
(Ι;Kατocπά)
ΚΑΜΨΕΙΣ Ν 23 22 6,0 8,0 7,0
(",avlw,ιc 30")
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Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαφορών των επιδόσεων

( πριν και μετά την εφαρμογή του AναλιmKOύ Προγράμματος) στα αγόρια μεταξύ

Αστικών, Ημιαστικών και Αγροτικών σχολείων, με τη μέθοδο της Πολλαπλής

Ανάλυσης Διακύμανσης, (MANOVA).
Στα αποτελέσματα φαίνεται το (df), το (F) και η Στατιστική Σημαντικότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

ΣΤAΤ1ΣΤlΚH ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤ1Σ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

(ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠ) ΜΕΤΑ=:Υ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΣΤιΚΩΝ ΗΜIΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ATPOTIΚΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΗΜΕΘΟΔΟ

ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΟΣ (ΜΑΝΟΥΑ)

ΦΥΣIΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΡΙΩΝ

df F ΣΤΑT1ΣTlΚH ΣΗΜΑΝΤιΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΟΧΗ 2 1,5 0,218
ΕΥΚΑΜΨΙΑ 2 4,8 0,009
ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ 2 1,0 0,373
ΑΛΜΑ 2 0,5 0,628
ΚΑΜΨΕ1Σ 2 2,2 0,110

Στα αποτελέσματα φαίνεται στατιστική σημαντικότητα μόνο στην ευκαμψία, η

οποία είναι μεταξύ των αστικών και ημιαστικών σχολείων.

Το (p)υπoλo"(iζεταιστο επίπεδο του (ρ< 0,01).
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Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των EmoocrErov πριν

την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος στα κορίτσια με τη μέθοδο της

Περιγραφικής Στατισn'Κής.

Εδώ βλέπουμε την ελάχιστη και μέγιστη επίδοση στην κάθε δοκιμασία Φυσικής

Ικανότητας καθώς τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές Αποκλίσεις μεταξύ των

AστtKών, HμtασΤΙKών και Αγροτικών σχολείων.

Ως προς τις αρχικές επιδόσεις διαπιστώνονται τα εξής:

• αντοχή = καλύτερα σκορ έχουν τα Ημιαστικά.

• ευκαμψία = καλύτερα σκορ εμφανίζουν τα Αστικά.

• δύναμη (κοιλιακών) = καλύτερα σκορ τα Ημιαστικά.

• δύναμη (κάτω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Αγροτικά.

• δύναμη (άνω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Αστικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ, ΤΥΠΙΚΕΣ AΠOΚΛ.IΣEIΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΠΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ

EΠIΔOΣEIΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ A.D. ΜΕΤΑΞγ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ AΣTlΚΩN

ΒΜΙΑΣΠΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣXOΛErΩN ΜΕ ΤΗ ΜΕθΟΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦ[}(ΗΣ

ΣTATIΣTlΚIIΣ (DESCRIPTlVE STATlSTlCAL)

ΦΥΣIΚΕΣ

lΚA..~OTHTEΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Ν ΕΛΑΧιΣΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗ

ΠΡΙΝ ΤΟΑ.ο. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ.

Α,"ΗΟΧΒ 131 13-1 77 149 150 150 <ISO 274 287
. Ιδroτ,oόλ=ταl
EYΚA,Wf1A 131 13-1 77 -12 -12 -22 23 20 15
(εκατoστά~

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ 131 13-1 77 8 6 6 43 .1 31
. (EΠavl""" 30''1 ,
ΑΛ1\ΙΑ 131 13-1 77 90 75 87 183 200 185

, Ιειο:ατοστά\
ΚAM't'EIΣ 131 134 77 2 2 3 40 39 38

Ι (επαν\ψι;ι.c30')

ΦΥΣΙΚΕΣ

IΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΡΠΣΙΩΝ

ΜΕΣΟΙΟΡΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΠΡιΝ ΤΟΑ.ο. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ.

Aι"'iTOXB 218 199 206 52 τι 31
1 (δευτι:ρόλεπτα)
εΥΚΑΜ'9'1Α 5,0 ',6 Ι,, 6,3 6,8 7,3
(ι:"ατoστά~
KOWAΚOI 19 21 19 5,9 5,6 5,0
(EΠavl""" 30"')
ΑΛΜΑ 132 12. 135 20 21 25
Ιι:κατοστά}

ΚΑΜ"'ΕΙΣ 22
Ι

22 18 6,6 7,1 6,6
fεπαv\wι:ι.c 30'1
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Στον Οίνακα Ι 7 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ωιοτελέσματα των επιδόσεων μετά

την εφαρμΟ'γή ταυ Αναλυτικού ΠJXYYράμματος στα κορίτσια με τη μέθοδο της

Περιγραφικής Στατιστικής.

Εδώ βλέπουμε την ελάχιστη και μέΥιστη επίδοση στην κάθε δοκψασία Φuσικής

Ικανότητας καθώς τους Μέσους "Opouς και τις Τυπικές Αποκλίσεις μεταξύ των

Αστικών, Ημιαστικ:ών και Αγροτικών σχολείων.

Ως προς τις τελικές επιδόσεις διαπιστώνονται τα εξής:

• αντοχή = καλύτερα σκορ έχουν τα Hμιαcmκά.

• ευκαμψία = καλύτερα σκορ εμφανίζουν τα Aσm::ά.

• δύναμη (κοιλιακών) = καλύτερα σκορ τα Hμιασnxά.

• δύναμη (κάτω άκρων) = καλ6τερα σκορ τα Αγροτικά.

• δύναμη (άνω άκρων) = καλύτερα σκορ τα Αστικά.

D.INAΚAΣ 17

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 1ΎIIIJ([Σ AΠOΚΛIΣE!Σ, ΕΛΑΧ!ΣΤΕΣ ΚAl ΜΕΓιΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤlΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΛΡΜοm ΤΟΥ ΑΠ. ΜΕΤΑΞ:ν ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ

BMlAΣTlΚΩN ΚAl AΓPQTlΚΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕθΟΔΟ ΤΒΣ OEPlΓPAΦlΚBΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (DESCRIPTIVE STΑTlSTlCAL)

ΦΥΣΙΚΕΣ

lΚANOTBTEΣ

ΚΟΡΠΣΙΩΝ

Ν ΕΛΑΧΙΣΤΒ ΜΕΠΣΤΒ

ΜΕΤΑΤΟA-D. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ.

ΑΙΗΟΧΒ .131 134 77 l.ιο 145 135 .ιοο 310 280
Ιδcυτεoόλ=rα)
EYΚAM"'lA 131 13. 77 -12 -10 -ι. 19 20 16
Ιεκατοστά\
KOWAΚOI 131 134 77 12 13 9 .3 .5 .ιο

(επαν\ψεις30"
Αλ/1Α 131 134 77 17 70 26 205 ΖΙ8 ΖΟΟ

(εκατοστά)
ΚAMΠIΣ 131 13. 77 6 Ζ Ο 48 4J .ιο

'tπαv\wειζ30")

Φ\ΤΙΚΕΣ

lΚANOΤHTEΣ

ΚΟΡΓΠ:ΙΩΝ

ΜΕΣΟΙΟΡΟΙ TYUlΚEΣAΠOΚΛIΣEIΣ

ΜΠΑ ΤΟΑ-π. ΑΣΤ. ΒΜ. ΑΓΡ. ΑΣΤ. ΗΜ. ΑΓΡ.

ΑΝΤΟΧΒ 203 180 195 .Ζ Ζ3 32
Ι [δευτεoόλ=rαl
[ΥΚΑ.ι\1ΥΊΑ 8,7 6,1 Ζ,3 17 6,3 6,9

! Ιεκατοστά)

KOIΛlAKOI ΖΙ Ζ3 ΖΖ 5,7 4,7 14
Ι I"'av\w,~ 30'"

I ΑΛΜΑ 138 136 139 Ζ3 Ζ4 Ζ5

• (εKttτoστά)
ΚΑΜ'!'[ιΣ Ζ5 Ζ5 ΖΙ 10 7,6 7,6

t Ιoι:αν\lιUεΙC 30"")
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Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαφορών των εmδόσεων

( πριν και μετά την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος) στα κορίτσια μεταξύ

Αστικών, Ημιαστικών και ΑΥροτικών σχολείων, με τη μέθοδο της Πολλαπλής

Ανάλυσης Διακύμανσης, (MANOVA).
Στα αποτελέσματα φαίνεται το (dt), το (Ρ) και η Σταπσrική Σημανnκότητα,

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΣΤΑΤιΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔIΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ EΠIΔOΣEΩN

(ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Α.Π.) MEΤA~Y ΤΩΝ

ΚΟΡΓΙΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΡΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΒΜΕΘΟΔΟ

ΤΒΣ ΠOΛΛAllΛHΣ ΑΝΑΛΥΣΒΣ ΔIΑΚΥΜΑΝΣΒΣ (MANOVΑ)

ΦΥΣΙΚΕΣ

IΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

df F ΣΤΑΤιΣΤIΚΗ ΣΗΜΑΙΙΙΤΙΚΟΤΒΤΑ

[ΑΝΤΟΧΉ 2 1,8 0,152

ΕγΚΑΜΨIΑ 2 2,0 0,129
Ι

KOLUAK01 2 1,2 0,279

ΑΛΜΑ 2 1,2 0,274

ΚΑΜΨΕΙΣ 2 0,1 0,892

Στα αποτελέσματα δεν φαίνεται καμία Στατιστική Σημαντικότητα.

Το (ρ) υπολογίζεται στο επίπεδο του (ρ<Ο,ΟI).
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VΙΚEΦAΛAJO

ΣγΖΠΤΗΣΗ - ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων παρουσίασε την παρακάτω

εικόνα:

Α' : Οι επιδόσεις στις Σωματικές Κινητικές Ικανότητες των παιδιών των Ιδιωτικών

Σχολείων είναι καλύτερες από εκείνες των Δημοσίων. Αυτό σημαίνει, ότι ΟΙ επιδόσεις

των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσι!Cής AγωPIς διαφοροποιούνται σύμφωνα με

το KOινωVΙKό στρώμα, που βρίσκονται

Άρα η υπόθεση πις έρευνας ως προς το πΡώτο σκέλος. δεν Υίνετω αποδε,.:τή

και ο: π Ο Ρ Ρ ί π τ ε τ α ι ! αφού οι σωματικές κινητικές επιδόσεις των παιδιών>

παρ' ό'λι:> που το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι το ίδιο, διαφοροποιούνται

σε βάρος των διδασκομένων των δημοσίων σχολείων.

Β' : Οι επιδόσεις στις Σωματικές Κινητικές Ικανότητες των παιδιών των σχολείων,

σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή σε AσnKά - HμιασnKά - Aγρoτιίcά, δεν

παρουσιάζουν διαφορές. Κατά συνέπεια η υπόθεση 'ΠΙς έρευνας, ως προς το

δεύτερο σκέλος. y(VΕΤo.ι o.πoδειml, αφού δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στις

επιδόσεις_

Ως προς το συσχετισμό των επιδόσεων σύμφωνα με την κοινωνική διαστρωμάτωση

των μαθητών διαφαίνεται, ότι οι κοινωνικές διαφορές που ενυπάρχουν στα διάφορα

κοινωνικά στρώματα, αντανακλώνται σης σχολικές επιδόσεις των παιδιών. Αυτό

βέβαια, έχουν δείξει και πολλές άλλες παρεμφερείς έρευνες, που έγιναν σχετικά με

nς πνευματικές επιδόσεις των μαθητών / μαθητριών (Παπαμιχαήλ r. 1986,

Μυλωνάς Θ. 1979, Παπακωνσταvnνoυ Π. 1982, Ηλιού Μ. 1976, Φραγκουδάκη Α

1985, κα.).

Οι λόγοΙ, που διαμορφώνουν τις διαφοροποιήσεις (πoλιτισμΙKO~ OΙKovoμΙKO~

μορφωτικοί) αναφέρθηκαν διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος αυτής της εργασίας.
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Επισημαίνουμε όμως για μια ακόμη φορά, ότι σι διαφοροποιήσεις των σωμαπκών

κινητικών επιδόσεων των παιδιών μεταξύ Ιδιωτικών και Δημόσtων Σχολείων

ανάγονται κυρια στους ακόλουθους παράγοντες. που είναι:

1. η καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή των Ιδιωτικών σχολείων.

2. η μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος.

3. η μεγαλύτερη υπευθυνότητα των διδασκόντων έναντι στο επιτελούμενο

διδακτικό έργο στα Ιδιωτικά σχολεία.

4. τα καλύτερα πολιτιστικά κίνητρα στα παιδιά των υψηλών κοινωνικών

στρωμάτων σχετικά με την υγεία και την καλαισθησία.

Οι πολιτιστικές αρχές περί υγείας και καλαισθησίας είναι κυρίαρχες στις ανώτερες

κοινωνικές τάξεις (στρώματα) από την εποχή της επαναβίωσης του αθλητισμού από

το 190 ήδη αιώνα, ιδιαίτερα στην Αγγλία (Αιηερτνός Θ. 1989 σ. 30-32)

Το γΕΥονός. ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και στις σωματικές κινητικές επιδόσεις

των παιδιών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων, πρέπει να ανησυχήσει το

ΥΠΕΠΘ, το οποίο εκ προοψίου πρεσβεύει την ισότιμη παιδεία.. Ως εκ τούτου

οφείλει να ληφθεί μέριμνα για :

α) την αθλητική υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, αφού η Ελλάδα έπαψε από

καιρό τώρα να είναι η «Ψωροκώσταινοο), ώστε να κατασκευάζονται στα νέα

σχολεία κλειστά γυμναστήρια.

β) την αναμόρφωση του Α.Π. της Ε' και ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου στα

δεδομένα της σύγχρονης εποχής, στις απαιτήσεις των καιρών και της επιστήμης

της παιδαγωγικής και του αθλητισμού.

Επειδή το γνωστικό αντικείμενο της Φυσ\1cής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο

θεωρείται ως ένα από τα βασικά μαθήματα επηρεασμού και διαμόρφωσης τόσο της

προσωπικότητας, όσο και της KOινωVΙKOΠOίησης των μαθητών\τριών θα πρέπει να

δοθεί από την πολιτεία ιδιαίτερη προσοχή στις κατασκευές των σχολείων, ώστε να

ανταποκρίνονται περισσότερο σης κινητικές ανάγκες των παιδιών, που σήμερα

ασφυκηούν στα κουτιά-διαμερίσματα των πολυκατοικιών και υποφέρουν από την

έλ4\ψη ελεύθερων χα/ρων.
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Η αθλητική υλικοτεχνική υποδομή αποδεικνύεται ειδικά για το μάθημα της Φυσικής

Αγωγής ως ο oυσιασnKότεpoς παράγοντας στην επίτευξη των επιδιωκόμενων

στόχων. Ένα ασφαλτοστρωμένο προαύλιο, που καταστρέφεται με την πάροδο του

χρόνου, δεν αποτελεί για τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής το μέσο με το οποίο

καλείται να "τιθασεύσει" και να καθοδηγήσει δημιουργικά την παιδική και

προεφηβική ορμή των μαθητών\τριών. Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι ούτε οι mcοποί

ούτε σι στόχοι μπορούν να επιδιωχθούν ικανοποιητικά, όταν μάλιστα οι "ξερές και

κατεστραμμένες" αυλές αποτελούν μόνιμη αιτία τραυματισμών.

Η ικανοποιητική ανάπτυξη των σωματικών κινητικών επιδόσεων των παιδιών της

Ε'και ΣΤ-τάξης με το συyκ:εκριμΈVo Αναλυτικό Πρόγραμμα, ως φαίνετα~ δεν

επιτυγχάνονται, αφού δεν προβλέπεται η άμεση καλλιέργεια των (σωματικών

κινητικών ικανοτήτων), αλλά επιδιώκεται έμμεσα η βελτίωση τους μέσω Τα/ν

σωματικών κινητικών δεξιοτήτων (τεχνικές δεξιότητες αθλημάτων)

(Η Φoo\1clj Α'(ωγή στο δημοτικό σχολείο, ΥΠΕΠΘ 1997,0.15)

Αντίθετα οι μαθητές των Ιδιωτικών σχολείων βρίσκονται σε πιο ευνοϊκή θέση, λόγω

της σωστής ΟΡΎάνωσης των σχολείων τους τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή, όσο και

σε διδακτικά μέσα υποστήριξης του μαθήματος. Έτσι εδώ οι αδυναμίες του

ΑναλυτικούΠρογράμματοςεξισορροπούνταιαπό τις καλύτερες συνθήκεςγύμνασης.

Στη δεύτερη περίπτωση της γεωγραφικής κατανομής του δείγματος δεν

παρουσιάσθηκανμεν διαφοροποιήσεις,αλλά αυτό ανάγεται μάλλον στη θέση μας να

μη συμπεριλάβουμεστην αξιολόγηση των μετρήσεων τις επιδόσεις των παιδιών, που

είχαν εξωσχολικές αθληηκές δραστηριότητες (αστικά Kέvtρα). Δηλαδή, αν και το

πολιτιστικό περιβά.λ/ον επιδρά, ως αναφέρθηκε, στη διαμόρφωση των αντιλήψεων

για την κοινωνική ζωή στην προκειμένη περίπτωση δεν εμφανίστηκαν διαίτερες

τάσεις αθλητικής ικανότητας.
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Οι αναμενόμενες πολιτιστικές επιδράσεις των μεγάλων αστικών κέντρων στο δικό

μας θέμα αφορούν ασφαλώς τη θέση και στάση των ατόμων απέναντι στο ζήτημα της

υγείας και της καλαισθησίας του σώματος. αφού στις πόλεις έχουμε περισσότερα

γυμναστήρια, mo πολλά σωματεία και γενικά μεγαλύτερη αθλητική δραστηριότητα.

(Zeid1er W.1982 , σ.62 -106).

Αυτές λοιπόν τις επιδράσεις θα τις βλέπαμε, αν είχαμε αφήσει να συμπεριληφθούν

στην αξιολόγηση και τα παιδιά που αθλούνται μακριά από το σχολείο.

Το γενικότερο συμπέρασμακαι ταυτόχρονα η πρόταση αυτής της εργασίας είναι ότι η

Φυσική Αγωγή στο σχολείο και ειδικότερα στο δημοτικό θα πρέπει σήμερα να

αναχθεί σε αναΥκαίο γνωστικό αντικείμενο, που βοηθά στην καλή ψυχοσωματική

αγωγή, συμβάλλει στη διατήρηση και διαφύλαξη της υγείας, δίνει διέξοδο στα

καθημερινά κινητικά προβλήματα των παιδιών και γενικά συμμετέΧΕΙ στη

διαμόρφωση της "ολοκκληρωμένηςπροσωπικότητας" , που είναι ο ύψιστος στόχος

της Γενικής Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων, όπως αυτός εκφράζεται με το άρθρο Ι,

παραγρ Ι του Νόμου 1566/1985, 'ηερί γενικής εκπαίδευσης , ..

Κάτι τέτοιο όμως γtα να επιτευχθεί χρειάζεται την oυσιαΣτucΉ σrήριξη της Πολιτείας

σε υποδομή, ανθρώπινο δυναμιιcό -και επιστημΟV1-κά προγράμματα τα οποία ιcαι σε

σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα θα διαμορφώσουν

"Αθλητικά" τ/ νέα γενtά.
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Gutenberg Αθήνα 1994

Huizinga Η., Homo Iudens, Einaudi, Τοπnο, 1974

Ηλιού Μ., Γεωγραφική κατανομή των εκπαιδευτικών ευκαψιών, Επιθεώρηση

Κοινωνικών Ερευνών, τ.28, Αθήνα 1976

Θεοδωράκης Ι, Παπαϊωάννου Α., Γούδας Μ., Για μια καλύτερη διδασκαλία της Φ.Α.

εκδόσεις SALΤΟ, Θεσσαλονίκη 1999

Invemici Α., Metodologia e didattica del educazione fisica e sportiva, La Scuola,

Brescia, 1967

Κlauss Β., Handbuch Sportmorischer Tests Verlas, Hogreιe, Goningen, 1987

Klein Μ., Η ψυχανάλυση των παιδιών εκδόσεις Πύλη, Αθήνα 1979

Konstantinakos Ρ., Peluso Ε., Attualita del1' Educazione Fisica ίη Ambiente Natura1e:

probIematica e prospeniva, Edizione Rivista Educazione Fisica e Sροι1 Nel1a ScuoIa,

n.77, Ottobre 1986\192 Roma

Κονιαβίτης Θ., Πλουραλισμός στην Κοινωνιολογία, Μεθοδολογική ΠροσΈΥΥιση

εκδόσεις Οδυσσέας, Af1ήνα Ι 993

Καλουψή Σ., Σκραπαρλή Β., Τεστ και Μετρήσεις στη Φυσικη Αγωγή και τον
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Καλτσούνη χ., Κοινωνικοποίηση Η Γένεση του KOινωVΙKOύ Υποκεψένου, εκδόσεις
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Καμπίτσης χ., Χαραχούσου γ., Αθλητικές Μετρήσεις, εκδόσεις SALΤΟ,
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Καμπίτσης χ., Χαραχούσου Υ., Μέθοδοι Έρευνας στον Αθλητισμό, ειcδόσεις

SALΤΟ, Θεσσαλονίκη 1990

Κανελλόπουλος Ν., Η Παραοικονομία στην Ελλάδα: "Τι δείχνουν τα Επίσημα
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Κανελλόπουλος π., Άπαvrα ΚοτνωνιολσΥικά, 4 τόμοι, εκδόσεις Εταιρία Φiλων Π.
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Κραβαρίτου-Μανιτάκη Γ., Ισότητα ευκαιριών και επαγγελματική κατάρτιση στην

Ελλάδα, CEDEFOP, Βερολίνο 1983

Κυριαζή Ν., ΔημoγραφUι και Οικογένεια, εκδόσεις Παπαζήση, A~να 1995

Κυριαζή Ν., Κοινωνιολογική Έρευνα, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, A~να 2000

KωνστανnνάKoς Π, Ρe1υso Ε. MεθoδoλoγUι Διδακπκής τ/ς Φυσικής Αγωγής,

εκδόσεις University Studio Press, ΘεσσαλσVΊκη 1988
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Lurjia A.R., La storia sociale dei procesi cognitivi, Giunti Barbera, Firenze 1976
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Λtβάνη, Αθήνα 1993

Merton R.K, SociaI theory and socia! structure, The Free Press, New York, Ι 967
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Μαυρής Γ., Το πρόβλημα της Μικροαστικής Τάξης στην Ελλάδα, Θέσεις Νο 9,

Οκτώβριος-Δεκέμβριος, Αθήνα 1984

Μαυρίδης Κ, Σημειώσεις Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, εκδόσεις Πάvrειo

Παν\μιο, Αθήνα 1999

ΜαυρογιώΡΎος Γ., Εκπαιδευτικοί ιcαι διδασκαλία, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, Α&ήνα
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Μελετόπουλος Μ., Νίκος Πουλοντζάς 1936-1979, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα,

Αθήνα 1999

Μηλιός Γ, Αξιολ&Υηση, εξετάσεις, επ!λογή. Η τεχνική της εξουσίας, ΠΕρ. Σύγχρονη

Εκπαίδευση, τεύχος 55, Αθήνα 1993

Μιχαλακόπουλος Γ., ΚοινωνιολσΥία και Εκπαίδευση. ΠροσεΥΥίσεις στην

κοινωνιολογική διερεύνηση της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πράξης, εκδόσεις
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Parsons T.,The ShooI CΙass as a Social System, Harνard Educationa! Review, 4,1959.
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PeIuso Εlίο The roIe of physica! education within the framework of the educational
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Ροllίπί Ι.Μ., Attivita fisica ed eta evoIutiva. Aspetti auxologi dell' educazione fisica e
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Παπαδημητρίου Ζ., Κοινωνωλογικά Ανάλεκτα. Όψεις της ΣιYyχpovης Βιομηχανικής

Κοινωνίας, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996

Παπαδόπουλος Λ., Είναι η Ισότητα Εκπαιδευτικών Ευκαφιών Πραγματικότητα ή

Μύθος; , περιοδικό Κοινωνική Εργασία, τεύχος 55, Aeηνα 1999

Παπαδόπουλος η, Η ταξική Διάρθρωση της Σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας,

εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Aeηνα 1996

Παπακωνσταντίνου Π., Η ανισότητα στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση, περ.

Πολίτης, τ.44, Aeηνα 1981

Παπακωστόπουλος Π, Η ροή του μαθητικού πληθυσμού στη δεκαετία 1975 - 1985,

διδακτορική διατριβή, Πάvrειoς 2000

Παπαμιχαήλ Γ., Η Γ.νωστική Εκπαίδευση στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, εκδόσεις

Οδυσσέας, Aeηνα 1994

Παπαμιχαήλ Γ., Μάθηση και Κοινωνία, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1988
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Παπανδρέου r., Τα [δανικά της Δημοκρατικής Παιδείας,Ομιλία προς το Ανώτατο

EKπαιδειmKό Συμβούλιο 24 Οκτωβρίου, Αθήνα 1931

Παπαρίζος Α., Σημειώσεις Κοινωνιολογίας, εκδόσεις Πάντειο Παν\στημω 1998

ΠαρασκεύοπουλοςΙ, Εξελικτική ψυχολογία, τ.3,4, (χ. εκδ.), Αθήνα 1985
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Παυλόπουλος η, Η παραοικονομία στην Ελλάδα., Σεφά Ειδικών Μελετών, αρ. 17,

εκδόσεις !ΟΗΕ, Αθήνα 1987

Πέτρας Τζ., Ακμή και Παρακμή της Σοσιαλδημοκρατίας στη Νότια Ευρώπη, Δοκίμια

για τον Ελληνικό Καπιταλισμό, εκδόσεις Στοχαστής. Αθήνα 198

Πιπερόπουλος Γ., Κοινωνιολογία, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997

Πoυλαvrζάς Ν., Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα

1985

ΠυρΥιωτάκης Ι, Κοινωνικοποίηση και EκπαιδειmKές Ανισότητες, εκδόσεις

Γρηγόρης, Αθήνα 2000

Rangrazi R., επιμέλεια Κιουμουρτζόγλου Ε., Διδασκαλία της ΦΑ στην πρωτοβάθμια

εκπαίδευση, εκδόσεις Uuniversity Studio Press, Θεσ\νικη 1999

Rose I.D., επιμέλεια ΚιουμουρτζόγλουΕ., Κινηπκή Μάθηση και ΚινηπκόςΈλεγχος,

εκδόσεις University Shιdio Press, Θεσ\νικη 1998

Ρήγος Α., Η Β' Ελληνική δημοκρατία, 1924-1935: Κοινωνικές διαστάσεις της

πολιπκής σκηνής, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1992
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Σύνορα, εκδόσεις ΚΕΜΕΤΕ, Αθήνα 2000
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Ρόντος Κ., Η εξέλιξη του Περιφερειακού και AσnKoύ Πλη9υσμού της Eλλiιδoς

1951-2001, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1995

SchiIling F., Was Ieister die Psycomotorik Marburg 1985

Shoeck Η., Soziologisches Worterburch. Freiburg 1966

Σάρλης Δ., Η εργαπκή τάξη και ο ρόλος της στη σημερινή ελληνική κοινωνία,

εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1979

Σακελλαρίου κ.. Παιδαγωγική της Φ.Α. και του Αθλητισμού, εκδόσεις Αφοι Σπύρου,

Αθήνα 1985

ΣΎάρας Κ, Αθληπκά - ΠαιδαΎωΎικά Παιχνίδια, (χ. εκδ.), Τρίκαλο 1998

Σιδέρη-Τομαρά Μ., Εκπαιδευτική Πορεία και Κοινωνική Καταγω-γή, εκδόσεις

Ε.ΚΚ.Ε., Αθήνα 1990

Σολομών Ι, Εξουσία και Τάξη στο Νεοελληνικό Σχολείο, εκδόσεις Αλεξάνδρεια

1992

Σπυρόπουλος Γ., Αθήνα 1989, εκδόσεις Σύγχρονα Κείμενα, Αθήνα 1974

Tugnoli F., Respirazione, Societa Stampa Sponiva, Roma 1980

Ταπεινός Γ, KovτO'yιώPΎrιζ Γ., Η Ελληνική Κοινωνία στο τέλος του 20ου Αιώνα,

εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1995

Τζάνη Μ., Σχολική επιτυχία: Ζήτημα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, εκδόσεις

ΓρηΎόρη, Αθήνα 2000

Τοκμακίδη Σ., EYROFIT, εκδόσεις SALTO, Θεσσαλονίκη 1992.

Τριλιανός Θ., MεθoδoλoΎiα της σύγχρονης διδασκαλίας, εκδόσεις ΓρηΎόρης 1998

Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1982

Τσουκαλάς Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία., στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα, εκδόσεις

Θεμέλιο, Αθήνα 1987
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Φίλιας Β., Δεκατέσσερα Δoκiμια ΚοινωνιολσΥίας, εκδόσεις Μπουκ.ουμάνη, Αθήνα

1991

Φίλιας Β., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών,

εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1998

Φίλιας Β_. Κοινωνία και Εξουσία στην Ελλάδα. Η Νόθα Αστικοποίηση, εκδόσεις

έκφραση, Αθήνα 1989

ΦiλUlς Β., Κοινωνιολογιχές Προσεγγίσεις, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1983

ΦραΎJCoυδάΙCΗ Α, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1985

Φουκώ Μ.,Ιστορία της Σεξουαλικότητας τ. 2, εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1984

Χατζηστεφανίδης Θ. ,Ιστορία της Νεολληνικής Εκπαίδευσης (1821-1986), εκδόσεις

Παπαδήμα, Αθήνα. 1993

Xenecka χ., Βασική κατεύθυνση της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, μετ.

Κακαλέτρης Γ., εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1989

Χρυσάκης Μ., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαιδευτικές ανισότητες, εκδόσεις

ΕΚΚΕ, Αθήνα 1996

Ψαχαρόπσυλος Γ. - Καζαμίας Α, Παιδεία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδόσεις

ΕΚΚΕ, Αθήνα 1985

Vayer Ρ., Educazione psicomotoria neI!' eta scolastica, Armando, Roma 1974

Vigotsky L. S., Σκέψη και Γλώσσα, εκδόσεις Γνώση 1988

Vygotsky L.S., Immaginazione e creativita ne!l' eta infantiIe, Editorί Riuniti, Roma
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VolpicelIi ι.. La vita de! gioco, Ανίο, Roma, 1962

Wallon Η. L', Evoluzione psicologica del bambino, Editori Boringhieri, ΤοΓίηο 1973
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Weber Μ., Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών εmστημών. εκδόσεις ΕΚΚΕ,

Αθήνα 1972

ZeidIeir W., Stadt und ΚυιιυΓ, Fraπkfurt 1982
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔIΑΣΤΡΩΜΑ ΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

(Διαφοροποίηση της επίδοσης ανάλο'Υα με την κοινωνική κατάταξη και

τη ΎεωΥραφική κατανομή των σχολείων)

Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκε η επίδραση που έχει η κοινωνική διαστρωμάτωση στη

σχολική επίδοση και ειδικότερα στο γνωστικό avnKεiμεyo της Φυσικής Αγωγής στο

Δημοτικό σχολείο.

Η υπόθεση, που τέθηκε. ήταν κατά πόσο το Αναλυτικό Προγράμμα ΦυΣUCΉς Αγωγής

του ΥΠΕΠΘ, το οποίο είναι κοινό σ' ό'λα τα σχολεία., έχει την ίδια επίδραση στους

μαθητές\τριες της ΣΤ τάξης του δημοτικού, ανεξάρτητα της κοινωνικής ένταξης και

της γε<ι>yραφιΙCΉς κατανομής τους

Στην έρευνα ως προς την κοινωνική κατάταξη των σχολείων συμμετείχαν 550

μαθητές\τριες, που ανήκαν σε: α) Δημόσ", ~260

β) Ιδιωτικά ~ 290

Στη γεωγραφική κατανομη των σχολείων έλαβαν μέρος 674 μαθητές\τριες που

δUlμοψάζονταν σε : α) Αστικά ~258

β) ΗμUlοτικά =264

γ) Aγρoτtκά~152

Συνολικάτο δείγμα αποτελείτο από 1204 μαθητές και μαθήτριες.
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Από την αξιολόγηση των δεδομένων προέκυψε στατιστικά σημανπκή υπεροχή των

μαΕΠιτών\τΡιών που φοιτούν στα ιδιωτικά σxoλε~ ένανη των μαθητών\τριών που

παρακολουθούν τα δημόσια σχολεία.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των σχολείων, σε Αστικά, Ημιαστικά και

Αγροτικά, διαπιστώνεται όn οι Σωματικές Κινητικές επιδόσεις των μαθητώv\τριών

δεν παρουσιάζουν σταπστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η σταπστικά

σημαντική διαφορά, που υπάρχει στην ευκαμψία των Αγοριών των Αστικών

σχολείων, δεν επηρεάζει το σύνολο των επιδόσεων, το οποίο παραμένει στατιστικά

μη σημανηκό. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να βοήθησουν τόσο

προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του Δημόσιου σχολείου για υποστήριξη της

οργάνωσης και υποδομής της Φυσικής Αγωγής, όσο και στη βελτίωση γενικότερα

του Αναλυτικού Προγράμματος της Φλ της Α' βάθμιας Εκπαίδευσης.
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SUMMARY

«SOCΙALCLASSIFICAΤΙΟΝ ΑΝΟ PHYSICAL DEVELOPMENT ΙΝ ΤΗΕ

GREEK PRIMARY SCHOOLS"
(DIFFERENTIATION OF PROGRESS CONSIDERING
ΤΗΕ CLASSIFICATION ΑΝΟ ΤΗΕ GEOGRAPHIC

DISTRIBUTION OF SCHOOLS)

Ιη tbis consideration, the effects of scbool progress aod especiaIly tbe gnostic subject of
pbysical educatioD ίο tbe Greek Primary Schools has been examined. The bypothesis
ρυι forth was whether tbe Analytical Program οΙ PhysicaI EducatioD from the
Ministry of Education aod Relίgious Studies, wbicb is cornmOD amoog all scbools, has
tbe same effect ση students οΙ tbe Six (6) class of the Primary school independentIy of
social classifίcation and geographic distributioD.
Ιη tbis study, regarding social classifίcatίon, the following samples were taken:
Α) Public scbools = 260
Β) Private schools = 290

Geograpbic distribution samples were taken as follows:
Α) Urban areas = 258
Β) Rurban areas = 264
C) RuraI areas = 152

The total cross - section consisted of 1.204 students (boys and girls).

From the evaluation of the statistical data it is evideot that students who atteod private
schools bave θη ovenvhelming advantage ονετ students who attend public schools.
10 regard to the geograpbic distribution ίη urban, rurban and rural areas, it was found
that tbe physical Kioetic progrcss of θΙΙ students sbows 00 great statistical differences
exist. The main differences exist ίο the flexibility of students studying ίο urban schools
wbich does oot effect the overall progress, and therefore remains statistically
unimportant. The results of this study can help ίωΡΓονε the attitude of the Public
Schools towards the Ph)'sicaI Educatioo infrastructure aod organisation and also tbe
general improvement of tbe AnalyticaJ Programme of Primary Educatίon.
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