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Αφιερώνεται στην οικογένειά μου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σημερινή ανταγωνιστική κοινωνία, το ζήτημα των επιδόσεων σε όλους τους

τομείς, όπως και στην εκπαίδευση, είναι μείζονος σημασίας. Από τις επιδόσεις μας

κρινόμαστε και καταλαμβάνουμε τις αντίστοιχες κοινωνικές και επαγγελματικές

θέσεις. Όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, οι καλές επιδόσεις θεωρούνται από

τους περισσότερους, διαβατήριο για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και την

κοινωνική άνοδο. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για το πόσο αυτή η διαδικασία περνά

πραγματικά από το χέρι μας ή είναι κατά κάποιο τρόπο προκαθορισμένη από το

περιβάλλον μας και τις κοινωνικές δομές.

Επειδή κι εγώ θα ασκώ το επάγγελμα της εκπαιδευτικού, αξιολογώντας

καθημερινά παιδιά και επηρεάζοντας πιθανόν τη μετέπειτα πορεία τους, θεώρησα

αρκετά ενδιαφέρον να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα: «η επίδραση της

οικογένειας στη σχολική επίδοση του παιδιού», μιας και θα μπορώ να αντιμετωπίζω

τα προβλήματα σχολικής επίδοσης του κάθε παιδιού με ξεχωριστή ευαισθησία,

γνωρίζοντας πόσο ενθαρρυντικό ή αποθαρρυντικό μπορεί να γίνει το οικογενειακό

περιβάλλον του.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΆ

Λέξεις κλειδιά που πλαισιώνουν την παρούσα εργασία αποτελούν οι: οικογένεια,

σχολική επίδοση, αποτυχία, επιτυχία, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, μορφωτικό

επίπεδο, γονεϊκή εμπλοκή.

3



Ί

ι

ι

Ι

Ι

!
ι Ι

j

J

j

J

!
J

J

J

Ι

J

j

~
ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 15

3.1. Ιστορική αναδρομή 15

3.2. Λειτουργίες της οικογένειας 21

3.3. Ο ρόλος των γονιών στην οικογένεια 23

3.3.1. Ο ρόλος της μητέρας 24

3.3.2. Ο ρόλος του πατέρα 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 27

4.1. Έννοια 27

4.2. Παράγοντες που οδηγούν σε κακή σχολική επίδοση 28

4.2.1. Ατομικοί Παράγοντες 29

4.2.2. Εξωατομικοί Παράγοντες 35

4.2.2.1 Οικογένεια και Κοινωνία " 35

4.2.2.2 Το σχολείο 37

4.2.2.3 Οι Περιστασιακοί Παράγοντες .45

4.3. Παράγοντες που οδηγούν σε καλή σχολική επίδοση .46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ50: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 48

5.1 Κοινωνική προέλευση των γονέων και σχολική επίδοση .48

5.2 Επάγγελμα γονέων και σχολική επίδοση 50

5.3 Μορφωτικό επίπεδο γονέων και σχολική επίδοση 52

5.4. Γονεϊκή εμπλοκή και σχολική επίδοση 53

5.5. Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση των παιδιών με βάση την ηλικία και το

φύλο 55

5.6. Τόπος κατοικίας και επίδοση 55

4



Ι

Ι

Ι

j

!
j

j

j

Ι

j

j

1

!
J

1

j

1

1

J

1
~

\J

5.7. Υλικά αγαθά και επίδοση 56

5.8 Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες της οικογένειας 57

5.9 Οικογενειακή συνοχή και σχολική επίδοση 58

5.10 Οικογενειακή δομή και σχολική

επίδοση '" 59

5.11. Προσδοκίες γονέων 60

5.12 Επαγγελματικοί στόχοι του παιδιού 62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 67

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 70

5



Ι

Ι

J

J

Ι

f

r

ι

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το θέμα της σχολικής επίδοσης, ταλανίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της

εκπαίδευσης και κυρίως μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, μιας και η σχολική

επίδοση ενός παιδιού δε σηματοδοτεί μόνο την πρόοδό του στις μετέπειτα βαθμίδες

εκπαίδευσης, αλλά και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Παράλληλα μ' αυτά

η απόδοση του παιδιού στο σχολείο επηρεάζει και τη συναισθηματική του ανάπτυξη,

καθώς διαμορφώνονται ανάλογα οι σχέσεις του με τους συμμαθητές του, το δάσκαλό

του, τους γονείς του και τη γενική ψυχική ισορροπία του.

Η οικογένεια από την άλλη, με τις διακυμάνσεις που έχει υποστεί ως θεσμός ανά

τους αιώνες, αποτελεί το πρώτο και κυρίαρχο μέρος κοινωνικοποίησης και διάπλασης

των χαρακτηριστικών του ατόμου, που το συνοδεύουν για όλη του τη ζωή. Αναπό

φευκτα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν το οικογενειακό περι

βάλλον και συμβάλλουν στη διάπλαση των ατόμων που ζουν και εξελίσσονται σ'

αυτό, όπως το κοινωνικοοικονομικό προφίλ, το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο

και το επάγγελμα των γονέων, καθορίζουν τη φύση της επίδρασής του σ' έναν

καταλυτικής σημασίας τομέα για την ελληνική κοινωνία, όπως είναι η σχολική

επίδοση.

Πλήθος ερευνών και μελετών σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν καταδείξει την

πρωταρχική σημασία του ρόλου της οικογένειας σα ρυθμιστή της σχολικής

προσαρμογής του παιδιού στα πρώτα έτη του σχολείου και της σχολικής του

επίδοσης.

Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και ανάλυση του

πλέγματος των ιδιαίτερων εκείνων γνωρισμάτων του οικογενειακού περιβάλλοντος,

που μπορούν να επηρεάσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών που ζουν και μεγαλώ

νουν σ' αυτή και το βαθμό στον οποίο μπορούν να την επηρεάσουν. Πιο συγκεκριμέ

να, αναφερόμενοι στο πλέγμα των ιδιαίτερων γνωρισμάτων μιας οικογένειας, εννοού

με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τη μόρφωση, το επάγγελμα και τη συμπεριφο

ρά των γονέων απέναντι στο παιδί, καθώς και τη συμμετοχή τους στις σχολικές διαδι

κασίες, όπως και τη σχέση μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και την γενικότερη

οικογενειακή συνοχή και δομή της.

Το θέμα της παρούσας εργασίας, διερευνήθηκε μέσα από βιβλιογραφική μελέτη

και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτή την ανασκόπηση.
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Στο πρώτο κεφάλαιο, ασχολούμαστε με την αλληλεπίδραση του παιδιού με το

περιβάλλον που γεwιέται, ζει και αναπτύσσεται, το κοινωνικό περιβάλλον δηλαδΙ1,

κάνοντας αναφορές στην οικογένεια και το σχολείο και στις γενικές επιδράσεις τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύουμε το μηχανισμό της κοινωνικοποιητικής λειτουρ

γίας του σχολείου για το άτομο και τη δυναμική της σχολικής ομάδας. Το τρίτο κε

φάλαιο, πραγματεύεται βασικά στοιχεία του οικογενειακού θεσμού και συγκεκριμένα

την ιστορική αναδρομή του θεσμού ανά τους αιώνες σε διάφορους πολιτισμούς και

τις λειτουργίες που επιτελεί μια οικογένεια, εστιάζοντας ακόμη στο ρόλο του πατέρα

και της μητέρας ξεχωριστά.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, ασχολούμαστε με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της

σχολικής επίδοσης, αλλά και των παραγόντων εκείνων που ευθύνονται για τη

σχολική αποτυχία και επιτυχία ενός μαθητή. Αναλυτικότερα, εξειδικεύουμε την

κατηγορία των παραγόντων που συμβάλλουν στη σχολική αποτυχία σε ατομικούς και

«εξωατομικούς». Στους ατομικούς μελετάμε την επίδραση της ωριμότητας, της νοη

μοσύνης, της αυτοαντίληψης, του φύλου, των κινήτρων, της παρώθησης και των

ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού, ενώ στους «εξωατομικούς», την επίδραση της

οικογένειας συνοπτικά και του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών,

της εκπαιδευτικής πολιτικής και των μέσων διδασκαλίας.

Αντικείμενο μελέτης του πέμπτου ~εφαλαίoυ αποτελεί η οικογένεια και η ανάλυση

εκείνων των χαρακτηριστικών της που μπορούν να επηρεάσουν και σε ποιο βαθμό τη

σχολική επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με πορίσματα ερευνών γύρω από

τη σχέση, κοινωνικοοικονομικού, μορφωτικού και επαγγελματικού προφίλ της

οικογένειας, προσδοκιών γονέων και επαγγελματικών στόχων των παιδιών, γονεϊκής

εμπλοκής, οικογενειακής συνοχής και δομής, οικογενειακού τόπου κατοικίας και

παρεχόμενων υλικών αγαθών, με τη σχολική επίδοση των παιδιών που ανήκουν στις

εκάστοτε διαφορετικές κατηγορίες οικογενειών, προσδιοριζόμενες από τα παραπάνω

κριτήρια.

Στο έκτο κεφάλαιο, πραγματοποιούμε μια γενική αναφορά στο ρόλο της

οικογένειας στη γενικότερη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας

ενός παιδιού στη ζωή του, προσπαθώντας να αναδείξουμε την τεράστια επίδραση που

ασκεί η οικογένεια συνειδητά και μη συνειδητά πολλές φορές στη διάπλαση των

μελών της. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παραθέτουμε τα γενικά συμπεράσματα, που

προέκυψαν από τη βιβλιογραφική μελέτη του συγκεκριμένου θέματος.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

«Περιβάλλον» είναι ότι μας περιβάλλει, «Ο άμεσος περίγυρος των ανθρωπίνων

όντων». Ο Ανατόλ Ραποπόρτ, αποδίδει μια άλλη σημασία στον όρο, όταν σημειώνει

ότι η έννοια του περιβάλλοντος υποδηλώνει τη διάκριση του Κόσμου, σε δύο

περιοχές την «εξωτερική» περιοχή και την «εσωτερική». Το «καθαρά» περιβάλλον,

αποτελεί τον εξωτερικό μας κόσμο. Ο εσωτερικός κόσμος που περικλείεται από το

περιβάλλον ονομάζεται «Σύστημα». Στο μυαλό κάποιου που ορίζει ένα περιβάλλον,

το «σύστημα» είναι γενικά το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του.

Για το «homo sapiens», περιβάλλον είναι ο φυσικός περίγυρος και το Κοινωνικό

Σχήμα, μέσα στο οποίο αυτός εξελίσσεται, ανήκει και του οποίου αποτελεί συστατική

μονάδα. Προκειμένου να μελετήσουμε καλύτερα αυτό το περιβάλλον, κάνουμε

συνήθως διάκριση ανάμεσα στο Φυσικό περιβάλλον και το Κοινωνικό περιβάλλον.

Μερικοί από τους ειδικούς- κυρίως οι ψυχολόγοι, διακρίνουν και τρίτο περιβάλλον:

το συναισθηματικό, ή ψυχολογικό περιβάλλον, που συνιστά την ψυχολογική μεταχεί

ριση, το συναισθηματικό πλαισίωμα του κάθε ανθρώπου από τους συνανθρώπους

του.

Μπορούμε, όμως, να θεωρήσουμε ότι οι συνάνθρωποι οι ίδιοι και τα έργα τους,

είναι και δημιουργούν το Κοινωνικό περιβάλλον του καθενός. Κατά συνέπεια,

πιστεύουμε ότι το ψυχολογικό, προσδιορίζεται απ' το κοινωνικό περιβάλλον, επιδρώ

ντας κι αυτό με τη σειρά του στο κοινωνικό, ως ένα σημείο. Βέβαια, αυτή η διάκριση

είναι παρακινδυνευμένη, δεδομένου ότι ο άνθρωπος και το περιβάλλον του, είναι σε

απόλυτα εξαρτημένη και αλληλεπιδρώσα σχέση. Επιβάλλεται, όμως, να γίνεται για

την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης και των προβλημάτων που προκύπτουν απ'

την επίδραση αυτή σ' ένα δεδομένο τομέα, όπως αυτός της Παιδείας. Το φυσικό

περιβάλλον σχετίζεται με την Παιδεία (Ανατροφή), σ' ότι αφορά το κλίμα και τις

φυσικές συνθήκες της ψυχοσωματικής διάπλασης του παιδιού και τη βοήθεια που

προσφέρει στη διάπλαση αυτή, μέσω της φυσικής-σωματικής αγωγής.

Το Κοινωνικό περιβάλλον, όμως, είναι ο ουσιαστικός δημιουργός της Ανατροφής

(Παιδείας). Δεν μπορούμε να εννοήσουμε την Παιδεία έξω από το Κοινωνικό Πλαί

σιο. Πράγματι, ο άνθρωπος γεννιέται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του homo sapiens

και με τις πνευματικές δυνσ,τότητες να γίνει τέτοιος. Όμως, πρέπει να μάθει να είναι
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ανθρώπινος. Αυτή τη μάθηση την αναλαμβάνει ο κοινωνικός σχηματισμός, μέσα

στον οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί. Χάρη σ' αυτή τη μάθηση, ο βιολογικός

οργανισμός αποκτά μια προσωπικότητα. Ο άνθρωπος ξεπερνάει τη φυσική και βιολο

γική του ύπαρξη όταν, χάρη στην κοινωνικότητα, αποκτά μια πνευματική διάσταση.

Έτσι, ο άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιεί το «κοινωνικό γίγνεσθαι», που είναι

ταυτόχρονα η πορεία του ιστορικού του γίγνεσθαι, δηλαδή η συλλογική συνείδηση

του ανθρώπου. Πιστεύουμε λοιπόν, ότι στην Παιδεία, της οποίας ο πρωταρχικός

σκοπός είναι ο εξανθρωπισμός του Ανθρώπου, το κοινωνικό περιβάλλον παραμένει ο

κύριος παράγων. Αυτό το περιβάλλον και ο ρόλος του εwοούνται εδώ με τριπλή

σημασία: α) κοινωνικο-οικονομικό, β) κοινωνικο- πολιτιστικό, γ) ψυχοσυναισθημα

τικό. Αυτοί οι τρεις παράγοντες των οποίων η αλληλεπίδραση είναι μόνιμη και

σταθερή, δημιουργούν τις συνθήκες που κυριαρχούν στη διάπλαση του νέου

ανθρώπου, προσφέροντάς του ή όχι, τα κατάλληλα ή μη ερεθίσματα για τη σωστή

διαμόρφωση της προσωπικότητας του και την προσαρμογή του στο κοινωνικό του

περιβάλλον.

Απομακρυνόμενοι από τη θέση του Φρόυδ, σύμφωνα με την οποία, η

προσωπικότητα του ανθρώπου διαμορφώνεται κατά τη βρεφική ηλικία και ότι τα

αποκτηθέντα σ' αυτό το διάστημα στοιχεία και μόνον αυτά, χαρακτηρίζουν τον

άνθρωπο για όλη του τη ζωή, είμαστε βέβαιοι σήμερα, ότι όσον αφορά τη

διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, τα πρώτα χρόνια της ζωής, είναι τα

πιο καθοριστικά και αποφασιστικά για τον άνθρωπο.

Το περιβάλλον του παιδιού σ' αυτή την περίοδο, δηλαδή από τη γΈWησή του μέχρι

την ηλικία των 11-12 χρόνων, αποτελείται ουσιαστικά από την οικογένεια και τι

σχολείο. Το παιδί εξαρτάται υλικά και ψυχολογικά, σχεδόν απόλυτα απ' αυτό το

περιβάλλον. Δέχεται και αντιδρά σ' όλα τα ερεθίσματα που αυτό το περιβάλλον

προσφέρει. Θα διαπλαστεί λοιπόν σωματικά και διανοητικά κάτω από την επίδραση

τόσο των υλικών όσο και των ψυχο-πνευματικών συνθηκών αυτού του

περιβάλλοντος.

Το κοινωνικό περιβάλλον χρησιμοποιεί ενσυνείδητα και συστηματικά δύο από

τους βασικούς του θεσμούς- την οικογένεια και το σχολείο- για να εκπληρώσει το

παιδαγωγικό του έργο, όπως αυτό το εwοεί. Ας δούμε με μια σύντομη ματιά, αυτά τα

2 περιβάλλοντα.
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Η οικογένεια, λέει ο Ρ. Osterrieth, «είναι το κύτταρο της ανθρώπινης κοινωνίας».

Είναι δημιούργημα μιας κοινωνίας συγκεκριμένης και προσδιορισμένης χωροχρονι

κά, αποτελώντας ταυτόχρονα τμήμα μιας συγκεκριμένης υποομάδας αυτής της

Κοινωνίας. Η ίδια είναι διαμορφωμένη και βαθειά σημαδεμένη από τα χαρακτηρι

στικά αυτής της κοινωνίας και της κουλτούρας της. Η οικογένεια, όμως, είναι επίσης

το «πρωταρχικό περιβάλλον» του παιδιού. Περιέχει τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία

δρώντας σαν ερεθίσματα και βιώματα, θα θέσουν σε κίνηση την ανάπτυξη της

πολύπλοκης διαδικασίας που θα αποβλέπει στην εξέλιξη του παιδιού, στην

δημιουργία μιας ορισμένης «στάσης και συμπεριφοράς». Εφόσον η οικογένεια

αποτελεί «στοιχείο» μιας δοσμένης κοινωνικής ομάδας, θα πρέπει επίσης να

λειτουργεί και ως πολιτιστικό και ψυχολογικό πρότυπο (μοντέλο) για το παιδί, που θα

του «περνά» τα δικά της πρότυπα-αξίες καθώς αυτό αναπτύσσεται.

Φαίνεται λοιπόν, ότι θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για μια ουσιαστική και

θεμελιώδη συμμετοχή όλων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών του

περιβάλλοντος στη διαμόρφωση του ατομικού ψυχισμού. Αυτό είναι ο κύριος

δημιουργός της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς, εφ' όσον, πάνω στη βάση

των προτύπων με τα οποία ευαισθητοποιεί το παιδί, το κάνει να αντιδρά και να

σκέφτεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα χτίσει σιγά σιγά τις δικές του

δομές της πραγματικότητας.

Το σχολείο, εμφανίζεται σαν διαφορετικό περιβάλλον από το οικογενειακό. Από

την άποψη της σύνθεσης και της λειτουργίας του όμως, η σπουδαιότητά του όσον

αφορά τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του παιδιού δεν είναι λιγότερο σημαντική.

(Τζανή, 1988).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2
0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο Τ. ΡaΓsοns ορίζει την κοινωνικοποίηση ως την: «εσωτερίκευση της κουλτούρας

μέσα στην οποία γεwήθηκε το παιδί». Η κοινωνικοποίηση, είναι μια διαδικασία

μάθησης, που έχει ως κύριο περιεχόμενό της συστήματα αξιών, κοινωνικών κανόνων,

μορφών συμπεριφοράς κ.λπ. Η μορφή αυτή μάθησης πραγματοποιείται μέσα από την

κοινωνική επαφή και την αλληλεπίδραση και έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση

τρόπων σκέψης και δράσης (Πυργιωτάκης, 1989).

Κατά τον Ma1Γieu με τον όρο «κοινωνικότητα» πρέπει να εwοούμε την προσαρμο

γή στους κοινωνικούς θεσμούς και επίσης το «άνοιγμα προς τους άλλους». Θα μπο

ρούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η κοινωνικότητα αποτελεί «μάθηση» που προσδιορίζει

επίσης μια «Στάση». Η στάση, με το να είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος

αντιλαμβάνεται τον κόσμο και αντιδρά στα ερεθίσματα που αυτός του προσφέρει,

έχει, κατά συνέπεια, ένα περιεχόμενο διανοητικό και ένα συναισθηματικό (Τζανή,

1988).

Η κοινωνικοποίηση διακρίνεται σε πρωτογενής και δευτερογενής. Η πρωτογενής

κοινωνικοποίηση εκτυλίσσεται αποκλειστικά μέσα στην οικογένεια. Αρχίζει από τη

στιγμή της γέwησης και τελειώνει με την απόκτηση της πολιτιστικής ταυτότητας του

παιδιού. Η δευτερογενής κοινωνικοποίηση είναι συνέχεια της πρωτογενούς και

θεμελιώνεται πάνω σ' αυτή. Αφορά συνεπώς άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν

δεχτεί ήδη την πρώτη μορφή κοινωνικοποίησης. Η δευτερογενής κοινωνικοποίηση δε

συντελείται μέσα στον αποκλειστικό χώρο της οικογένειας, αλλά κυρίως έξω από το

δικό της περιβάλλον.

Γενικά όσο αυξάνει η ηλικία του παιδιού και όσο προχωρούμε από την πρωτογενή

στη δευτερογενή μορφή, πολλαπλασιάζονται οι φορείς κοινωνικοποίησης, γεγονός

που συνδέεται με μείωση της κοινωνικοποιητικής δύναμης του οικογενειακού

θεσμού. Το άτομο βρίσκεται τώρα κάτω από τις επιδράσεις του σχολείου, του επαγ

γέλματος, των διαφόρων ομάδων με τις οποίες συνάπτει σχέσεις, του ραδιοφώνου,

της τηλεόρασης και των άλλων μέσων, τα οποία πληθαίνουν όσο μεταβαίνουμε από

τις αγροτικές στις βιομηχανικές κοινωνίες. Στο στάδιο αυτό το άτομο μαθαίνει τη

συμπεριφορά και το ρόλο του συζύγου, του πατέρα, του παππού, τα ήθη και τα έθιμα
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του πολιτιστικού του περιβάλλοντος. Μέσα από τη διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται

και εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο.

Ξεχωριστή θέση παίρνει στη φάση αυτή η σχολική κοινωνικοποίηση, που έχει

πρωταρχική σημασία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και την

κοινωνική του τοποθέτηση. Όπως είναι γνωστό από την Κοινωνιολογία της Εκπαί

δευσης, το σχολικό σύστημα είναι βασικός φορέας μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας

και καλλιεργεί τις στάσεις, τις αντιλήψεις, τους τρόπους σκέψης και τις μορφές

συμπεριφοράς που συμβάλλουν στη διατήρηση της ιδεολογίας αυτής. Οι σχολικοί

λοιπόν μηχανισμοί, με όλα αυτά τα στοιχεία που μεταδίδουν στον αναπτυσσόμενο

άνθρωπο, ασκούν σοβαρή επίδραση στην τελική διαμόρφωση της προσωπικότητάς

του και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές του δομές και τα κοινωνικά του

στερεότυπα.

Το σχολικό σύστημα, ασκεί και άλλες ακόμη λειτουργίες καθοριστικές για το

άτομο, όπως είναι π.χ. η λειτουργία της επιλογής και της κοινωνικής τοποθέτησης. Το

Σχολείο δηλαδή αξιολογεί, επιλέγει και κατανέμει τους μαθητές στην κοινωνική

ιεραρχία, με βάση ορισμένα κριτήρια τα οποία θεσπίζει η τάξη των ανθρώπων, που

διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική μιας χώρας. Με την έννοια αυτή οι

μηχανισμοί του εκπαιδευτικού συστήματος καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση του

σημερινού μαθητή ως αυριανού πολίτη. Μέσα από τη σύνθεση των πορισμάτων της

κοινωνιολογικής έρευνας, μπορούμε να επιχειρήσουμε να αναφέρουμε, ότι η

κοινωνικοποιητική αποτελεσματικότητα του σχολείου βρίσκεται σε άμεση συνάρτη

ση με την οικογενειακή κοινωνικοποίηση και ότι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία του

μαθητή είναι προϊόν όχι μόνο της σχολικής, αλλά κυρίως της οικογενειακής

κοινωνικοποίησης, θέμα που απασχολεί και την παρούσα εργασία και αποτελεί

γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι η διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι

αδιάσπαστη και ενιαία (Πυργιωτάκης, 1989).

Τα παιδιά που πρωτοπηγαίνουν στο σχολείο έχουν μια διαφορετική το καθένα

συναισθηματική φόρτιση, γιατί προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές

ενστρωματώσεις και διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες. Διαφορετική είναι π.χ. η

συναισθηματική φόρτιση ενός παιδιού που προέρχεται από μια αγροτική οικογένεια

και διαφορεΤΙΚ11 ενός άλλου παιδιού που προέρχεται από μια οικογένεια

επιστημόνων.
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Για να σχηματιστεί η σχολική ομάδα αρχικά πρέπει να εξισωθεί αυτή η διαφορε

τική συναισθηματική φόρτιση, ώστε σιγά-σιγά να αρχίσουν να δημιουργούνται

δεσμοί φιλίας και οι αρχάριοι των σχολείων να αρχίσουν να εντάσσονται στη σχολική

τους ομάδα και να αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις τους έναντι της πειθαρχημένης

σχολικής ζωής και της οργανωμένης σχολικής μάθησης. Η ένταξη του παιδιού σε μια

ορισμένη σχολική ομάδα εξαρτάται από τον τόπο διαμονής, την κοινωνική τάξη των

γονέων του και την επάρκεια και δημοκρατικότητα του εκπαιδευτικού.

Ο τόπος διαμονής προσδιορίζει συνήθως το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει ο

μαθητής. Η κοινωνική τάξη των γονέων προσδιορίζει τη μετέπειτα κοινωνική επαφή

του παιδιού. Έχει αποδειχτεί ότι οι γονείς της μεσαίας κυρίως κοινωνικής τάξης

παρακολουθούν λεπτομερειακά τις σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά τους με τους

συμμαθητές τους, ενώ οι γονείς της κατώτερης κοινωνικής τάξης παρέχουν μεγαλύτε

ρη ελευθερία στην εκλογή φίλων και την κοινωνική συναναστροφή. Η επάρκεια και η

δημοκρατικότητα του εκπαιδευτικού προσδιορίζει όχι μόνο την οργάνωση και συνο

χή της σχολικής ομάδας (τάξης), αλλά κυρίως το ψυχολογικό κλίμα, που διαμορφώ

νεται μέσα στην ομάδα και το οποίο επηρεάζει τόσο την απόδοση των μαθητών στα

μαθήματα, όσο και τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους

και κατ' επέκταση την καλλιέργεια της κοινωνικότητάς τους.

Από την άλλη πλευρά, η ψυχολογική ατμόσφαιρα της σχολικής ομάδας, που

επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, δε δημιουργείται μόνο από το

δάσκαλο, αλλά και από τα παιδιά που κατέχουν κάποια θέση μέσα στην ομάδα και

παίζουν κάποιο ρόλο στη σχολική ζωή. Αυτά τα παιδιά, ανάλογα με τις σχολικές

συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, φτιάχνουν το δικό τους μυστικό κώδικα

επικοινωνίας και συμπεριφοράς και δημιουργούν μια σχολική ατμόσφαιρα, που

άλλοτε διευκολύνει την ένταξη των άλλων παιδιών στην ομάδα και άλλοτε την

εμποδίζει. Σε κάθε σχολική ομάδα υπάρχουν άτομα που είναι περισσότερο έξυπνα,

όμορφα και εργατικά από κάποια άλλα. Τα πρώτα κατορθώνουν συνήθως και

προσελκύουν την εκτίμηση των αρχηγών της ομάδας και βρίσκουν μια θέση μέσα σ'

αυτή. Τα δεύτερα επειδή δε νιώθουν πληρότητα και ασφάλεια, δεν κατορθώνουν να

ενταχθούν στην ομάδα και να σταθεροποιήσουν κάποιο δεσμό φιλίας, απομονώ

νονταικαιυποφέρουν.

Ο ΜΟΓenο για να βοηθήσει την ένταξη των απομονωμένων ατόμων στην ομάδα

χρησιμοποίησε το κοινωνιόγραμμα, με το οποίο παρατηρούσε την αποδοχή ενός
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ατόμου ή ατόμων από την ομάδα και στη συνέχεια διευκόλυνε τα απομονωμένα

άτομα να διακριθούν σε κάποια σχολική δραστηριότητα (παιχνίδι, θέατρο, μουσική,

ποίηση κ.ά.), να προσελκύσουν την εκτίμηση της ομάδας και να γίνουν αποδεκτά

μέλη της.

Ο άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικόν ζώον». Δηλαδή, από τη φύση του οδηγείται

στη συμβίωση μετά των ομοίων του και δημιουργεί ομαδική ζωή. Από τη γέννηση

μέχρι το θάνατο είναι μέλος ανθρώπινων ομάδων και η ζωή του διακρίνεται σε μια

συνεχιζόμενη προσαρμογή στις απαιτήσεις των ομάδων, στις οποίες βρίσκεται

αναγκαστικά ή θέλει να ανήκει (Χαραλαμπόπουλος, 1987).

Η σχολική ομάδα είναι κι αυτή με τη σειρά της μια ομάδα με τις δικές της

απαιτήσεις και ιδιομορφίες, αφού συγκροτείται από ανόμοιους και αρχικά άγνωστους

ανθρώπους και η ένταξή τους σ' αυτή την ομάδα είναι κατά κάποιο τρόπο

«υποχρεωτική». Για να προσπελαστούν κατά το δυνατόν περισσότερο όλες αυτές οι

αντικειμενικές δυσκολίες που προαναφέραμε για την ομαλή ένταξη των μαθητών στη

σχολική κοινότητα, καταλυτικός είναι ο ρόλος του δασκάλου και η σχέση που θα

αναπτυχθεί μεταξύ αυτού και των μαθητών του, η οποία θα ωθήσει εκπαιδευόμενους

και εκπαιδευτικό να νιώθουν ότι αποτελούν μια δυνατή και αδιάσπαστη ομάδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3
0

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

3.1. Ιστορική αναδρομή

Στόχος μας εδώ δεν είναι να παραστήσουμε με λεπτομέρειες τους εξελικτικούς

μετασχηματισμούς από τους οποίους πέρασε η οικογένεια στη μακραίωνη εξέλιξή

της, αλλά να επισημάνουμε τις βασικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην παλιά

πατριαρχική και τη σύγχρονη οικογένεια.

Οι πρώτοι κιόλας μελετητές της οικογένειας διαπίστωσαν ότι ο θεσμός αυτός δεν

είναι στατικός και αμετάβλητος, αλλά αποτελεί εξαρτημένη μεταβλητή της κοινωνίας

και επομένως κάθε σοβαρή κοινωνική μεταβολή δεν είναι δυνατό να παρέλθει χωρίς

επιπτώσεις στη δομή και τη λειτουργία της. Η προσπάθεια λοιπόν να ερευνηθούν οι

πιθανοί εξελικτικοί μετασχηματισμοί, από τους οποίους πέρασε η οικογένεια για να

φτάσει στη σημερινή της κατάσταση, πρέπει να συμπεριλάβει αναγκαστικά όλο το

φάσμα των κοινωνικο-πολιτικών, οικονομικό-ιστορικών και πολιτιστικών συνθηκών,

μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε ο θεσμός αυτός.

Οι έρευνες του είδους αυτού προσκρούουν, όπως είναι φυσικό, σε

απροσπέλαστες δυσκολίες και ανυπέρβλητα εμπόδια, γεγονός που ερμηνεύει την

αντιφατικότητα των πληροφοριών και τις διαφωνίες των ειδικών πάνω στα σχετικά

θέματα. Αναμφισβήτητο παραμένει ωστόσο το γεγονός, ότι η οικογένεια γνώρισε

πολλές μεταβολές και πέρασε από πολλά σχήματα, ώσπου να φτάσει στη σύγχρονη

μορφή της «πυρηνικής οικογένειας». Μολονότι κάθε προσπάθεια για συστηματο

ποίηση των σχημάτων αυτών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους και να προκαλέσει

παρεξηγήσεις, επιχειρήσαμε σε μια εργασία μας να δούμε την όλη αυτή εξέλιξη μέσα

από δύο κεντρικές κατευθύνσεις:

α. Τη δομική συγκρότηση και τη μορφή εξουσίας που επικρατούσε κάθε φορά

στην οικογένεια και

β. Το πλήθος των μελών και τον αριθμό των γενεών που εκπροσωπούνταν

σ'αυτή.

Επισκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώσαμε ότι σημειώθηκαν τρεις

βασικές εναλλαγές, σε ό,τι αφορά την πρώτη κατεύθυνση. Σε μια αρχική φάση του

πολιτισμού φαίνεται δηλ. να είχε κυρίαρχο ρόλο μέσα στην οικογένεια η γυναίκα. Με
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την εξέλιξη όμως του ανθρώπου η ζωή διαμορφώθηκε έτσι ώστε έφερε στο

προσκήνιο τον άνδρα, ο οποίος είχε κυρίαρχη θέση στην οικογένεια και την κοινωνία.

Εμφανής είναι ωστόσο σήμερα η τάση να αντικατασταθεί η ανισορροπία που υπάρχει

ανάμεσα στα δύο φύλα, με την ισότητα. Έχουμε λοιπόν αντίστοιχα τρεις βασικές

μορφές οικογένειας: μητριαρχική, πατριαρχική και συντροφική.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατεύθυνση πρώτος ο Ε. Durkheim παρατήρησε ότι η

οικογένεια, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, παρουσιάζει την τάση να μειώνει

προοδευτικά τον αριθμό των μελών της και διατύπωσε το « νόμο της συστολής». Η

μελέτη των στοιχείων που υπάρχουν μας επιτρέπει να διακρίνουμε και ως προς την

κατεύθυνση αυτή τρεις μορφές οικογένειας Την εκτεταμένη οικογένεια πολλών

γενεών, τη μικρή οικογένεια και τη σύγχρονη «πυρηνική οικογένεια», που προέκυψε

από τη μικρή, ύστερα από την απομάκρυνση των λοιπών συγγενών που συμβιούσαν

σ' αυτή.

Με την παραπάνω συστηματική ταξινόμηση δεν εwοούμε ότι ο θεσμός αυτός

ακολούθησε οπωσδήποτε μονογραμμική εξέλιξη, αφού μια τέτοια εξέλιξη

αμφισβητείται από κορυφαίους κοινωνιολόγους, ειδικευμένους στα θέματα της

οικογένειας. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τα οικογενειακά αυτά σχήματα με

κάποια συστηματική επεξεργασία, η οποία υποδηλώνει τάσεις που έχουν γίνει

ευρύτερα αποδεκτές.

Η ύπαρξη της μητριαρχικής οικογένειας δε γίνεται ομόφωνα αποδεχτή. Υποστη

ρίχθηκε αρχικά από τον Bachofen και τεκμηριώθηκε περισσότερο από τον Morgan,

τις απόψεις του οποίου αποδέχτηκε ο Engels και τις ενσωμάτωσε στο σχετικό σύγ

γραμμά του. Σύμφωνα με τις απόψεις των δύο τελευταίων μελετητών, η ανθρωπότητα

πέρασε διαδοχικά από τα ακόλουθα στάδια: άγρια κατάσταση, βαρβαρότητα,

πολιτισμός. Κατά τον ίδιο τρόπο διακρίνουν ακόμη τέσσερις διαφορετικές μορφές

οικογένειας: την αιματοσυγγενική, την ομοδογαμική, τη συνδυασμική ή ζευγαρωτή

και τη μονογαμική.

Στην πρώτη μορφή οικογένειας εγκαταλείφθηκε η σεξουαλική ελευθερομιξία και

καθιερώθηκε η απαγόρευση των σχέσεων ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Στη

δεύτερη μορφή, η απαγόρευση αυτή επεκτάθηκε και στα αδέλφια, ενώ αργότερα

άρχισε να σταθεροποιείται κάποια σχέση ανάμεσα σε ένα μόνο άνδρα και μία

γυναίκα και σχηματίστηκε με τον τρόπο αυτό η τρίτη μορφή οικογένειας, η

ζευγαρωτή. Η σχέση αυτή οριστικοποιήθηκε αργότερα και έτσι, ενώ ακόμη η

16



j

j

ανθρωπότητα βρισκόταν στο στάδιο της Βαρβαρότητας, εμφανίστηκε η τέταρτη μορ

φή οικογένειας, η μονογαμική.

Όσο τώρα διαρκούσαν οι ομαδικοί γάμοι, στην άγρια δηλ. κατάσταση και στις

αρχικές βαθμίδες της βαρβαρότητας, ήταν δύσκολο να γίνει γνωστός ο πατέρας των

παιδιών. Η μητέρα λοιπόν, που ήταν οπωσδήποτε γνωστή, συγκέντρωνε γύρω από το

πρόσωπό της τα παιδιά και αποκτούσε μεγάλη ισχύ μέσα στην οικογένεια. Όταν όμως

αργότερα καθιερώθηκε η μονογαμία, ο άνδρας αναδείχθηκε νικητής και η οικογένεια

απέκτησε οριστικά τον πατριαρχικό της χαρακτήρα. Παρόμοιες απόψεις διατύπωσε

και ο Cordon Childe που συνδέει τη μετάβαση από τη μητριαρχική στην πατριαρχική

οικογένεια με τους τρόπους παραγωγής των αγαθών. Όσο δηλαδή η γυναίκα

βρισκόταν στο επίκεντρο της παραγωγής (γνέσιμο, αγγειοπλαστική κ.λπ.) ήταν και η

φυσιογνωμία που δέσποζε στην οικογένεια. Όταν όμως αργότερα μεταβλήθηκαν οι

τρόποι παραγωγής με τη χρήση του μετάλλου, την επινόηση του αρότρου, την

υποταγή του ανέμου, την κατασκευή του ιστιοφόρου κ.λπ., τότε πια ο άνδρας που

κατασκεύαζε τα εργαλεία και τα μέσα αυτά απέκτησε κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή

και την οικογένεια.

Η πατριαρχική οικογένεια απλώθηκε σχεδόν χωρίς όρια. Οι πολιτισμοί που

αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο το γνωστό κόσμο, στην Αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, την

Παλαιστίνη, την Κίνα, τη Ρωσία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία κ.λπ. δεν έχουν

πατριαρχική μόνο την οικογενειακή τους δομή, αλλά και ολόκληρη την κοινωνική

τους συγκρότηση. Δεν πρέπει όμως να θεωρηθεί ότι σε όλους αυτούς τους λαούς

επικράτησε η ίδια μορφή πατριαρχικής οικογένειας. Οι διαφοροποιήσεις που

σημειώθηκαν ήταν μεγάλες και ανάλογες με τον πολιτισμό και την εποχή, όπως μας

πληροφορεί ο Rene Konig.

Κοινό χαρακτηριστικό υπήρξε όμως σε όλες τις πατριαρχικές οικογένειες η

κυριαρχική δύναμη του πατέρα-γενάρχη, του Pater Familias, γύρω από τον οποίο

συγκεντρώθηκε και οργανώθηκε η οικογένεια, ως αρραγής κοινωνική ομάδα. Η

θέλησή του νοήθηκε ως έκφραση απόκοσμων και μεταφυσικών δυνάμεων και η

τυφλή υποταγή στο πρόσωπό του θεωρήθηκε αυτονόητη. Η αυστηρή τήρηση των

ηθών και εθίμων ήταν απαραίτητη και το συναίσθημα της τιμής ήταν ρυθμιστικός

παράγοντας για τις πράξεις των ατόμων και της ομάδας.

Οι πατριαρχικές οικογένειες ήταν ταυτόχρονα εκτεταμένες οικογένειες πολλών

γενεών, γι' αυτό και ο αριθμός των μελών τους Ι1ταν πολύ μεγάλος. Στη Βαλκανική
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χερσόνησο, κυρίως στην Αλβανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Βοσνία, υπήρχε

π.χ. μια μορφή εκτεταμένης πατριαρχικής οικογένειας, γνωστή με την επωνυμία

Zadruga, που αριθμούσε πάνω από 30 και πολλές φορές, μέχρι 80 μέλη. Η Zadruga

ήταν οικογένεια με «πατρογραμμική» διαδοχή, στην οποία συζούσαν όλοι οι άρρενες

αδελφοί με τις γυναίκες και τους απογόνους τους. Διατηρήθηκε ως το 190 αι., οπότε

και διαλύθηκε τελικά, επειδή τα γεωργικά μέσα βελτιώθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε

να μην είναι πια απαραίτητη η συνεργασία τόσων πολλών εργατικών χεριών για την

καλλιέργεια της γης.

Η κατανομή των ρόλων στις οικογένειες αυτές είχε ως βασικό κριτήριο την

ηλικία και ρυθμιζόταν σύμφωνα με την παράδοση, η οποία αντανακλούσε σε

τελευταία ανάλυση τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της ευρύτερης κοινωνίας.

Λειτουργούσαν ως μονάδες παραγωγής και κατανάλωσης με πλήρη αυτάρκεια, αφού

φρόντιζαν να παράγουν ό, τι χρειαζόταν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και

συνήθιζαν να καταναλώνουν μόνο ότι είχαν από τη δική τους παραγωγή. Η αγωγή

των παιδιών γινόταν με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Τα παιδιά δηλαδή, μέσα σε

ένα κλίμα φυσιολογικού προβληματισμού, με ασυνείδητη σχεδόν προσπάθεια,

βίωναν το μόχθο και τις δυσκολίες των γονιών τους, αποκτούσαν την πείρα και τις

ικανότητές τους, ωρίμαζαν σιγά σιγά και γίνονταν μεγάλοι και έτοιμοι να αναλάβουν

το ρόλο τους στη ζωή.

Μετά την κοινωνική εξέλιξη των τελευταίων αιώνων και κυρίως μετά τη

Γαλλική Επανάσταση (1789) και την απελευθέρωση της Αμερικής από την Αγγλική

κυριαρχία (1776), άρχισε να υποχωρεί κάπως το πατριαρχικό στοιχείο και να

περιορίζονται οι αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης. Ακολούθησε η βιομηχανική

επανάσταση που επέφερε μεγάλες ανακατατάξεις. Με την εκβιομηχάνιση της

παραγωγής τα εργατικά χέρια έπαψαν να παράγουν μέσα στην οικογένεια και

συγκεντρώθηκαν στα εργοστάσια που είχαν τη δυνατότητα να τελειοποιούν τα

προϊόντα τους και να πολλαπλασιάζουν την ποσότητά τους.

Ιδρύθηκαν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στις θέσεις που υπήρχε κατάλληλη

πηγή ενέργειας και που ευνοούσαν τη διακίνηση των καταναλωτικών αγαθών και της

πρώτης ύλης. Η ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων συνοδεύτηκε με

ταυτόχρονη μετακίνηση του πληθυσμού, αφού οι μονάδες παραγωγής χρειάζονταν

όλο και περισσότερο εργατικό δυναμικό. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάστηκε το
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μεταναστευτικό ρεύμα από την Ευρώπη στην Αμερική και από τις νότιες ευρωπαϊκές

χώρες στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι νέες αυτές συνθήκες δεν ήταν δυνατό να αφήσουν ανέπαφη την οικογένεια,

που έπρεπε τώρα να είναι περισσότερο ευέλικτη και να μετακινείται πιο εύκολα. Αν

ληφθεί εξάλλου υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι πιο

δύσκολοι στις μετακινήσεις, πρέπει να δεχτούμε ότι δεν ακολούθησαν τα παιδιά τους

στους νέους τόπους της εργασίας , αφού μάλιστα οι ίδιοι δεν ανήκαν πια στο ενεργό

εργατικό δυναμικό. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μια αναγκαστική μείωση των μελών

της οικογένειας στις βιομηχανικές κοινωνίες.

Ο τόπος κατοικίας έπαψε επίσης να είναι και τόπος εργασίας, όπως συνέβαινε με

τις προηγούμενες μορφές παραγωγής, που είχαν επίκεντρό τους την οικογένεια. Ο

χωρισμός αυτός του τόπου της εργασίας από τον τόπο της κατοικίας απομάκρυνε

τους γονείς- τον πατέρα αρχικά και τη μητέρα αργότερα- από τα παιδιά και έκανε

προβληματική την επίβλεψη και την ανατροφή τους. Με τον τρόπο αυτό ακόμη το

παιδί αποκλείστηκε από τη διαδικασία της παραγωγής, στην οποία συμμετείχε από

πολύ νωρίς στα πλαίσια της εκτεταμένης πατριαρχικής οικογένειας. Έτσι αντί να

συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, όπως συνέβαινε ως τώρα,

μετατράπηκε σε υπολογίσιμη οικονομική δαπάνη.

Όλοι αυτοί οι αντικειμενικοί λόγοι σε συνδυασμό με μια ευρύτερη σειρά

πολλαπλών παραγόντων (αναθεώρηση του γυναικείου ρόλου, νέα αντίληψη στο ρόλο

της οικογένειας, γυναικείο κίνημα, νέες αντιλήψεις και στάσεις για το παιδί και τα

δικαιώματά του) οδήγησαν βαθμιαία στον περιορισμό των γεwήσεων και τη μείωση

των μελών της οικογένειας. Δεν είναι επομένως καθόλου συμπτωματικό ότι στις

αναπτυγμένες βιομηχανικά κοινωνίες σημειώνεται, κυρίως μετά το 180 αι., αύξηση

στην παραγωγή και επέκταση στη χρήση των παρασκευασμάτων και των άλλων

μέσων, που θέτουν τις γεwήσεις υπό έλεγχο, παρά την έντονη αντίθεση της

εκκλησίας και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων ή κύκλων.

Μέσα από τις συνθήκες αυτές που αναγκαστικά παρουσιάστηκαν εδώ

απλουστευμένες, οι βιομηχανικές κοινωνίες οδηγήθηκαν στην επικράτηση της

«πυρηνικής οικογένειας» η οποία τείνει να γενικευτεί σήμερα. Η μεταβολή ωστόσο

δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση των μελών της και σε ότι αφορά το εξωτερικό της

περίβλημα. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι δομολειτουργικές. Εκείνο που αρχικά

πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η σύγχρονη πυρηνική οικογένεια έχει ένα
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περιορισμένο φάσμα λειτουργιών και αρμοδιοτήτων. Η εκτεταμένη πατριαρχική

οικογένεια είχε, όπως είδαμε, στη δική της αποκλειστικότητα το θέμα της παραγωγής

και της κατανάλωσης, την κοινωνικοποίηση, την περίθαλψη και την πρόνοια των

μελών της. Πολλές από τις λειτουργίες αυτές έχει αναλάβει σήμερα το κράτος, που

για να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες ανάγκες, ιδρύει νέους θεσμούς και ιδρύματα,

όπως συμβαίνει π.χ. με την παιδεία, την υγεία κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτό παρατηρείται στις βιομηχανικές κοινωνίες μια επέκταση των

αρμοδιοτήτων του σύγχρονου κράτους, το οποίο με ειδικά ιδρύματα αναλαμβάνει

πολλές από τις λειτουργίες που επιτελούσε αρχικά η οικογένεια. Ως άμεση συνέπεια

της κοινωνικής αυτής πολιτικής προκύπτει ο περιορισμός του λειτουργικού της

φάσματος. Έτσι γίνεται σήμερα λόγος από τους κοινωνιολόγους για λειτουργική

απώλεια της οικογένειας ή για λειτουργική μετάθεση, όπως την αποκαλούν άλλοι.

Χαρακτηριστικό της σύγχρονης «πυρηνικής οικογένειας» είναι ότι καλλιεργεί

φιλελεύθερο και δημοκρατικό πνεύμα και επιτρέπει έτσι να διαμορφωθούν ελεύθερα

οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της. Ένα πολύ σοβαρό θέμα επίσης, η

επιλογή του (ή της) συζύγου, άρχισε να γίνεται προσωπική υπόθεση των νέων, ενώ

ταυτόχρονα σημειώνεται μεταβολή στα κριτήρια με τα οποία συντελείται. Το υλικό

κριτήριο άρχισε δηλαδή να υποχωρεί και να υπερισχύει η αμοιβαιότητα των σχέσεων.

Η θεμελίωση του γάμου στο συναίσθημα και η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, που

προέκυψε από τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων και τον περιορισμό των

αρμοδιοτήτων της οικογένειας, επέφερε σύσφιγξη των δεσμών. «Οι κυριότερες

λειτουργίες της οικογένειας στρέφονται πλέον γύρω από την κάλυψη των

συναισθηματικών αναγκών των προσώπων που την αποτελούν, γεγονός που κάνει τις

σχέσεις τους αμεσότερες, εντονότερες, αλλά και περισσότερο ευαίσθητες και

εύθραυστες», γράφει χαρακτηριστικά ο Τσαούσης.

Σημαντικό είναι επίσης ότι στις σύγχρονες κοινωνίες κατοχυρώνονται τα

δικαιώματα της γυναίκας στους βασικότερους κοινωνικούς χώρους, όπως στην

παιδεία, την εργασία και την οικογένεια. Η κατανομή των ρόλων παύει να γίνεται

ανδροκρατικά και το οικογενειακό δίκαιο τείνει να αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους

με ισότητα και δικαιοσύνη. Στη σύγχρονη «πυρηνική οικογένεια» λοιπόν η απόλυτη

εξουσία του ενός ισχυρού κατανέμεται και στους δυο συζύγους που αποτελούν δύο

ξεχωριστές, αλλά εξισωμένες προσωπικότητες, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
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Όλα βέβαια αυτά δεν έχουν επιτευχθεί στον ίδιο βαθμό σε όλες τις κοινωνίες.

Απεναντίας μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις, όταν στη Σουηδία για

παράδειγμα δικαιούται άδεια εξαιτίας του τοκετού και ο άνδρας, ενώ στην Ελλάδα

«οι άνδρες δεν κλαίνε» και τα κορίτσια «δεν επιτρέπεται να σκαρφαλώνουν στα

δέντρα». Παρ' όλα αυτά οι σχέσεις των δύο συζύγων έχουν αναθεωρηθεί και η

συντροφικότητα, όπου δεν υπάρχει ως πραγματικότητα, υπάρχει ως επιδίωξη.

Από τη σύντομη αυτή επισκόπηση της οικογενειακής δομής, όπως αυτή

διαμορφώθηκε με την πάροδο των αιώνων, προκύπτει μόνο του το συμπέρασμα ότι η

κοινωνικοποίηση του σημερινού ατόμου πρέπει να βασίζεται στις αρχές της

δημοκρατίας και της συνεργασίας. Τα αυστηρά εξουσιαστικά πρότυπα και οι

αυταρχικές δομές, κατάλοιπα της πατριαρχίας, δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά

δεδομένα και δεν εξυπηρετούν ούτε την Πολιτεία, ούτε τον πολίτη. Όπως μας

διδάσκει εξάλλου η κοινωνική πείρα, σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλα τα επίπεδα

της παραγωγής, εφαρμόζεται η αρχή της συνεργασίας και όχι η ιεράρχηση των

σχέσεων. Ο νέος λοιπόν άνθρωπος θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται και όχι να

εκτελεί εντολές, να μορφώνει καλύτερη γνώμη ύστερα από ανταλλαγή απόψεων και

όχι να δέχεται παθητικά τις απόψεις των άλλων, να κρίνει και όχι να υπακούει.

(Πυργιωτάκης, 1989).

3.2 Λειτουργίες της οικογένειας

Η οικογένεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς.

Ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία εμφανίζεται κάθε φορά, τη συναντάμε σε

όλες ανεξαίρετα τις κοινωνίες, πράγμα που δείχνει, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι

αποτελεί μια από τις κύριες μορφές οργάνωσης της συλλογικής ζωής του ανθρώπου.

Οι βασικοί σκοποί και λειτουργίες, που επιδιώκονται με το θεσμό αυτό, είναι η

βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας, η ανατροφή των απογόνων, η εκπαίδευση και

η αγωγή τους, η αμοιβαία προστασία των ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους με

συγγενικούς δεσμούς.

Όλες οι θεωρίες δίνουν έμφαση στην τεράστια σημασία της οικογένειας στην

ανάπτυξη του παιδιού καθώς και στο γεγονός ότι η οικογένεια αποτελεί επίσης και

την κυριότερη αιτία των προβλημάτων του παιδιού. Η οικογένεια λειτουργεί σαν το

βασικό περιβάλλον, εντός του οποίου τα παιδιά μαθαίνουν κατάλληλους (αλλά και
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ακατάλληλους) τρόπους αλληλεπίδρασης, ενώ οι σχέσεις και οι μορφές συμπεριφο

ράς μέσα στο σπίτι πιθανώς καθορίζουν και αυτές έξω από αυτό. Τα παιδιά χρειάζο

νται ένα περιβάλλον που να τα φροντίζει, να τα αγαπά και να προσφέρει σταθερές

σχέσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωστά και να αποκτήσουν μια υγιή αυτοεικόνα, η

οποία, με τη σειρά της, θα επηρεάσει την ανάπτυξη θετικών σχέσεων ανάμεσα στο

παιδί και τα ενήλικα άτομα που κυριαρχούν στη ζωή του. Ο ρόλος της οικογένειας

στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του παιδιού καθώς

και στη διαμόρφωση της κοινωνικής του ταυτότητας είναι κρίσιμος.

Η ιδιαίτερη μορφοποιός δύναμη της οικογένειας φαίνεται ότι εκπηγάζει από το

γεγονός ότι το άτομο παραμένει υπό την άμεση και αποκλειστική σχεδόν επίδραση

της οικογένειας για μακρύ χρονικό διάστημα και μάλιστα, στα πρώτα στάδια της

ατομικής ζωής, σε περίοδο δηλαδή κατά την οποία ο ψυχικός μηχανισμός είναι

εύπλαστος. Επιπλέον, μέσα στην οικογένεια, δημιουργούνται ισχυροί συναισθηματι

κοί δεσμοί, με αποτέλεσμα οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της να έχουν

ένταση και διάρκεια (Παρασκευόπουλος, 1985). Μέχρι την εφηβεία, ο ρόλος της

οικογένειας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του

παιδιού, είναι σχεδόν ο κυρίαρχος ρόλος. Στην αρχή της εφηβείας, η ένταση της

επιρροής μειώνεται, όμως η οικογένεια συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο

προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον για ξεκούραση και ανανέωση (Γεώργας,

1990).

Επίσης, το ιδεολογικό-πολιτικό υπόβαθρο του νεαρού ατόμου θεμελιώνεται

μέσα στην οικογένεια. Για αυτό και επιβάλλεται να είναι αυτή φορέας υψηλών

στόχων και σκοπών, να διακατέχεται από ανθρωπιστικά ιδεώδη για να μπορεί να

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την πνευματική και ηθική εξύψωση του

ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η βάση και η αφετηρία του πολιτισμού. Στο

πλαίσιο αυτό, σκόπιμο είναι να αναφέρουμε τις ακόλουθες τέσσερις λειτουργίες που

επιτελεί η οικογένεια σε σχέση με το παιδί: α) τη φροντίδα για την ικανοποίηση των

βασικών βιολογικών αναγκών και για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία, β) τη

φροντίδα για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, γ) τη φροντίδα για την οικοδόμηση

υγιούς προσωπικότητας και δ) τη φροντίδα για την ανάπτυξη των γνωστικών

ικανοτήτων, την εξασφάλιση δηλαδή περιβάλλοντος πλούσιου σε μορφωτικά

ερεθίσματα.
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Άλλη διάκριση των λειτουργιών της οικογένειας μπορεί να γίνει με τις

ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες 1) Αναπαραγωγικές, 2) Οικονομικές, 3) Εκπαιδευτι

κές, 4) Ψυχολογικές. Η ταξινόμηση αυτή καλύπτει μια σειρά από λειτουργίες που

γίνονται προοδευτικά λιγότερες και διαφοροποιούνται καθώς η κοινωνία «εκσυγχρο

νίζεται», δηλαδή καθώς η κοινωνία μετατρέπεται σταδιακά από γεωργική-παραδοσια

κή σε αστεακή- βιομηχανική-σύγχρονη.

Είναι κοινός τόπος ότι ζούμε πια μια νέα πραγματικότητα, όπου η δομή της

οικογένειας έχει υποστεί μεταβολές, τις οποίες αναλύσαμε στην προηγούμενη

ενότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές στις οικογενειακές αξίες και στο σκοπό

της οικογένειας. Αν και διανύουμε όμως ένα μεταβατικό στάδιο, με ριζικές αλλαγές

να συντελούνται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, πρωτεύοντας ρόλος της

οικογένειας παραμένει η εγχάραξη θεμελιακών προτύπων συμπεριφοράς στο παιδί

όπως και η διαμόρφωση της κοινωνικής του ταυτότητας (Αρχοντόγλου, 2005).

3.3 Ο ρόλος των γονιών στην οικογένεια

Οι γονείς παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύνολο των τομέων ζωής και

δράσεων του παιδιού τους, διαμορφώνουν την προσωπικότητά του, συμβάλλουν στη

γνωστική και συναισθηματική του ανάπτυξη, καλλιεργούν την κοινωνική και ηθική

του συνείδηση και βεβαίως βοηθούν στη μετάβαση του παιδιού από το στενό

οικογενειακό στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και στη μετάβαση του

παιδιού από την βρεφική και παιδική ηλικία στην ηλικία της ωριμότητας.

Ο ρόλος της μητέρας, όπως και ο ρόλος του πατέρα αντίστοιχα, έχουν

διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και επιρροή στη διαμόρφωση της προσωπικότητας

και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους και γενικότερα στη λειτουργία της

οικογένειας που έχουν δομήσει. Ωστόσο, αυτά τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά,

αν δε συγκεραστούν αρμονικά ώστε να διαπλάσουν ένα κατά το δυνατόν

ολοκληρωμένο άτομο, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Η σημασία του ρόλου των

γονέων στην αγωγή των παιδιών τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά σίγουρα

εντείνεται με το πέρας των ετών και των αυξημένων απαιτήσεων της σύγχρονης και

πολύπλοκης καθημερινότητας, η οποία απαιτεί την αρμονική συνεργασία και των δύο

γονέων.
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3.3.1. Ο ρόλος της μητέρας

Μόνο και μόνο στο άκουσμα της λέξης ~<μητέρα», έρχονται στο μυαλό των

περισσοτέρων μας, εικόνες και συναισθήματα στοργής και αγάπης. Η μητέρα είναι το

μόνο άτομο που έρχεται σε επαφή με το βρέφος, από τη στιγμή της σύλληψης και η

σχέση που χτίζεται ανάμεσά τους είναι ιδιαίτερη, μοναδική, καθώς αναπτύσσονται

και αλληλεπιδρούν σε κοινό σώμα για 9 ολόκληρους μήνες.

Ο μητρικός ρόλος μεταμορφώνει μια γυναίκα σε ύπαρξη που έχει απεμπολήσει

τον εγωκεντρισμό, σε πλάσμα της προσφοράς, της αναφοράς στον άλλο, της

υπομονής και της κατανόησης. Η μητέρα κατέχει από φύση το ένστικτο να ξυπνά

όταν το παιδί κρυώνει, ιδρώνει, μουρμουρίζει, όταν έχει πυρετό. Να ξυπνά χωρίς να

την έχει διεγείρει ένα αισθητηριακό ερέθισμα, αλλά έχοντας νιώσει «από μέσα» της

ότι έχει πρόβλημα. Αναμφισβήτητα ο δεσμός μεταξύ μητέρας-παιδιού είναι πολύ

ισχυρός και καθοριστικός για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά

τι γίνεται με τα παιδιά που χάνουν τη μητέρα τους, πεθαίνουν; , σίγουρα όχι. Ζει το

ίδιο, όμως, κάποιος όταν έχει τη μητέρα του κι όταν δεν την έχει; Απόλυτες

απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν, καθώς οι άνθρωποι διαμορφώνουν τους

διάφορους δεσμούς που συνάπτουν στη ζωή τους. Άλλωστε, ο δεσμός αγάπης δε

μετριέται, ούτε προστάζεται ούτε θεσμοθετείται. Είναι βαθμός σχέσης και δείχνεται

με πράξεις.

Αν δούμε τα πράγματα από πιο κοντά, το θέμα «μητέρα» δεν είναι καθόλου

απλό, ειδικά στη σύγχρονη πραγματικότητα που μια μητέρα αναλαμβάνει και εκτελεί

μια πληθώρα ρόλων. Ας καταγράψουμε τις ποικίλες δραστηριότητες μιας μάνας στη

διάρκεια μιας οποιασδήποτε μέρας. Η ποικιλία τους στ' αλήθεια ζαλίζει: από το

σκούπισμα της μύτης του παιδιού ως το λίκνισμά του στην κούνια, από το θήλασμά

του ως το κατσάδιασμά του. Ωστόσο αυτές οι ενέργειες παραλλάσσονται από μητέρα

σε μητέρα ως προς την έκφραση, τη συναισθηματική ένταση, τη συχνότητα κι άλλα

σχετικά χαρακτηριστικά, όπως προσδιορίζονται από τον πολιτισμό, τη μόρφωση, την

κοινωνική τάξη, το περιβάλλον, την προσωπικότητα. Η ομαλότητα στη σχέση

μητέρας και παιδιού είναι δυνατή χάρη σε μια βιολογικά προσδιορισμένη τάξη.

Η άσκηση, λοιπόν, της μητρικής ιδιότητας είναι κάτι σύνθετο και περισσότερο

γιατί περιλαμβάνει δύο ανθρώπινα όντα. Και σίγουρα δεν είναι απλό να αποδώσουμε

σωστά τόσο το χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης όσο και τη σειρά των
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δραστηριοτήτων και την ποικιλία της έκφρασής τους. Είναι εύλογο γιατί

διατυπώθηκαν τόσο πολύ διαφορετικές συλλήψεις σχετικά με το τι είναι η μητέρα: η

μητέρα θεωρήθηκε δάσκαλος, φίλη, οδηγός, δικαστής, εξουσιαστής, πρόσωπο που

γοητεύει, που εμπνέει, προμηθεύει την τροφή και προστατεύει από τους κινδύνους.

Το να πούμε ότι η μητέρα είναι όλα αυτά είναι αληθινό και συνάμα ανώφελο.

Είναι αληθινό, γιατί πραγματικά η μητέρα επιτελεί όλους αυτούς τους ρόλους (και

άλλους βέβαια) και είναι και ανώφελο, γιατί μια τέτοια σειρά χαρακτηρισμών παρέχει

μικρή ένδειξη, για τη φύση της αλληλεπίδρασης μέσω της οποίας το παιδί

αφομοιώνεται στο κοινωνικό σύνολο (Σάφερ, 1989). Ωστόσο με τις κοινωνικές και

οικονομικές μεταβολές, την ανεξαρτητοποίηση και την εξέλιξη της γυναίκας στον

εργατικό στίβο και τον ακαδημαϊκό χώρο, έχει μειωθεί κατά πολύ ο ελεύθερος χρόνος

της και συνεπώς η διάθεσή της για την απόκτηση ενός παιδιού. Παρόλα ταύτα, ο

μητρικός ρόλος είναι ακόμη ισχυρά εδραιωμένος στη συνείδηση της ελληνίδας, με

αποτέλεσμα να μάχεται καθημερινά να ανταποκριθεί στους πολλαπλούς ρόλους της

γυναίκας, της συζύγου, της εργαζόμενης, της μητέρας.

3.3.2 Ο ρόλος του πατέρα

Ενώ ο ρόλος της μητέρας και η συμβολ11 της στη διαμόρφωση του βρέφους

θεωρούνται αναμφισβήτητα και υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για την καταλυτική

σχέση μητέρας-παιδιού, ο ρόλος του πατέρα θεωρούταν για πολλά χρόνια δευτερεύ

ων, αντίληψη που τα τελευταία χρόνια αναμορφώνεται και η σχετική βιβλιογραφία

ολοένα και αυξάνεται. Η κοινωνία μας και τα στερεότυπα πολλών ετών συντηρούν

αυτή την αντίληψη, θεωρώντας τον πατέρα κυρίαρχο στον εργασιακό χώρο, χωρίς να

συμμετέχει τόσο ενεργά στην ανάπτυξη των παιδιών του και να θεωρείται καλός

πατέρας αν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και με τη μητέρα κύρια

υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών. Αυτές οι αντιλήψεις, έχουν κατά πολύ

ξεπεραστεί με την ανάπτυξη του φεμινιστικού κινήματος και τη δυναμική είσοδο της

γυναίκας στον εργασιακό χώρο, με τις μητέρες, όμως, πάλι να κατέχουν το μεγαλύ

τερο μέρος της φροντίδας των παιδιών τους.

Πολλές φορές έχει διατυπωθεί το ερώτημα για το αν υπάρχουν καθήκοντα και

λειτουργίες που μόνο ο πατέρας μπορεί να εκπληρώσει, αν αυτά είναι χαρακτη

ριστικά ανδρικά καθήκοντα, ή μήπως θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και από
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μία γυναίκα. Οι τέσσερις κλασικές πατρικές λειτουργίες είναι αυτή του πατέρα σαν

παραγωγού του παιδιού, σαν διατροφέα, σαν προστάτη και σαν παιδαγωγού.

Αργότερα, προστέθηκαν μια πέμπτη και μια έκτη λειτουργία: ο ρόλος του πατέρα σα

σύντροφος στον ελεύθερο χρόνο του παιδιού και ο ρόλος του πατέρα σαν αντικείμενο

ταύτισης.

Όσον αφορά στο ρόλο του πατέρα σαν παραγωγού του παιδιού, σίγουρα είναι

αναντικατάστατος, αλλά ολοένα και φθίνει εξαιτίας των απαιτήσεων της κοινωνίας,

της έλλειψης χρόνου και οικονομικής ευμάρειας, της εξίσου απαιτητικής

καθημερινότητας της μητέρας με την απασχόλησή της εκτός σπιτιού και την εμμονή

και των δύο για επαγγελματική εξέλιξη. Έτσι, ολοένα και αυξάνεται η διάθεση για

«προγραμματισμένη απόκτηση τέκνων» και «ελεγχόμενο μέγεθος της οικογένειας»,

πράγμα που μειώνει συνεχώς την αξία της λειτουργίας του πατέρα σαν «παραγωγού

παιδιών», που κάποτε είχε τόσο μεγάλη σημασία. Επίσης, ο ρόλος του πατέρα σαν

διατροφέα και προστάτη θεωρούνται από πολλούς αμφιλεγόμενοι, εξαιτίας των

οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών όπου ανεξαρτητοποιήθηκαν οι μητέρες

οικονομικά συνεισφέροντας στον οικογενειακό προϋπολογισμό και ενδυναμώθηκαν

κοινωνικά αποκτώντας πυγμή και ισχύ.

Εξαιτίας της έλλειψης χρόνου, έχει υποστεί αλλαγές και ο ρόλος του πατέρα σαν

παιδαγωγού και συντρόφου του παιδιού στον ελεύθερό του χρόνο, αφού το

μεγαλύτερο μέρος της μέρας του, το παιδί διαπαιδαγωγείται από το σχολείο, άλλα

ιδρύματα επιμόρφωσης και εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως και από τα μέσα

μαζικής επικοινωνίας και το διαδίκτυο. Ο ρόλος του πατέρα σαν αντικείμενο

ταύτισης έχει αυξημένη και συνεχόμενη ισχύ, καθώς συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο

για τη διαμόρφωση του ανδρικού εαυτού του αγοριού, αλλά και για το κορίτσι σαν

αντιπρότυπο σε σχέση με τη μητέρα. Με τη συμπεριφορά του και τις ανδρικές

εκδηλώσεις του ενισχύεται γενικά η ταύτιση του κοριτσιού με το θηλυκό της ρόλο

(Κάνιτζ, 1981).

26



Ι

1

j

J

ΚΕΦΑΛΑΙΟ4
0

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

4.1. Έvνοια

Για να διερευνήσουμε την έwοια της σχολικής επίδοσης, είναι εμφανές ότι

πρέπει να εμβαθύνουμε στον όρο της επίδοσης. Η έwοια επίδοση χρησιμοποιείται

τόσο στην επιστημονική όσο και στην καθημερινή γλώσσα με διάφορες σημασίες.

Πρόκειται δηλαδή για μια έwοια με ευρύ περιεχόμενο, η οποία προσεγγίζεται σε

διάφορα επίπεδα γενικότητας και αφαιρέσεως αναλόγως με τα συμφραζόμενα μέσα

στα οποία χρησιμοποιείται. Ύστερα από αυτά είναι ευνόητο ότι το πρόβλημα των

επιδόσεων αποτελεί αντικείμενο διάφορων επιστημονικών κλάδων και ενδιαφέρει

ασφαλώς και απασχολεί και την Παιδαγωγική.

Επιχειρώντας να δώσουμε έναν πρόχειρο ορισμό, μπορούμε να πούμε ότι

επίδοση είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας σωματικής ή πνευματικής (Καψάλης,

Α., 2004), που μπορεί να μετρηθεί και είναι εκφρασμένο συνήθως με ένα αριθμητικό

νούμερο-βαθμό. Για να χαρακτηριστεί ως επίδοση αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει η

προσπάθεια να είναι σημαντική, διότι τότε μόνον εξασφαλίζει στο υποκείμενο το

βίωμα επιτυχίας, το οποίο συνοδεύει κάθε επίδοση.

Από την οριοθέτηση αυτή προκύπτει η διαπίστωση ότι αυτό το οποίο αποτελεί

επίδοση για κάποιο άτομο και του εξασφαλίζει βιώματα επιτυχίας μπορεί να είναι για

κάποιο άλλο άτομο μια απλή και τετριμμένη ενέργεια και για ένα τρίτο ένας

ανέφικτος στόχος, με τον οποίο δεν έχει νόημα να ασχοληθεί , διότι βρίσκεται πολύ

πάνω από τις δυνατότητές του και επομένως η ενασχόληση με αυτόν μόνο

απογοήτευση μπορεί να του προκαλέσει. Με άλλα λόγια, οι δυνατότητες επιδόσεων

των ανθρώπων είναι διαφορετικές. Το ίδιο συμβαίνει και στο σχολείο, οι δυνατότητες

δηλαδή σχολικών επιδόσεων των μαθητών είναι διαφορετικές. Σε μερικές

περιπτώσεις μια επίδοση μπορεί να προσανατολίζεται όχι μόνο προς ένα αποτέλεσμα

αλλά και προς μια διαδικασία.

Όσον αφορά στη σχολική επίδοση, στο σχολείο η επίδοση αναφέρεται συνήθως

σε ένα αποτέλεσμα, καθώς ο μαθητής πετυχαίνει κάτι το οποίο ανταποκρίνεται σε εκ

των προτέρων καθορισμένα κριτήρια επιτυχίας, όπως είναι οι στόχοι διδασκαλίας.

Αυτό σημαίνει πως στο σχολείο εξετάζουμε την έwοια επίδοση συνήθως σε σχέση με
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τους στόχους διδασκαλίας. Εwοείται βεβαίως ότι μια τέτοια επίδοση δεν παίρνει

υπόψη της τις ατομικές δυνατότητες του κάθε μαθητή, με το γνωστό αποτέλεσμα, να

προσφέρει δηλαδή, σε μερικούς μαθητές βιώματα επιτυχίας, σε άλλους βιώματα

αποτυχίας και σε άλλους πάλι βιώματα ανίας. Από την σκοπιά αυτή η επίδοση δεν

μπορεί να είναι αυτοσκοπός, αλλά χρειάζεται πάντα ένα εξωτερικό ή εσωτερικό

κριτήριο, για να αΠΟΚτΊ1σει νόημα και να μας βοηθήσει να κατανοούμε τι είδους

επιδόσεις και γιατί πρέπει να τις επιδιώκουμε (Καψάλης, 2004).

Από αυτές τις επισημάνσεις, οδηγούμαστε στη διαπίστωση πως η έwοια της

επίδοσης και ακολούθως και της σχολικής επίδοσης είναι ευρεία και δεν μπορεί να

περιλαμβάνει μόνο ότι μπορεί να μετρηθεί. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην σχολική

επίδοση χρειάζεται μια νέα θεώρηση, ειδικά στο δημοτικό σχολείο, όπου θα λαμβάνει

υπόψη τις ατομικές δυνατότητες του κάθε παιδιού και την ανταπόκρισή του σε μια

προσανατολισμένη διαδικασία και όχι μόνο σε ένα αποτέλεσμα.

4.2. Παράγοντες που οδηγούν σε κακή σχολική επίδοση

Πολλές είναι οι αιτίες που αναγκάζουν ένα παιδί <<να μην τα πηγαίνει καλά» στα

μαθήματα και τις προσδοκίες του σχολείου. Κάθε συμπεριφορά μέσα σ' ένα

συγκεκριμένο περιβάλλον, αλλά περισσότερο η απόδοση του μαθητή στο σχολείο και

προπάντων η αποτυχία του, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με την επενέργεια

μεμονωμένων παραγόντων. Αντίθετα, πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσμα συνθεΤΙΚ11ς

αλληλεπίδρασης όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη

συμπεριφορά του ατόμου σε μόνιμη βάση 11 να την επηρεάζουν περιστασιακά στις

καταστάσεις αξιολόγησης.

Συνοπτικά, οι παράγοντες στο σύνολό τους εντάσσονται σε δύο γενικές

κατηγορίες, στους «ατομικούς» και στους «εξωατομικούς» ή περιβαλλοντικούς, όπως

τους ορίζει και αναλύει ο Δημητρόπουλος (1984). Οι ατομικοί παράγοντες βρίσκονται

στο άτομο το ίδιο, μπορεί να είναι είτε κληρονομικοί-βιολογικοί είτε επίκτητοι και

ταυτίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή. Οι εξωατομικοί παράγοντες

αντίθετα προέρχονται και δρουν έξω από το άτομο, από την περΙΟχ11 της οικογένειας,

του ευρύτερου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, του σχολείου κλπ., 11 μπορεί

να είναι αστάθμητα και τυχαία περιστατικά.
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4.2.1. Ατομικοί Παράγοντες

Ατομικοί παράγοντες είναι όλοι εκείνοι που ενυπάρχουν στο άτομο το ίδιο, που

αποτελούν προσωπικές του ιδιότητες ή ατομικά του χαρακτηριστικά που τελικά

συνθέτουν την προσωπικότητά του. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι έμφυτα,

να αΠΟΚτΊ1θηκαν δηλαδή είτε μέσω της διαδικασίας της κληρονομικότητας είτε να

είναι απλώς βιολογικές ή και εξελικτικές ιδιότητες του κάθε ατόμου, ή μπορεί να

είναι επίκτητα, να είναι δηλαδ11 προϊόντα περιβαλλονΤΙΚ11ς επίδρασης, κυρίως

αποτέλεσμα της διαδικασίας της μάθησης.

Κληρονομικά 11 και βιολογικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία δεν μπορεί

να επηρεάσει ούτε το άτομο, ούτε το περιβάλλον του, ενώ αντίθετα αυτά οριοθετούν

τη συμπεριφορά του ατόμου τόσο σε γενικά όσο και σε ειδικά πλαίσια. Είναι όλες

εκείνες οι έμφυτες 11 φυσικές ικανότητες, οι κληρονομικές καταβολές, η σωμαΤΙΚ11

διάπλαση και κατάσταση υγείας στην έκταση που καθορίζονται ή επηρεάζονται

γενετικά, η νοηΤΙΚ11 ικανότητα στην ίδια έκταση κλπ.

Επίκτητοι προσωπικοί παράγοντες, αντίθετα, είναι εκείνοι που αποτελούν

εξελίξιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου και που διαμορφώθηκαν από την

επενέργεια του περιβάλλοντος ή την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και των

γενετικών συντελεστών. Φαίνεται εδώ η σπουδαιότητα της σχέσης των επίκτητων

χαρακτηριστικών με τους εξωατομικούς παράγοντες που αναλύονται παρακάτω,

αφού ο ρόλος των τελευταίων στη διαμόρφωση των πρώτων είναι αδιαμφισβ11τητος.

Ποιοι ακριβώς από τους ατομικούς παράγοντες συντελούν περισσότερο στην επιτυχία

11 αποτυχία του μαθητή, είναι σημείο αμφιλεγόμενο και αντικείμενο έρευνας.

Παρώθηση

Έχει μελετηθεί η επίπτωση που έχουν στην επίδοση του μαθητή η ηλικία, η

νοημοσύνη, η σωματική διάπλαση, οι ενασχολ11σεις, τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις κλπ.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ρόλο που παίζει η παρώθηση στην αποτυχία του

μαθητΊ1, αφού η έλλειψη παρώθησης οδηγεί μαθηματικά σε αρνηΤΙΚ11 προδιάθεση

απέναντι στο αντικείμενο σπουδών ή σε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η παρώθηση

δεν είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας έμφυτο, αλλά περιστασιακός κυρίως

παράγων που 11 υπάρχει ως στοιχείο θετικό στο μαθητΊ1 και διευκολύνει την

προσπάθειά του για καλύτερη μάθηση και υψηλότερη επίδοση 11 δεν υπάρχει, 11
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μάλλον μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορους βαθμούς στην κάθε κατάσταση μάθησης

και αξιολόγησης. Πώς ακριβώς διαμορφώνεται η παρωθηΤΙΚ11 κατάσταση και ποιων

κιν11τρων είναι αποτέλεσμα, είναι δύσκολο να πραγματευτούμε στην παρούσα

εργασία. Οπωσδ11ποτε όμως πρέπει να τονιστούν δύο πράγματα ιδιαίτερα σημαντικά.

Πρώτον, η παρώθηση του μαθηΤΙ1 επιτυγχάνεται από συνδυασμό ενός απέραντου

αριθμού στοιχείων, από τα οποία τα περισσότερα δεν ελέγχονται από το μαθητι1.

Είναι λίγα δηλαδή εκείνα για τα οποία είναι υπεύθυνος ο μαθητής και τα οποία

μπορεί να ελέγξει. Ακόμη, τα στοιχεία που οδηγούν στην παρώθηση είναι διάφορα

από μαθητή σε μαθηΤΙ1, όπως υπαγορεύεται από τη «θεωρία της ενίσχυσης».

Δεύτερον, η διάρκεια της παρώθησης μπορεί να είναι μεγάλη 11 μικρή. Η συμβολ11 της

παρώθησης διαρκείας είναι οπωσδήποτε σημαντικότερη στην προσπάθεια για

μάθηση, αλλά και η της βραχύχρονης είναι σημανΤΙΚ11 στις καταστάσεις αξιολόγησης.

Η αποτυχία είναι αποτυχία, ανεξάρτητα από τους λόγους που την προκαλούν.

Όμως τα αίτια της αποτυχίας ενός μαθητή είναι σημαντικό στοιχείο αναφορικά με τα

μέτρα που πρέπει να ληφθούν σαν συνέπεια της αποτυχίας. Εδώ βέβαια είναι

σημαντικό να τονίσουμε τη διαφορά της αποτυχίας λόγω οποιωνδήποτε άλλων αιτιών

από την αποτυχία λόγω αδιαφορίας του μαθητή του ίδιου (παρότι και η αδιαφορία

προέρχεται από την έλλειψη παρωθητικών στοιχείων). Ανεξάρτητα απ' το ότι και για

την αδιαφορία του μαθηΤΙ1 μπορεί να ευθύνονται άλλοι και τις περισσότερες φορές

αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι θεωρούμε σκόπιμο να διαχωρίζονται

θεωρητικά τουλάχιστον αυτές οι δύο καταστάσεις.

Ωριμότητα

Η Καλαντζ11 (1982) αναφέρεται στην ωριμότητα των παιδιών της προδημΟΤΙΚ11ς

και δημοτικής βαθμίδας και στη μεγάλη επίπτωση που έχει στην αποτυχία των

παιδιών. Παρουσιάζει μάλιστα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 1974-75

ποσοστό 8,3% των μαθητών της Α' Δημοτικού απορρίφθηκαν, το 1975-76 το 7,9%

και το 1976-77 το 7,7%, στοιχεία που μεταξύ άλλων δείχνουν ότι τα παιδιά που

μπαίνουν στο σχολείο «δεν ξεκινούν όλα με τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας». Ο

Γιαwίκος (1982) ερεύνησε το ίδιο πρόβλημα στα δημοτικά σχολεία τεσσάρων νομών

της Πελοπονν11σου αναζητώντας τα ποσοστά απόρριψης των μαθητών ανά τάξη.

Διαπίστωσε ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό απορριπτομένων μαθητών

παρουσιαζόταν στην Α' τάξη. Ακόμη πιο σημαντικό, διαπίστωσε ότι απ' τους
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απορριπτόμενους αυτούς της πρώτης τάξης η πλειοψηφία 11ταν παιδιά που γράφτηκαν

στην πρώτη σε ηλικία 5,5 ετών, ενώ σ' εκείνα που γράφτηκαν κανονικά το ποσοστό

απόρριψης κιν11θηκε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ακόμη, ο Σιακαλλής (1980) αναφέρεται σε μια ξένη έρευνα με την οποία

διαπιστώθηκεότι σε ένα δείγμα 17.000 παιδιών αυτά που γράφτηκαν πρόωρα

(πενταμισάρια) στην πρώτη δημοτικού είχαν αισθητά χαμηλότερη επίδοση από

εκείνα που μπήκαν κανονικά. Φαίνεται λοιπόν ότι η ωριμότητα για μάθηση, όπως

αντανακλάται σε βαθμό ετοιμότητας που προέρχεται από την εξέλιξη και εκφράζεται

σε χρονολογική ηλικία σε αδρά βέβαια πλαίσια, παίζει σημαντικό ρόλο στην

αποτυχία. Γι' αυτό εξάλλου και σε άλλες χώρες (Γερμανία και Σουηδία για

παράδειγμα) δίνεται τεστ ωριμότητας πριν τα παιδιά γίνουν δεκτά να φοιτήσουν στην

πρώτη δημοτικού.

Νοημοσύνη

Το χαρακτηριστικό που έχει μελετηθεί περισσότερο διεθνώς αναφορικά με το

θέμα της αποτυχίας είναι η νοημοσύνη και η σχέση της με τη σχολική επίδοση είναι

το κεντρικό ενδιαφέρον πληθώρας ερευνών. Από κάθε πλευρά διαπιστώνεται υψηλή

συσχέτιση μεταξύ νοημοσύνης και σχολΙΚ11ς επίδοσης. Την άμεση επίδραση της

νοημοσύνης στη σχολική επίδοση διαπιστώνουν με έρευνές τους στον ελληνικό χώρο

και οι Πετρουλάκης (1967) και ΤσαΚΡ11ς (J970). Ακόμη ο Αλεξόπουλος (1983)

ερεύνησε τη δυνατότητα πρόβλεψης της σχολΙΚ11ς αποτυχίας 11 επιτυχίας με βάση την

επίδοση σε τεστ γενικής νοημοσύνης (WISC-R) και διαπίστωσε αρκετά υψηλ11

συσχέτιση μεταξύ επίδοσης στο τεστ και επίδοσης στις πανελλήνιες εξετάσεις στις

οποίες έλαβαν αργότερα μέρος τα υποκείμενα της έρευνάς του.

Εκείνο που δημιουργεί τη μεγαλύτερη διαμάχη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για

ερμηνεία της σχέσης αυτής, είναι η προέλευση της νοημοσύνης διαμορφώνεται υπό

την επίδραση γενετικών παραγόντων ή περιβαλλοντικών; Επέκταση πάνω στη

διαμάχη αυτή, είναι αδύνατη στην παρούσα εργασία. Ωστόσο όπως επισημαίνουν

αρκετοί ερευνητές, φαίνεται ότι η νοημοσύνη διαμορφώνεται και εξελίσσεται με την

αλληλεπίδραση κάποιων κληρονομικών καταβολών με τις περιβαλλοντικές

παραμέτρους. Με εξαίρεση τους ακραίους «γενετιστές» (η νοημοσύνη είναι γενετικό

χαρακτηριστικό) και τους ακραίους «περιβαλλοντιστές» (αντίθετα είναι επίκτητο
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χαρακτηριστικό), η μέση οδός που διατυπώθηκε παραπάνω, φαίνεται ότι συγκεντρώ

νει τη μεγαλύτερη υποστΊιριξη και την ευρύτερη αποδοχι1.

Ο Κοντονάτσιος (Ι 983), σε μια έρευνα που έκανε με υποκείμενα μαθητές του

νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, διαπίστωσε σημανΤΙΚΙ1 διαφορά (υπεροχή)

νοημοσύνης των παιδιών της πόλης από τα παιδιά του χωριού, διαφορά μάλιστα η

οποία αυξανόταν από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Σε μια άλλη έρευνά του πάλι ο

Κοντονάτσιος (1982) διαπίστωσε ότι στο δείγμα που χρησιμοποίησε από παιδιά 4-5

ετών, ο δείκτης νοημοσύνης των παιδιών των ανώτερων κοινωνικών τάξεων ήταν

υψηλότερος από το δείκτη των παιδιών των κατώτερων τάξεων.

Αν η νοημοσύνη είναι συνάρτηση μιας ατέλειωτης σειράς περιβαλλοντικών

παραγόντων, όπως κοινωνΙΚ11 τάξη, ύψος εσόδων, μορφωτικό επίπεδο γονέων και

ευρύτερου περιβάλλοντος, αριθμός παιδιών στην οικογένεια, τόπος διαμον11ς,

ποιότητα διατροφής, προγεννητικές συνθήκες, κλιματολογικές συνθήκες,

συμπεριφορά γονέων στο παιδί, φιλοδοξίες γονέων, στάση παιδιών απέναντι στη ζωή

κλπ. και αν όπως φαίνεται η αποτυχία είναι συνάρτηση και της νοημοσύνης, τότε

συνάγεται εύκολα ότι η αποτυχία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δράσης των

κοινωνικών αυτών παραγόντων. Η διάσταση αυτΊΙ όμως του θέματος συζητιέται

εκτενέστερα παρακάτω.

Αυτοαντίληψη

Μια όψη της προσωπικότητας του ατόμου, της οποίας η σχέση με την επίδοσ11

του γενικά και την αποτυχία ειδικά έχει μελετηθεί σε μεγάλη έκταση, είναι η

αυτοαντίληψη του ατόμου, η εικόνα που το άτομο το ίδιο σχηματίζει για τον εαυτό

του και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται αυτή την εικόνα. Πάμπολλες έρευνες έχουν

δείξει υψηλΙ1 συσχέτιση μεταξύ επιπέδου αυτοαντίληψης και επίδοσης του μαθητή.

Στον ελληνικό χώρο πολύ ενδεικτική είναι η έρευνα του ΦλουΡ11 (Ι 983), που έδειξε

ότι όσο πιο θεΤΙΚΙ1 είναι η αυτοαντίληψη του μαθητΊΙ, τόσο υψηλότερη είναι η

επίδοσή του και στα μαθΙ1ματα και αντίθετα.

Φύλο

Ακόμη και το φύλο του μαθητή θεωρείται ότι παίζει 'σημαντικό ρόλο στην

επίδοσή του, αν και τα' αποτελέσματα των ερευνών είναι μάλλον αλληλοσυγκρουό

μενα. Η έρευνα του Παπακωνσταντίνου (Ι 98 Ι) δείχνει μια σημαντική διαφοροποίηση
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της επίδοσης των αγοριών από των κοριτσιών, κάτι που για άλλες περιπτώσεις οι

Λόμπαν (198 J) και Ματσαγγούρας (1982) αποδίδουν σε περιβαλλοντικούς

παράγοντες. Σ' ένα τεστ γενικών μαθηματικών μεταξύ 4.900 πρωτοετών φοιτητών

κολεγίου ο Hashway (Ι981) διαπίστωσε ότι σε άλλες διαστάσεις υπερτερούσαν τ'

αγόρια και σε άλλες υπερτερούσαν τα κορίτσια, ενώ οι διαφορές στη διασπορά που

δικαιολογ11θηκαν από τη διαφορά φύλου 11ταν ασ11μαντες. Αυτό σημαίνει, ότι όταν τ'

αγόρια αποδίδουν διαφορετικά από τα κορίτσια, η διαφορά πρέπει ν' αναζητηθεί όχι

στο φύλο, αλλά σε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό.

Αντίθετα οι επιδόσεις στο SAΤ, σε εθνικό επίπεδο Η.π.Α., των μαθητών του

λυκείου φέρουν τους άρρενες να προηγούνταιτων θηλέων σταθερά στο μαθηματικό

τμήμα κατά 25-30 μονάδες στις 800. Ακόμη πιο σημανΤΙΚ11 υπεροχή των αγοριών

έδειξε μια άλλη πανεπιστημιακή έρευνα (Benbow 1981), κατά την οποία από 10.000

θεωρούμενα ταλαντούχα παιδιά, που είχαν πάρει τα ίδια μαθ11ματα, το 27,8% των

αγοριών είχε επίδοση άνω του 600 (στην κλίμακα 200 έως 800), ενώ κανένα κορίτσι

δεν πέρασε το 600! Η δραμαΤΙΚ11 αυτΊ1 διαφορά αποδόθηκε στην έλλειψη

«μαθηματικής ικανότητας» από πλευράς των κοριτσιών του δείγματος. Οπωσδήποτε

το θέμα έχει πολλές αμφιλεγόμενες διαστάσεις και η απομόνωση του φύλου ως

ανεξάρτητΊις μεταβλητής στον έλεγχο της επίδοσης είναι από τρομακτικά δύσκολη

έως αδύνατη.

Απόκλιση από το «φυσιολογικό»

Κάθε απόκλιση, μόνιμη 11 πρόσκαιρη, από το φυσιολογικό για τη συγκεκριμένη

κοινωνία 11 ακόμη για τη συγκεκριμένη σχολική ομάδα μπορεί να γίνει αιτία

αποτυχίας, αφού αποστρακίζει την προσΟχ11 του μαθητΊ1 από την εργασία του στα

προβλ11ματα που νομίζει ότι έχει, ή ακόμα του δημιουργεί σοβαρά πραγματικά

ψυχολογικά προβλ11ματα. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι οι μαθητές με

«πρώιμη σωματική ανάπτυξη» (11 σωμαΤΙΚ11 καθυστέρηση αντίθετα), οι μαθ11τριες με

τΊιν «πρώιμη εμμηνόρροια» κλπ., που ενώ δεν υστερούν, υποαποδίδουν και φυσικά

αποτυγχάνουν.

Χωρίς να είναι απόκλιση αλλά γενΙΚ11 κατάσταση, η ιδιορρυθμία τΊις εφηβικής

ηλικίας στο σωματικό, ψυχολογικό, συναισθηματικό, κοινωνικό κλπ. τομέα πολλές

φορές προκαλεί υποαπόδοση και αποτυχία. Ίδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα

ειδικά προβλ11ματα που αντιμετωπίζουν μερικές ειδικές κατηγορίες μαθητών.
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Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι εργαζόμενοι μαθητές, οι οποίοι κατά

ανεπίσημες στατιστικές αντιστοιχούσαν τη δεκαετία του '80 στο 7% του εργατικού

δυναμικού (σημειώνεται ότι είναι ακαθόριστο το ποσοστό αυτό αφού δεν είναι πάντα

γνωστός ο αριθμός των μαθητών που προσφέρουν εργασία κάτω από διάφορες

εργασιακές σχέσεις και ιδιαίτερα εκείνων που είναι κάτω από το όριο των Ι 4 ετών

που η εργασία απαγορεύεται από το νόμο), στους οποίους το ποσοστό αποτυχίας

είναι συγκριτικά πολύ υψηλότερο από τους μη εργαζόμενους μαθητές.

Μια επέκταση της συζΙ1τησης για μορφές απόκλισης, πρέπει να συμπεριλάβει

και τα πραγματικά «ειδικά παιδιά», τόσο εκείνα που παρουσιάζουν κάποιας μορφ11ς

υστέρηση, όσο κι εκείνα που θεωρούνται ταλαντούχα. Όμως το θέμα αυτό είναι

ιδιαίτερα πλατύ και αρκετά «έξω» από τους σκοπούς και τις δυνατότητες της

παρούσας εργασίας.

Κίνητρο για αποφυγή επιτυχίας και εξεταστικό άγχος

Ειδικές ακόμη περιπτώσεις αιτίων αποτυχίας που εντάσσονται σ' αυτήν την

κατηγορία, στους ατομικούς παράγοντες, έχουν κατά καιρούς ερευνηθεί και

μελετηθεί. Μια τέτοια περίπτωση συζητά η HorneI" (1975) η οποία εντάσσοντας τη

θέση της στα πλαίσια του άγχους για τ' αποτελέσματα της προσπάθειας, προτείνει

τον όρο κίνητρο για αποφυγή επιτυχίας, για να εκφράσει τη διαπίστωσΙ1 της ότι πολλά

άτομα και μάλιστα ιδιαίτερα ικανά, αποφεύγουν την επιτυχία (που ουσιαστικά οδηγεί

στην αποτυχία) από φόβο μΙ1πως δεν αποδώσουν όσο επιθυμούν.

Η συζήτηση αυτή μπορεί να επεκταθεί και στις καταστάσεις εκείνες αξιολόγησης

στις οποίες το εξεταστικό άγχος οδηγεί και καλούς μαθητές σε πραγματική αποτυχία.

Το ισχυρό εξεταστικό άγχος βέβαια είναι μια παθογεν11ς κατάσταση, η οποία

αναπτύσσεται από συνδυασμό παραγόντων προσωπικών και σχολικών. Το γνωστό

«κυνΙ1γι του βαθμού», που έχει γίνει καθημερινή πράξη στη μαθητική, αλλά και

οικογενειαΚ11 ζωΊΙ, περισσότερο επιζΙ1μιο είναι παρά ωφέλιμο και η τελΙΚΙ1 επενέργειά

του πιο πολύ στην αποτυχία οδηγεί παρά στην επιτυχία.

Χωρίς τη φιλοδοξία να εξαντλΙ1σουμε σε μια τόσο σύντομη εργασία τους

ατομικούς παράγοντες που οδηγούν στην αποτυχία πολλούς μαθητές, δώσαμε μια

εικόνα του πλάτους του φάσματος στο οποίο μπορεί να φτάνουν οι παράγοντες αυτοί.

Αν τώρα λάβουμε υπόψη ότι η επενέργεια των ατομικών αυτών παραγόντων

πολλαπλασιάζεται κατά την αλληλεπίδρασΙ1 τους με τους εξωατομικούς παράγοντες,
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που θα συζητηθούν παρακάτω, τότε το πλάτος αυτό ευρύνεται σε απρόβλεπτες

διαστάσεις.

4.2.2. Εξωατομικοί παράγοντες

Η επίδοση του μαθητΊ1 και κατ' επέκταση η αποτυχία, επηρεάζεται σε

αποφασιστικό βαθμό από δυνάμεις ή καταστάσεις που έχουν αφετηρία το περιβάλλον

του. Μπορεί να προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, που είναι η

οικογένειά του πρώτα σε συνδυασμό με το σχολείο αργότερα, 11 από το ευρύτερο

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του. Στο τελευταίο μάλιστα δίνεται ιδιαίτερα

μεγάλη έμφαση σ11μερα και η έμφαση αυτή αντικατοπτρίζεται στη γιγάντωση των

οικολογικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και στη σημασία που δίνεται στην

περιβαλλονΤΙΚ11 εκπαίδευση.

Είναι ευνόητο, ότι το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού επενεργεί μέσα από τις

ιδιαίτερες διαστάσεις της κοινωνΙΚ11ς οργάνωσης και δομής, όπως είναι το

οικονομικοεπαγγελματικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, η κοινωνΙΚ11 και

διοικηΤΙΚ11 οργάνωση, η γεωγραφΙΚ11 δομ11 κλπ., στοιχεία τα οποία οριοθετούν και την

προέλευση των μαθητών. Τα στοιχεία αυτά έχουν μελετηθεί ευρύτατα, αν και ίσως

όχι αρκετά, σε μια προσπάθεια στοιχειοθέτησης των παραμέτρων, που καθορίζουν τις

ευκαιρίες για μάθηση και στη συνέχεια τις πιθανότητες για επιτυχία ή όχι επίδοση

στη διαδικασία σχολΙΚ11ς αξιολόγησης.

4.2.2.1. Οικογένεια και κοινωνία

Η σχέση της οικογένειας με τη σχολική επίδοση θα μελετηθεί εκτενέστερα

παρακάτω και εδώ θα γίνει μια σύντομη αναφορά. Η οικογένεια, το οικογενειακό

περιβάλλον γενικότερα, είναι σημαντική πηγή εξωατομικών παραγόντων, δεδομένου

ότι μέσα σ' αυτΊ1ν διαμορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

του ατόμου. Σε γενικές γραμμές, το οικογενειακό περιβάλλον επενεργεί στη

διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου, που επηρεάζει την επαγγελμαΤΙΚ11 και

γενΙΚ11 του ανάπτυξη κατά δύο τρόπους: συνειδητά και μη συνειδητά. Και οι δύο

τρόποι μπορεί να είναι άμεσοι 11 έμμεσοι. Συνειδητά τα μέλη της οικογένειας και

κυρίως τα μέλη εκείνα που ελέγχουν τον τρόπο ζω11ς του ατόμου και που κατά κύριο

35



λόγο είναι οι γονείς, επηρεάζουν την ανάπτυξΙ1 του μέσω των προσδοκιών τους, των

επιθυμιών τους, των ευκαιριών για σπουδές που προσφέρουν, των κατευθύνσεων και

αρχών που προσπαθούν να δώσουν κλπ.

«Μη συνειδητά» το επηρεάζουν με την οικονομΙΚ11 τους κατάσταση, με το

πολιτιστικό τους επίπεδο, με το επίπεδο μόρφωσΙ1ς τους, με το είδος των σπουδών

που έχουν κάνει, με το επάγγελμά τους, με τον τρόπο ζωΙ1ς τους, με τις αξίες που

προωθούν και ιδιαίτερα τις επαγγελματικές, με το πρότυπο γενικά που προσφέρουν οι

ίδιοι. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη σημασία της συμπεριφοράς των γονέων

προς τα παιδιά τους κατά τα πρώτα έτη της ανάπτυξΙ1ς τους, στις εμπειρίες γενικά που

δοκιμάζουν τα παιδιά της πρώιμης παιδΙΚΙ1ς ηλικίας (Δημητρόπουλος, 1984).

Οι γονεϊκές ενέργειες που φαίνεται να έχουν τις πιο αρνητικές συνέπειες στη

σχολΙΚ11 επίδοση των παιδιών τους είναι εκείνες που προκύπτουν από χαμηλές

προσδοκίες για το μέλλον του παιδιού, οι τιμωρίες, οι ειρωνείες, οι προσβολές, η βία

και γενικά οι ενέργειες που εκφράζουν απόρριψη του παιδιού. Στην κατηγορία αυτή

ανήκουν και οι ενέργειες που αφαιρούν από το παιδί την ευθύνη για τον έλεγχο της

δΙΚΙ1ς του ζωΙ1ς ή του επιρρίπτουν ευθύνες που δεν έχει (Γεωργίου, 2000).

Την κοινωνία, αποτελεί στην ουσία το ευρύτερο περιβάλλον, έμψυχο και μη,

μέσα στο οποίο κινούνται όλοι οι υπόλοιποι φορείς που επηρεάζουν το άτομο στην

ανάπτυξή του. Οι φορείς αυτοί όχι μόνο δρουν μέσα στα συγκεκριμένα για μια

κοινωνία πλαίσια, αλλά έμμεσα ή άμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, παίρνουν απ' αυτό

το περιβάλλον κατευθύνσεις, κανόνες λειτουργίας. Με άλλα λόγια, το ευρύτερο

κοινωνικό σύνολο καθορίζει τη φιλοσοφία και την πολΙΤΙΚ11 που υλοποιείται στην

οικογένεια και στο σχολείο, καθορίζει το οικονομικό σύστημα που θα

χρησιμοποιηθεί, όπως και το πολιτιστικό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί για τα

μέλη της.

Το οικονομικό σύστημα, η οικονομΙΚ11 διάσταση μιας κοινωνίας, είναι ίσως ο

ισχυρότερος κοινωνικός παράγων, δεδομένου ότι αυτός στην ουσία είναι η

καθοριστική δύναμη στη χάραξη πολλών μορφών πολΙΤΙΚ11ς και επηρεάζει συνεπώς

άμεσα αποφάσεις και πρακτικές, τόσο της πολιτείας της ίδιας όσο και των μελών της.

Το οικονομικό σύστημα, κυρίως στη διάσταση της αγοράς εργασίας, δημιουργεί

δεσμευτικές καταστάσεις και απαΙΤ11σεις τις οποίες τα μέλη της κοινωνίας δεν

μπορούν να αγνοήσουν. Η οικονομία με την αγορά εργασίας είναι οι πανίσχυρες
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πρακτικές διαστάσεις της κοινωνίας, στην πίεση των οποίων ανισχυροποιείται κάθε

άλλος παράγων.

Μια άλλη σπουδαία διάσταση του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι η πολιτισΤΙΚ11

προσπάθεια που γίνεται στο περιβάλλον αυτό. Εκείνο που κάνει οικονομικά

ισοδύναμες κοινωνίες και οικονομικά ισοδύναμα άτομα ακόμη, να διακρίνονται

μεταξύ τους, είναι το πολιτιστικό τους επίπεδο. Αυτό το επίπεδο επηρεάζει κάθε όψη

της συμπεριφοράς των ατόμων και ιδιαίτερα την επαγγελματικι1.

4.2.2.2. Το Σχολείο

Μετά την οικογένεια, το σχολείο είναι ο φορέας που έχει τη μακρότερη και

σημαντικότερη συνεχή επαφή με το παιδί. Εί-ναι επόμενο συνεπώς η επίδραση του

στην εξέλιξη του ατόμου να είναι ιδιαίτερα αποφασιστική, κυρίως μέσω της ύλης που

το σχολείο διδάσκει, των αξιών που προωθεί, των προτύπων που προσφέρει, των

κατευθύνσεων στις οποίες δίνει έμφαση και αίγλη, της μεθοδολογίας που

χρησιμοποιεί, των καταστάσεων μάθησης που επινοεί, των εξωσχολικών

δραστηριοτήτων που οργανώνει, των παρωθητικών καταστάσεων που αναπτύσει

κλπ.

Στο χώρο του σχολείου είναι πολλές οι "ειδικές εστίες" παραγόντων που

μπορούν να οδηγήσουν το μαθητή στην αποτυχία. Με κάποιον κίνδυνο

υπεργενίκευσης, μπορούμε να εντάξουμε τις εστίες αυτές σε ομάδες που έχουν την

αφετηρία τους (1) στα υλικά, στα μέσα και γενικά στην υποδομή που αξιοποιεί το

σχολείο, (2) στη διδακτική μεθοδολογία και πράξη που χρησιμοποιείται στο σχολείο,

(3) στη σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών, μαθητών και σχολείου γενικότερα και

φυσικά στη συμπεριφορά όλων αυτών των ενεργών συνόλων, (4) στο γενικότερο

σχολικό περιβάλλον, (5) στην επίσημη ειδική και γενική εκπαιδευτική νομοθεσία,

καθώς και στις ανεπίσημες πρακτικές και νοοτροπίες, και (6) στη σχολική

αξιολόγηση την ίδια. Όλες οι παραπάνω εστίες, σε ατομική επίδραση ή σε συνδυα

σμό, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επίδοση του μαθητή και συνεπώς προκαλούν

την επιτυχία ή την αποτυχία του, αφού απ' αυτές εξαρτάται το επίπεδο μάθησης που

επιτυγχάνει ο μαθητής ή η συμπεριφορά του προς το σχολείο και τον εαυτό του, τόσο

κατά τις διαδικασίες μάθησης όσο και στις καταστάσεις αξιολόγησης.
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1. Η υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό

Τα υλικά, τα μέσα, το προσωπικό και γενικά η υλικοτεχνική υποδομή που

χρησιμοποιεί το σχολείο (όπως π. Χ κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, γυμναστή

ρια, διδακτικά βιβλία, εποπτικά μέσα διδασκαλίας κλπ) , παίζουν καθοριστικό ρόλο

στην επιτυχία του έργου του σχολείου και στη συνέχεια στην απόδοση του μαθητή.

Μέσα από την υλικοτεχνική υποδομή για τη διατήρηση της εκπαιδευτικής ανισότη

τας, η οποία εκφράζεται στην έλλειψη κατάλληλων ευκαιριών (ίδιες ευκαιρίες =
ανισότητα ή αλλιώς : ανισότητα μέσω της πλασματικής ισότητας). Παραδείγματα

συντελεστών αποτυχίας από αυτήν την περιοχή είναι οι πληθωρικές τάξεις, οι κακές

αίθουσες, οι ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί, η έλλειψη εργαστηρίων, τα απαράδεκτα

βιβλία, τα μακρινά σχολειά (υπάρχουν σήμερα δημοτικά στα οποία για να φτάσουν

τα παιδιά ξοδεύουν 4 ώρες την ημέρα κι υπάρχουν πολλά γυμνάσια μακριά από τον

τόπο των παιδιών. Για τα λύκεια ούτε λόγος).

Αναφορικά με τη σχέση της επίδοσης με το μέγεθος της τάξης (αριθμός

μαθητών) , μια πολύ καλά οργανωμένη έρευνα( Carrington 1983) έδειξε ότι οι

μαθητές στις ολιγομελείς τάξεις αποδίδουν σταθερά υψηλότερα από τους μαθητές

των πολυπληθών τάξεων. Όμως ο Ζύμαρης (1983) μελέτησε την επίπτωση που έχει

στην επίδοση των μαθητών στην Α' και ΣΓ τάξη του γυμνασίου η οργανικότητα του

δημοτικού σχολείου προέλευσης (1/θ-2/θ σε αντίθεση με πολυθέσιο ) και δεν

διαπίστωσε σημαντική διαφορά επιδόσεων.

Οι επιπτώσεις που έχουν οι παράγοντες που συζητιούνται εδώ στην αποτυχία

των μαθητών, καταδεικνύονται από έρευνες που έγιναν πάνω στο θέμα, κυρίως στο

εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα ο Ματσαγγούρας (1982),

διερευνώντας τη διαφορά της επίδοσης των αγοριών από τα κορίτσια στα μαθηματικά

και στα ελληνικά, διαφορά πιστοποιημένη από πολλές έρευνες στο εξωτερικό και την

Ελλάδα, διαπιστώνει ότι η διαφορά αυτή προέρχεται λιγότερο από κληρονομικούς

παράγοντες και περισσότερο από περιβαλλοντικούς, ένας σημαντικός από τους

οποίους είναι τα ίδια τα διδακτικά βιβλία. Ανάλογες είναι και οι θέσεις, σε γενικότερα

πλαίσια συζήτησης της διαμόρφωσης της νοοτροπίας, των φιλοδοξιών, των ενδιαφε

ρόντων, των αξιών κλπ., στα κορίτσια, που διατυπώνονται από την Λόμπαν (1981):

ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης βρίσκεται στα σχολικά βιβλία.
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2. Η διδακτική μεθοδολογία

Η διδαΚΤΙΚ11 μεθοδολογία είναι σημαντικότατος παράγων αφού μέσα απ' αυΤ11ν

μεταφέρεται στο μαθηΤ11 η γνώση και το πνεύμα που η πολιτεία επιθυμεί ν'

αΠΟΚΤ11σει ο μαθηΤ11ς. Μέσα από τη μεθοδολογία εξασφαλίζεται ή όχι η ισότητα στις

εμπειρίες μάθησης στο σχολικό χώρο, η προσαρμογ11 στο επίπεδο δυνατοτήτων του

κάθε παιδιού, η εξατομίκευση. Λανθασμένη συνεπώς διδαΚΤΙΚ11 μεθοδολογία οδηγεί

αναμφίβολα σε μειωμένη επίδοση του μαθητή και σε αποτυχία.

3. Οι ανθρώπινες σχέσεις

Το σχολείο έχει πάψει σ11μερα να είναι χώρος στον οποίο κάποια «αυθεντία» της

γνώσης, ο δάσκαλος, προσπαθεί να μεταδώσει απλές γνώσεις σ' έναν παθητικό

δέκτη, το μαθηΤ11. Σήμερα και η αυθεντία του δασκάλου αμφισβητείται, αφού ο

δάσκαλος αδυνατεί εκ των πραγμάτων να είναι αυθεντία και ο παθητικός ρόλος του

μαθητή έχει απορριφθεί τόσο το μαθηΤ11 τον ίδιο όσο κι απ' την ψυχοπαιδαγωγΙΚ11.

Το σχολείο σΙ1μερα πρέπει να θεωρείται ως ένα δυναμικό πεδίο αλληλενέργειας

δυνάμεων στο οποίο δρουν ενεργά και ισοδύναμα όλα τα συμμετέχοντα μέρη: ο

μαθητής, ο δάσκαλος, η υποδομή, το περιβάλλον. Στο επίπεδο αυτό, οι ανθρώπινες

σχέσεις και οι δυναμικές των ομάδων παίζουν σημαντικό ρόλο, ίσως σημαντικότερο

απ' την απλή διαδικασία μετάδοσης κάποιων γνώσεων. Λανθασμένες σχέσεις και

λανθασμένες δυναμικές προκαλούν αρνητικές ροπές που οδηγούν αναπόφευκτα στην

αλυσίδα «αδιαφορία ---t άρνηση ---t αντίδραση», της οποίας φυσικά ο τελευταίος

κρίκος, η κατάληξη, είναι πάντα η αποτυχία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από μέρους του εκπαιδευτικού στη συμπεριφορά

του προς το μαθηΤ11. Ο μαθητής σπάνια δέχεται και υιοθετεί, αυτά που λέμε ότι

«πρέπει» να κάνει. Αντίθετα, μιμείται το δάσκαλο 11 αντιδρά στο δάσκαλο. Αν ο

τελευταίος δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μίμηση, ο μαθηΤ11ς θ' αναζηΤ11σει

«μοντέλο» συμπεριφοράς σ' άλλη πηγ11: στη τηλεόραση, στη γειτονιά, στο γ11πεδο,

στον κινηματογράφο κλπ. Η θεωρία «κοινωνικής μάθησης» δίνει ιδιαίτερη έμφαση

στο θέμα αυτό. Η θέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν λάβουμε υπόψη μας το

ρόλο του σχολείου ως φορέα διαμόρφωσης συμπεριφοράς και προσωπικότητας

κυρίως κι όχι χώρου και μέσου μετάδοσης πληροφοριών.
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4. Σχολικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το σχολικό, το εκπαιδευτικό γενικότερα περιβάλλον

αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη διαδικασία παρώθησης του μαθητΊ1 για μάθηση.

Το σχολικό περιβάλλον είναι ένα σύνολο παραγόντων και παραμέτρων, που

συνθέτουν το «σχολικό κλίμα» μέσα απ' το οποίο ο μαθητΊ1ς παρωθείται για

συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης και παραγωγ11ς 11 απωθείται προς την αδιαφορία

και την αντίδραση που οδηγούν μονοδρομικά στη μείωση της απόδοσης. Και βέβαια

συνηθίζουμε να λέμε ότι κάποιοι μαθητές έχουν χαμηλ11 απόδοση εξαιτίας της δΙΚ11ς

τους αδιαφορίας, αλλά ίσως θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε στην ιδέα ότι γι' αυτΊ1

την αδιαφορία του μαθητΊ1 μπορεί να ευθύνεται το ίδιο το σχολικό περιβάλλον (μαζί

με διάφορους άλλους παράγοντες φυσικά).

Κάθε στοιχείο, με το οποίο ο μαθητής, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, έρχεται σε

επαφ11 στο σχολείο 11 επηρεάζεται απ' αυτό αποτελεί διάσταση του σχολικού

περιβάλλοντος. Σε περιορισμένα κάπως πλαίσια συζήτησης του θέματος ο Ebel

(1980) προτείνει τα εξής ως ουσιαστικά στοιχεία του σχολικού περιβάλλοντος: 1)

ικανοί και ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί, 2) επάρκεια μέσων, 3) αποτελεσματικό

σύστημα ενίσχυσης της προσπάθειας για μάθηση και 4) το παράδειγμα άλλων

επιτυχημένων μαθητών.

5. Εκπαιδευτική νομοθεσία

Όσο και αν δε φαίνεται για τους πολλούς η αμεσότητα της σχέσης μεταξύ

εκπαιδευΤΙΚ11ς νομοθεσίας και σχολικής προσπάθειας και επίδοσης, η σχέση αυτΊ1

είναι καθοριστική, αφού με βάση την εκπαιδευτική νομοθεσία, μ' όποιον τρόπο κι αν

εκφράζεται, από νόμο μέχρι εγκύκλιο προϊσταμένου: 1) καθορίζεται το

ουσιαστικότερο μέρος της καθημερινής σχολικής πράξης, 2) διαμορφώνονται η

εκπαιδευΤΙΚ11 νοοτροπία και οι ανεπίσημες πρακτικές τόσο των εκπαιδευτικών όσο

και των μαθητών αλλά και των γονέων, 3) νομιμοποιούνται αμέτρητες παιδαγωγικές

ψυχολογικές αυθαιρεσίες και παρακωλύονται φιλότιμες και προοδευτικές τάσεις και

διαθέσεις στον εκπαιδευτικό χώρο, μέσα από την αποθάρρυνση κάθε μη

προβλεπόμενης προσπάθειας και 4) οριοθετείται το πλαίσιο της διαδικασίας σχολικής

αξιολόγησης και στη συνέχεια της επίδοσης των μαθητών.

Ουσιαστικά, η εκπαιδευτική νομοθεσία στην Ελλάδα καθορίζει σε ασφυκτικό

βαθμό τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στο σχολείο και οι πρωτοβουλίες που του
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αφ11νει είναι πολύ περιορισμένες. Ως γενικά παραδείγματα άμεσης επίδρασης της

νομοθεσίας στην αποτυχία αναφέρονται ο καθορισμός της ηλικίας εισόδου στο

σχολείο, ο καθορισμός ποσοστών εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα, ο καθορισμός

της βάσης αποτυχίας, ο καθορισμός των ωρών διδασκαλίας, η ίδρυση ειδικών

σχολείων (για προικισμένα 11 καθυστερημένα παιδιά) κ.ά.

6. Σχολική αξιολόγηση

Η πραΚΤΙΚ11 της σχολΙΚ11ς αξιολόγησης, συμβάλλει σε αφάνταστα υψηλό βαθμό

στον καθορισμό της επίδοσης και του ποσοστού αποτυχίας. Η πραΚΤΙΚ11 αυτl1 στη

δική μας εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθορίζεται από την εκπαιδευΤΙΚ11 νομοθεσία

την ίδια, σε ασφυκτικό βαθμό δυστυχώς, από την εκπαιδευτική παράδοση σε μέσα

και διαδικασίες αξιολόγησης και από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας σε

θέματα σχολΙΚ11ς αξιολόγησης. Αν τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι οι φορείς που

νομοθετούν και θεσμοθετούν σχετικά με τη σχολική αξιολόγηση προέρχονται σχεδόν

αποκλειστικά από τις τάξεις των εκπαιδευτικών, φαίνεται καθαρά γιατί και η

νομοθεσία που διέπει τllν πρακτική της αξιολόγησης ταυτίζεται πάλι με την

παράδοση και την κατάρτιση που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν χαρακτηρίζονται

ούτε για την προοδευτικότητα και τη ρεαλιστικότητά της η πρώτη ούτε για την

πληρότητά της η δεύτερη.

Το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ επίδοσης του μαθητή και 1) πιθανότητας

αποτυχίας που μας ενδιαφέρει εδώ και 2) πρακτικής της σχολΙΚ11ς αξιολόγησης, θα

φανεί σε μεγαλύτερη έκταση, αν συζητηθούν ιδιαίτερα οι διάφορες διαστάσεις της

πρακτικής αυτl1ς, που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι: α)η διαδικασία και

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται κατά τη σχολική αξιολόγηση, β) οι φορείς που την

υλοποιούν και γ) η έκφραση και η χρήση των αποτελεσμάτων της.

α. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη σχολΙΚ11 αξιολόγηση και η διαδικασία

που ακολουθείται για την υλοποίησή της είναι πέρα από κάθε αμφιβολία

σημαντικότατη παράμετρος στη διαμόρφωση της ολικής επίδοσης του μαθητι1. Όσο

κι αν μερικοί επιμένουν ότι «ο μαθητl1ς που ξέρει κάτι το ξέρει ανεξάρτητα από το

πώς θα του το ζητl1σOυμε» είναι εν τούτοις γεγονός ότι οι μαθητές, μερικοί

τουλάχιστον, ίσως δεν αποδίδουν το ίδιο με τους διάφορους τρόπους αξιολόγησης.

Οι Noizet και CaveΓπί (1983) αναζΙ1τησαν την επίδρ~ση που έχει το είδος των

ερωτl1σεων στην επίδοση των μαθητών και διαπίστωσαν σημανΤΙΚΙ1 σχέση μεταξύ
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των δύο αυτών μεταβλητών. Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις από μια έρευνα του

Φράγκου (] 978) ο οποίος αφού διαπίστωσε το αναμφισβΙ1τητο γεγονός ότι στις

«τυπικές» παραδοσιακές εξετάσεις οι ερωτllσεις δεν απαιτούν παρά επανάληψη

κεφαλαίων, ακόμη και οι ερωτήσεις «κρίσεως», μελέτησε την εκδοχή

διαφοροποίησης της επίδοσης των μαθητών με τη διαφοροποίηση της μεθόδου

εξέτασης. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι καταλυτικά: υπήρχε δραμαΤΙΚΙ1

διαφοροποίηση και μάλιστα ισχυρότατη διαχρονικά, στην επίδοση με διαφορεΤΙΚ11

μέθοδο εξέτασης.

Πέρα απ' τη μεθοδολογία την ίδια και το είδος των ερωτllσεων, ιδιαίτερα

προβλήματα που συνήθως δρουν σε βάρος της επίδοσης του μαθητll είναι αδυναμίες

των τεστ, όπως έλλειψη κύρους, έλλειψη αξιοπιστίας, έλλειψη περιεκτικότητας,

έλλειψη αντικειμενικότητας κλπ., αδυναμίες που διαπιστώνονται και διατυπώνονται

από διάφορες πλευρές. Η έρευνα του Μαυρογιώργου (1981), για παράδειγμα, δείχνει

ότι οι εξετάσεις της Ιστορίας, προαγωγικές και εισαγωγικές, έχουν πολύ χαμηλό

κύρος περιεχομένου, το οποίο μάλιστα ελαττώνεται καθώς ανεβαίνουμε την κλίμακα

των τάξεων. Φυσικά, όσο πιο χαμηλό είναι το κύρος των εξετάσεων, τόσο πιο

ασύνετες είναι και οι αποφάσεις που παίρνονται με βάση τα' αποτελέσματά τους.

β. Το πρόβλημα των φορέων που αξιολογούν τους μαθητές, των αξιολογητών

δηλαδή, που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, σ' όλες τις

περιπτώσεις παρουσιάζεται σε ολοένα και αυξανόμενη οξύτητα. Είναι μεγάλο

ατύχημα το ότι η πολιτεία θεωρεί τον εκπαιδευτικό ως δόκιμο αξΙOλOγητll. Γιατί οι

σημερινοί εκπαιδευτικοί, πέρα από τις οποιεσδήποτε άλλες ελλείψεις που έχουν ως

δάσκαλοι, στην πλειοψηφία τους δεν έχουν διδαχτεί συστηματικά και οργανωμένα

μεθόδους σχολικής αξιολόγησης, μια πραγματικότητα που και οι ίδιοι παραδέχονται.

Έτσι πολλές φορές στο σημερινό σχολείο η πραΚΤΙΚΙ1 που δεσπόζει σχετικά με την

αξιολόγηση είναι η πρακτική μίμησης των δασκάλων μας, πέρα από σίγουρα κάποιες

διαφΟΡΟΠΟΙΙ1σεις, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν ουσιαστική απόκλιση από την

παράδοση. Διαιωνίζονται σφάλματα αξιολόγησης, τα οποία οι αξιολογητές δε

συνειδητοποιούν καν ως σφάλματα. Για να φτάσουν στο σημείο να

συνειδηΤΟΠΟΗ1σουν τα συγκεκριμένα σφάλματα και κατά συνέπεια να τα

εξουδετερώσουν, απαραίτητη είναι η ολοκληρωμένη κατάρτισΙ1 τους στη διαδικασία

της αξιολόγησης.
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Στο σημείο αυτό, πρέπει να γίνει ιδιαίτερος λόγος για το πρόβλημα της σχέσης

μεταξύ επίδοσης των μαθητών (βαθμού) και προσδοκιών των μαθητών από αυτούς,

σχέση η οποία, όπως έδειξαν οι Rosenthal και Jacobson (1968), είναι ιδιαίτερα

ανησυχητική. Με την πασίγνωστη πλέον έρευνά τους, οι δυο αυτοί μελετητές έδειξαν

ότι οι προσδοκίες των δασκάλων διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την επίδοση -και

αποτυχία- του μαθητ11. Πρόκειται για το γνωστό «Φαινόμενο Πυγμαλίων» που οδηγεί

στο σφάλμα αξιολόγησης που λέγεται «σφάλμα προσδοκίας».

Το χειρότερο ακόμη είναι ότι και οι προσδοκίες των ίδιων των μαθητών από τους

εαυτούς τους, ιδιαίτερα των αδύνατων, διαμορφώνονται με τον ίδιο τρόπο: «αφού

τόσο αποδίδω, άρα αυτές είναι οι δυνατότητές μου. Δεν προσπαθώ λοιπόν

περισσότερο». Το «Φαινόμενο Πυγμαλίων» έχει άμεση σχέση με τη γνωστΊl «θεωρία

νοητικής συνέπειας» του Festinger (1957), από την οποία, ξεκινώντας μια μελέτη ο

Bognar (1982), διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να απορρίπτουν επιδόσεις

που δεν είναι σύμφωνες με τις δικές τους προσδοκίες από το μαθητή κι αυτό ισχύει σε

μεγαλύτερο βαθμό στις περιπτώσεις των μαθητών που απέδωσαν περισσότερο απ' ότι

προσδοκούσαν οι δάσκαλοί τους.

γ. Πολλές από τις κακοδαιμονίες που κατατρύχουν τη σχολική αξιολόγηση

προέρχονται από την έκφραση αλλά κυρίως τη ΧΡΙ1ση των αποτελεσμάτων της. Γιατί

προφανώς άλλο πράγμα είναι η ύπαρξη αξιολόγησης κι άλλο η ΧΡΙ1ση των δεδομένων

που προκύπτουν απ' αυτήν. Κι εκείνο που προκαλεί τις δυσμενείς επιπτώσεις κι

επισύρει το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής, είναι τα μέτρα που λαμβάνονται σαν

αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αποτυχία στην αξιολόγηση δεν έχει

αρνητικές επιπτώσεις, δεν είναι καν αποτυχία, πριν ληφθούν τα μέτρα αυτά. Για

παράδειγμα το να λύσεις «δυο ασΚ11σεις από τις πέντε» είναι «επίδοση», ενώ το να

μείνεις στάσιμος είναι «αποτυχία». Σπάνια θα υπάρξει μελετητής που να

αμφισβητΊlσει τη χρησιμότ11τα της αξιολόγησης. Όμως αυτοί που αμφισβητούν την

ορθότητα της «στασιμότητας» είναι πολλοί.

Συμπερασματικά, το σχολείο μπορεί να θεωρηθεί άμεσα υπεύθυνο για την αποτυχία

του μαθητ11 στην έκταση που αποτυγχάνει στους τομείς που περιγράφτηκαν

παραπάνω και η Λύρσα (1976), αναφερόμενη στο δημοτικό σχολείο, επιμένει ότι

αποτυγχάνει παντελώς, όπως πιστεύουν σε γενικά πλαίσια ο Γέρου( 1976), ο

Ξωχέλλης (] 98 J) και άλλοι στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο.
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Όσον αφορά την εκπαιδευτική ισότητα, το σχολείο, με το ισοπεδωτικό σύστημα

που ακολουθεί, φαίνεται ότι δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για την εκπαιδευΤΙΚ11

ανισότητα που επικρατεί στον τόπο μας. Αυτό πάλι είναι σχετικό, γιατί μέσα ακριβώς

απ' την ισότητα του σχολείου καλλιεργείται η ανισότητα. Για να ήταν δηλαδή το

εκπαιδευτικό σύστημα ένα σύστημα ισότητας, έπρεπε να παρέχει άνισες ευκαιρίες.

Έχουμε δηλαδή εδώ την περίεργη περίπτωση που η ισότητα ευκαιριών θα

εξασφαλιζόταν μόνο μέσω της ανισότητας.

Αντίθετα, φαίνεται ότι μέσα στην εκπαιδευτική λειτουργία το σχολείο, με όργανο

κυρίως την αξιολόγηση, μετασχηματίζει τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές,

επαγγελματικές κλπ. ανισότητες που επικρατούν στον εξωσχολικό χώρο σε

εκπαιδευτικές ανισότητες, τις τονίζει, τις μεγεθύνει και στη συνέχεια τις

ξαναμετατρέπει σε εκπαιδευτικο-επαγγελματικές ανισότητες, σε όλες τις εκφάνσεις,

αλλά πιο έντονες τώρα. Για να παρομοιώσουμε τη διαδικασία αυτή με κάτι πρακτικό

και χειροπιαστό, το σχολείο εδώ λειτουργεί σαν ένας ενισχυτής φων11ς, που πρώτα

μετατρέπει τη φων11 σε ρεύμα και κατόπιν το ξαναμετατρέπει σε φων11 που τώρα είναι

πολλές φορές πιο ισχυρή.

Το σχολείο λοιπόν δε δημιουργεί τις ανισότητες από μόνο του. Οι μηχανισμοί του

όμως δεν είναι τόσο σωστοί ώστε ν' αποκλείουν την άνιση μεταχείριση ακόμη και

ισοδύναμων μαθητών. Ακόμη, παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες που έγιναν κατά

καιρούς, το σχολείο απέτυχε στο ρόλο του ως φορέα αντιστάθμισης των κοινωνικών

ανισOτl1των. Πέρα όμως απ' αυτό, το σχολείο δεν υπάρχει για να δημιουργεί την

επιτυχία 11 την αποτυχία, για να προάγει ή για ν' απορρίπτει μαθητές. Είναι κι αυτό

μια προέκταση της ίδιας της κοινωνίας, της οποίας τους σκοπούς υπηρετεί. Η αρχή

λοιπόν της αποτυχίας θα πρέπει να αναζητηθεί κατά κύριο λόγο πάλι στην ίδια την

κοινωνία.

Αν μιλήσουμε σε κάπως πιο «τεχνοκρατικούς όρους» και η αξιολόγηση είναι

τεχνοκρατική διαδικασία, με εξαίρεση ίσως τη φιλοσοφία της. Η επιτυχία ή αποτυχία

του μαθητl1, η επίδοσ11 του δηλαδή, δεν είναι παρά μέρος της «εξόδου» του

«συστl1ματoς». Και η έξοδος αυτl1, το τελικό προϊόν, διαμορφώνεται κατά την

επεξεργασία της συγκεκριμένης «εισόδου» στο σύστημα με βάση τις

προκαθορισμένες παραμέτρους.

Όμως τόσο η «είσοδος» (ο μαθητής) όσο και οι παράμετροι με βάση τις οποίες

συντελείται η επεξεργασία (δηλαδ11 η διαδικασία της εκπαίδευσης), προκαθορίζονται
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αποκλειστικά από το κοινωνικό σύνολο, έξω από το «σύστημα» εκπαίδευσης.

Συνεπώς, η ποιότητα του τελικού προϊόντος, της «εξόδου» (της ποιότητας του

εξερχόμενου μαθητΊ1 δηλαδή, όπως εκτιμάται με γνώμονα κάποιες διαδικασίες

αξιολόγησης ως επιτυΧ11ς 11 όχι), εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το κοινωνικό

περιβάλλον, όπως εκδηλώνεται είτε στα κοινωνικά μέτρα είτε στα εκπαιδευτικά

μέτρα και η αποτυχία κατ' επέκταση είναι κι αυτή αποτέλεσμα του ίδιου

περιβάλλοντος.

Σ' αυτό λοιπόν το ίδιο περιβάλλον πρέπει κατά κύριο λόγο ν' αναζητηθεί και η

αιτία και η θεραπεία της αποτυχίας, όχι στη «μονάδα επεξεργασίας» την ίδια, δηλαδή

το σχολείο. Ίσα ίσα, το σχολείο που λειτουργεί τέλεια δεν εξισώνει τους μαθητές, δεν

τους ισοπεδώνει. Αντίθετα καλλιεργεί τις διαφορές που έχουν σε ικανότητες και

προσπαθεί να βελτιώσει όλους τους μαθητές προσθέτοντας δεξιότητες στις

υπάρχουσες ικανότητες. Η «απόκλιση» είναι πάντα κοινωνικά πιο επιθυμητή από τη

«σύγκλιση».

4.2.2.3. Οι ΠεριστασιακοίΠαράγοντες

Τυχαίοι παράγοντες είναι όλα εκείνα τα αστάθμητα περιστατικά τα οποία

επισυμβαίνουν απρόοπτα και επηρεάζουν αποφασιστικά τις καταστάσεις

αξιολόγησης σε βάρος της επίδοσης του μαθητή. Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων

είναι ξαφνικές ασθένειες, αδιαθεσία κατά την εξέταση, εξεταστικό άγχος, γενΙΚ11

ψυχική διάθεση, συμπεριφορά των άλλων κλπ.

Δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο, επειδ11 συνήθως δε δίνεται έμφαση σ' αυτούς,

να θεωρηθούν οι τυχαίοι παράγοντες μειωμένης σημασίας. Αντίθετα, σε πολλές

περιπτώσεις οι επιπτώσεις τους είναι πιο καθοριστικές από εκείνες όλων των άλλων

παραγόντων. Ακόμη, δεν πρέπει να συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά μόνο με την

αξιολόγηση, αλλά και με τη διαδικασία μάθησης. Αν δράσουν αντιπαρωθητικά κατά

τη διαδικασία της μάθησης, είναι πολύ αργά ν' αντιδράσει ο μαθητής στη φάση της

αξιολόγησης. Για παράδειγμα, αν κάποιος μαθητής αποφεύγει τα μαθήματα ενός

καθηγητή γιατί φιλονίκησε μαζί του, ήδη οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν καθορίσει

την επίδοση.

Οι περιστασιακοί παράγοντες είναι εκείνοι που, στο μεγαλύτερο ποσοστό

τουλάχιστον, διαμορφώνουν την προσωρινή παρώθηση του μαθητή τόσο για μάθηση
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όσο και για επίδοση. Η έλλειψη λοιπόν θετικών περιστασιακών παραγόντων, που

σημαίνει έλλειψη ενισχυτικών στοιχείων, οδηγεί τελεσίδικα στη μειωμένη μάθηση

και λογικά στην αποτυχία. Η «υποαπόδοση» των ικανών μαθητών γενικά θεωρείται

αποτέλεσμα επενέργειας πρόσκαιρων περιστασιακών παραμέτρων ( Δημητρόπουλος,

Ε., 1984). Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με μια σφαΙΡΙΚΙ1 θεώρηση των

παραγόντων που ευθύνονται για τη σχολική αποτυχία, εξετάζοντας τη μεμονωμένη

επενέργειά τους, καθώς η εξέταση των επιπτώσεων της συνεμφάνισής τους είναι

αδύνατον να ερευνηθεί στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας.

4.3 Παράγοντες που οδηγούν σε καλή σχολΙΚ11 επίδοση

Αυτό που προβληματίζει ερευνητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές είναι

αυΤ11 η μυστική συνταγΙ1 που θα φέρει σχολική επιτυχία και θα απαλλάξει τους

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία από συναισθήματα απόρριψης και

αποτυχίας. Η καλή σχολΙΚ11 επίδοση είναι ένα σύνθετο ζήτημα και εξαρτάται από

πολλούς παράγοντες. Θα προσπαθ11σουμε να αναφέρουμε κάποιους από αυτούς,

χωρίς βέβαια να σημαίνει πως η εμφάνιση του ενός από μόνη της, εγγυάται την

σχολΙΚ11 επιτυχία.

Κάποιες ενέργειες που μπορεί να ενισχύσουν την σχολική επίδοση ενός παιδιού,

εκ μέρους του οικογενειακού, σχολικού και ευρύτερου περιβάλλοντός του είναι: η

προσεΚΤΙΚ11 οργάνωση του μαθητικού χρόνου και των δραστηριοτήτων από τους

γονείς σε συνεννόηση με το παιδί, η αισιοδοξία και η πίστη για το τελικό

αποτέλεσμα, η συμπαράσταση των γονέων στα προβλήματα που απασχολούν το παιδί

τους με την ενεργό συμμετοχή τους, η ύπαρξη και Τ11ρηση δημοκρατικών και

λειτουργικών κανόνων στην οικογένεια, η επιβράβευση σχολείου-γονέων, το υψηλό

κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το άμεσο ενδιαφέρον των γονέων για

την εξέλιξη του παιδιού, η ψυχολογΙΚ11 σΤ11ριξη και οι υγιείς σχέσεις, ο εξοπλισμός

του χώρου εργασίας και μελέτης του παιδιού με τα απαραίτητα μέσα.

Μια έρευνα, στην οποία χρησιμΟΠΟιΊ1θηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον

ελληνοκυπριακό πληθυσμό (Γεωργίου, 1993), είχε στόχο να συγκρίνει τη γονε'ίΚ11

συμπεριφορά που παρατηρείται σε οικογένειες παιδιών με προβλήματα σχολΙΚ11ς

αποτυχίας με τις αντίστοιχες συμπεριφορές των γονιών σε οικογένειες παιδιών που

δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλι1ματα. Στην έρευνα χρησιμοποη1θηκε ένα αυτοπερι-
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γραφικό ερωτηματολόγιο και ζητΊιθηκε από τους συμμετέχοντες γονείς να περιγρά

ψουν ανώνυμα τη δΙΚΙ1 τους σχεΤΙΚΙ1 συμπεριφορά. Από τη συγκεκριμένη έρευνα

προέκυψε ότι οι γονείς των μαθητών που τα ΠΙ1γαιναν καλά στο σχολείο: α) είχαν

υψηλές προσδοκίες για το μέλλον των παιδιών τους, β) διατηρούσαν τακτική επαφή

με το σχολείο και τους δασκάλους, γ) έδειχναν να εμπιστεύονται την κρίση των

παιδιών τους και τους έδιναν πρωτοβουλίες, δ) έλεγχαν συστηματικά τις κατ' οίκον

εργασίες, ε) συμμετείχαν ενεργά στην καθημερινή ζωή των παιδιών τους, στ)

προωθούσαν ένα δημοκρατικό σύστημα λΙ1ψης αποφάσεων μέσα στην οικογένεια και

βοηθούσαν τα παιδιά τους να αναπτύξουν υπευθυνότητα, ζ) δΙ1λωσαν ότι πίστευαν

στην εκπαίδευση ως αξία και όχι μόνο ως μέσο για κοινωνική άνοδο, η) έθεταν όρια

στη συμπεριφορά των παιδιών τους- τα όρια αυτά Ι1ταν σαφΙ1 και εφαρμόζονταν με

συνέπεια, θ) ανέφεραν ότι εμπλέκονταν συχνά σε διάλογο με τα παιδιά τους για

διάφορα σχολικά αλλά και ευρύτερα θέματα (Γεωργίου, 2000).

Άλλες βοηθητικές ενέργειες για σχολική επιτυχία αποτελούν: η παροχή κινήτρων, η

ενθάρρυνση του παιδιού για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, η ενασχόληση του

παιδιού με τον αθλητισμό, η ανάπτυξη ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με τα

μαθήματα, ισορροπημένη διάπλαση της προσωπικότητάς του με την ανάλογη

συμπαράσταση από τους δικούς του, πίστη στην εκπαίδευση σαν αξία και όχι σαν

μέσο για κοινωνική άνοδο, η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης, η

αποφυγή από μέρους των γονέων συγκρίσεων ή διακρίσεων με άλλα αδέλφια ή

μαθητές, η ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού Κ.ά. (Παπαγεωργίου,

2007).

Βλέπουμε ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας παίζουν πιο

καθοριστικό ρόλο στη σχολική επίδοση και από αυτήν ακόμη την κοινωνικο

οικονομΙΚ11 στάθμη της οικογένειας. Μην ξεχνάμε, όμως, ότι η κοινωνικοοικονομΙΚ11

στάθμη καθορίζεται από παράγοντες εξωτερικούς, αποδεκτούς ή μη, οι οποίοι

τροποποιούνται ανάλογα με τα δεδομένα και τις απαΙτΊισεις της κοινωνίας.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5.1. Κοινωνική προέλευση των γονέων και σχολική επίδοση

Μολονότι η σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια, η έwοια της κοινωνικής τάξης

δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια και δεν υπάρχει ομοφωνία σε ότι αφορά τα

κριτήρια με τα οποία γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις διάφορες τάξεις. Σταθερά

στοιχεία αποτελούν συνήθως η οικονομική κατάσταση, η εκπαίδευση και το

επάγγελμα, χωρίς όμως να θεωρούνται τα μοναδικά. Επειδή μάλιστα το πρώτο και το

δεύτερο εκπροσωπούνται κατά κανόνα στο τρίτο, το επάγγελμα αποτελεί συχνά το

μοναδικό στοιχείο διαφοροποίησης για πολλούς μελετητές.

Όπως προαναφέρθηκε, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη σχολική

επίδοση ενός παιδιού είναι η σχολική ωριμότητα. Ας εξετάσουμε τώρα, πως η

κοινωνική προέλευση των γονέων μπορεί να επηρεάσει με τη σειρά της τη σχολική

ωριμότητα και κατ' επέκταση τη σχολική επίδοση και σε ποιον βαθμό.

Το επίπεδο κάθε παιδιού έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τα ποικίλα

πολιτιστικά ερεθίσματα που δέχτηκε από το οικογενειακό του περιβάλλον. Αφού

λοιπόν δεν έχουν δεχτεί όλα τα παιδιά τα ίδια ερεθίσματα, είναι φυσικό να βρίσκεται

καθένα σε διαφορετικό επίπεδο. Έτσι, όπως αναφέρει και ο Πυργιωτάκης (1989), σε

μια γερμανική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι τα παιδιά που

μεγαλώνουν σε ανώτερο κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον ωριμάζουν πιο γρήγορα

και διαθέτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σχολική ωριμότητα. Εν αντιθέσει με το

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα η

χρονολογική ηλικία αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη της καταλληλότητας του

παιδιού να φοιτήσει στο σχολείο. Η πρώτη εγγραφή λοιπόν, δε γίνεται μόνο με

κριτήριο την ηλικία, αλλά με βάση τη σχολική ωριμότητα που πρέπει να πιστοποιηθεί

με τα τεστ σχολικής ωριμότητας.

Έτσι, στη συγκεκριμένη έρευνα φάνηκε πως τα παιδιά των επιστημόνων και των

ανωτέρων Δημοσίων Υπαλλήλων ήταν κατά 92% ώριμα για σχολική φοίτηση, με ένα

5% όχι πλήρως έτοιμο και ένα 3% ανέτοιμο, ενώ αντίθετα μόνο το 67% των παιδιών
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των ειδικευμένων εργατών ήταν ώριμα για σχολική φοίτηση, με το 17% αυτών να

μην είναι πλήρως ώριμα και το 16% ανώριμα.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι η οικογένεια με τον κοινωνικοπολιτιστικό της περίγυρο έχει

σημαδέψει οριακά την ωρίμανση του παιδιού και έχει καλλιεργήσει σε μεγάλο βαθμό

αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτικές ανισότητες, πριν ακόμη φοιτήσει στο σχολείο.

Άλλωστε έχει αναδειχτεί μέσα από πολλές έρευνες ότι η κοινωνική προέλευση της

οικογένειας επηρεάζει σημαντικά τη νοημοσύνη και τη γλωσσική εξέλιξη του

παιδιού, παράγοντες που επηρεάζουν ακολούθως το επίπεδο σχολικής ωριμότητάς

του. Πέρα από τη διερεύνηση της σχολικής ωριμότητας, η θέση των παιδιών με

χαμηλή κοινωνική προέλευση, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο με την ένταξή τους

στο σχολείο και η ψαλίδα ανοίγει ακόμη περισσότερο για δύο λόγους:

Πρώτον, τα προγράμματα σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι των σχολείων,

απορρέουν κατά κύριο λόγο από τις αξίες και τις στάσεις που εκπροσωπεί η μεσαία

κοινωνική τάξη. Είναι «σχολεία μεσαίας τάξης», όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα

από τους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης. ·Ετσι ενώ για τα παιδιά αυτά, η σχολική

κοινωνικοποίηση είναι συνέχεια της οικογενειακής, τα παιδιά της κατώτερης

κοινωνικής τάξης θα πρέπει, με την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, να υπο

στούν αρχικά ένα είδος ανακοινωνικοποίησης. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτω

ση της γλώσσας, όπου τα παιδιά της κατώτερης κοινωνικής τάξης είναι αναγκασμένα

να τροποποιούν το γλωσσικό τους κώδικα και να προσαρμόζονται συνεχώς στον

κώδικα της μεσαίας τάξης, επειδή αυτός γίνεται περισσότερο αποδεκτός και βαθμο

λογείται καλύτερα στο σχολείο.

Δεύτερον, ενώ ο βαθμός εξέλιξης τροποποιείται σημαντικά ανάλογα με την

κοινωνική προέλευση των παιδιών, τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι στην

πλειοψηφία τους αδιαφοροποίητα. Αντί δηλαδή το σχολείο να λάβει υπόψη του τις

σοβαρές ελλείψεις μιας συγκεκριμένης μερίδας μαθητών και να προσπαθήσει να τις

αντισταθμίσει, τις αντιπαρέρχεται με αδιαφορία και επιφορτίζει τους μαθητές αυτούς

με ευθύνες και υποχρεώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν. Η

σχολική οργάνωσή μας παραμένει στα αρχικά σχήματα και έτσι υπάρχει μεγάλη

ανομοιογένεια ανάμεσα στο επίπεδο των μαθητών που συνδιδάσκονται, με αποτέλε

σμα ο τρόπος της σχολικής εργασίας να αποβαίνει σε βάρος των αδύνατων. Ο εκπαι

δευτικός από την άλλη πλευρά κάτω από την πίεση του αναλυτικού προγράμματος

και της ύλης, συνεργάζεται και προχωράει συνήθως με τους καλούς μαθητές, ενώ
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έγκειται στην προσωπική του κρίση και συνείδηση η διαφοροποίηση της διδασκαλίας

και για τα άλλα επίπεδα της τάξης (Πυργιωτάκης, 1989).

Έτσι, το σχολείο αντί να γεφυρώσει, διευρύνει το χάσμα που έχει δημιουργήσει η

ανομοιογένεια του οικογενειακού περιβάλλοντος στην προσχολική ηλικία και κάνει

πιο εμφανή τη διαφορά των ποικίλων κοινωνικών ομάδων προέλευσης των μαθητών

μέσα από διαφορές στην παροχή ευκαιριών, στη σχολική επιτυχία και στα συναισθή

ματα αποδοχής.

5.2. Επάγγελμα γονέων και σχολική επίδοση

Όταν μιλάμε για το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή, εwοούμε ουσιαστικά

(και κυρίως) την επαγγελματική κατάσταση και το πολιτιστικό επίπεδο των γονέων,

που ασφαλώς προσδιορίζει και το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας. Τα

δύο αυτά στοιχεία είναι σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση σταθερή (Τζανή,

1988). Η Τζανή (1988) συνεχίζει αναφέροντας ότι η επαγγελματική κατάσταση του

πατέρα και της μητέρας, έχει επιπτώσεις στη σχολική επιτυχία του παιδιού, ακριβώς

επειδή είναι καθοριστική συνιστώσα του «περιβάλλοντος» του παιδιού. Οι

οικονομικές συνθήκες, αλλά και οι συναισθηματικές και οι πολιτιστικές αυτού του

περιβάλλοντος, προσδιορίζονται και εξαρτώνται ειδικότερα από την επαγγελματική

κατάσταση των γονέων.

Η ίδια, στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποίησε, διερεύνησε ανάμεσα σε

άλλα και την επίδραση που ασκεί στη σχολική επιτυχία ο «χαρακτήρας» του

οικογενειακού περιβάλλοντος του μαθητή, όπου γύρω από τον γενικό όρο

«χαρακτήρα» περικλείει το οικονομικό, πολιτιστικό και συναισθηματικό προφίλ της

οικογένειας, που απορρέει κυρίως από το επάγγελμα των γονέων. Έτσι, διαπίστωσε

ότι στους επιστήμονες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες και στους ανώτερους δημοσίους

υπαλλήλους, αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολογιών «άριστα» και το

ελάχιστο «κακών» μαθητών, ενώ αντίθετα, στον χώρο των εργατών και των αγροτών

έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχιών. Διαπίστωσε επίσης ότι οι έμποροι, οι

τεχνίτες και γενικά οι μικροϋπάλληλοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό

«μέσων» βαθμών (Τζανή, 1988).

Μια πρώτη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών το 1974, έδειξε ότι η επίδοση των μαθητών στο
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σχολείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το

επάγγελμα του πατέρα τους. Τα παιδιά των ανωτέρων επαγγελματικών στρωμάτων

(ελεύθερα επαγγέλματα, ανώτερα διοικητικά, βιομήχανοι, κ.λπ.) είχαν μεγαλύτερο

βαθμό στο απολυτήριο του Δημοτικού (9 και 10). Οι μαθητές Γυμνασίου που ο

πατέρας τους εξασκούσε «ανώτερο» επάγγελμα είχε υψηλό επίπεδο μόρφωσης

(πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και μηνιαίο εισόδημα άνω των 15.000 δρχ.

(το 1974), είχαν επίσης πολύ μεγαλύτερους βαθμούς από τους μαθητές με αμόρφωτο

πατέρα, αγράμματο ή απόφοιτο Δημοτικού, γεωργό ή τεχνίτη, με μηνιαίο εισόδημα

κάτω των 15.000 δρχ.=44€.

Μεταγενέστερη έρευνα (1975) στην περιοχή Αθηνών έδωσε τον ακόλουθο μέσο

όρο βαθμολογίας για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, κατά επαγγελματική

ομάδα. "Οσων ο πατέρας ήταν ανειδίκευτος εργάτης είχαν μέσο όρο βαθμολογίας

6,94, όσων ο πατέρας ήταν αγρότης ή κτηνοτρόφος είχαν μέσο όρο 7,20, όσων ο

πατέρας ήταν ειδικευμένος εργάτης 7,79, όσων ο πατέρας ήταν κατώτερος υπάλληλος

ή βιοτέχνης 7,98, όσων ο πατέρας ήταν μέσος υπάλληλος 9,28 και όσων ο πατέρας

ήταν επιστήμονας ή μεγαλέμπορος 9,50.

Ο Μιχ. Κασσωτάκης διαπίστωσε επίσης σημαντικές διαφορές σε έξι κοινωνικο

επαγγελματικές ομάδες μαθητών, τόσο στους μέσους όρους προαγωγής, όσο και στη

βαθμολογία πολλών επιμέρους μαθημάτων. Παρόμοιες διαφορές σημειώθηκαν ανά

μεσα σε μαθητές με διαφορετική γεωγραφική προέλευση και οικονομική κατάσταση.

Έρευνα που έγινε το 1960 στις ΗΠΑ με υποκείμενα 440.000 μαθητές της 9
ης

έως 12
ης

τάξης αποκάλυψε ενδιαφέροντα στοιχεία. Το 57% των μαθητών που ήταν στην

κορυφή της βαθμολογίας είχαν πατέρα με κάποιο επιστημονικό ή ανώτερο επάγγελμα

και μόνο το 33% πατέρα με άλλο επάγγελμα. Η σύνθεση όμως των μαθητών με

χαμηλή επίδοση ήταν εντελώς διαφορετική, αφού το 55% είχαν πατέρα εργάτη και το

16% πατέρα με «ανώτερο» επάγγελμα (Πυργιωτάκης, 1989).

Ο Κοντογιάννης (1981) μελέτησε στη Χίο την επίδραση που έχει στη σχολική

επίδοση του παιδιού το επάγγελμα του πατέρα και διαπίστωσε σημαντική συσχέτιση

των δύο μεταβλητών. Η υπεροχή μάλιστα της επίδοσης των μαθητών που είχαν

γονείς ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας ήταν συντριπτική. Σε αντίθετα όμως

αποτελέσματα κατέληξε ο Παπαϊωάννου (1981), ο οποίος μελέτησε τα αποτελέσματα

των προεισαγωγικών εξετάσεων Κυπρίων υποψηφίων για τα ελληνικά πανεπιστήμια
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και έδειξε ότι για το συγκεκριμένο δείγμα το επάγγελμα του πατέρα δεν επηρέασε

σημαντικά τις επιδόσεις των υποψηφίων (Δημητρόπουλος, 1984).

Οι γονείς βέβαια που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, δεν διαθέτουν

μόνο οικονομική άνεση και πολύ ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης, αλλά επίσης

ένα πολιτιστικό επίπεδο αρκετά καλό, με την έwοια ότι πέρα από την καλλιέργεια

που προϋποθέτει η ανωτέρου βαθμού εκπαίδευσή τους, διαθέτουν επίσης μια

αξιοσημείωτη γενική κουλτούρα, η οποία ανευρίσκεται συνήθως και στους δύο

γονείς. Είναι σίγουροι για τον εαυτό τους, με αυτοσεβασμό για την επαγγελματική

και οικονομική τους επιτυχία και δε γνωρίζουν την επαγγελματική ανασφάλεια που

είναι η μοίρα των μεσαίων και μικρών επαγγελματιών. Στην περίπτωση των

δημοσίων υπαλλήλων, η σχετικά μικρότερη οικονομική άνεση που διαθέτουν,

αντισταθμίζεται πλήρως απ' το πλεονέκτημα που αποφέρει η «μόνιμη θέση» στον

κρατικό μηχανισμό (Τζανή, 1988).

5.3. Μορφωτικό επίπεδο γονέων και σχολική επίδοση

Στη βιβλιογραφία πολλές αναφορές γίνονται στη σχέση μορφωτικού επιπέδου των

γονέων και σχολικής επίδοσης των παιδιών τους. Όπως είναι φυσικό, συνήθως η

σχέση είναι ανάλογη και όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων

τόσο υψηλότερη είναι και η σχολΙΚ11 επίδοση των παιδιών τους, ειδικά αν

συνδυάζεται μαζί και με αρμονικές και ισορροπημένες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της

οικογένειας. Ενδεικτικά, η Τζανή (1988) εμπλέκοντας το κοινωνικό με το μορφωτικό

επίπεδο των γονέων, αναφέρει σε έρευνά της ότι στα πλαίσια της ίδιας κοινωνικής

τάξης, όσο περισσότερο υψηλό είναι το επίπεδο σπουδών των γονέων, τόσο πιο

συχνή είναι η σχολική επιτυχία των παιδιών τους και αντίστροφα, όσο πιο χαμηλό

είναι το επίπεδο σπουδών τόσο αυξάνει το ποσοστό αποτυχιών των μαθητών.

Τώρα, στην περίπτωση όπου οι γονείς ανήκουν στην ίδια κατηγορία επιπέδου

σπουδών αλλά είναι διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης, διαπίστωσε ότι το επίπεδο

σπουδών των γονέων ευνοεί τόσο περισσότερο την σχολική επιτυχία, όσο αντιστοιχεί

σε μια προνομιούχο κοινωνική τάξη. Σ' αυτό το επίπεδο της τάξης φυσικά, οι

διαφορές στην σχολική επίδοση μαθητών που ανήκουν στην ίδια κοινωνική τάξη,

φαίνονται να είναι διαφορές του «διανοητικού» περιβάλλοντός τους. Έτσι, συμπεραί

νει πως στα πλαίσια της ίδιας κοινωνικής τάξης, η σχολική επιτυχία ενός παιδιού,
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είναι κυρίως ζήτημα επιπέδου σπουδών και καλλιέργειας των γονέων του (Τζανή,

1988).

5.4. Γονεϊκή εμπλοκή και σχολική επίδοση

Ένα πλήθος ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντός της δεκαετίας του 1990

ισχυρίζονται ότι η γονεϊκή εμπλοκή σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη διαφόρων

ενδοατομικών χαρακτηριστικών του παιδιού. Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά : εσωτερική πηγή ελέγχου, αυτοεικόνα, υψηλές προσδοκίες, θετικές

στάσεις απέναντι στο σχολείο, ψυχοκοινωνική ικανότητα για προσαρμογή, αντίσταση

στην κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και ιδίως, σχολική επίδοση. Ο Steinberg (1992)

μάλιστα σημειώνει ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι πιο πάνω σχέσεις είναι

αιτιώδεις, είναι δηλαδή σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος και όχι απλώς σχέσεις

στατιστικής συνάφειας μεταξύ των δύο μεταβλητών.

Ο μεγαλύτερος όγκος των ερευνών στον τομέα αυτό επικεντρώνεται στη σχέση

της γονεϊκής εμπλοκής με τη σχολική επίδοση. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η επίδοση

είναι ένα ευαίσθητο ατομικό χαρακτηριστικό που είναι δυνατό να έχει κοινωνικές,

οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους, ιδίως για

τους γονείς και το ίδιο το παιδί. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές λοιπόν, ο τρόπος με

τον οποίο οι γονείς εμπλέκονται στη ζωή του παιδιού στο σχολείο αλλά και στο σπίτι

φαίνεται ότι σχετίζεται με το βαθμό επιτυχίας στα μαθήματα. Σε μια εκτενή

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας η Becher (1984) σημειώνει μεταξύ άλλων με

αξιοσημείωτη βεβαιότητα ότι «ως αποτέλεσμα της γονεϊκής εμπλοκής τα παιδιά

παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης».

Η Banks-McGee (1993), περίπου δέκα χρόνια αργότερα, επιδεικνύοντας παρό

μοια αυτοπεποίθηση και βασισμένη σε δεδομένα που η ίδια συγκέντρωσε,

συμπεραίνει ότι «γονείς οι οποίοι διατηρούν τακτική επαφή με το σχολείο ασκούν

θετική επίδραση στην επίδοση του παιδιού τους». Στο δομικό μοντέλο, με ανάλυση

διαδρομής, ο Fehrmann και οι συνεργάτες του (1987) διαπίστωσαν ότι « η αυξημένη

γονεϊκή εμπλοκή συμβάλλει στη βελτίωση των βαθμών του μαθητή στα σχολικά

μαθήματα». Ως εμπλοκή οι συγκεκριμένοι συγγραφείς ορίζουν την εποπτεία των

καθημερινών δραστηριοτήτων του παιδιού από τους γονείς και το συστηματικό

έλεγχο της επίδοσής του.
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Οι Campbell και Mandel (1990) είναι πιο συγκεκριμένοι και πιο προσεκτικοί

στις επισημάνσεις τους. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι ενέργειες των γονιών που

αποκωδικοποιούνται από τα παιδιά ως συναισθηματική στήριξη οδηγούν σε βελτίωση

της επίδοσής τους. Κάποιες άλλες ενέργειες, όπως είναι η πίεση του παιδιού να κάνει

την εργασία του και η βοήθεια που εκλαμβάνεται ως έλλειψη εμπιστοσύνης στις

δυνατότητές του να τα καταφέρει και μόνο του, μπορεί να έχουν τα αντίθετα από τα

επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πάντως, στο δομικό μοντέλο που προτείνουν οι

Stevenson και Baker (1987) η γονεϊκή εμπλοκή αναφέρεται ως σημαντική

παράμετρος της σχολικής επίδοσης.

Η σχέση της γονεϊκής εμπλοκής και της επίδοσης των παιδιών είχε ήδη

αναγνωριστεί αρκετά νωρίς με αναφορές, όπως η περίφημη Plowden Report, η οποία

δημοσιεύτηκε στην Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η έκθεση αυτή

σημείωνε ότι ερχόμενοι οι γονείς πιο κοντά στην εκπαιδευτική διαδικασία και

εμπλεκόμενοι ενεργά στη σχολική ζωή των παιδιών, εκτός από τα ίδια τα παιδιά,

βοηθούνται και οι δάσκαλοι, τα σχολεία, οι γονείς και ολόκληρη η δημοκρατική

κοινωνία. Η έκθεση αυτή πυροδότησε τη διεξαγωγή πλήθους εμπειρικών ερευνών

που σχεδιάστηκαν για να τεκμηριώσουν τις προηγούμενες θέσεις και φαίνεται πως τα

κατάφεραν. Ο Mann (1975), για παράδειγμα, βρήκε ότι τα παιδιά των οποίων οι

γονείς συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του συνδέσμου γονέων ήταν δύο με

τέσσερις μήνες πιο προχωρημένα στη γνωστική τους ανάπτυξη από ό,τι τα παιδιά της

ίδιας τάξης σε σχολεία που δεν είχαν καθόλου οργανωμένο σύνδεσμο γονέων.

Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, οι γονείς οι οποίοι προωθούσαν στο σπίτι την

ανάπτυξη ενός κλίματος βοηθητικού προς τη μάθηση και οι οποίοι εκτιμούσαν την

εκπαίδευση ως αξία ήταν περισσότερο αναμιγμένοι στη σχολική ζωή του παιδιού

τους. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι αυτοί ήταν συνήθως υψηλότερου μορφωτικού

επιπέδου και είχαν υψηλότερες προσδοκίες για το μέλλον των παιδιών τους. Υπήρξαν

ωστόσο και κάποιες έρευνες που προκάλεσαν περισσότερο σκεπτικισμό παρά

βεβαιότητα για τα «θαυματουργά» αποτελέσματα της γονεϊκής εμπλοκής. Για

παράδειγμα, ο Iverson και οι συνεργάτες του (1981) διαπίστωσαν ότι η συχνή επαφή

γονιού-δασκάλου από μόνη της δεν επιδρά καθόλου σημαντικά στην επίδοση του

παιδιού.

Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στη βιβλιογραφία

υπάρχουν πειστικές μαρτυρίες για το ότι συγκεκριμένοι τρ"όποι γονεϊκής εμπλοκής
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συνδέονται είτε θετικά είτε αρνητικά με την επίδοση του παιδιού στο σχολείο.

Πρόκειται για ένα γόνιμο πεδίο έρευνας. Οι νεότερες εργασίες που διεξάγονται σε

αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα αναφορικά με

τις υφιστάμενες σχέσεις ανάμεσα στις επιμέρους διαστάσεις των εμπλεκόμενων

μεταβλητών (Γεωργίου, 2000).

5.5. Γονεϊκή εμπλοκή και επίδοση με βάση την ηλικία και το φύλο

Γονείς μικρότερων σε ηλικία μαθητών είναι περισσότερο αναμιγμένοι στην

εκπαιδευτική τους διαδικασία από ό,τι γονείς μεγαλύτερων μαθητών. Αυτό ίσως να

οφείλεται στο ότι οι γονείς αντιλαμβάνονται πως η ενεργός συμμετοχή τους στη ζωή

του παιδιού κατά τα κρίσιμα, πρώιμα χρόνια μπορεί να επιφέρει μια ουσιαστική

διαφορά. Ακόμη, μπορεί να απομακρύνονται στη συνέχεια, όταν διαπιστώσουν ότι η

παρουσία τους δεν είναι πλέον τόσο απαραίτητη.

Επίσης, είναι πιθανό οι γονείς να αισθάνονται πιο ικανοί να βοηθούν τα παιδιά

τους στο σχολείο όσο αυτά βρίσκονται σε μικρές ηλικίες, ενώ αργότερα να τα ,

«βρίσκουν σκούρα» με τα μαθήματα των μεγαλύτερων τάξεων. Οι ίδιοι συγγραφείς

που συμπέραναν το παραπάνω, δηλώνουν ότι σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η

γονεϊκή εμπλοκή διαφέρει ανάλογα και με το φύλο του παιδιού και όχι μόνο με την

ηλικία του. Συγκεκριμένα διαπιστώνουν ότι οι γονείς των αγοριών είναι περισσότερο

εμπλεγμένοι από ό,τι οι γονείς των κοριτσιών και δικαιολογούν το εύρημα αυτό με το

επιχείρημα ότι τα αγόρια παρουσιάζουν συνήθως πιο καθυστερημένη έναρξη στη

σχολική εργασία, είναι λιγότερο υπεύθυνα σε ό,τι αφορά την εργασία τους και γενικά

η σχολική τους επίδοση είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη των κοριτσιών

(Γεωργίου, 2000).

5.6. Τόπος κατοικίας και σχολική επίδοση

Ένας άλλος παράγοντας, που έχει ερευνηθεί για τη συμβολή του στη σχολική

επίδοση είναι ο τόπος κατοικίας του παιδιού και η απόσταση της κατοικίας του από

το σχολείο.

Ενδεικτική είναι μια έρευνα του Μυλωνά (1982), η οποία έδειξε μεταξύ άλλων

ότι: 1) τα παιδιά της υπαίθρου αποθαρρύνονται άμεσα ή έμμεσα, για συνέχιση των
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σπουδών τους σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, 2) η απόσταση του τόπου

κατοικίας των παιδιών από το πλησιέστερο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης είναι

καθοριστικός παράγοντας για το ποσοστό φοίτησης των παιδιών στη Μέση

Εκπαίδευση, 3) η επίδοση των μαθητών στο σχολείο σχετίζεται άμεσα με την

απόσταση του σχολείου από τον τόπο κατοικίας τους, 4) τα παιδιά των πολιτιστικά

μορφωτικά ανώτερων τάξεων, (που συνήθως κατοικούν στα αστικά κέντρα)

προωθούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε ανώτερες βαθμίδες σπουδών και 5) το

σχολείο λειτουργεί, μέσω κυρίως της διαδικασίας της αξιολόγησης, ως μηχανισμός

άμεσου ή έμμεσου αποκλεισμού των παιδιών των αγροτικών κυρίως περιοχών από

παραπέρα μόρφωση και εκπαίδευση (Δημητρόπουλος, 1984).

5.7. Υλικά αγαθά και επίδοση

Αντικείμενο ερευνών έχει αποτελέσει και η σχέση αιτιότητας ανάμεσα στους

δείκτες οικονομικής άνεσης μιας οικογένειας και στη σχολική επίδοση των παιδιών

της. Οι διάφορες ανέσεις (αυτοκίνητα, σπίτια, σκάφη κ.τ.λ.) που παρέχουν τη

δυνατότητα σ' αυτούς που τις διαθέτουν να αξιοποιούν το χρόνο ανάπαυσης, να

καθορίζουν και να οργανώνουν καλύτερα τον τρόπο ζωής τους και να ποικίλουν τα

προσφερόμενα κίνητρα, πέρα απ' τα μέσα δραστηριοποίησης, προσφέρουν επίσης κι

ένα αίσθημα κοινωνικής ασφάλειας και αυτοσεβασμού. Αυτές οι «ανέσεις»

βρίσκονται κατά το πλείστον στους γονείς των καλύτερων μαθητών, όπως έχει φανεί

από διάφορες έρευνες. Αντίθετα η απουσία «ανέσεων» παρατηρείται στους γονείς

των «κακών» μαθητών.

Η Τζανή, το 1978 σε μια έρευνά της σε 50 δημοτικά σχολεία του λεκανοπεδίου

Αττικής, βρήκε ότι το 20% των ερωτηθέντων μαθητών που είχαν βαθμολογία

«άριστα» δεν είχαν κανένα δείκτη άνεσης στην οικογένειά τους, ενώ το ποσοστό

αυτό ανεβαίνει στο 36% για τους «κακούς» μαθητές. Επίσης, κανένα παιδί που οι

γονείς του απολαμβάνανε «όλους τους δείκτες ανέσεων» δεν ήταν «κακός» μαθητής.

Όσον αφορά την αναλογία των δεικτών άνεσης κατά κοινωνικά στρώματα, εντόπισε

όπως ήταν αναμενόμενο, ότι τα αριστοκρατικά και αστικά στρώματα επιτυγχάνουν

ποσοστά κατά πολύ ανώτερα απ' αυτά των μικροαστών και αγροτών που μόλις

συγκεντρώνουν ένα μικρό ποσοστό από την κατηγορία δεικτών «δεύτερη κατοικία
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και αυτοκίνητο». Οι εργάτες ή δεν διέθεταν τίποτε, ή απλούστερα μερικοί διέθεταν

ένα ιδιόκτητο διαμέρισμα, ίσως και αυτοκίνητο καμιά φορά (Τζανή, 1988).

5.8. Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες της οικογένειας

Η Τζανή (1988), ταξινομώντας τα εισοδήματα των γονέων σε 5 κατηγορίες κατά

αύξουσα σειρά παρατήρησε ότι το μικροαστικό, το εργατικό και το αγροτικό στρώμα

καταλαμβάνουν κυρίως την πρώτη εισοδηματοα1 κατηγορία (μέχρι 300.000δρχ =

880€) και κάποια ποσοστά μικροαστών και εργατών καταλαμβάνουν μέχρι και τη

δεύτερη εισοδηματική κατηγορία (μέχρι 500.000δρχ = 1.500€) σταματώντας σ' αυτή.

Οι αστοί εμφανίζονται από τη δεύτερη εισοδηματική κατηγορία (μέχρι 500.000δρχ =

1.500€) και μετά και οι αριστοκράτες από την τρίτη (μέχρι 800.000δρχ.=2.348€) και

μετά. Στην τρίτη λοιπόν εισοδηματική κατηγορία, που συγκεντρώνει μια πλειοψηφία

αστών και αριστοκρατών, συναντάται το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών με βαθμο

λογία «άριστα».

Ακόμη, εμβαθύνοντας στα ερευνητικά αποτελέσματα, διαπίστωσε ότι στην

περίπτωση ίσου εισοδήματος παίζει καταλυτικό ρόλο στη σχολική επίδοση η

κοινωνική τάξη. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά των εργατών αριστεύουν

σαφώς λιγότερο συχνά και αποτυγχάνουν σαφώς πιο συχνά από τα παιδιά των αστών.

Αντίθετα τα παιδιά των αστών, στην ίδια εισοδηματική κατηγορία αριστεύουν

ασύγκριτα συχνότερα και αποτυγχάνουν σχεδόν ελάχιστα. Άρα, το εισόδημα από

μόνο του, δεν αρκεί για να εξηγήσει τις διαφορές σχολικής επιτυχίας.

Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση κατά την οποία οι γονείς των παιδιών

ανήκουν στην ίδια κοινωνική τάξη, αλλά ταξινομούνται σε άνισες εισοδηματικές

κατηγορίες, διαπίστωσε ασήμαντες διαφορές στα ποσοστά επιτυχίας απ' τη μια

εισοδηματική κατηγορία στην άλλη. Κατέληξε έτσι σε δύο βασικά συμπεράσματα: α)

ότι κυρίαρχο ρόλο στη σχολική επιτυχία δεν παίζει το εισόδημα, αλλά η κοινωνική

τάξη των γονέων του μαθητή και β) το εισόδημα σε συνδυασμό με την κοινωνική

τάξη, ευνοεί τη σχολική επιτυχία και γ) το υψηλότερο εισόδημα από μόνο του

εμποδίζει κυρίως την αποτυχία (Τζανή, 1988).
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5.9. Οικογενειακή συνοχή και σχολική επίδοση

Ο όρος και η έwοια της οικογενειακής συνοχής κατέχει σημαντική θέση στη

θεωρία του Minuchin (1974) και αντανακλά τόσο το επίπεδο της συναισθηματικής

σύνδεσης μεταξύ των μελών όσο και το επίπεδο της πραγματικής ή υποτιθέμενης

αυτονομίας των μελών της οικογένειας.

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, παρατηρούμε πως έχει ερευνηθεί η σχέση

μεταξύ οικογενειακής συνοχής και μεταβλητών όπως τα κίνητρα για επιτυχία στο

σχολείο. Ο Stein (1988) αναφέρει αρκετές έρευνες οι οποίες έχουν καταλήξει σε

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις αυτών των παραγόντων. Τα αποτελέσματα της

δικής του έρευνας εισηγούνται ότι η οικογενειακή συνοχή πιθανόν να αποτελεί μια

σημαντική διάσταση στη σχολική επιτυχία των παιδιών ανεξάρτητα από την

κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται. Με άλλα λόγια, η ψυχολογική

προστασία και στήριξη που αισθάνονται τα παιδιά από οικογένειες χαμηλού

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, αλλά σχετικά υψηλής συνοχής, τους εmτρέπει να

υπερβαίνουν τους περιορισμούς και τα εμπόδια που επιβάλλει η καταγωγή τους και

να επιτυγχάνουν στο σχολείο.

Σε μια άλλη ομάδα ερευνών εξετάστηκε η σχέση που υπάρχει μεταξύ της μη

παθολογικής συνοχής της οικογένειας και της επαγγελματικής ανάπτυξης (Georgiou,

1990. Hesser, 1984. Κing, 1989). Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι εκτός από την

επαγγελματική ανάπτυξη και τους στόχους, κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την

οικογενειακή συνοχή και η σχολική επίδοση. Στην πρώτη στη σειρά έρευνα που

αναφέρθηκε προηγουμένως (Georgiou, 1990) η συνοχή της οικογένειας παρουσίασε

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα σε άλλα και με τη σχολική επίδοση,

αλλά δεν εmβεβαιώθηκε το κυκλικό μοντέλο του Olson (1983), το οποίο θέλει την

πιο πάνω σχέση να γίνεται αρνητική όταν η συνοχή φτάνει σε πολύ υψηλές τιμές,

mθανόν επειδή οι οικογένειες που μελετήθηκαν δεν παρουσίαζαν αποκλίσεις αυτής

της μορφής (Γεωργίου, 2000).
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5.10. Οικογενειακή δομή και σχολική επίδοση

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το ρόλο που διαδραματίζει η δομή της

οικογένειας στην οποία αναπτύσσεται ένα παιδί, στη σχολική επίδοσή του. Ιδιαίτερα

ενδιαφέροντα είναι τ' αποτελέσματα της έρευνας που έκανε ο Κοντογιώργος ( 1977)

σε παιδιά του δημοτικού σχολείου, με την οποία αναζήτησε τη σχέση μεταξύ της

οικογενειακής κατάστασης των παιδιών και της επίδοσής τους στο σχολείο. Με την

έρευνα αυτή διαπίστωσε μεταξύ άλλων τα εξής: 1) τα παιδιά που είχαν γνωρίσει την

απουσία γονέων και ιδιαίτερα του πατέρα, παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση, 2) η

επίδοση επηρεαζόταν αρνητικά από α) την ηλικία του παιδιού κατά το χωρισμό και β)

τη διάρκεια του χωρισμού από τους γονείς του και 3) όσο πιο μεγάλη ήταν η

οικογένεια του παιδιού, τόσο πιο χαμηλή ήταν η επίδοσή του. Ιδιαίτερα

αξιοπρόσεκτη είναι η διαπίστωση του ερευνητή ότι τα παιδιά των οποίων απουσίαζε

μόνον ο πατέρας παρουσίασαν ακόμη πιο χαμηλή επίδοση (Δημητρόπουλος, 1984).

Η Αρχοντόγλου σε μια έρευνα που πραγματοποίησε σε δημοτικά σχολεία της

Θεσσαλονίκης το 2003, για να διερευνήσει την ενδεχόμενη διαφοροποίηση της

σχολικής επίδοσης στα μαθήματα της Ν. Γλώσσας, των Μαθηματικών και των

Φυσικών Επιστημών, μαθητών από μονογονεϊκές και πυρηνικές οικογένειες.

Διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των

μαθητών από μονογονεϊκές και πυρηνικές οικογένειες ως προς τη σχολική επίδοσή

τους στη γενίκευση των τριών μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας, των

Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

Στην επιμέρους εξέταση των τριών μαθημάτων βρέθηκε στατιστική σημαντικό

τητα για τις δύο ομάδες των μαθητών μόνο στο μάθημα των Μαθηματικών. Δηλαδή

οι μαθητές των πυρηνικών οικογενειών υπερτερούν ελαφρώς, όσον αφορά την

επίδοσή τους στα Μαθηματικά, σε σχέση με τους συμμαθητές τους από μονογονεϊκές

οικογένειες. Όσον αφορά την επίδοση των αγοριών, μονογονεϊκών και πυρηνικών

οικογενειών, στατιστική σημαντικότητα παρατηρήθηκε μόνο στα μαθήματα της

Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό. Σχετικά

με την επίδοση των κοριτσιών, μονογονεϊκών και πυρηνικών οικογενειών, δεν

παρατηρήθηκε στατιστική σημαντικότητα σε κανένα μάθημα, δηλαδή η απόδοσή

τους στο σχολείο δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ζουν με ένα γονέα 11 και με τους

δύο (Αρχοντόγλου, 2005).
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5.11. Προσδοκίες γονέων

Στην ανάλυση των ευρημάτων της έρευνάς τους, οι Κhan και Alvi (1983)

επισημαίνουν ότι οι φιλοδοξίες των γονιών αποτελούν το στοιχείο με βάση το οποίο

μπορεί να γίνει μια αρκετά καλή πρόβλεψη της επιτυχίας των παιδιών τους στο

σχολείο. Σχετικές είναι και οι εργασίες του Marjoribanks (1979,1985), στις οποίες

καταδεικνύεται η επίδραση που ασκούν οι προσδοκίες των γονιών αλλά και των ίδιων

των παιδιών στην εξελικτική πορεία των τελευταίων. Μια εργασία που

πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό πληθυσμό (Κατσίλλης & Λώλου, 1999) αναφέρει ότι

η επίδραση των γονέων κυρίως, παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο τόσο στην παραγωγή

υψηλότερης επίδοσης και προσδοκιών όσο και στην αναπαραγωγή εκπαιδευτικών

ανισοτήτων της οικογένειας προέλευσης υπό τη μορφή άνισης επίδοσης και

διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προσδοκιών των μαθητών.

Οι Lee (1984) και McNair και Brown (1983) διαπίστωσαν ότι υπάρχει ισχυρή

συσχέτιση μεταξύ των στάσεων των γονέων και της επαγγελματικής ωριμότητας των

παιδιών. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των

στάσεων εξακολουθεί να διαδραματίζει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των

γονιών. Σε γενικές γραμμές, οι γονείς που ανήκουν στην εργατική τάξη έχουν

χαμηλότερες μορφωτικές και επαγγελματικές προσδοκίες για τα παιδιά τους σε

σύγκριση με τους γονείς που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά

στρώματα (Lewis & Looney, 1983).

Ο Murphy (1984) σημειώνει ότι ακόμη και αν οι προσδοκίες και οι στάσεις των

γονιών από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα μοιάζουν, η σημασία που αποδίδουν

στη μόρφωση διαφέρει. Για παράδειγμα, οι γονείς χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού

επιπέδου βλέπουν τη μόρφωση ως ένα μέσο για οικονομική ασφάλεια, ενώ οι γονείς

υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου τη βλέπουν ως ένα μέσο για προσωπική

ανέλιξη. Σε μια παλαιότερη μελέτη, ο Wyman (1972) ερεύνησε τις στάσεις των

γονιών των οποίων τα παιδιά είχαν επιδόσεις είτε πάνω είτε κάτω του μετρίου. Τα

ευρήματα αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων γονιών. Η

πρώτη ομάδα τόνιζε τη σημασία της σκληρής προσπάθειας και της υψηλής

στοχοθεσίας, ενώ η δεύτερη τόνιζε τη σημασία της προσπάθειας για εξασφάλιση

σίγουρης εργοδότησης και ικανοποιητικού μισθού.
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Οι Canale και Dunlap (1987) ζήτησαν από μαθητές διαφόρων ηλικιών (δευτέρας

και πέμπτης τάξης δημοτικού, δευτέρας γυμνασίου και τρίτης λυκείου) να

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Οι γονείς των μαθητών συμπλήρωσαν επίσης ένα παρόμοιο ερωτηματολόγιο σχετικό

με τις δικές τους φιλοδοξίες για το μέλλον των παιδιών τους. Με βάση τα

αποτελέσματα, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γονείς που

προσδοκούσαν ότι τα παιδιά τους θα επέλεγαν επαγγέλματα με μεγαλύτερο κύρος

είχαν παιδιά που εξέφραζαν παρόμοιες φιλοδοξίες για τον εαυτό τους. Αυτή η τάση

ήταν σημαντικά πιο εμφανής στις δυο μεγαλύτερες μεγαλύτερες σε ηλικία τάξεις

παιδιών, παρόλο που η σχέση ήταν παρούσα σε όλες τις υποομάδες.

Ο Stein (1988) αναφέρει αρκετές έρευνες των οποίων τα αποτελέσματα

εισηγούνται ότι τα παιδιά που έχουν κίνητρα για επίτευξη ακαδημαϊκά υψηλών

στόχων τείνουν να έχουν γονείς με επίσης μεγάλες φιλοδοξίες, οι οποίοι θέτουν

υψηλά κριτήρια επιτυχίας, υπάρχει δηλαδή μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση

μεταξύ των προσδοκιών γονιών και παιδιών για το μέλλον. Αυτό, ασφαλώς, δεν

σημαίνει ότι υπάρχει και αιτιακή σχέση μεταξύ τους, ότι δηλαδή το πρώτο προκαλεί

το δεύτερο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι οι μεταβλητές αυτές κινούνται προς την

ίδια κατεύθυνση.

Ο Φλουρής (1989), όσον αφορά στις προσδοκίες των γονέων σημειώνει ότι η

σχολική επίδοση των παιδιών προκύπτει ως συνάρτηση πολλών παραγόντων,

ανάμεσα στους οποίους σημαντική θέση κατέχουν τα ουσιώδη πρόσωπα και ιδιαίτερα

οι γονείς. Οι τελευταίοι αυτοί, άλλοτε με τις προσδοκίες, τις αξίες και τις στάσεις

τους, άλλοτε με τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους, επηρεάζουν τη σχολική

επίδοση των παιδιών τους και τον τρόπο που αυτά αντιλαμβάνονται τις ικανότητές

τους.

Σε μια ενδιαφέρουσα εθνογραφική έρευνα, ο Clark (1983) εξέτασε τις

επιδράσεις που ασκούν οι στάσεις των μελών της οικογένειας στην επίδοση των

παιδιών στο σχολείο. Συμπέρανε ότι τα «πιστεύω» των γονιών, οι ενέργειες και το

γενικό πολιτισμικό στιλ της οικογένειας και όχι η σύνθεσή της ή η κοινωνική της

τάξη, αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες προς την κατεύθυνση της

σχολικής επιτυχίας των παιδιών. Στην έρευνα που πραγματοποίησε ο Γεωργίου το

1996 στην Κύπρο, για τη γονεϊκή συμπεριφορά και τις συνέπειες που μπορεί να έχει

αυτή για όλους τους επηρεαζόμενους συμπέρανε πως οι γονείς των μαθητών με
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άριστες επιδόσεις χρησιμοποιούσαν ενέργειες που χαρακτηρίζονταν από ενθάρρυνση

του διαλόγου με το παιδί, ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του παιδιού, εμπλοκή του

γονιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, συναισθηματική στήριξη του παιδιού στην

εκπαιδευτική του πορεία, αλλά και διατήρηση υψηλών προσδοκιών για το μέλλον)
Αντίθετα, οι γονείς των παιδιών με πολύ χαμηλή σχολική επίδοση, όχι μόνο δε

χρησιμοποιούσαν τόσο πολύ ενέργειες των παραπάνω κατηγοριών, αλλά η

συμπεριφορά τους εμπεριείχε στοιχεία κριτικής και αμφιβολίας για τις δυνατότητες

των παιδιών, απειλές και τιμωρίες με σκοπό το σωφρονισμό τους, καθώς και μια τάση

περιορισμού των επιλογών τους όσον αφορά το μέλλον. Έτσι, ο ερευνητής σημειώνει,

ότι εκτός από τις προσδοκίες των δασκάλων που γνωρίζουμε ότι επηρεάζουν τη

σχολική επίδοση των μαθητών, φαίνεται ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβαίνει και με

τους γονείς. Άρα, ίσως να μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την ύπαρξη ενός είδους

«Πυγμαλίωνα στο σπίτι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ερευνητής (Γεωργίου,

2000).

5.12. Επαγγελματικοί στόχοι παιδιού

Είναι γεγονός ότι οι επαγγελματικοί στόχοι των περισσότερων παιδιών είναι

αποτέλεσμα της επιρροής του ευρύτερου περιβάλλοντός τους και κυρίως των γονέων

τους και συνήθως σχετίζονται με δημοφιλή επαγγέλματα. Η Τζανή (1988) στα

πλαίσια της έρευνας που πραγματοποίησε σε 50 δημοτικά σχολεία του λεκανοπεδίου

Αττικής, συμπέρανε ότι το 54% των παιδιών που ρωτήθηκαν, θα ήθελαν να γίνουν

επιστήμονες, δηλαδή να πάρουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, γεγονός που επιβεβαιώνει

την ανάγκη κοινωνικής αναγνώρισης. Το επάγγελμα του εργάτη, του γεωργού και του

υπαλλήλου (παρά την ασφάλεια που προσφέρει στην περίπτωση του Δημοσίου) δε

δείχνουν να προσελκύουν τα παιδιά. Το 75% των «άριστων» μαθητών, ονειρεύονται

να γίνουν αργότερα επιστήμονες και διάσημες προσωπικότητες. Αυτοί που δηλώνουν

ότι θέλουν να γίνουν τεχνικοί ( διπλωματούχοι ανωτέρας σχολής) κατανέμονται κατά

3% «άριστοι», 7% «μεσαίοι» και 20% «κακοί», ήτοι μόνο 8% του συνολικού

δείγματος.

Ο «καλός» αστυνομικός και ο «γενναίος» πιλότος, συγκεντρώνουν επίσης

σημαντικό ποσοστό (12% του συνόλου), προτιμήσεων, κυρίως μεταξύ των

«μεσαίων» και «κακών» μαθητών, ποσοστό για το οποίο ίσως ευθύνονται και τα
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τηλεοπτικά σήριαλ της εποχής. Ωστόσο η τηλεόραση δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη

και για τα προηγούμενα ποσοστά. Η γενηα1 περιφρόνηση που διαπιστώνεται για ότι

δεν ανήκει στον τριτογενή τομέα, δεν είναι σίγουρα άσχετη με την ίδια τη δομή της

ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, η ερευνήτρια διαπίστωσε ότι τα παιδιά που διαλέγουν ένα επάγγελμα «

γιατί θέλουν να γίνουν χρήσιμοι στους άλλους», βρίσκονται συχνότερα μεταξύ της

βαθμολογίας «άριστα». Μόνη εξαίρεση αποτέλεσαν οι μαθητές του μικροαστικού και

εργατικού στρώματος, όπου το συγκεκριμένο κριτήριο επέλεξε η πλειονότητα των

μεσαίων μαθητών. Αυτό ίσως οφείλεται στην τάση που επικρατεί σ' αυτές τις δύο

κατηγορίες, δηλαδή τη φροντίδα εξασφάλισης του μέλλοντος που αποτελεί κίνητρο

και άμεσο σκοπό, καθώς συνάγεται επίσης από τις απαντήσεις των παιδιών που

δηλώνουν ότι θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους. Κατά συνέπεια,

η χρησιμότητα που εξετάζεται εδώ δεν αφορά την κοινωνία στο σύνολό της, αλλά

μάλλον την οικογένεια και αναφέρεται μ' αυτή την έwοια σαν αιτία της

επαγγελματικής εκλογής απ' τους μαθητές «μέσου» επιπέδου.

Το κίνητρο του οικονομικού κέρδους έρχεται στη 3
η

θέση και μεταξύ των

αριστοκρατικών, αστικών και μικροαστικών στρωμάτων, τα ποσοστά διανέμονται

σχεδόν ίσα ανάμεσα στους μαθητές με βαθμολογία «άριστα» και «μεσαία». Μεταξύ

δε του αγροτικού και εργατικού στρώματος ανάμεσα στους «μεσαίους» και «κακούς»

μαθητές. Αυτό δείχνει ακριβώς, ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις μερικά παιδιά γνωρίζουν

ότι θα χρειασθεί να δουλέψουν αμέσως για να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Σε

άλλες, αυτός ο τύπος απάντησης, δείχνει μάλλον ότι στο πνεύμα της οικογένειας το

«χρήμα» έχει ζωτικής σημασίας θέση.

Ακόμη, μόνο το 5% του δείγματος των μαθητών στοχεύει στο «να αναλάβει την

επιχείρηση του μπαμπά». Ωστόσο, η επέμβαση των γονέων κυριαρχεί σ' όλους τους

τύπους εκλογής κι αυτό που διαφοροποιεί τις απαντήσεις είναι μόνο η ένταση και ο

τρόπος που γίνεται αυτή η επέμβαση και γίνεται αισθητή σαν τέτοια απ' το παιδί.

Αυτό φάνηκε περισσότερο καθαρά από την ερώτηση: «από ποιον περιμένεις βοήθεια

για την εκλογή του επαγγέλματός σου;». Στην απάντηση, μόνο 4 από τα 1863 παιδιά

δεν ανέφεραν πρώτους τους γονείς τους, πράγμα που επιβεβαιώνει την άμεση ή

έμμεση επιρροή των Ελλήνων γονέων στις επιλογές των παιδιών τους.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης έρευνας

παρατηρήθηκε το κριτήριο «γιατί μου αρέσει προσωπικά». Βεβαίως, στη συγκεκριμέ
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νη απάντηση είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε την αξιοπιστία της, γιατί δε ξέρουμε

αν όντως είναι κάτι που το θέλουν ή τα έχουν πείσει να το θέλουν. Επίσης

παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια έδιναν πιο συχνά τη συγκεκριμένη απάντηση σε

σύγκριση με τα αγόρια.

Εξετάζοντας τώρα και την κοινωνική καταγωγή, διαπίστωσε ότι μεταξύ των

μαθητών αστικής, εργατικής και αριστοκρατικής καταγωγής, η απάντηση «γιατί έτσι

μου αρέσει» είναι σαφώς πιο συχνή στους καλούς μαθητές αντίθετα απ' τα

μικροαστικά και αγροτικά στρώματα. Αυτό σημαίνει ότι τα αριστοκρατικά και

αστικά στρώματα συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων μ' αυτό το

περιεχόμενο στη θέση των καλύτερων μαθητών. Το μικροαστικό και αγροτικό

στρώμα στη θέση των μεσαίων μαθητών και το εργατικό στρώμα στη θέση των

«κακών» μαθητών.

Κατά συνέπεια, το εάν αυτή η προτίμηση αντιπροσωπεύει είτε όχι ένα κίνητρο

υπέρ της επιτυχίας, θα εξαρτηθεί πριν απ' όλα, απ' τον βαθμό στον οποίο ο

προτεινόμενος προσανατολισμός απαιτεί ή όχι καλά σχολικά αποτελέσματα. Όμως σ'

αυτή την ηλικία δεν είναι δυνατό η εκλογή του παιδιού να στηρίζεται σε κριτήρια

σχολικής επιτυχίας. Αντίθετα, είναι το περιβάλλον του που άμεσα ή έμμεσα, του

επιβάλλει τη μία ή την άλλη εκλογή, πείθοντάς το ταυτόχρονα ότι αυτό το ίδιο είναι

που διαλέγει και ότι οι ικανότητές του ανταποκρίνονται σ' αυτήν την εκλογή. Αυτό,

όμως, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ ή αντίθετα κατά της σχολικής επιτυχίας,

σύμφωνα με το αν το παιδί βρίσκει ή όχι ένα κίνητρο για τις προσπάθειες που πρέπει

να καταβάλλει και το ενδιαφέρον που θα δείξει για τη μελέτη.

Έτσι, διαφαίνεται για μία ακόμη φορά ότι η σχολική επιτυχία είναι ζήτημα

γενικότερης καλλιέργειας, η οποία είναι με τη σειρά της άμεσα συνδεδεμένη με την

κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια των γονέων. Τα συγκεκριμένα ποσοστά ίσως

να τροποποιούνταν στα σημερινά κοινωνικά δεδομένα, αλλά το ερώτημα που μπαίνει

και είναι διαχρονικό είναι το αν τα παιδιά διαμορφώνουν μόνα τους τους

επαγγελματικούς τους στόχους ή το περιβάλλον τους τους υποβάλλει τις διάφορες

επαγγελματικές αξίες. Μάλλον, θα πιστέψουμε τη δεύτερη υπόθεση, που

επαληθεύεται πολλές φορές από την ανάλυση των λόγων που παρουσιάζουν τα παιδιά

για να δικαιολογήσουν τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις (Τζανή, 1988).
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το νεογνό του ανθρώπου για να διαμορφωθεί σε προσωπικότητα έχει ανάγκη

ανθρώπινης συντροφιάς και επικοινωνίας. Έχει ανάγκη να υπάρχει γύρω του ομάδα

και ομαδική ζωή. Και αυτό γιατί, η ομάδα ως συλλογικό μόρφωμα επί μέρους ατόμων

εμφανίζει ορισμένη δομή, λειτουργία και δυναμική και αποτελεί βασικό μέσο δια του

οποίου το άτομο αποκτά γνώσεις, συνήθειες, πεποιθήσεις, διαθέσεις, δεξιότητες,

αξίες, ιδανικά και διαμορφώνει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά.

Πρώτη κοινωνική ομάδα, που ασκεί μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της

προσωπικότητας είναι η οικογένεια, στην οποία αίμα και πνεύμα μεταγγίζονται το

ένα στο άλλο και δημιουργείται η συνείδηση του οικογενειακού δεσμού, που αποτε

λεί βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη οικογενειακής ζωής. Για το αναπτυσσόμενο

και εξελισσόμενο άτομο, η οικογένεια είναι ο μοναδικός και αναντικατάστατος φυσι

κός χώρος ομαδικής ζωής. Τα λεγόμενα «εκπαιδευτικά ιδρύματα» όσο τέλεια κι αν

οργανωθούν, δεν θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν την οικογένεια, γιατί τα άτομα

έξω από το οικογενειακό περιβάλλον δεν αισθάνονται ευτυχισμένα, επειδή ζουν και

διαμορφώνονται σε μια ατμόσφαιρα τεχνητή.

Το παιδί, μέσα στη φυσική οικογενειακή ζωή, δέχεται επιδράσεις και σε αυτές

οφείλονται οι καταπληκτικές ομοιότητες, που παρατηρούνται ανάμεσα στους γονείς

και τα παιδιά, τόσο στην εξωτερική συμπεριφορά, όσο και στις ιδέες, τις πεποιθήσεις

και τις ιδιότητες του χαρακτήρα. Στην οικογένεια το παιδί μιμείται τη συμπεριφορά

των γονέων του, ταυτίζεται μαζί τους και μπολιάζει τη δική του ύπαρξη με τα πρότυ

πα και τις αξίες των γονέων του. Εκεί το παιδί μαθαίνει να αγαπά και να αγαπιέται

και από το συναίσθημα αυτό προέρχονται όλες οι άλλες κοινωνικές αρετές. Εκεί, με

τη διαδικασία του παραδείγματος, της ενεργητικής συμμετοχής, της μίμησης, της

ταύτισης κ.λπ., η προσωπικότητα του παιδιού μπολιάζεται άλλοτε με το λουλούδι της

αρετής και άλλοτε με το αγκάθι της κακίας.

Στην οικογένεια το παιδί αντιλαμβάνεται, με τρόπο φυσικό και αβίαστο ότι είναι

μέλος ενός κοινωνικού συνόλου και οφείλει ορισμένες του επιθυμίες να τις θυσιάζει

για χάρη της προκοπής του συνόλου. Εκεί ικανοποιείται η ανάγκη του «ανήκειν» και

η παιδική ψυχή πλημμυρίζει με τα συναισθήματα της σιγουριάς, της αγάπης και της
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αποδοχής. Επιπλέον, στην οικογένεια τα παιδιά συνομιλούν, αναπτύσσουν σχέσεις,

αποκτούν εμπειρίες, σχηματίζουν έwοιες και βρίσκουν λέξεις για να τις εκφράσουν

και διαμορφώνουν έτσι τα γλωσσικά και πνευματικά τους χαρακτηριστικά.

Οι γονείς της μεσαίας και της ανώτερης κοινωνικής τάξης διευκολύνουν την

ετοιμότητα των παιδιών να αποκτήσουν τη δεξιότητα της ανάγνωσης, της γραφής και

του νοερού λογισμού και να διαμορφώσουν τα γλωσσικά και πνευματικά τους

χαρακτηριστικά, επειδή στην καθημερινή τους επαφή με τα παιδιά χρησιμοποιούν μια

περισσότερο επεξεργασμένη και καλλιεργημένη γλώσσα, αποτελούμενη από συνθε

τότερες προτάσεις, πλουσιότερο λεξιλόγιο, περισσότερα επιρρήματα και επίθετα,

σέβονται τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών, δημιουργούν μια ποιοτική σχέ

ση μαζί τους και θέτουν στη διάθεση των παιδιών αρκετά μέσα για την απόκτηση

εμπειριών και βιωμάτων.

Αντίθετα, οι γονείς της κατώτερης κοινωνικής τάξης ελάχιστα υποβοηθούν τη

γλωσσική και πνευματική εξέλιξη των παιδιών τους, επειδή στην καθημερινή επαφή

μαζί τους χρησιμοποιούν μια γλώσσα στερεότυπη, περιορισμένη και φτωχή σε εκ

φράσεις που δεν διευκολύνει τα παιδιά να αποκτήσουν καθαρές και μεστές έwοιες

και τις κατάλληλες λέξεις για να τις διατυπώσουν. Γενικά, οι επαρκείς και δημοκρατι

κοί γονείς προσφέρουν στα παιδιά τους ψυχική υγεία, ενώ οι υπερπροστατευτικοί ή οι

απορριπτικοί γονείς, οι ψυχροί και οι αδιάφοροι, δημιουργούν στα παιδιά, συναισθή

ματα δυσπιστίας και μειονεκτικότητας και είναι σε μεγάλο βαθμό, υπεύθυνοι για τη

διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους (Χαραλαμπόπουλος,

Β. , 1987).
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ΓΕΝΙΚΑ ΣνΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, για τη διερεύνηση του θέματος της παρούσας

πτυχιακής εργασίας: «Η επίδραση της οικογένειας στη σχολική επίδοση του παιδιού»,

προέκυψαν διάφορες διαπιστώσεις και βασικά συμπεράσματα, όπως και προβλημα

τισμοί, τόσο για το ρόλο της οικογένειας στη σχολική επίδοση, όσο και για το ρόλο

του γενικότερου κοινωνικού και εκπαιδευτικού συστήματος.

Βασικό συμπέρασμα αποτελεί το ότι, η σύγχρονη πυρηνική οικογένεια αποτελεί

τον πιο σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της προσωπικότητας του ατόμου και της

μετέπειτα εξέλιξής του. Επηρεάζει σημαντικά και τη σχολική επίδοση του ατόμου,

καθώς με τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά της καθορίζει την ποσότητα και την ποιότητα

των παρεχόμενων ερεθισμάτων στο παιδί, εκτός από τα ατομικά/βιολογικά χαρακτη

ριστικά του ατόμου (νοημοσύνη, ωριμότητα, κίνητρα, ωριμότητα), τα οποία ερευνη

τές θεωρούν ότι μπορεί να διαμορφώσει το οικογενειακό περιβάλλον.

Κυρίαρχο γνώρισμα της οικογένειας, που επιδρά στη σχολική επίδοση του παιδιού

είναι το κοινωνικό επίπεδο των γονέων, το οποίο όσο υψηλότερο είναι τόσο υψηλότε

ρες είναι και οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών που ανήκουν σ' αυτή την οικογένεια

και αντίστροφα. Παράγοντες που διαμορφώνουν το οικογενειακό κοινωνικό προφίλ

είναι το οικονομικό (δείκτες οικονομικής άνεσης, υλικά αγαθά, τόπος κατοικίας),

μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το επάγγελμά τους. Έτσι, φάνηκε πως στα

πλαίσια της ίδιας κοινωνικής τάξης σημαντικοί παράγοντες αποτελούν η μόρφωση,

το επάγγελμα και η οικονομική άνεση της οικογένειας, τα οποία όσο ανώτερα είναι

τόσο ανώτερη είναι και η σχολική επίδοση.

Επιπρόσθετο γνώρισμα του οικογενειακού περιβάλλοντος που δύναται να επηρεά

σει τη σχολική επίδοση, είναι η γονεϊκή εμπλοκή στις σχολικές διαδικασίες, όπου τα

συμπεράσματα είναι ανάμικτα, καθώς φαίνεται πως όσο μεγαλύτερη είναι η

συμμετοχή των γονέων στις σχολικές υποχρεώσεις του παιδιού, που συνήθως

εντοπίζεται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, τόσο υψηλότερες είναι και οι

σχολικές επιδόσεις. Ωστόσο, αν η γονεϊκή εμπλοκή συνδέεται με πίεση και αφαίρεση

πρωτοβουλιών από το παιδί τα αποτελέσματα είναι αντίθετα.

Ακόμη, καταλυτικός παράγοντας που επιδρά στη σχολΙΚ11 επίδοση του παιδιού

είναι η οικογενειακή συνοχή, καθώς αποδεικνύεται πως ακόμη και σε οικογένειες
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χαμηλού κοινωνικοοικονομικού προφίλ, αν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των

μελών της, παρατηρείται βελτίωση στις σχολικές επιδόσεις, χωρίς τις περισσότερες

φορές να παίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες, όπως το διαζύγιο ή η βιολογική απουσία

ενός γονέα, εξαρτώμενα κάθε φορά από την ηλικία του παιδιού στην οποία συνέβη

αυτό το γεγονός.

Παράλληλα μ' αυτούς τους παράγοντες, μείζονος σημασίας για τη σχολική

επίδοση είναι και η γενικότερη συμπεριφορά και προσδοκίες των γονέων, καθώς οι

δημοκρατικοί γονείς με υψηλές προσδοκίες για το μέλλον των παιδιών τους, φαίνεται

ότι έχουν παιδιά που τα πηγαίνουν καλύτερα στο σχολείο και οι προσδοκίες τους

αντανακλώνται στις επιθυμίες και επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών τους.

Βέβαια, εκτός από την επιρροή της οικογένειας στη σχολική επίδοση του παιδιού

που αποτελεί και το κύριο θέμα αυτής της εργασίας, σημαντική είναι και η

συμμετοχή του σχολείου στη σχολική επιτυχία ή αποτυχία ενός παιδιού.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης και γενικότερα

το εκπαιδευτικό σύστημα, συνεισφέρουν από την πλευρά τους στη διατήρηση και

διαιώνιση της ανισότητας με την οποία εισέρχονται τα παιδιά στο σχολείο, ανάλογα

με τα παρεχόμενα εφόδια από το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό τους

περιβάλλον.

Έχοντας ίδιες απαιτήσεις από όλους, παρέχοντας την ίδια βοήθεια σε όλους και

αξιολογώντας όλους τους μαθητές με κριτήριο το μέσο όρο της τάξης και όχι την

ατομική πρόοδο του καθενός, οι εκπαιδευτικοί, και το σχολείο σα θεσμός του

κράτους, συμβάλλουν στη διατήρηση και εδραίωση των κοινωνικών στερεοτύπων,

λειτουργώντας ουσιαστικά σα χώρος αναπαραγωγής και μίμησης των κοινωνικών

δομών και όχι σα χώρος παροχής ουσιαστικής παιδείας και κριτικής σκέψης. Έτσι,

κατά κάποιο τρόπο προκαθορίζεται το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και

δηλητηριάζεται η ψυχοσύνθεσή τους με συναισθήματα αποτυχίας και απόρριψης,

επειδή έτυχε να γεwηθούν σε ένα όχι τόσο ευνοϊκό περιβάλλον και να μην έχουν τις

ίδιες δυνατότητες με τους υπόλοιπους.

Επειδή λοιπόν, σύντομα θα ασκώ το επάγγελμα της εκπαιδευτικού, αυτή η εργασία

με έβαλε σε αρκετές σκέψεις και προβληματισμούς, καθώς όπως φάνηκε ο ρόλος της

οικογένειας σε όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου, έτσι και στη σχολική

επίδοση και προσαρμογή του, είναι καθοριστικής σημασίας. Πέρα απ' αυτό, όμως,

εμείς σαν εκπαιδευτικοί τι κάνουμε; Αφήνουμε τα παιδιά που προέρχονται από
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ελλιπέστερα περιβάλλοντα να αισθάνονται ανίκανα, δίνοντάς τους εργασίες ίδιου

επιπέδου με των άλλων και βαθμολογώντας τους με τον ίδιο τρόπο και κριτήριο; Ή

προσπαθούμε με ευχάριστη διάθεση και συνεχή συνεργασία με τους γονείς να

βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά Ύα χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους, με το δικό τους

ρυθμό, εμπλέκοντάς τα στη μαθησιακή διαδικασία και κάνοντάς τα να νιώσουν τη

χαρά της επιτυχίας και την κοινωνική αποδοχή, αξιολογώντας τα όχι απλά με ένα

βαθμό που δείχνει την αποτυχία, αλλά με μια ατομική έκθεση για αυτά που πέτυχαν

και αυτά στα οποία χρειάζονται ακόμα δουλειά;

Άλλωστε, αυτό θα ήταν χρήσιμο σε όλα τα παιδιά γιατί, όπως ένα παιδί από ένα

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μπορεί να βιώνει τη σχολική αποτυχία και

την απόρριψη, έτσι και ένα παιδί υψηλού κοινωνικοοικονομικού στρώματος μπορεί

να νιώθει πλήξη και ανία. Παρατηρούμε, δηλαδή, πως ειδικά στη σημερινή πολυπολι

τισμική και υψηλών απαιτήσεων κοινωνία, είναι απαραίτητες οι διαφοροποιήσεις

ακόμα και στη σχολική ζωή, για την ομαλή ψυΧOΠVευματική ανάπτυξη των νέων

ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελέσουν το μέλλον αυτού του τόπου.

Βέβαια, ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις που με προβλημάτισαν ως αυριανή

δασκάλα, θεωρώ απίστευτα μεγάλη την ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν επιμορφώ

νει κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς σε διαφοροποιημένες μορφές διδασκαλίας και

αξιολόγησης και αφήνει τα πάντα στην καλή θέληση και προδιάθεση του

εκπαιδευτικού. Εύχομαι, να έχω πάντα αυτές τις σκέψεις να μου βασανίζουν το

μυαλό και να προσπαθώ καθημερινά να κάνω καλύτερο και πιο χρωματιστό και

αισιόδοξο το σήμερα και το αύριο όλων των μαθητών μου.
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