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Η Επιστημονική Επιτροπή
•

Michalos Alex, Member of the Order of Canada, Professor Emeritus, Political Science
Department, University of Northern British Columbia, President of the Canadian
Commission for UNESCO’s Sectoral Commission on Natural, Social and Human Sciences,
and a past President of Academy II (Humanities and Social Sciences) of the Royal Society
of Canada, and of the International Society for Quality of Life Studies

•

Poulakos John, Professor Emeritus, University of Pittsburgh

•

Pedrini Lisa, MDI National Scale-out Project Manager, Human Early Learning Partnership
(HELP), School of Population & Public Health (SPPH), Faculty of Medicine, University of
British Columbia (UBC)

•

Κριάρη Ισμήνη, Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια του Συνταγματικού
Δικαίου, Ηθικής και Βιοηθικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

•

Αρτινοπούλου Βασιλική, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του έργου
C.W.-SMILE

•

Παλάσκας Θεοδόσιος, Πρόεδρος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης με έμφαση στην
Οικονομική Ανάπτυξη, Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

•

Περεντίδης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας των Θεσμών του Παντείου
Πανεπιστημίου, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

•

Τασόπουλος Αναστάσιος, Τέως Κοσμήτορας της Σχολής των Επιστημών Οικονομίας και
Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Καθηγητής Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξη

•

Δρακόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Οικονομικής, Τμήμα
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

•

Κόλλιας Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας, Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του έργου
C.W.-SMILE

•

Mπίκος Γεώργιος, Διδάσκων σε ΕΚΠΑ- ΕΑΠ –ΠΑΔΑ -ΑΣΠΑΙΤΕ, Διευθυντής στο 7ο
ΓΕΛ Καλλιθέας

•

Αναστασοπούλου Σουλτάνα, Διδάσκουσα στο ΕΑΠ, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του
έργου C.W.-SMILE

•

Ροδουσάκης Νικόλαος, Ερευνητής στο ΚΕΠΕ, Ειδικός Συνεργάτης στο Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του έργου C.W.-SMILE

•

Λεριού Ειρήνη, Επιστημονική Υπεύθυνη και Project Manager στο ερευνητικό έργο C.W.SMILE
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Η Οργανωτική Επιτροπή:
•

Λεριού Ειρήνη, Επιστημονική Υπεύθυνη και Project Manager στο ερευνητικό έργο
C.W.-SMILE

•

Γροσδάνη Χαρά, Κοινωνική Λειτουργός, Τμήμα Προστασίας Παιδιού & Οικογένειας,
Χαμόγελο του Παιδιού, Αντιπροσωπεύουσα σε θέματα Επικοινωνίας και Διαχείρισης,
αναφορικά με το ερευνητικό έργο C.W. –SMILE, τον αξιότιμο κύριο Κώστα Γιαννόπουλο
(Πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού και Project Manager του ερευνητικού έργου C.W.
–SMILE)

•

Τασόπουλος Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς,
Ινστιτούτο: Κέντρο Νοτιοανατολικών, Ευρωπαϊκών σπουδών (Σχολή Νομική), Μέλος της
Ερευνητικής Ομάδας του έργου C.W.-SMILE

•

Τσιριμώκου Χρυσούλα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του
έργου C.W.-SMILE
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Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης του Συνεδρίου
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1o Διεθνές Συνέδριο στην Παιδική Ευημερία,
που διοργάνωσε το Ερευνητικό Έργο C.W. - SMILE, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Tο Ερευνητικό Έργο C.W. - SMILE, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, πραγματοποίησαν στις 5 και 6 Ιουλίου
2019, στον χώρο του Παντείου Πανεπιστημίου το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:
«H παιδική ευημερία και προοπτικές βελτίωσής της».
Στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου συμμετείχαν καταξιωμένοι επιστήμονες
στο πεδίο της Παιδικής Ευημερίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ εξαιρετικά μεγάλος
ήταν και ο αριθμός των συνέδρων που συμμετείχαν με τις εισηγήσεις τους. Κύριος σκοπός του
συνεδρίου ήταν να φέρει κοντά Επιστήμονες και Φορείς, από όλον τον κόσμο και από διάφορες
ειδικότητες (γιατρούς, δάσκαλους, ψυχολόγους, οικονομολόγους, νομικούς, φιλόσοφους,
κοινωνικούς
λειτουργούς,
μαθηματικούς,
εγκληματολόγους,
κοινωνιολόγους,
διατροφολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, περιφερειολόγους, κ.ά.) προκειμένου να υπάρξει
μια σφαιρική και πολυδιάστατη προσέγγιση του ζητήματος της παιδικής ευημερίας. Το
συνέδριο αυτό αποτέλεσε μια μικρή κοιτίδα, όπου για πρώτη φορά αναπτύχθηκε και
εξελίχθηκε, στην Ελλάδα, μια πολύ-επιστημονική συζήτηση για την ευημερία των παιδιών και
τις δυνατότητες βελτίωσής της.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του οργανισμού
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Project Manager του έργου C.W.-SMILE, κ. Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος, οποίος εξαίροντας την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων κατά τη
διεξαγωγή του συνεδρίου τόνισε τη σημασία της κατεύθυνσης της επιστημονικής κοινότητας
σε ζητήματα που αφορούν στα παιδιά αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τα παιδιά είναι το
παρόν, το οποίο πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να έχουμε μέλλον », ενώ δεν
παρέλειψε να υπογραμμίσει την ανάγκη των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
υγείας και ζουν εντός νοσοκομειακού χώρου για δημιουργία και παιχνίδι.
Στην πολυδιάστατη θεματολογία του συνεδρίου η οποία κάλυψε κάθε έκφανση των
ζητημάτων που αφορούν στην παιδική ηλικία αναφέρθηκε η κ. Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανις του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως και η κα Μαρία
Μοσχόβη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, η οποία στην εισήγησή
της με θέμα «Children's well being and perspectives on its enhancement» αναφέρθηκε στους
τρεις πυλώνες της παιδικής ευημερίας που είναι η υγεία, η εκπαίδευση και η προστασία, ενώ
έθιξε τα ζητήματα της νεογνικής και παιδικής θνησιμότητας, της πρόσβασης στην εκπαίδευση,
αλλά και το θέμα του γάμου κοριτσιών μεταξύ ηλικιών 15 και 19 ετών.
Κατά το 1ο Morning Session (MS) του συνεδρίου, η εναρκτήρια εισήγηση από την κα
Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του C.W.SMILE με θέμα «Η προστασία των θυμάτων στην Ελλάδα» επικεντρώθηκε στα είδη και στους
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θυματοποίηση των παιδιών ενώ αναφέρθηκε στο
έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με την προστασία των παιδιώνθυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των
παιδιών θυμάτων και εν γένει στη σημασία της διερεύνησης της θυματολογίας από
επιστημονική-ερευνητική σκοπιά.
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Η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Ισμήνη Κριάρη στην εισήγησή της με
θέμα «Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της
σύμβασης των δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ παρουσίασε το παράδειγμα της Φινλανδίας, ως
χώρας προτύπου για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών, καθώς και για τις ιδιαίτερες
ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή τα παιδιά που
αντιμετωπίζουν γλωσσικό πρόβλημα.
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο προσφυγικό ζήτημα για το διάστημα 2014-2018
παρουσίασε η κα. Δήμητρα Γεωργογιάννη, Κοινωνική Λειτουργός, «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», στην εισήγησή της με θέμα «Πρόσβαση των παιδιών προσφύγων / μεταναστών στις
υπηρεσίες υγείας: Η εμπειρία του Χαμόγελου του Παιδιού», εστιάζοντας παράλληλα στις μορφές
ευαλωτότητας αλλά και στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής και παιδιατρικής στήριξης που
πραγματοποιούνται μέσω του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα παιδιά
πρόσφυγες /μετανάστες. Ακολούθως, η Δρ. Ειρήνη Λεριού, Κύρια Ερευνήτρια, Επιστημονική
Υπεύθυνη & Project Manager του Έργου C.W.-SMILE, παρουσίασε τη «Δημόσια Έκθεση
(2019) του Ερευνητικού Έργου C.W.-SMILE», όπου έγινε αναφορά στο μεθοδολογικό πλαίσιο
της έρευνας, με έμφαση στη σημασία μιας διαχρονικής καταγραφής της παιδικής ευημερίας σε
τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις που αφορούν στην ευημερία
των παιδιών της πρώιμης παιδικής αλλά και της εφηβικής ηλικίας, την ποιότητα ζωής.
Τo επόμενο Session (1st Afternoon Session -AF1) περιλάμβανε εισηγήσεις με
θεματολογία αναφορικά με τη διατροφή των παιδιών και την παιδική παχυσαρκία, καθώς και
θέματα που επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών όπως το bullying, ενώ στο 2nd Afternoon
Session(AS2) τα θέματα των εισηγήσεων κάλυψαν νομικά ζητήματα που αφορούν στην
ευημερία των παιδιών, αλλά και ποικιλία προσδιοριστικών παραγόντων όπως η σχέση με τους
γονείς, η σχέση με τα ζώα, η ανασφάλεια, κλπ. Κατά τη διάρκεια του Evening Session(ES)
πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες εισηγήσεις που αφορούσαν σε θέματα του πεδίου της
εκπαίδευσης των παιδιών και ζητήματα που προκύπτουν εντός του σχολικού χώρου για κάθε
ηλικιακή ομάδα, ενώ στο τέλος της ημέρας πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα θέματα που
παρουσιάστηκαν στο σύνολό τους.
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, επίσης χωρισμένη σε Morning Session (MS), 1st &
2nd Afternoon Session (AS1 &AS2) και Evening Session (ES), περιελάμβανε ευρεία
θεματολογία εισηγήσεων, όπως η υγεία (σωματική και ψυχική) ως προσδιοριστικός
παράγοντας της παιδικής ευημερίας, η σημασία των τεχνών στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των μεταναστών στη χώρα μας, η ευημερία υπό
το πρίσμα της φιλοσοφίας, το παιχνίδι ως μέσο διαπαιδαγώγησης και ο ρόλος της οικογένειας.
Συμπερασματικά οι επιστημονικά άρτιες εισηγήσεις (ογδόντα συνολικά)συνέθεσαν το υψηλού
επιπέδου περιεχόμενο του συνεδρίου, η διενέργεια του οποίου, υπήρξε εποικοδομητική για
όλους τους συμμετέχοντες, καθώς αναδείχθηκαν κρίσιμα θέματα που άπτονται του ζητήματος
της παιδικής ευημερίας.
*Για τη φιλοξενία του συνεδρίου ευχαριστούμε θερμά το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών.
*Για τη βιντεοσκόπηση της έναρξης του συνεδρίου ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα
Μποδοσάκη, το Βlod.gr και την κυρία Αντωνία Φωτοπούλου.
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ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (2019) ΤΟΥ C.W.-SMILE:
«Μέτρηση της Παιδικής Αποστέρησης στη Περιφέρεια της
Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο»
http://www.childrenwelfaresm.com/el/έρευνα-παραδοτέα/public-report-2019

Ε. Λεριού
Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W.-SMILE
Ως παιδική ευημερία ορίζεται η οποιαδήποτε ευχαρίστηση
προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της διάθεσης ή της
δράσης κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων. Οι
οικονομικοί παράγοντες είναι το εισόδημα, υλικά αγαθά και
παροχές (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.), κ.α.. Μη
οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος
χρόνος, η καλλιέργεια του πώς πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι,
κ.α..
Η μορφή του σύνθετου δείκτη Παιδικής Ευημερίας , είναι η
ακόλουθη: WΟΛ= wΔ1 + wΔ2 +…. wΔj .. Όπου wΔ1, wΔ2 … wΔj είναι
το σκορ της ευημερίας της κάθε διάστασης από τις έξι συνολικά.
To «κατώφλι» του δείκτη είναι το 50%. Ο συνολικός δείκτης
καταγραφής της παιδικής ευημερίας, εφαρμόζεται σε τρεις
σχολικές κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου
και στη Τρίτη Λυκείου. Ενώ κατά την απονομή βαρυτήτων μέσω
της AHP, λαμβάνεται υπόψη και το φύλο. Η εφαρμογή του δείκτη
είναι διαχρονική και καλύπτει την περίοδο 2010-2021.
Τα δεδομένα προτείνεται να επεξεργάζονται μεταξύ άλλων
τεχνικών και μέσω ενός συστήματος ασαφούς συλλογιστικής, το
οποίο βασίζεται σε πολλούς κανόνες. Όσο πιο ακριβείς και
πλήρεις είναι οι κανόνες τόσο πιο ορθά είναι και τα δεδομένα
εξόδου. Επομένως το σύστημα αποκτά τεχνητή νοημοσύνη. Η
δημιουργία ενός τέτοιου καινοτόμου συστήματος τεχνητής
νοημοσύνης, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μελλοντικά θα
μπορεί κάποιος να του δίνει τον αριθμητικό στόχο μιας πολιτικής
βελτίωσης της παιδικής ευημερίας και το σύστημα να δείχνει
πολύ εύκολα και άμεσα, πώς πρέπει να διαμορφωθούν
αριθμητικά οι διαστάσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Ενώ πραγματοποιείται ανίχνευση της έντασης στέρησης μέσω
καινοτόμου τεχνικής και ανάλυση ευαισθησίας σε υπάρχουσες
βάσεις δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους, διαπιστώνεται ότι τη μεγαλύτερη ένταση στέρησης
εμφανίζει ο δείκτης AROPE, o οποίος επιπλέον, είναι
περισσότερο ευαίσθητος ως προς τον δείκτη της σοβαρής υλικής
στέρησης. Παράλληλα καθώς επιχειρείται η άντληση
πληροφορίας αναφορικά με το φύλο, από υπάρχουσες βάσεις
δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύεται πώς η θέση των
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κοριτσιών είναι χειρότερη από αυτή των αγοριών, βάσει του ΑROPE και του δείκτη σε κίνδυνο
φτώχειας με μελανότερο έτος το 2013.
Μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού, επιβεβαιώνεται πώς η κρίση
που πέρασε πρόσφατα η χώρα μας επηρέασε δυσμενώς την
ευημερία των παιδιών. Ήτοι, σε σχετικό διάγραμμα, παρουσιάζεται
η εκρηκτική αύξηση το 2012, των παιδιών που δέχθηκαν, για
πρώτη φορά, υπηρεσίες, από τα Κέντρα Στήριξης Οικογενειών,
του Χαμόγελου του Παιδιού.
Μέσω της ποιοτικής έρευνας στην Αττική και στον Καναδά,
αποκαλύφθηκε η πολλαπλότητα των προοπτικών της παιδικής
ευημερίας και των χαρακτηριστικών της στην περιφέρεια της
Αττικής, από διαφορετικούς εκπροσώπους στο εν λόγω πεδίο και
πραγματοποιήθηκε συναίνεση ως προς τον ορισμό της, τις
διαστάσεις και τους υπό-δείκτες, μέσω των οποίων μπορεί να
μετρηθεί, όπως και των σχετικών βαρυτήτων τους , λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορετικές σχολικές κατηγορίες. Επιπλέον από την
έρευνα αυτή, πραγματοποιήθηκε, ουσιαστικά, συζήτηση για την
εφαρμογή νέων (υπό-)δεικτών και δεδομένων στη παιδική
φτώχεια.
Ποιοτική έρευνα και επίτευξη συναίνεσης;
Ως προς τη πρώτη συνάντηση εργασίας, με αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια διεξαγωγής
ποιοτικής έρευνας στην Αττική, από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν και την αποδοχή,
της τοποθέτησης της Επιστημονικά Υπεύθυνης, στη λήξη της συνάντησης μέσω της οποία
αναζήτησε συναίνεση, επιβεβαιώνεται συναίνεση ως προς το ότι, εξαιτίας των συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών της περιφέρειας της Αττικής, ο νέος δείκτης μας, θα πρέπει να περιλαμβάνει
ως νέες διαστάσεις ή υπό-δείκτες, τη διατροφή, την ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για
όλες τις σχολικές κατηγορίες και το πολιτισμικό κεφάλαιο για τη σχολική κατηγορία του
Δημοτικού, προκειμένου να αντληθούν δεδομένα για αυτές τις εκφάνσεις της παιδικής
φτώχειας, που τώρα δεν υπάρχουν στη Περιφέρεια της Αττικής. Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει
να δοθεί στη διατροφή και αυτό να αφορά όλες τις σχολικές κατηγορίες. Επιπλέον
επιβεβαιώνεται συναίνεση πώς όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται στον ορισμό. Ωστόσο,
είναι γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επικεντρώνεται σε διαφορετική διάσταση της
ευημερίας ή της φτώχειας όπως συναντάται στις παιδικές ηλικίες, ανάλογα με την προσέγγιση
που κρίνει δόκιμη, δίνοντας προτεραιότητα και καλύπτοντας διαφορετικών ειδών ανάγκες σε
κάθε περίπτωση. Επομένως, επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη της πολλαπλότητας των προοπτικών
και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της
περιφέρειας Αττικής. Επίσης μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού που συμμετείχε στη
συνάντηση αυτή, επιβεβαιώνεται πώς η κρίση που πέρασε πρόσφατα η χώρα μας, επηρέασε
δυσμενώς την ευημερία των παιδιών. Ήτοι, στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζεται η εκρηκτική
αύξηση, το 2012, των παιδιών που δέχθηκαν υπηρεσίες από τα κέντρα στήριξης οικογενειών,
του Χαμόγελου του Παιδιού, για πρώτη φορά. (Bλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 201901, Eνότητες 1.2 έως 1.2.8)
Ως προς την ποιοτική έρευνα στον Καναδά, με το πέρας των δύο συναντήσεων με τον
Ομότιμο Καθηγητή, Alex Michalos, τη συνάντηση με την Διευθύντρια του “MDI”, Lisa
Pedrini και την παρακολούθηση μέρος του συνεδρίου “2018 HELP FALL EXPO (14
November)”, επιβεβαιώνεται ότι είναι δόκιμη τόσο η μεθοδολογία της γενικής έρευνας όσο και
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η μεθοδολογία της σχολικής έρευνας του ερευνητικού έργου “C.W.-SMILE”, επίσης
επιβεβαιώνεται η συναίνεση ως προς τον ορισμό της ευημερίας, της συμπερίληψης
συγκεκριμένων διαστάσεων στην αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη
όμως την ηλικία, το φύλλο αλλά και τη σημαντικότητα της κάθε διάστασης μέσω της χρήσης
διαφορετικών βαρυτήτων. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας η σύνδεση
του ορισμού της παιδικής ευημερίας με σχετικές προσεγγίσεις του Αριστοτέλη. Ενώ
επιπρόσθετα κατά την αναζήτηση παρόμοιων δεικτών, διερευνήθηκε ο “MDI”, ένας δείκτης
αρκετά σχετικός με τον δικό μας προτεινόμενο. (Bλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 201901, Eνότητες 1.3 έως 1.3.5)
Ως προς τη δεύτερη συνάντηση εργασίας στη κατάληξη της συζήτησης
πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση από την επιστημονικά υπεύθυνη, η οποία
Διάγραμμα 1.
Διάγραμμα 1: Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών και αριθμός
εξυπηρετούμενων ,για πρώτη φορά, παιδιών (2010 -2017)
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Χαμόγελο του Παιδιού

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: Στοιχεία που ευγενικά παραχωρήθηκαν από το
Χαμόγελο του Παιδιού.
αναζήτησε συναίνεση ως προς την επικύρωση των συμπερασμάτων από τις συναντήσεις που
είχαν προκύψει στην Αττική και στον Καναδά και οι οποίες αφορούσαν την συμπερίληψη
συγκεκριμένων διαστάσεων ή/και υπό- δεικτών στον συνολικό δείκτη, ήτοι, την διατροφή, την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, το παιχνίδι
στην ύπαιθρο, τον ελεύθερο χρόνο, το πολιτισμικό κεφάλαιο και τις σχετικές βαρύτητες τους
ανάλογα με τη σχολική κατηγορία, όπως και την άμεση ή έμμεση αποτύπωση τους σε έναν
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ορισμό για την παιδική ευημερία. Η συναίνεση επιτεύχθηκε. Επιπλέον αναζήτησε συναίνεση
ως προς τη συμπερίληψη της αστεγίας, ως δείκτη ή διάσταση με μεγάλη βαρύτητα για όλες τις
σχολικές κατηγορίες και επιτεύχθηκε. Επίσης από τη συνάντηση αυτή προκύπτει ότι η
υπογεννητικότητα μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένας περιορισμός (διακόπτης) για την παιδική
ευημερία, καθώς οι κανονικές (αριθμητικά) γεννήσεις παιδιών, είναι η αφετηρία να
ξεκινήσουμε να εξετάζουμε την παιδική ευημερία. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορούμε καν
να εξετάζουμε την παιδική ευημερία. Επομένως η επίτευξη φυσιολογικών αριθμητικά
γεννήσεων παιδιών, είναι ο δρόμος που μπορεί υπό-προϋποθέσεις (δηλαδή αν τηρούνται σε
φυσιολογικά επίπεδα και οι διαστάσεις παιδικής ευημερίας που θα εξετάσουμε) να μας
οδηγήσει στην επίτευξη της παιδικής ευημερίας και ίσως αυτό να αποτελέσει στο μέλλον μια
σχετική εξέλιξη του δείκτη μας. (Bλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-01, Eνότητες
1.4 έως 1.4.5)
Από τη συνάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
επιβεβαιώνονται σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό, τα συμπεράσματα των προηγούμενων
συναντήσεων. Ενώ επιπλέον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικών συνεπειών της κρίσης στην
ευημερία παιδιών, στις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. (Bλέπε C.W.SMILE Working Paper No. 2019-01, Eνότητες 1.5 και 1.5.1)
Από τη συνάντηση στο «ΚΥΑΔΑ», προκύπτει τόσο συναίνεση σε όλα τα
προηγούμενα πορίσματα των προηγούμενων συναντήσεων, καθώς και συναίνεση ως προς των
συνολικών νέων διαστάσεων και νέων υπό-δεικτών του δείκτη μας όπως παρατίθενται
αναλυτικά στο “Working Paper Νο. 2019-02”. Συναίνεση επίσης προκύπτει και ως προς τον
οριστικοποιημένο ορισμό της παιδικής ευημερίας, στον οποίο αποτυπώνονται οι δυο πλευρές
της παιδικής ευημερίας (οικονομική και μη οικονομική). Επομένως, με τη συνέντευξη αυτή,
επιτυγχάνεται πλήρης συναίνεση ως προς τις διαστάσεις, τους υπό-δείκτες, τις βαρύτητες τους,
αλλά και τον ορισμό της παιδικής ευημερίας. Επιπρόσθετα αποκαλύπτεται πλήρως, σε όλη της
την έκταση, η πολλαπλότητα των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας
και των χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής. Ιδιαίτερη σημασία
προσδίδεται και σε αυτή τη συνάντηση στην ψυχική υγεία των οικογενειών, πράγμα το οποίο
αντιλαμβανόμαστε μεν ότι είναι σημαντική διάσταση της παιδικής ευημερίας, δεν μπορούμε
όμως να αντλήσουμε στοιχεία για την ώρα, για αυτή διάσταση και για αυτό δε θα τη
συμπεριλάβουμε. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να επεκτείνουμε τον δείκτη μας και ως προς
αυτή τη κατεύθυνση άμεσα ή έμμεσα μέσω δεδομένων για τη βία ή μέσω κάποιας συνεργασίας.
Ειδικότερα μπορεί μελλοντικά να προστεθεί μια επιπλέον διάσταση στον συνολικό δείκτη με
τίτλο « Βία –Κακοποίηση». Λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει η υπόνοια ότι τα
περιστατικά βίας ίσως έχουν αυξηθεί, εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στα άτομα από το
οικονομικό περιβάλλον γύρω τους και μέσα στο σπίτι τους και της συνακόλουθης επιβάρυνσης
της ψυχικής τους υγείας. Για την διάσταση αυτή, στοιχεία θα συλλεχθούν από βάσεις
δεδομένων όπου διατηρεί ο συνεργαζόμενος φορέας μας το «Χαμόγελο του Παιδιού». Επίσης
θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε ένα ερώτημα σχετικό με το bullying στο ερωτηματολόγιο
μας, όπως «Έχεις δεχτεί κάποιο είδος bullying από συμμαθητή σου ή συμμαθήτρια σου;».
Ωστόσο καθώς το ερώτημα αυτό φαίνεται να ξεφεύγει από το προσανατολισμό της παρούσης
έρευνας, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θα συμπεριληφθεί. Επιπλέον ως προς τις υπάρχουσες
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της παιδικής ευημερίας και στον περιορισμό της
παιδικής φτώχειας, διαφαίνεται προς το παρόν, ένα κενό, το οποίο, ίσως μπορεί μελλοντικά να
αντιμετωπιστεί. Ήτοι, αναφέρθηκε, ότι για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του
αριθμού των άστεγων παιδιών. (Bλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-01, Eνότητες
1.6 έως 1.6.2)
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Συμπερασματικά πάνω στα συμπεράσματα και στις συναινέσεις που επιδιώχθηκαν, με
την ποιοτική έρευνα, βασίστηκε το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσης
έρευνας, το οποίο παρατίθεται στο “Working Paper No. 2019-02”. Eπομένως, τόσο ο νέος
ορισμός, όσο και οι νέες διαστάσεις ή/και οι νέοι υπό-δείκτες και οι σχετικές βαρύτητες του
συνολικού δείκτη, στο “Working Paper No. 2019-02” και τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν
από αυτά και που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, έχουν διερευνηθεί και ως προς τα κοινωνικά–
οικονομικά-πολιτιστικά-εκπαιδευτικά, χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Αττικής, ενώ έχει
επιτευχθεί συναίνεση για αυτά, από τους αρμόδιους φορείς.
Συνοπτικά, ως προς τους νέους υπό-δείκτες ή/και διαστάσεις της παιδικής φτώχειας
για όλες τις σχολικές κατηγορίες, σε τοπικό επίπεδο και της ανάγκης συλλογής δεδομένων
τους, που προέκυψαν τόσο από τις συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από την
συνολική ποιοτική έρευνα, παρατίθενται μόνο οι σημαντικότεροι. (Bλέπε C.W-SMILE
Working Paper No. 2019-01, Κεφάλαιο 3) :
1. Διατροφή
2. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος,
3. Πολιτισμικό κεφάλαιο
4. Ψυχική Υγεία των γονέων
5. Βία
6. Αστεγία
7. Απρόσκοπτη Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
8. Παιχνίδι στην ύπαιθρο
9. Ελεύθερος Χρόνος
Βιβλιογραφική Επισκόπηση υφιστάμενων μεθόδων, διαστάσεων, τεχνικών για την
καταγραφή της παιδικής ευημερίας/φτώχειας; Καταλληλόλητα, χρησιμότητα και
κάλυψη των υφιστάμενων δεικτών;
Κατά την επισκόπηση (βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Κεφάλαιο 2) του
υφιστάμενου πλαισίου καταγραφής της παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της παιδικής
φτώχειας (αποστέρησης), εξέχων ρόλο διαδραματίζει το εργαλείο “ΕU-MODA” της UNICEF,
καθώς αντιμετωπίζει την παιδική ευημερία ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Επιπλέον όμως
το εργαλείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι λαμβάνει υπόψη του τα σχετικά άρθρα της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κατά την διαχρονική εξέταση κάποιων δεικτών
της EUROSTAT (EU-SILK), στους οποίους μεταξύ άλλων βασίζεται το εργαλείο “ΕUMODA” της UNICEF, διαπιστώνονται τα εξής για την Ελλάδα (Διαγράμματα 2 & 3): Στα
χρόνια της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας επιδεινώθηκαν πολύ έντονα, ο δείκτης αδυναμίας
ικανοποιητικής θέρμανσης, ο δείκτης ανταπόκρισης σε πάγια έξοδα όπως στο ηλεκτρικό ρεύμα
(ο οποίος αγγίζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά) και ο δείκτης που δείχνει ότι τα νοικοκυριά, τα
βγάζουν πέρα, με τεράστια δυσκολία. Επιδείνωση εμφανίζει και ο δείκτης της διατροφής όπως
κι ο δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα. Στη πραγματικότητα οι περισσότεροι δείκτες
εμφανίζουν επιδείνωση στα χρόνια της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας, ενώ ενδιαφέρον
εμφανίζει ο δείκτης υγρασίας στην οροφή, στους τοίχους, σάπια κουφώματα, ο οποίος
βελτιώνεται. Επιπλέον ερμηνεύοντας τα παρακάτω σχήματα είναι σημαντικό να παρατηρούμε
και από ποια επίπεδα εκκινούν οι δείκτες αυτοί, την εποχή του 2003, διότι οι περισσότεροι
εκκινούν από ήδη υψηλά επίπεδα. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητα
2.5.3.2)
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σχεδόν όλοι οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν μια εμφανή
βελτίωση όσο πλησιάζουν κοντά στη καταληκτική χρονική στιγμή, από αυτές τις χρονικές
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στιγμές που εξετάζονται, φανερώνοντας μια δυναμική τάση για καθοριστική μείωση στις
επόμενες χρονικές περιόδους. Επίσης οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν σημαντικές δομικές
αδυναμίες κι ανεπάρκειες, ήτοι, δείχνουν π.χ. την αδυναμία ανταπόκρισης σε πάγια έξοδα,
αλλά δεν μπορούν να μας δείξουν τις μη ενεργές παροχές ρεύματος οι οποίες ήταν πολλές στο
έτος 2013, επηρεάζοντας αρνητικά τη παιδική ευημερία, αλλά ελαχιστοποιήθηκαν αργότερα,
από μέτρα που λήφθηκαν για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Δεν υπάρχει κάποιος δείκτης που
να το αποτυπώνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένος δείκτης στο είδος της παιδικής
φτώχειας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Είναι ανάγκη λοιπόν να δημιουργηθεί ένας δείκτης
που να αποτυπώνει το φαινόμενο ορθά και πάνω σε αυτόν τον δείκτη να στηριχθούν οι
πολιτικές (εισοδηματικές και μη) αντιμετώπισης του. Ειδικότερα όλοι οι δείκτες που
εξετάστηκαν, δεν είναι τόσο κατάλληλοι και χρήσιμοι για περαιτέρω χρήση, δηλαδή για τη
καταγραφή της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ή στην Περιφέρεια Αττικής διότι:
•
Eίναι περισσότερο προσανατολισμένοι για περιοχές όπως η Αφρική και όχι
για περισσότερο αστικές περιοχές. Ακόμα και το εργαλείο “EU-MODA” της UNICEF
παρατηρούμε ότι περιλαμβάνει δείκτες ή διαστάσεις, οι οποίοι έχουν νόημα στην Αφρική, αλλά
όχι στην Ελλάδα, ή στην Περιφέρεια Αττικής, όπως για παράδειγμα την Διάσταση «Νερό κι
Αποχέτευση», η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική διάσταση παιδικής ευημερίας, για την
Αφρική, αλλά όχι για την Ελλάδα ή για την περιφέρεια Αττικής. Υπό το πρίσμα της
πρόσφατης κρίσης που πέρασε η χώρα μας θα ήταν πιο σημαντική μια διάσταση ή ένας δείκτης
σχετικά με την ενεργή παροχή ρεύματος ή τον ασφαλή (χωρίς μαγκάλια) τρόπο θέρμανσης. Τα
ίδια ισχύουν και για τους δείκτες της EUROSTAT, από τους οποίους αντλεί δεδομένα το
εργαλείο “EU-MODA”. Ήτοι, εξετάζεται για παράδειγμα, από δείκτη της EUROSTAT, η
ύπαρξη ή όχι εσωτερικής τουαλέτας.
•
H κάλυψη των δεικτών αυτών είναι επίσης περιορισμένη, διότι δεν
εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την παιδική
ευημερία ή φτώχεια σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μέσω των υφιστάμενων βάσεων
δεδομένων. Αν συγκρίνουμε τη χώρα μας με τον Καναδά, αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό, καθώς
εκεί υπάρχουν μετρήσεις για την ευημερία των παιδιών υπό το πρίσμα της οικονομικής τους
κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης τους, σε τοπικό επίπεδο, από εθνικές βάσεις
δεδομένων.
•
Η κάλυψη των δεικτών αυτών είναι περιορισμένη και ως προς τις διαστάσεις
που εξετάζουν, ήτοι, δεν μπορούν να αποτυπώσουν το συγκεκριμένο είδος παιδικής φτώχειας,
που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια της Αττικής. Το είδος αυτό,
είναι συγκεκριμένο και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με συγκεκριμένο τρόπο. Αν
όμως δεν είμαστε σε θέση να το αποτυπώσουμε ορθά, δε θα είμαστε σε θέση και να το
αντιμετωπίσουμε ορθά. Η πρόσφατη συγκυρία στην Ελλάδα, δημιούργησε νέες ανάγκες από
επιστημονικής σκοπιάς, για νέα εργαλεία, ικανά να προσαρμόζονται στα ειδικά
χαρακτηριστικά που αυτή η συγκυρία έφερε.
Συμπερασματικά, οι παραπάνω δείκτες που εξετάστηκαν και με τους οποίους γίνονται
καταγραφές στη χώρα μας σε εθνικό επίπεδο, μόνο, παρατηρούμε ότι είναι ανεπαρκείς, ως
προς την χρησιμότητα τους, την καταλληλόλητα τους και την κάλυψη τους. Είναι λοιπόν ορατή
η ανάγκη για δημιουργία νέων δεικτών αποτύπωσης του συγκεκριμένου φαινομένου της
παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στη χώρα μας. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper
No.2019-02, Eνότητα 2.6 – Κεφάλαιο 1 & ιδιαίτερα την Ενότητα 1.3)
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Διάγραμμα 2.

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος : EUROSTAT
(https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database)
Το εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσης έρευνας;
Καθώς ξεδιπλώνεται το κουβάρι της αγωνιώδους αναζήτησης προσδιορισμού της έννοιας της
παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της δηλαδή της παιδικής φτώχειας, διατυπώνεται ένας
απλός, σαφής και διαυγής ορισμός αυτών των καίριων για την παρούσα έρευνα,
πολυδιάστατων εννοιών. Κατά την εκκίνηση του ταξιδιού αυτού, οι προβολείς στρέφονται
έντονα στην έννοια “pleasure”, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον Αριστοτέλη, την Λεριού (2016:
109) και το υφιστάμενο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτισμικό κι εκπαιδευτικό πλαίσιο της
Αττικής, όπως αυτό αναδύθηκε και στις συναντήσεις εργασίας με αρμόδιους φορείς, η παιδική
ευημερία ορίζεται ως οποιαδήποτε ευχαρίστηση προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της
διάθεσης ή της δράσης κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί
παράγοντες είναι το εισόδημα, υλικά αγαθά και παροχές (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό
ρεύμα, κ.α.). Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η
καλλιέργεια του ποιοι πρέπει να είναι ως άνθρωποι, κ.α.. Ως παιδική φτώχεια νοείται
οποιαδήποτε στέρηση της ευχαρίστησης προκλήθηκε στα παιδιά ή εναλλακτικά οποιαδήποτε
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δυσφορία προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της πλήρους αποστέρησης ή της μη
επαρκούς ποσοτικής ή ποιοτικής διάθεσης ή δράσης κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών
παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες όπως και προηγουμένως είναι το εισόδημα, υλικά
αγαθά και παροχές (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.), κ.α.. Μη οικονομικοί
παράγοντες είναι πάλι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του ποιοι
πρέπει να είναι ως άνθρωποι, κ.α..
Διάγραμμα 3.

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος : EUROSTAT
(https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database)
Σκάβοντας ακόμα πιο βαθιά, σε μια προσπάθεια να οριστεί το φαινόμενο της παιδικής
φτώχειας συγκεκριμένα όπως εμφανίστηκε στην Ελλάδα (και κατ’ επέκταση στην Αττική) και
χρησιμοποιώντας σαν πυξίδα μας τις διαχρονικές Εκθέσεις της UNICEF για την «Κατάσταση
των Παιδιών στην Ελλάδα» καταλήξαμε σε έναν ορισμό που έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει
με ακρίβεια το φαινόμενο αυτό και να κουμπώσει με όσα συζητήθηκαν στις συναντήσεις
εργασίας με τους αρμόδιους φορείς: Ως παιδική φτώχεια στην Αττική νοείται οποιαδήποτε
στέρηση της ευχαρίστησης, προκλήθηκε στα παιδιά ή εναλλακτικά οποιαδήποτε δυσφορία
προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της πλήρους αποστέρησης ή της μη επαρκούς
ποσοτικής ή ποιοτικής διάθεσης ή δράσης κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών
παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι τα υλικά αγαθά και παροχές (διατροφή,
ασφαλής θέρμανση, ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος). Μη οικονομικοί παράγοντες είναι
η ανεμπόδιστη δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.
(Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητες 4.1. έως 4.1.3.2)
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To μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσης έρευνας; (Η μαθηματική μορφή του συνολικού
δείκτη; Oι διαστάσεις, οι υπό-δείκτες της κάθε διάστασης και οι βαρύτητες τους,
λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και τη σχολική κατηγορία; Το κατώφλι;)
Aπό τους παραπάνω ορισμούς αναδύεται, ο προτεινόμενος καινοτόμος σύνθετος
δείκτης καταγραφής της παιδικής ευημερίας της παρούσης έρευνας. Για την μαθηματική
μορφή του δείκτη ισχύουν τα ακόλουθα: Kάθε υπό-δείκτης λαμβάνει ένα σκορ από το σύνολο
ή τον Μ.Ο. των αποτελεσμάτων για αυτόν τον συγκεκριμένο υπό-δείκτη. Δηλαδή WΥΠ. x = u
ΥΠ. x 1 + u ΥΠ. x 2 +…. u ΥΠ. x n. . Όπου WΥΠ. x , είναι το τελικό σκορ της ευημερίας που αφορά
μόνο τον υπό-δείκτη x και u ΥΠ. x 1 , u ΥΠ. x 2 ,…. u ΥΠ. x n , είναι η χρησιμότητα, ή η ευημερία του
κάθε ατόμου που έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο και η χρησιμότητα αφορά μόνο αυτόν
τον υπό-δείκτη x. Η κάθε διάσταση λαμβάνει ένα σκορ από το σύνολο των σκορ των υπόδεικτών που την αφορούν (ή από τον Μ.Ο. των αντίστοιχων Μ.Ο. των υπό-δεικτών που την
απαρτίζουν). Δηλαδή ισχύει WΔ1 = wΥΠ.. x + wΥΠ.. y + …… wΥΠ.. i. .Όπου WΔ1 το συνολικό σκορ (ή
ο Μ.Ο.) της ευημερίας της κάθε διάστασης. Για κάθε υπό-δείκτη ορίζουμε σύμφωνα με την
υποκειμενική μας κρίση, αλλά και σύμφωνα με τη λογική του παραπάνω διαστήματος, ότι αν
ο υπό-δείκτης μας δίνει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 50% (είτε 50% του συνόλου των
παρατηρήσεων αν παίρνουμε σύνολο των σκορ, είτε Μ.Ο.) τότε έχουμε παιδική ευημερία ως
προς τον υπό-δείκτη, ενώ αν μας δίνει αποτέλεσμα μικρότερο ή ίσο του 50% τότε έχουμε
παιδική φτώχεια. Ακριβώς όμοια ορίζεται η παιδική φτώχεια και η παιδική ευημερία για κάθε
διάσταση και συνολικά για τον τελικό δείκτη. Επομένως το κατώφλι είναι το 50%, για τον
συνολικό δείκτη και τις επιμέρους μεταβλητές του. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper
No.2019-02, Eνότητα 4.2.4.3) Ο συνολικός δείκτης καταγραφής της παιδικής ευημερίας,
εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και
στη Τρίτη Λυκείου και αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις διαστάσεις και τους υπό-δείκτες της
κάθε κατηγορίας. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητα 4.2.4.1)
Περιλαμβάνει έξι διαστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και επτά, με έβδομη διάσταση τη
«Βία-Κακοποίηση», ενώ η κάθε διάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένους υπό-δείκτες (ενεργή
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, διατροφή, τρόπος θέρμανσης [ασφαλής;], κ.α.), ανάλογα και με
τη σχολική κατηγορία:
Συνολικές Διαστάσεις
1Η Διάσταση : «Oμαλές συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία, που εξασφαλίζουν
πρωτίστως την ασφάλεια και έπειτα τη διευκόλυνση του παιδιού.» Περιλαμβάνει τους υπόδείκτες (1,2,4,10,11)
2η Διάσταση: «Κατάλληλη και ισορροπημένη για παιδιά διατροφή.» Περιλαμβάνει τους
υπό-δείκτες (5,6,7,8)
3η Διάσταση : «Ανίχνευση ύπαρξης κάποιου εισοδήματος στην οικογένεια ως μια
αφετηρία για μια εισοδηματική εκτίμηση.» Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (9)
4η Διάσταση : «Διαρκής δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ακόμα και
όταν οι δυο γονείς είναι άνεργοι». Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (3)
5η Διάσταση: «Εκπαίδευση εστιασμένη και στη καλλιέργεια αρετών στο άτομο.»
Περιλαμβάνει τους υπό-δείκτες (12,13,14,15)
6η Διάσταση : « Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι και Χαλάρωση». Περιλαμβάνει τους υπόδείκτες (16, 17,18)
Συνολικοί Υπό-δείκτες:
1. Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος
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2.
3.
4.
5.
6.

Τρόπος θέρμανσης
Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
Υγρασία ή κρύο
Τρία γεύματα την ημέρα.
Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά
ίσης θρεπτικής αξίας).
7. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα.
8. Γάλα κάθε ημέρα.
9. Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.
10. Μια σύνδεση με το διαδίκτυο
11. Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)
12. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους
άλλους ανθρώπους
13. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους
ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση
14. Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές
15. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια
μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.
16. Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου
17. Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους
εξωτερικούς χώρους
18. Δυνατότητα διακοπών
(Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No.2019-02, Eνότητες 4.2.4.2.1 έως 4.2.4.2.3
[και για την ανάλυση ανά σχολική κατηγορία])
Λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, οι υπό-δείκτες παίρνουν βαρύτητες μέσω της AHP,
(βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητα 4.2.4.2.4) ενώ κάθε υπό-δείκτης
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα, (βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02,
Eνότητα 4.2.4.2.2) στα ερωτηματολόγια μέσω των οποίων αντλούμε κατά κύριο τα στοιχεία.
Η χειρότερη τιμή που μπορεί να λάβει ένας υπό-δείκτης (βλέπε Working Paper 2019-02,
Eνότητα 4.2.4.3) είναι το μηδέν και η καλύτερη το ένα. Μέσω ενός συστήματος ασαφούς
συλλογιστικής (Βλέπε Working Paper 2019-02, Eνότητα 4.2.4.5) υπολογίζεται ο τελικός,
σύνθετος δείκτης. Τα ασαφή σύνολα είναι τα ακόλουθα:
•
Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 1→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2},
Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = {0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1.
={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,910,95}, Ε.6.= {0,96-1}
•
Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 2→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2},
Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = {0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1.
={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,910,95}, Ε.6.= {0,96-1}
•
Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 3→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2},
Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = {0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1.
={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,910,95}, Ε.6.= {0,96-1}
•
Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 4→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2},
Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = {0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1.
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={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,910,95}, Ε.6.= {0,96-1}
•
Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 5→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2},
Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = {0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1.
={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,910,95}, Ε.6.= {0,96-1}
•
Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 6→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2},
Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = {0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1.
={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,910,95}, Ε.6.= {0,96-1}
•
Δεδομένα Εξόδου Συστήματος Ασαφούς Λογικής→ ΠΦ.1. = {0-0.1},
ΠΦ.2.={0.11-0.2}, ΠΦ.3. = {0.21-0.3}, ΠΦ.4. = {0.31 – 0.4}, ΠΦ.5.= {0.41-0.45},
ΠΦ.6.= { 0,46-0,50}, ΠΕ.1. ={0.51-0,6}, ΠΕ.2. = {0,61-,0.7}, ΠΕ.3. = {0,71-0,8},
ΠΕ.4.= {0,81-0.9}, ΠΕ.5. ={ 0,91-0,95}, ΠΕ.6.= {0,96-1}
Oι κανόνες του συστήματος είναι πάνω από 1.500. Εδώ παρατίθεται ένας από τους 168
κανόνες που θα υπήρχαν στο σύστημα, αν το πρόβλημα της ασαφούς συλλογιστικής μας
εξαρτιόταν, μόνο από δύο Διαστάσεις:
Κ.137: IF Δ.1. = E.6. ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.5
Όσο πιο ακριβείς και πλήρεις είναι οι κανόνες τόσο πιο ορθά είναι και τα δεδομένα
εξόδου. Επομένως το σύστημα αποκτά τεχνητή νοημοσύνη. Η παραγωγή του σύνθετου δείκτη
γίνεται μέσω της χρήσης της Ασαφούς Λογικής, ήτοι, δίνονται στο σύστημα οι Μ.Ο. των
Διαστάσεων και λαμβάνεται το σκορ της Συνολικής Παιδικής Ευημερίας. Οι κανόνες
βασίζονται στην αθροιστική συλλογιστική του συνολικού δείκτη. Η δημιουργία ενός τέτοιου
καινοτόμου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης,
είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς
μελλοντικά θα μπορεί κάποιος να ορίζει το στόχο (π.χ. μια πολιτική ) που επιδιώκει τη
βελτίωση της παιδικής ευημερίας και το σύστημα να δείχνει πολύ εύκολα και άμεσα, πώς
πρέπει να διαμορφωθούν αριθμητικά οι διαστάσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Για την
αποδόμηση του συνολικού, σύνθετου δείκτη, χρησιμοποιούνται προχωρημένες στατιστικές
τεχνικές, (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητα 4.2.4.6) όπως η Ανάλυση
Αντιστοιχιών και η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. Οι τεχνικές αυτές θα χρησιμοποιούν το
σκορ της συνολικής ευημερίας που θα παραχθεί μέσω της Ασαφούς Λογικής και τους Μ.Ο.
των Διαστάσεων.
Υφιστάμενες βάσεις δεδομένων; (Εντοπισμός τους ανά διάσταση και προσδιορισμός
δεδομένων πού είναι ήδη διαθέσιμα σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο; Tι νέα δεδομένα
χρειάζεται να συλλεχθούν; Επεξεργασία τους μέσω ανάλυσης ευαισθησίας και ανάλυσης
έντασης στέρησης;)
Ο συνολικός σύνθετος δείκτης μας δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό. Το κενό της
απουσίας πολυδιάστατων, σύνθετων, δεικτών παιδικής ευημερίας σε επίπεδο Περιφέρειας.
Ειδικότερα, αναζητώντας επίμονα δείκτες παιδικής ευημερίας σε επίπεδο Περιφέρειας,
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02,
Eνότητες 4.2.4.7 έως 4.2.4.7.3) Αυτό που υπάρχει σε επίπεδο Αττικής είναι δείκτες στέρησης
που αφορούν στο σύνολο του πληθυσμού, επίσης δείκτες παιδικής στέρησης σε επίπεδο
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Ελλάδας. Οι δείκτες αυτοί προέρχονται από την “European Union Statistics on Income and
Living Conditions” (EU-SILC) και βάσει αυτών εκτιμάται ένας πολυδιάστατος δείκτης
φτώχειας. Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι και πιο καθοριστικοί σε σχέση με τις
διαστάσεις μας, δείκτες από αυτούς:
A) ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ
EUROSTAT
α.1
Σοβαρή υλική στέρηση
α.2
Μέσο εισόδημα
α.3
Σε κίνδυνο φτώχειας (ο δείκτης που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη
παιδική φτώχεια με εισοδηματικά κριτήρια )
α.4
Τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία
α.5
Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (ο δείκτης που
χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη παιδική φτώχεια με κριτήρια εισοδήματος, αποστέρησης
και κοινωνικού αποκλεισμού, γνωστός ως AROPE )
α.6
Επίμονη φτώχεια
α.7
Διαρροή από τη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πάτωμα,σάπια κουφώματα
α.8
Πρόσβαση σε υγεία
α.9
Μορφωτικό Επίπεδο
α.10 Αναφερόμενες δεξιότητες
α.11 Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
α.12 Ποσότητα Ελεύθερου Χρόνου
α.13 Ποιότητα Ελεύθερου Χρόνου
Οι δείκτες α.9 , α.10 και α.11 δεν αναφέρονται αποκλειστικά μόνο σε παιδιά, αλλά ο
α.9 σε ηλικίες 15-64 και οι α.10 – α.11 στο σύνολο του πληθυσμού, επομένως παρόλο που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν μια ακόμα πηγή εκτός από τα ερωτηματολόγια μας για τη πέμπτη
διάσταση του δείκτη μας, εν τούτοις, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πάραυτα θεωρήσαμε
σημαντικό να αναφερθούν, καταρχήν για να τονίσουμε ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την
ευημερία γίνεται από δείκτες που βλέπουν στην ουσία μόνο την καλλιέργεια δεξιοτήτων στα
άτομα και για να δείξουμε επίσης το κενό της πληροφορίας της σύνδεσης της εκπαίδευσης με
την ευημερία, στον υπό-πληθυσμό των παιδιών.
Ο δείκτης α.8 δεν αναφέρεται επίσης αποκλειστικά σε παιδιά, αλλά αναφέρεται γενικά
σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 16 με 24 χρόνων. Έτσι παρόλο που θα μπορούσαμε να τον
χρησιμοποιήσουμε ως πηγή για τη τέταρτη διάσταση του δείκτη μας, εν τούτοις δεν είναι
δυνατό εξαιτίας του φάσματος ηλικιών που καλύπτει. Επομένως πάλι γίνεται αντιληπτή η
απουσία αυτής της πληροφορίας για τα παιδιά ακόμα και σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο σε
επίπεδο περιφέρειας.
Οι δείκτες α.11 και α.12 δεν αναφέρονται επίσης σε παιδιά, αλλά σε νέους ηλικίας 16
– 24 ετών, άρα πάλι δεν υπάρχει πληροφορία για τη σύνδεση της ευημερίας με τον ελεύθερο
χρόνο στη κατηγορία των παιδιών ακόμα και σε εθνικό επίπεδο.
Οι δείκτες α.1 έως α.7 μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη παιδική στέρηση σε
επίπεδο όμως Ελλάδας για άτομα κάτω των 18 ετών. Ο δείκτης α.1 θα μπορούσε να αποτελέσει
ακόμα πηγή δεδομένων εκτός από τα ερωτηματολόγια μας για τη διάσταση ένα αν ήταν σε
επίπεδο περιφέρειας και υπολογίζεται ως ποσοστό ατόμων κάτω των 18 ετών. Ο δείκτης α.2
θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πηγή δεδομένων για τη διάσταση τρία αν ήταν σε επίπεδο
περιφέρειας και υπολογίζεται σε αγοραστική δύναμη ατόμων κάτω των 18 χρόνων. Ο
σημαντικότατος δείκτης α.3. ο οποίος χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη παιδική φτώχεια,
υπολογίζεται ως ποσοστό ατόμων κάτω των 18 ετών. Ο δείκτης αυτός θα μπορούσε επίσης
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να αποτελέσει μια σημαντική πηγή της διάστασης τρία, αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας. Ο
δείκτης α.4 αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα μια πηγή
δεδομένων για τη διάσταση ένα και υπολογίζεται ως ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά. Ο
εξαιρετικά σημαντικότατος δείκτης α.5, o oποίος κι αυτός χρησιμοποιείται για τη καταγραφή
της παιδικής ευημερίας, αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας θα μπορούσε να αποτελέσει επίσης
ακόμα μια πηγή δεδομένων για τη διάσταση τρία και υπολογίζεται ως ποσοστό ατόμων κάτω
των δεκαοκτώ ετών. Ο δείκτης α.5 γνωστός ως AROPE εκφράζει τρία πράγματα: Tον κίνδυνο
της παιδικής φτώχειας που ορίζεται ως ποσοστό των παιδιών που ζουν σε οικογένειες με
εισόδημα κάτω του 60% του συνολικού διάμεσου, ισοδύναμου εισοδήματος. Την σοβαρή
υλική αποστέρηση. Την χαμηλή ένταση εργασίας. O δείκτης α.6 θα μπορούσε αν ήταν σε
επίπεδο Αττικής, να αποτελούσε κι αυτός πηγή της διάστασης τρία. Ο δείκτης α.7 θα μπορούσε
να αποτελέσει πηγή για τη πρώτη διάσταση αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας. Ο δείκτης αυτός
μετριέται ως ποσοστό νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά.
Επομένως, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο τοπικό για τις διαστάσεις και
άρα προκύπτει η ανάγκη συλλογής νέων δεδομένων για όλες τις διαστάσεις μας και τους υπόδείκτες μας. Ειδικότερα, από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων παρατηρούμε ότι δεν
υπάρχουν μετρήσεις για την ευημερία των παιδιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επομένως υπάρχει η ανάγκη συλλογής δεδομένων κυριολεκτικά από την αρχή. Είναι ύψιστη
ανάγκη λοιπόν η διαχρονική καταγραφής της παιδικής ευημερίας, σε όλες τις εκφάνσεις της
(διαστάσεις της), σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Παρόλα αυτά πραγματοποιείται μια ανίχνευση της έντασης στέρησης και μια ανάλυση
ευαισθησίας υπαρχουσών δεικτών που αφορούν τη παιδική ευημερία σε εθνικό επίπεδο και τη
συνολική ευημερία σε περιφερειακό επίπεδο από τη χρονική περίοδο (2004-2010) στην
περίοδο (2011-2017). Για την ανίχνευση της έντασης στέρησης χρησιμοποιείται μια
καινοτόμος τεχνική (Λεριού, 2016), ήτοι αναπτύσσεται ως ακολούθως: Ένταση Στέρησης =
((σ2 -σ1)/σ1)/((μ2 -μ1)/μ1). Τα βασικότερα πορίσματα είναι ίδια, είτε διερευνούμε τους δείκτες
σε επίπεδο παιδιών της Ελλάδας, είτε σε επίπεδο συνόλου πληθυσμού στη Περιφέρεια Αττικής.
Ήτοι, και στις δυο περιπτώσεις τη μεγαλύτερη ένταση στέρησης από τη μια εξεταζόμενη
χρονική περίοδο στην άλλη εμφανίζει ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού (ΑROPE), ενώ και στις δυο περιπτώσεις, ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού είναι περισσότερο ευαίσθητος ως προς το δείκτη που εκφράζει τη
σοβαρή υλική στέρηση και σχεδόν καθόλου ευαίσθητος ως προς το δείκτη που εκφράζει τη
χαμηλή ένταση εργασίας, τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και με τις δυο μεθόδους
ανάλυσης ευαισθησίας όπου χρησιμοποιήσαμε, ήτοι της παλινδρομήσεως και της “What if
Analysis”. Ως προς το δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας, αυτός είναι επίσης ευαίσθητος αλλά όχι
τόσο όσο ως προς το δείκτη της σοβαρής υλικής στέρησης. Συμπερασματικά και στις δυο
κατηγορίες ο δείκτης ΑROPE είναι αυτός που εμφανίζει τη χειρότερη εικόνα σε σχέση με το
πώς μεταβλήθηκε από τη μια εξεταζόμενη χρονική περίοδο στην άλλη. (Βλέπε Working Paper
2019-02, Eνότητες 4.2.4.7 έως 4.2.4.7.2)
Προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες από τους υπάρχοντες δείκτες αναφορικά με
το φύλο, από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, εξετάζονται οι Μ.Ο. και τα μέγιστα του δείκτη
σε κίνδυνο φτώχειας (διαδεδομένος δείκτης παιδικής φτώχειας) και του δείκτη AROPE για τη
χρονική περίοδο 2004-2017 (Διαγράμματα 3 & 4). Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά,
(βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητες 4.2.4.7 έως 4.2.4.7.2) καθώς και
με τους δυο δείκτες διαφαίνεται ότι η θέση των κοριτσιών είναι χειρότερη από εκείνη των
αγοριών, ενώ το 2013 είναι η χειρότερη χρονιά για τη θέση των κοριτσιών, από την
εισοδηματική σκοπιά. Στο πόρισμα αυτό, βασίζεται η απονομή των βαρυτήτων μέσω της AHP,
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όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητα
4.2.4.2.4)
Ειδικότερα ο Μ.Ο. του δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας, ως ποσοστό ατόμων μικρότερων
των 18 ετών διαμορφώθηκε στο 24,3% για τα κορίτσια και στο 24,1% για τα αγόρια,
αποκαλύπτοντας πώς η κατάσταση για τα κορίτσια ήταν χειρότερη. Επιπλέον το μεγαλύτερο
μέγιστο παρουσιάζεται στα κορίτσια για την χρονιά 2013 με τιμή 29,9% και στα αγόρια πάλι
για το 2013 με τιμή 27,8%. Επομένως με τον παραδοσιακό τρόπο καταγραφής της παιδικής
φτώχειας παρατηρούμε πώς αυτή έφτασε στο χειρότερο επίπεδο το έτος 2013, με τα κορίτσια
να βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη θέση από αυτή των αγοριών. Η χαμηλότερη τιμή της, τη
συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται για τα κορίτσια το έτος 2004, με το ποσοστό να είναι
20,3% και για τα αγόρια το έτος 2005 με ποσοστό 19,6%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η παιδική
φτώχεια αυξανόταν ήδη πριν από τη κρίση. Ο Μ.Ο. του δείκτη AROPE, ως ποσοστό ατόμων
μικρότερων των 18 ετών διαμορφώθηκε στο 31,8% στα αγόρια και στο 32,2% στα κορίτσια,
φανερώνοντας πως τα κορίτσια είναι περισσότερο επιβαρυμένα από τα αγόρια. Επιπρόσθετα
το μεγαλύτερο μέγιστο παρουσιάζεται στα κορίτσια για την χρονιά 2013 με την πρωτόγνωρα
υψηλή τιμή 38,6%. Ενώ για τα αγόρια η μέγιστη τιμή είναι 37,9% κι εμφανίζεται το έτος 2016.
Επομένως το 2013 εμφανίζεται ως το χειρότερο έτος για τα κορίτσια και βάσει του δείκτη
αυτού, που εκφράζει τόσο τον κίνδυνο της φτώχιας όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού. O
δείκτης αυτός τόσο για το σύνολο αγοριών και κοριτσιών μαζί, όσο και για τα αγόρια
ξεχωριστά και τα κορίτσια ξεχωριστά, εμφανίζει δραματική επιδείνωση στην ευημερία των
παιδιών στην Ελλάδα από το 2012 και μετά. Ειδικότερα το έτος 2013 η παιδική φτώχεια στο
σύνολο της, στην Ελλάδα σύμφωνα με τον δείκτη αυτόν, αγγίζει το δραματικό νούμερο 38,1%.
(Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητες 4.2.4.7 έως 4.2.4.7.2)
Σύγκριση του προτεινόμενου δείκτη με άλλους σχετικούς δείκτες από
υφιστάμενες βάσεις δεδομένων;
Από τη σύγκριση των σχετικών δεικτών των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, με τον
προτεινόμενο σύνθετο δείκτη της παρούσης έρευνας, προκύπτει ότι οι δείκτες στις υφιστάμενες
βάσεις δεδομένων, αδυνατούν να αποτυπώσουν όλες τις εκφάνσεις της παιδικής ευημερίας,
λαμβάνοντας υπόψη τους παράλληλα και το συγκεκριμένο είδος της επιδείνωσης της παιδικής
ευημερίας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, ενώ επίσης δεν εφαρμόζονται σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.
Αντιθέτως, ο προτεινόμενος σύνθετος δείκτης της παρούσης έρευνας είναι
συγκεντρωτικός (πλήρης), περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της πολυδιάστατης έννοιας της
παιδικής ευημερίας , ενώ είναι προσαρμοσμένος στο ξεχωριστό είδος επιδείνωσης της παιδικής
ευημερίας που εμφανίστηκε στη χώρα μας και επιπλέον εφαρμόζεται σε τοπικό και
περιφερειακό κυρίως επίπεδο.
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Διάγραμμα 4.
Διάγραμμα 4: Διαδεδομένος δείκτης Παιδικής Φτώχειας
Σύγκριση Αγόρια με Κορίτσια (2004 - 2017)
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Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: EUROSTAT
(https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/data
Διάγραμμα 5.
Διάγραμμα 5: Δείκτης AROPE για παιδιά (2003 -2017)
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Ωστόσο, μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων του παρόντος έργου, μπορεί να
πραγματοποιηθεί σύγκριση, με βάση τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, του προτεινόμενου
δείκτη και της αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με την μεθοδολογία που έχει προταθεί από
τη EUROSTAT. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητες 4.2.4.7.2 έως
4.2.4.7.3)
Η σχολική έρευνα;
Φυσικά ο κύκλος παράθεσης του μεθοδολογικού πλαισίου δύναται να κλείσει και να
ολοκληρωθεί με την σχολική έρευνα. Η δειγματοληψία που πραγματοποιείται στα σχολεία
είναι κατά συστάδες και με βάση τα κοινωνικό –οικονομικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των
δήμων της Αττικής όπως προέκυψαν από τη μελέτη (Kollias, A., Anastasopoulou, A.,
Mpithimitris, G. & Papadopoulos, O. (2018, April). Σημαντική έμφαση δίνεται σε ζητήματα
δεοντολογίας μέσω της διασφάλισης της αδυναμίας ταυτοποίησης στοιχείων των
συμμετεχόντων στην συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων κατόπιν έγγραφης
συγκατάθεσης των γονέων τους. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Κεφάλαιο
5)
Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα;
Η προηγούμενη κρίση επιδείνωσε σοβαρά την ευημερία των παιδιών στην Ελλάδα και κατ’
επέκταση στην Αττική. Οι υφιστάμενοι δείκτες δεν είναι σε θέση να αποτυπώσουν το
φαινόμενο αυτό, διότι δεν εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας, δεν είναι πολύ
προσανατολισμένοι προς τις αστικές περιοχές και επίσης δεν είναι προσαρμοσμένοι στο
συγκεκριμένο είδος επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και
κατ’ επέκταση στην Αττική. Μέσω του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου καλύπτουμε
αυτό το κενό, με τον συνολικό δείκτη μας, ο οποίος περιλαμβάνει διαστάσεις και υπό-δείκτες
ικανούς να αποτυπώσουν το φαινόμενο όπως εκδηλώθηκε στην Αττική. Για τους σκοπούς
αυτούς πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα τόσο στην Αττική με αρμόδιους φορείς όσο και
στον Καναδά που φέρει τα σημαντικότερα ερευνητικά ινστιτούτα και τους σημαντικότερους
επιστήμονες στον τομέα της καταγραφής της παιδικής ευημερίας. Μέσω της ποιοτικής έρευνας
διασφαλίστηκε ότι οι υπό-δείκτες και οι διαστάσεις που περιλαμβάνει ο συνολικός δείκτης μας
είναι οι κατάλληλοι και επιδιώχθηκε συναίνεση μεταξύ άλλων και προς αυτή τη κατεύθυνση.
Σε επόμενο στάδιο της έρευνας θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο στα
συνολικά δεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί από τον πρώτο γύρο της ποσοτικής έρευνας.
Βιβλιογραφία
Λεριού, Ε., «Μέτρηση της Παιδικής Αποστέρησης στη Περιφέρεια της Αττικής: Ένα
Μεθοδολογικό Πλαίσιο», Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE, Απρίλιος 2019, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Aθήνα,
http://www.childrenwelfaresm.com/el/έρευνα-παραδοτέα/public-report-2019
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Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα
Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)
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Η πιο έγκαιρη διάγνωση μιας κακοήθους νόσου συμβάλλει
στην μικρότερη ταλαιπωρία, επομένως και στην ευημερία
του παιδιού
Δήμου Ιωάννα
Μοσχόβη Μαρία
Μονάδα Αιματολογίας-Ογκολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογική
Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα» Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία",
Αθήνα

www.free-ppt-templates.com

Επίπτωση
• Τα νεοπλασματικά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία
θανάτου από ασθένεια στα παιδιά.
• Διαγιγνώσκονται περίπου 280-300 νέες
περιπτώσεις κακοήθειας σε παιδιά ετησίως.
• Η παγκόσμια επίπτωση σε παιδιά < 15 ετών είναι
150/1.000.000 παιδικού πληθυσμού,
• Ενώ σε εφήβους ηλικίας 15-19 ετών, 90
/1.000.000 εφήβων.
• Αυξάνεται περίπου κατά 1% ετησίως στις
ανεπτυγμένες χώρες.
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Η παγκόσμια ετήσια επίπτωση παιδικού καρκίνου σε
ηλικίες 0-19 ετών είναι 15.780 νέες περιπτώσεις
Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ)
16

Όγκοι ΚΝΣ

20

Λέμφωμα Hodgkin
Non-Hodgkin λέμφωμα
Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ)

2
2

Νευροβλάστωμα

2

Όγκοι οστών

3

Καρκίνωμα του θυρεοειδούς
Όγκος Wilms/ όγκος νεφρών

3

Όγκοι γεννητικών κυττάρων
18

4

Ραβδομυοσάρκωμα
Ρετινοβλάστωμα
Μελάνωμα

5

Άλλοι όγκοι
5
5

8
7

Source: American Cancer Society, Cancer Facts and Figures (2014)
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Τα ύποπτα συμπτώματα που οδηγούν σε
πιθανή διάγνωση καρκίνου στο παιδί
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Εμφάνιση και ψηλάφηση ογκιδίου.
Παρατεταμένος πυρετός ή παρατεταμένη δεκατική πυρετική κίνηση.
Επίμονος βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, αλλαγή χροιάς φωνής όπως
επίμονη βραχνάδα.
Απώλεια της συνήθους ενεργητικότητας και δραστηριότητας του παιδιού,
επίμονη κόπωση, λήθαργος.
Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις.
Επίμονος και εντοπισμένος πόνος στα οστά, διόγκωση αρθρώσεων και
δυσκολία βάδισης.

Αλλαγές στην όραση όπως διπλωπία, στραβισμός, μείωση όρασης,
λευκοκορία.
8) Ωχρότητα, εκχυμώσεις, πετέχειες.
9) Αλλαγές στη συμπεριφορά.
10) Πρωινοί έμετοι, κεφαλαλγία, ίλιγγος.
11) Ανεξήγητη αλλαγή βάρους του παιδιού.
7)
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Signs of Childhood Cancer
Continued, unexplained weight loss
Headaches, often with early morning vomiting
Increased swelling or persistent pain in bones, joints, back, or
legs
Lump or mass, especially in the abdomen, neck, chest, pelvis,
or armpits
Development of excessive bruising, bleeding, or rash
Constant infections
A whitish color behind the pupil
Nausea which persists or vomiting without nausea
Constant tiredness or noticeable paleness
Eye or vision changes which occur suddenly and persist
Recurrent or persistent fevers of unknown origin

http://www.ped-onc.org/diseases/SOCC.html
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Υλικό μελέτης
• 105 γονείς παιδιών που έχουν διαγνωστεί με
νεοπλασματική νόσο.
• Μονάδα Αιματολογίας – Ογκολογίας της Α’
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη - Ελπίδα» στο Νοσοκομείου Παίδων
«Η Αγία Σοφία»
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2018

Αποτελέσματα
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Πίνακας 1:Μέσος χρόνος (σε ημέρες)
Μεταβλητές

Μ±SD

Χρόνος που μεσολάβησε από την εμφάνιση
συμπτωμάτων έως την εισαγωγή σε Νοσοκομείο

των

Χρόνος που μεσολάβησε από την εμφάνιση
συμπτωμάτων έως τη διάγνωση

των

Χρόνος που μεσολάβησε από την εισαγωγή σε Νοσοκομείο
έως τη διάγνωση
Χρόνος που μεσολάβησε από τη διάγνωση έως τη θεραπεία

125,44±500,44

128,42±499,94

3,20±10,93

13,07±24,43
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Αποτελέσματα
Πίνακας 2:Σύγκριση μεταξύ της διάγνωσης και του χρόνου (σε ημέρες) που
μεσολάβησε από τα πρώτα συμπτώματα μέχρι την πρώτη επίσκεψη σε γιατρό

Μ±SD

p-value

19,64±57,39

0,429

Διάγνωση
Όγκοι ΚΝΣ
Χρόνος που μεσολάβησε
Λευχαιμία και Λεμφώματα
από τα πρώτα συμπτώματα
μέχρι την πρώτη επίσκεψη
σε γιατρό
Άλλοι όγκοι

9,20±13,88
26,55±62,66

Ο χρόνος που μεσολάβησε από τα πρώτα συμπτώματα μέχρι την
πρώτη επίσκεψη σε γιατρό δεν διαφέρει ως προς τη διάγνωση της
νόσου (p-value>0,05).
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Αποτελέσματα
Πίνακας 3:Σύγκριση μεταξύ της διάγνωσης και του χρόνου (σε ημέρες) που μεσολάβησε
από την εμφάνιση των συμπτωμάτων έως τη διάγνωση

Μ±SD

p-value

314,57±941,64

0,708

Διάγνωση
Όγκοι ΚΝΣ
Χρόνος που μεσολάβησε από την
εμφάνιση των συμπτωμάτων έως Λευχαιμία και Λεμφώματα
τη διάγνωση

44,09±48,51

85,42±140,50
Άλλοι όγκοι

Ο χρόνος που μεσολάβησε από την εμφάνιση των συμπτωμάτων
έως τη διάγνωση δεν διαφέρει ως προς τη διάγνωση της νόσου
(p-value>0,05)

www.free-ppt-templates.com

Αποτελέσματα
Πίνακας 4: Σύγκριση των οδηγιών που έδωσε ο γιατρός στην πρώτη επίσκεψή και του
χρόνου (σε ημέρες) που μεσολάβησε από την εμφάνιση των συμπτωμάτων έως τη
διάγνωση
Μ±SD

p-value

174,67±715,79

0,004

Οδηγίες γιατρού
Παραπομπή
διαγνωστικές εξετάσεις

για

70,16±66,20
Χρόνος που μεσολάβησε από Χορήγηση θεραπείας για
«λάθος» διάγνωση
την εμφάνιση των
συμπτωμάτων έως τη
231,40±286,50
Παραπομπή
σε
άλλη
διάγνωση
ειδικότητα γιατρού
Παραπομπή σε Νοσοκομείο

138,16±579,09

Ο χρόνος που μεσολάβησε από την εμφάνιση των συμπτωμάτων έως τη
διάγνωση διαφέρει στατιστικά σημαντικά ως προς τις οδηγίες που έδωσε
ο γιατρός (p-value<0,05).

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

33

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»

Σύγκριση
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Πίνακας 26: Σύγκριση των οδηγιών που έδωσε ο γιατρός στην πρώτη επίσκεψή και του
χρόνου (σε ημέρες) που μεσολάβησε από τη διάγνωση έως τη θεραπεία

Μ±SD

p-value

Οδηγίες γιατρού
10,20±12,50

Χρόνος που μεσολάβησε
από τη διάγνωση έως τη
θεραπεία

Παραπομπή
διαγνωστικές εξετάσεις

για

Χορήγηση θεραπείας
«λάθος» διάγνωση

για

12,61±15,58

άλλη

80,80±72,55

Παραπομπή
σε
ειδικότητα γιατρού

Παραπομπή σε Νοσοκομείο

0,001

5,72±9,12

Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη διάγνωση έως τη θεραπεία διαφέρει
στατιστικά σημαντικά ανάλογα με τις οδηγίες που έδωσε ο γιατρός
(p-value<0,05).
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Συμπεράσματα
Παρά την ευαισθητοποίηση, απο την μελέτη μας
παρατηρήθηκε ότι:
1) Υπάρχει

μεγάλη

καθυστέρηση

απο

την

έναρξη των συμπτωμάτων έως τη διάγνωση
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Συμπεράσματα
2. Συχνά «χάνεται» πολύτιμο διάστημα με
παρακλινικές εξετάσεις, ή
«εσφαλμένη διάγνωση»
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Συμπεράσματα
3) Η καθυστέρηση στη διάγνωση οφείλεται κυρίως στο
διάστημα

πριν

την

εισαγωγή

σε

τριτοβάθμιο

Νοσοκομείο
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Συμπεράσματα
4) Απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όλων των
συναφών

ειδικοτήτων

στα

πρώτα

σημεία

και

συμπτώματα των νεοπλασματικών νοσημάτων ώστε
5)

να

μειωθεί

ο

χρόνος

από

την

έναρξη

των

συμπτωμάτων έως τη διάγνωση της νόσου.
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Συμπεράσματα
Η πιο έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει στην
μικρότερη ταλαιπωρία, επομένως και
στην

ευημερία

του

παιδιού.
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Ηπατοβλάστωμα σε παιδιά - Αντιμετώπιση και έκβαση:
υπάρχει συσχέτιση με χαμηλό βάρος γέννησης ;
Μοσχόβη Μαρία
Μονάδα Αιματολογίας/Ογκολογίας,
Ά Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών,
Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο
Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Νικήτα Μαρία
Ογκολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα

Νικολάου Μικαέλα
Μονάδα Αιματολογίας/Ογκολογίας,
Ά Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών,
Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο
Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Σερβιτζόγλου Μαρίνα
Ογκολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα

Μπάκα Μαργαρίτα
Ογκολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα

Εισαγωγή: Οι όγκοι ήπατος στα παιδιά είναι αρκετά σπάνιοι. Το ηπατοβλάστωμα είναι ο
συχνότερος όγκος ήπατος και συνήθως εμφανίζεται σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών.
Σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή των όγκων του ήπατος, των περιγεννητικών
χαρακτηριστικών των ασθενών και η τελική έκβαση τους, με στόχο να αντληθούν
πληροφορίες που ενδεχομένως θα συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση των όγκων ήπατος.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν όλοι οι ασθενείς με όγκο ήπατος που διαγνώσθηκαν και
θεραπεύθηκαν στα δύο μεγαλύτερα Ογκολογικά κεντρα, του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία
Σοφία» και «Αγλαία Κυριακού». Σε όλους τους ασθενείς έγινε καταγραφή της ηλικίας κύησης,
του βάρους γέννησης, των ιστολογικών χαρακτηριστικών και της έκβασης της νόσου. Όλοι οι
ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
Αποτελέσματα: Συνολικά 23 παιδιά διαγνώσθηκαν με ηπατοβλάστωμα. Η ηλικία διάγνωσης
κυμάνθηκε από τις πρώτες ημέρες της γέννησης έως την ηλικία των 11 ετών ενώ 11/23 παιδιά
(48%) ήταν <12 μηνών. Ως προς την διάρκεια κύησης 12/23 παιδιά (52,2%) ήταν <37
εβδομάδων (8 παιδιά) ή πρώιμα τελειόμηνα (37-38 εβδομάδων, 4 παιδιά). Το βάρος γέννησης
κυμάνθηκε 1770gr-4000gr, ενώ το 48% (11/23) των ασθενών είχε βάρος γέννησης ≤2900gr.
Οι τιμές της AFP κυμάνθηκαν από 714,1ng/ml ως 2.071.829ng/ml. Στάδιο ΙV είχαν 5 παιδιά.
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου και σε χημειοθεραπεία.
Τέλος, η συνολική επιβίωση (OS) είναι 92,4%.
Συμπέρασμα: Τα παιδιά με χαμηλό βάρος γέννησης φαίνεται ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης όγκων ήπατος. Σκόπιμο είναι: 1)να αναζητηθούν τα αίτια καθυστέρησης της
ενδομήτριας αύξησης και 2) η ευαισθητοποίηση οτι νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης έχουν
αυξημένο κίνδυνο ηπατοβλαστώματος. Η πρώιμη διάγνωση θα συμβάλλει στην καλύτερη
χειρουργική αφαίρεση του όγκου, επομένως ο προληπτικός υπερηχογραφικός έλεγχος σε αυτές
τις ομάδες βρεφών μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση του ηπατοβλαστώματος. Τα
σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα επιτυγχάνουν ύφεση ακόμη και σε ασθενείς με στάδιο ΙV.
Λέξεις κλειδιά: όγκοι ήπατος, ηπατοβλάστωμα, χαμηλό βάρος γέννησης, πρόωρα βρέφη
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Εισαγωγή
Οι κακοήθεις όγκοι του ήπατος στα παιδιά είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Aντιπροσωπεύουν
περίπου το 1,1% των νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας και απαιτούν επιθετική θεραπεία, όπως
χειρουργική αφαίρεση, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία. Εμφανίζονται κυρίως με την μορφή του
ηπατοβλαστώματος (ΗΒ)(1). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί σημαντική
αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης του ηπατοβλαστώματος στα πολύ χαμηλού βάρους
γέννησης πρόωρα νεογνά. Η αύξηση αυτή οφείλεται ενδεχομένως στα αυξημένα ποσοστά
επιβίωσης των πρόωρων νεογνών με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης.(2-4). Οι όγκοι ήπατος είναι
συνήθως μονήρεις όγκοι που σε ποσοστό 60-70% εντοπίζονται στον δεξιό λοβό του ήπατος
και λιγότερο συχνά στον αριστερό λοβό. Σπάνια έχουν πολυεστιακή μορφή μέσα στο ηπατικό
παρέγχυμα. Μπορεί να δώσουν πνευμονικές ή εγκεφαλικές μεταστάσεις. Σκοπός της παρούσας
μελέτης είναι η συσχέτιση των περιγεννητικών χαρακτηριστικών των ασθενών με τη νόσο, η
συσχέτιση των ιστολογικών υποτύπων του όγκου με την θεραπεία και την τελική έκβαση.
Ασθενείς-Μέθοδoι
Συνολικά 23 παιδιά με πρωτοπαθή νεοπλασματικό όγκο ήπατος, ηπατοβλάστωμα,
διαγνώσθηκαν και αντιμετωπίστηκαν. Σε όλους τους ασθενείς η διάγνωση τέθηκε μετά από
ιστολογική εξέταση. Η θεραπεία των ασθενών έγινε βάσει του πρωτοκόλλου SIOPEL. Έγινε
καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούσαν α) επιδημιολογικά δεδομένα β) κλινικά γ)
εργαστηριακά δ) απεικονιστικά χαρακτηριστικά ε) την απάντηση στην θεραπεία στ) και την
έκβαση της νόσου. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονται υπό παρακολούθηση
Αποτελέσματα
Από τους 23 ασθενείς της παρούσας μελέτης οι 14 ήταν κορίτσια (61%) και 9 ήταν αγόρια
(39%). Η ηλικία διάγνωσης των 23 ασθενών κυμάνθηκε από ημερών έως 11 ετών με διάμεση
ηλικία τα 2 έτη. Ειδικότερα στα 22 παιδιά με ΗΒ η ηλικία διάγνωσης ήταν μικρότερη από 5
έτη ενώ 11 παιδία ήταν <12 μηνών. Όλα τα παιδιά είχαν ελεύθερο ατομικό ιστορικό όσον
αφορά άλλα νοσήματα του ήπατος όπως περιγεννητικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Β, κλπ. Το βάρος
γέννησης των ασθενών κυμάνθηκε από 1.770gr-4.000gr ενώ τα 11 από τα 23 παιδιά (48%)
είχαν βάρος γέννησης μικρότερο από 2.900gr. Όσον αφορά την ηλικία κύησης των ασθενών,
12 από τα 23 παιδιά (52,2%) ήταν πρόωρα ή πρώιμα τελειόμηνα. Αναλυτικότερα: 4 ήταν
πρόωρα νεογνά με ηλικίες κύησης 32 και 36 εβδομάδες αντίστοιχα, 8 ήταν πρώιμα τελειόμηνα
με διάρκεια κύησης 37-38 εβδομάδες και 9 ήταν τελειόμηνα νεογνά με διάρκεια κύησης 39-40
εβδομάδες. Ένας ασθενής γεννήθηκε μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ως προς την
κλινική προβολή της νόσου, έξι από τους 20 ασθενείς παρουσίασαν κοιλιακό άλγος και
διόγκωση κοιλίας, οι 5 εμφάνισαν διόγκωση ήπατος που έγινε αντιληπτό απο την συνήθη
παιδιατρική εξέταση, ενώ σε τρείς περιπτώσεις ο όγκος ήταν τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα
στα πλαίσια διερεύνησης εμπύρετης λοίμωξης.
Συζήτηση
Μελέτη στην Αμερική που αξιοποίησε τα δεδομένα του National Cancer Institute's
Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program διαπίστωσε ότι, κατά το
χρονικό διάστημα 1973-1992, η επίπτωση του ηπατοβλαστώματος αυξήθηκε σε παιδιά ηλικίας
<5 ετών συμπίπτοντας με την βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης των χαμηλού ή πολύ
χαμηλού βάρους γέννησης προώρων νεογνών (5). Το 83 % των ασθενών της μελέτης μας είναι
πρώιμα τελειόμηνα ή τελειόμηνα νεογνά, ωστόσο τα περισσότεροι από αυτούς έχουν σχετικά
χαμηλό βάρος γέννησης για την ηλικία κύησης (<2900gr).
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Ο σχετικός κίνδυνος για το ηπατοβλάστωμα φαίνεται ότι αυξάνεται αντιστρόφως με
το βάρος γέννησης. Παιδιά με βάρος γέννησης μικρότερο από 1.000g έχουν κίνδυνο εμφάνισης
ηπατοβλαστώματος 15 φορές μεγαλύτερο από ότι τα νεογνά με φυσιολογικό βάρος
γέννησης(4; 6-8). Κατά τους Tanimura M. Et al. αυτό οφείλεται κυρίως στο εξαιρετικά
ευαίσθητο ήπαρ των πρόωρων νεογνών το οποίο δεν έχει ακόμη πλήρως αναπτυχθεί όπως
επίσης και στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα νεογνά κατά τις περιγεννητικές
θεραπείες στις οποίες υποβάλλονται. Φαίνεται επίσης ότι και η αιτιολογία στην ανάπτυξη
ηπατοβλαστώματος διαφέρει ανάμεσα στα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης (<1000gr) πρόωρα
νεογνά σε σχέση με τα φυσιολογικού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά(9). Τα μέχρι σήμερα
δεδομένα αφορούν τα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά <1000gr (very low birth
weight,VLBW) και τα χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά <2500gr (low birth weight,
LBW)(9). Παρόλα αυτά, από την μελέτη μας αναδεικνύεται ότι αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
όγκου ήπατος έχουν όλα τα παιδιά που το βάρος γέννησης είναι μικρότερο από 2900gr αφού
η συχνότητα του ηπατοβλαστώματος φαίνεται να αυξάνει και σε αυτή την ομάδα νεογνών.
Όσον αφορά την ηλικία κύησης, το ποσοστό των πρόωρων νεογνών (preterm) της μελέτης μας
είναι 16% (2/12 παιδιά) και είναι σαφώς υψηλότερο από την γενική συχνότητα των πρόωρων
νεογνών επί του συνόλου των γεννήσεων που είναι 10%. Επίσης, από τα τελεόμηνα παιδιά της
μελέτης μας (fullterm 37w-40w) τα μισά είναι πρώιμα τελειόμηνα (early term 37w-38w). Το
γεγονός ότι 7/12 παιδιά (58%) ήταν πρόωρα ή πρώιμα τελειόμηνα δηλώνει την ανωριμότητα
της ηλικία κύησης των ασθενών. Επίσης, 2 από τα 5 τελειόμηνα παιδιά με ηλικία κύησης >38w
είχαν βάρος γέννησης 2800gr και 2650gr αντίστοιχα, δηλαδή είχαν βάρος γέννησης
χαμηλότερο από το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού (χαμηλή ΕΘ για τη διάρκεια κύησης).
Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται σε πιθανή ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης
(intrauterine growth restriction, IUGR).
Το Children’s Oncology Group (COG) ωστόσο μέσω του θεραπευτικού πρωτοκόλλου
(AEP104C1) διερευνά αναδρομικά (2000-2005) και προοπτικά (2005-2008) τα αίτια της
ανάπτυξης του ηπατοβλαστώματος στα χαμηλού (LBW) και πολύ χαμηλού βάρους γέννησης
πρόωρα νεογνά (VLBW) και είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα μελέτη (case-control study) που
έχει σχεδιαστεί για τα αίτια του ηπατοβλαστώματος.
Συμπέρασμα
Η μελέτη μας κάνει εμφανές ότι, αυξημένο κίνδυνο ηπατοβλαστώματος έχουν όχι μόνο τα
χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά, αλλά και τα χαμηλού βάρους γέννησης νεογνά
ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης (χαμηλή ΕΘ για τη διάρκεια κύησης). Το γεγονός αυτό
ενδεχομένως υποδηλώνει ότι η πιθανή ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης (intrauterine
growth restriction, IUGR) προδιαθέτει σε ανάπτυξη όγκου ήπατος.
Σκόπιμο είναι να γίνεται προληπτικός υπερηχογραφικός έλεγχος σε χαμηλού βάρους γέννησης
νεογνά ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
Συντομογραφίες
ΗΒ ηπατοβλάστωμα
ΗΚΚ ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
AFP Alpha-Fetal Protein
SEER National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results
VLBW Very low birth weight
LBW Low birth weight
ΕΘ Εκατοστιαία Θέση
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IUGR intrauterine growth restriction
COG Children's Oncology Group
SIOPEL International Society of Pediatric Oncology on Childhood Liver Tumors
EFS Event Free Survival
OS Overal Survival
ΧΜΘ Χημειοθεραπεί
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Εφηβεία και ικανοποίηση από τη ζωή. Η συμβολή
αναπτυξιακών και δημογραφικών παραγόντων.
Γιώργος Τσουβέλας
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βασίλης Παυλόπουλος
Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Περίληψη
Η εφηβεία είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο που σχετίζεται με σημαντικές αλλαγές σε
σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τη συμβολή
αναπτυξιακών και δημογραφικών παραγόντων στην ικανοποίηση από τη ζωή μέσα από μια
συγχρονική μελέτη. Στη μελέτη συμμετείχαν 433 έφηβοι που φοιτούσαν στην 6η Δημοτικού,
στην 2α Γυμνασίου και στην 1η Λυκείου. Στη μελέτη συμμετείχαν 171 (39,5%) αγόρια και 262
(60,5%) κορίτσια. Χορηγήθηκε η Πολυδιάστατη Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή
(Huebner, 2001) και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων (φύλο, τάξη φοίτησης,
αριθμός αδερφών, επίπεδο εκπαίδευσης γονέων, βαθμός προηγούμενης χρονιάς). Στα πλαίσια
της μελέτης μας διερευνήθηκε η επίδραση της ηλικίας όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την
τάξη φοίτησης. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα εμφανίστηκε στατιστικώς σημαντική
μείωση στην ικανοποίηση από τη ζωή και τις διαστάσεις της (οικογένεια, φίλοι, σχολείο,
περιβάλλον, εαυτός) αναφορικά με την ηλικία, με τα μεγαλύτερα παιδιά να εμφανίζουν τους
χαμηλότερους δείκτες ικανοποίησης από τη ζωή. Την ικανοποίηση από την οικογένεια
κατάφεραν να προβλέψουν η ηλικία (αρνητικά) και ο βαθμός της προηγούμενης χρονιάς. Την
ικανοποίηση από τους φίλους κατάφεραν να προβλέψουν η ηλικία (αρνητικά) και το φύλο του
παιδιού με τα κορίτσια να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές. Την ικανοποίηση από το σχολείο
κατάφεραν να προβλέψουν η ηλικία (αρνητικά), ο αριθμός των αδερφών (αρνητικά), ο μέσος
όρος την προηγούμενης χρονιάς και το φύλο του παιδιού με τα κορίτσια να εμφανίζουν
υψηλότερες τιμές. Την ικανοποίηση από το περιβάλλον που διαμένουν κατάφεραν να
προβλέψουν η ηλικία (αρνητικά) και το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα. Την ικανοποίηση
από τον εαυτό κατάφεραν να προβλέψουν η ηλικία (αρνητικά) και το φύλο με τα αγόρια να
εμφανίζουν υψηλότερες τιμές και τέλος, τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή κατάφεραν να
προβλέψουν η ηλικία (αρνητικά) και το φύλο με τα κορίτσια να εμφανίζουν τις υψηλότερες
τιμές. Η μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή στην εφηβεία ίσως αποτελεί ένα αναπτυξιακό
φαινόμενο που θα είναι χρήσιμο να μελετηθεί περαιτέρω μέσα από διαχρονικές μελέτες. Η
ικανοποίηση από την ζωή αποτελεί μια σημαντική πτυχή τόσο της υποκειμενικής ευεξίας όσο
και της λειτουργικότητας των εφήβων.
Λέξεις κλειδιά: Ικανοποίηση από τη ζωή, αναπτυξιακοί παράγοντες, ηλικία, δημογραφικοί
δείκτες, εφηβεία
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Εισαγωγή
Εφηβεία και ικανοποίηση από τη ζωή
Η ικανοποίηση από τη ζωή αναφέρεται στην υποκειμενική αξιολόγηση των θετικών
όψεων της ζωής ενός ατόμου, τόσο συνολικά όσο και κατά τομείς, όπως η υγεία, η ασφάλεια,
οι κοινωνικές και οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις, η υλική ευμάρεια και η παραγωγικότητα
(Cummins, 1996). Ωστόσο, η σχετική βαρύτητα των τομέων αυτών στον θεωρητικό αλγόριθμο
για τον υπολογισμό της ικανοποίησης από τη ζωή παραμένει υπό διερεύνηση (Rojas, 2006).
Σύμφωνα με τους Diener, Suh, Lucas και Smith (1999), η ικανοποίηση από τη ζωή είναι μία
από τις τρεις συνιστώσες έκφρασης της υποκειμενικής ευεξίας, μαζί με το θετικό συναίσθημα
και το αρνητικό συναίσθημα.
Παρόλο που η ικανοποίηση από τη ζωή και οι συναφείς με αυτήν έννοιες έχουν
μελετηθεί εκτενώς σε δείγματα ενηλίκων, είναι σχετικά περιορισμένες –αν και συνεχώς
αυξανόμενες– οι μελέτες που υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα προώθησης της θετικής ευεξίας
και πρόληψης της ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους (Huebner, Suldo, Smith, McKnight
& McKnight, 2004). Σύμφωνα με τους Bradley και Corwyn (2004) η ικανοποίηση από τη ζωή
αντανακλά κατά πόσο έχουν ικανοποιηθεί οι βασικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων,
καθώς επίσης και σε ποιο βαθμό άλλοι στόχοι που φαντάζουν εφικτοί εκπληρώνονται
παράλληλα με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών. Όπως επισημαίνουν οι Τσουβέλας και
Παυλόπουλος (2014), μέχρι σήμερα είναι λίγες οι μελέτες που επιχειρούν να ανιχνεύσουν
προσδιοριστικούς παράγοντες της ικανοποίησης από τη ζωή.
Αναφορικά με την σχέση της ηλικίας με την ικανοποίηση από τη ζωή κάποιες μελέτες
υποστηρίζουν την μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή από την παιδική έως την εφηβική
ηλικία ενώ άλλες δεν εντοπίζουν συστηματικές διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων.
Ειδικότερα, στην μελέτη των Bisegger et al. (2005) παρατηρήθηκε μείωση στην ικανοποίηση
από τη ζωή και τις διαστάσεις της μετά την ηλικία των 12 ετών με την μείωση αυτή να είναι
μεγαλύτερη για τα κορίτσια του δείγματος. Χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή στους
εφήβους σε σύγκριση με παιδιά σχολικής ηλικίας εντοπίζουμε και στην μελέτη των RavensSieberer, Gortler και Bullinger (2000). Τη μείωση της ικανοποίησης από την ζωή εντοπίζουμε
και σε άλλες συναφείς μελέτες στη βιβλιογραφία (Goldbeck et al., 2007. Meuleners et al.,
2001. Woynarowska, Tabak, & Mazur, 2002). Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε έχουν υπάρξει
μελέτες που δεν κατάφεραν να εντοπίσουν διαφορές στα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή με
την πάροδο του χρόνου (Huebner et al., 2014. Shek, 2005).
Αναφορικά με το φύλο χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή συναντούμε στα κορίτσια
σε σχέση με τα αγόρια τόσο σε γενικό δείγμα (Bisegger et al., 2005. Woynarowska, Tabak, &
Mazur, 2002) όσο και σε κλινικά δείγματα εφήβων με διαβήτη (Graue et al., 2003. , Wagner,
Abbott & Lett, 2004). Ωστόσο στη μελέτη του Huebner et al. (2004) δεν εντοπίστηκαν
διαφορές στην ικανοποίηση από τη ζωή ως προς το φύλο.
Αναπτυξιακή διάσταση σχολικών μεταβάσεων
Η εφηβεία είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο που σχετίζεται με σημαντικές αλλαγές σε
σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο και είναι συνδεδεμένη με την μετάβαση από την
ανηλικότητα στην ενήλικη ζωή (Rutter et al. 2011). Οι σχολικές μεταβάσεις συνδέονται με
«φυσιολογικές κρίσεις ζωής» και σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα για δυσκολίες/
προβλήματα σε ψυχολογικό επίπεδο. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται είτε ως
δυσκολίες προσαρμογής είτε ως προδιαθεσιακοί παράγοντες εμφάνισης, εδραίωσης και
διαιώνισης της ψυχοπαθολογίας μέσα από μια αναπτυξιακή ματιά (Felner, Primavera & Cauce,
1981). Ο Bronfenbrenner (1979), μέσα από τον όρο «οικολογικές μεταβάσεις» περιγράφει τις
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αλλαγές που βιώνει το άτομο τόσο στο ρόλο του ή/ και στο περιβάλλον και υποστηρίζει ότι
αυτές οι μεταβάσεις έχουν βαθιά επιρροή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου.
Αυτές οι μεταβάσεις, ενδεχομένως, είναι ιδιαίτερα δύσκολες για κοινωνικά
συνεσταλμένα παιδιά (Barber & Olsen 2004. Coplan, Arbeau & Armer, 2008. Evans 2001),
αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να αποδειχτούν και προστατευτικές σε ότι έχει να κάνει με την
ευκαιρία του ατόμου να νιώσει πιο ελεύθερο από προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες με
συνομηλίκους (Seidman & French 2004).
Η προεφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη και την παγίωση στάσεων
απέναντι στον εαυτό, τις αξίες και τις φιλοδοξίες που θα έχουν αντίκτυπο στις επιλογές και στη
λειτουργία του ατόμου καθ' όλη τη ζωή του (Τσουβέλας & Παυλόπουλος, 2014). Ειδικότερα,
όπως επισημαίνει ο Schumacher (1998), οι αλλαγές που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές
κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο συνίστανται στο ότι αλλάζουν τάξεις,
μειώνεται η γονεϊκή εμπλοκή, υπάρχουν περισσότεροι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, υπάρχει
λιγότερος ελεύθερος χρόνος, νέα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολόγηση και με τις
διαδικασίες του σχολείου, μεγαλύτερη πίεση των συνομηλίκων, πιο έντονες αναπτυξιακές
διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια και τη δημιουργία «κλικών». Επιπρόσθετα, οι
προέφηβοι/-ες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγαλύτερο και πιο απρόσωπο σχολείο καθώς
και εφήβους μεγαλύτερης ηλικίας, να επιδεικνύουν περισσότερη ευθύνη για τις πράξεις τους,
να έρχονται αντιμέτωποι/-ες με μη ρεαλιστικές απαιτήσεις από τους γονείς και να έχουν
μειωμένη εμπειρία σε ότι έχει να κάνει με δραστηριότητες εκτός του αναλυτικού
προγράμματος (Schumacher, 1998). Στις προκλήσεις εμπίπτει επίσης η τήρηση, σε
μεγαλύτερο βαθμό, του προγράμματος του σχολείου και η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων
(Schumacher, 1998). Οι στόχοι του Δημοτικού σχολείου φαίνεται ότι είναι προσανατολισμένοι
στην δραστηριότητα ενώ οι στόχοι του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι πιο εστιασμένοι στην
επίδοση (Μidgley, Anderman & Hicks, 1995). Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου συνήθως
περνούν μικρό διάστημα της σχολικής τους ζωής με τους καθηγητές και ως εκ τούτου, οι
σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών αλλάζουν καθώς γίνεται η μετάβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο (Feldlaufer, Midgley & Eccless, 1988). Η μείωση στην σχολική
επίδοση που παρατηρείται στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου σχετίζεται με το
διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης σε σχέση με το Δημοτικό σχολείο και ως εκ τούτου, φαίνεται
ότι ασκεί επιρροή στη γνωστικά εστιασμένη σχολική προσαρμογή των μαθητών (Felner,
Primavera & Cauce, 1981). Οι επαφές με τους συνομηλίκους μειώνονται κατά τη μετάβαση
ενώ στη συνέχεια αυξάνονται (Pellegrini & Long, 2002). Οι έφηβοι που δεν τα καταφέρνουν
στο σχολείο, θα είναι περισσότερο ευάλωτοι σε αυτή τη δεύτερη μετάβαση (Wigfield, Eccles,
Mac Iver, Reuman, Midgley, 1991) και θα βρίσκονται σε κίνδυνο για σχολική διαρροή
(Seidman, Allen, Aber, Mitchell & Feinman, 1994). Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο
σχετίζεται με μείωση στην επίδοση και αύξηση των απουσιών, ειδικά σε μαθητές με ιστορικό
περισσοτέρων μεταβάσεων (αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος) (Felner, Primavera & Cauce,
1981). Προβλήματα αναφορικά με την κοινωνική αυτό-εικόνα και τις κοινωνικές
δραστηριότητες φαίνεται ότι είναι πιο έντονα και πιο συχνά σε προεφήβους που
αντιμετωπίζουν προβλήματα σχολικής μετάβασης (Simmons & Blyth, 1987) .
Καθώς οι έφηβοι προχωρούν στα στάδια της εφηβείας οι Simmons, Rosenberg και
Rosenberg (1973) εντόπισαν ότι οι νέοι έφηβοι - στο Γυμνάσιο - ύστερα από τη μετάβαση είχαν
χαμηλότερα και λιγότερο σταθερά επίπεδα στην αυτοεκτίμηση, ενώ επιδείκνυαν υψηλότερα
επίπεδα στην αυτεπίγνωση. Διαχρονικές μελέτες επιβεβαιώνουν την μείωση της
αυτοεκτίμησης αμέσως μετά την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (Simmons et al.
1973, 1979. Wigfield et al., 1991). Οι έφηβοι στο Γυμνάσιο τείνουν να αναφέρουν περισσότερο
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άγχος για το σχολείο, χαμηλότερα εσωτερικά κίνητρα για τη σχολική επίδοση (Harier,
Whiteseil, & Kowalski, 1987), χαμηλότερα επίπεδα στην αυτοεικόνα (Eccles et al., 1983.
Marsh, 1989) και στην αντιλαμβανόμενη ικανότητα για κοινωνικές δραστηριότητες (Berndt,
1989) απ' ότι οι μαθητές του Δημοτικού.
Η παρούσα μελέτη
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια πολυδιάσταση προσέγγιση της ικανοποίησης
από τη ζωή κατά τομείς, έναντι μιας σφαιρικής μέτρησης (Cummins, 1996), με σκοπό την
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών
και λειτουργικού συμπεριφορικού ύφους από τους εφήβους σε εστιασμένα πλαίσια, όπως οι
σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον, στην οικογένεια και στη διαπροσωπική επικοινωνία.
Λαμβάνοντας υπόψιν τη σημασία που έχει η ικανοποίηση από τη ζωή ως ένας από τους
σημαντικούς δείκτες για την ψυχολογική ανάπτυξη και προσαρμογή κατά την εφηβεία μέσα
από την παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την επίδραση της ηλικίας, όπως
αποτυπώνεται μέσα από την τάξη φοίτησης, σε συνάρτηση με δημογραφικούς παράγοντες που
συμβάλλουν στην πρόβλεψη της ικανοποίησης από τη ζωή και της διαστάσεις της σε εφήβους
ηλικίας 11 έως 16 ετών.
Βασική μας ερευνητική υπόθεση είναι ότι η ικανοποίηση από τη ζωή θα προβλέπεται
σημαντικά από την ηλικία/τάξη φοίτησης. Ειδικότερα, αναμένεται ο εντοπισμός πτωτικής
τάσης τόσο στην ικανοποίηση από τη ζωή όσο και στους δείκτες της κατά την πορεία της
εφηβείας. Αναφορικά με το φύλο αναμένουμε ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις
διαστάσεις της ικανοποίησης από τη ζωή, ωστόσο, η συναφής βιβλιογραφία δεν έχει καταλήξει
σε συνεκτικό σώμα εμπειρικών ευρημάτων ώστε να κάνουμε κάποια ασφαλή πρόβλεψη.
Τέλος, αναμένουμε ότι η σχολική επίδοση της προηγούμενης χρονιάς θα συμβάλλει στην
πρόβλεψη της ικανοποίησης από το σχολείο.
Μέθοδος
Συμμετέχοντες
Το δείγμα της παρούσας μελέτης είναι συμπτωματικό. Σε αυτή τη μορφή
δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε, επιλέχθηκαν τα πλησιέστερα άτομα για να χρησιμεύσουν
ως συμμετέχοντες και αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε μέχρι να αποκτηθεί το απαιτούμενο
μέγεθος του δείγματος (Cohen & Manion, 1997).
Στην έρευνα συμμετείχαν 433 μαθητές από τους οποίους 145 (33,5%) φοιτούσαν στην
έκτη Δημοτικού, 145 (33,5%) φοιτούσαν στη δευτέρα Γυμνασίου και 143 (33 %) φοιτούσαν
στην πρώτη Λυκείου. Όπως προκύπτει από το δείγμα μας 237 μαθητές (57,4%) προέρχονταν
από τα Αρσάκεια σχολεία του Ψυχικού, 77 μαθητές (17,8%) από τα Αρσάκεια - Τοσίτεια
σχολεία της Εκάλης και τέλος 119 μαθητές (22,7%) προέρχονταν από τα Αρσάκεια σχολεία
της Πάτρας. Αναφορικά με το φύλο 170 μαθητές (39,4%) ήταν αγόρια και 262 (60,6%) ήταν
κορίτσια. Όσον αφορά την ύπαρξη αδερφών 75 μαθητές (17,4%) δεν είχαν αδέρφια, 255
(58,9%) είχαν ένα αδερφό/-ή, 55 μαθητές (12,8%) είχαν δύο αδέρφια και 46 μαθητές (10,7%)
είχαν περισσότερα από 3 αδέρφια. Ο μέσος όρος επίδοσης της προηγούμενης χρονιάς
κυμαίνονταν από 9 έως 20 με μέσο όρο 18,4 (SD = 1,77). Ειδικότερα, οι μαθητές στην έκτη
δημοτικού - ύστερα από αναγωγή στην κλίμακα των 20 - είχαν μέσο όρο 19,7 (SD = 1,01), οι
μαθητές στη δευτέρα Γυμνασίου είχαν μέσο όρο 18,05 (SD = 1,51) και οι μαθητές στην πρώτη
Λυκείου είχαν μέσο όρο 17,58 (SD = 1,66).
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σε 26 μαθητές (6%) το επίπεδο
εκπαίδευσης ήταν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 40 μαθητές (9,3%) ανώτερης εκπαίδευσης
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(ΤΕΙ – ΑΤΕΙ) και σε 364 μαθητές (84,7%) Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνειακής εκπαίδευσης
(ΑΕΙ).
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του μητέρας σε 39 μαθητές (9%) ήταν
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 58 μαθητές (13,4%) ανώτερης εκπαίδευσης (ΤΕΙ – ΑΤΕΙ)
και σε 334 μαθητές (77,1%) Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνειακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ).
Μέσα μέτρησης
Πολυδιάστατη Κλίμακα ικανοποίησης από τη ζωή για μαθητές.
Χρησιμοποιήθηκε η Πολυδιάστατη Κλίμακα ικανοποίησης από τη ζωή για μαθητές (Huebner,
2001) για να αξιολογηθεί η υποκειμενική ευεξία των εφήβων. Όπως προκύπτει από την
παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου εμφανίζονται οι εξής δείκτες: ικανοποίηση από την
οικογένεια (7 προτάσεις) (α = 0,85), τους φίλους (9 προτάσεις) (α = 0,82), το σχολείο (8
προτάσεις) (α = 0,84), το περιβάλλον διαβίωσης (9 προτάσεις) (α = 0,77), τον εαυτό (7
προτάσεις) (α = 0,79) και συνολικός δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή (υποκειμενική ευεξία)
(α = 0,89). Αξίζει να αναφέρουμε ότι ακολουθήθηκε η σύσταση του Huebner αναφορικά με τη
χρησιμοποίηση εξαβάθμιας κλίμακας likert για τις απαντήσεις των παιδιών μετά την πέμπτη
τάξη του Δημοτικού με επιλογές από "διαφωνώ απόλυτα" έως "συμφωνώ απόλυτα". Όπως
αναφέρουν οι Heubner και Gilman (2002), οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας για τους
παράγοντες του ερωτηματολογίου όπως έχουν προκύψει από προηγούμενες μελέτες, είναι
ικανοποιητικοί και κυμαίνονται από 0,92 έως 0,85. Αντίστοιχα ικανοποιητικοί ήταν οι δείκτες
που προέκυψαν από τη δική μας μελέτη όπως αναφέρονται πιο πάνω.
Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων.
Οι έφηβοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτήσεις αναφορικά με το φύλο, την ημερομηνία
γέννησης, το αν υπάρχουν άλλα αδέρφια στην οικογένεια και ποια είναι η σειρά γέννησης τους,
το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, την τάξη φοίτησης και το μέσο όρο επίδοσης της
προηγούμενης χρονιάς.
Διαδικασία
Η έρευνα έλαβε χώρα στα Αρσάκεια Τοσίτσεια σχολεία της Αθήνας (Ψυχικού και
Εκάλης) και της Πάτρας. Η έρευνα υποβλήθηκε για έγκριση στην επόπτρια των
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών των Αρσακείων Τοσιτσείων σχολείων και κατόπιν στους
διευθυντές των Αρσακείων Τοσιτσείων σχολείων που επιλέχθηκαν για την έρευνα, λίγο πριν
την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Στη συνέχεια ζητήθηκε η ενυπόγραφη συγκατάθεση του
γονέα και η συγκατάθεση του ίδιου του εφήβου πριν την διεξαγωγή της έρευνας. Επιπρόσθετα,
επισημάνθηκε στους μαθητές ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν, καθώς και ότι θα μπορούσαν
να μην απαντήσουν κάποια από τις ερωτήσεις αν αυτή τους φόρτιζε συναισθηματικά. Όπως
υποστηρίζουν οι Fine και Sandstrom (1998, όπως αναφέρεται στο Cohen & Manion, 1997), θα
πρέπει να λέγονται όσο το δυνατό περισσότερα στα παιδιά, ακόμα κι αν μερικά δεν μπορούν
να καταλάβουν την πλήρη εξήγηση∙ η ηλικία τους δεν θα πρέπει να μειώνει τα δικαιώματά
τους, παρόλο που το επίπεδο κατανόησής τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στις εξηγήσεις
που δίνονται. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας, την ιδιότητα του ερευνητή
και για την τήρηση της ανωνυμίας τους. Οι μαθητές δέχθηκαν αναλυτικές εξηγήσεις και
παραδείγματα για τον τρόπο απάντησης των ερωτήσεων, ενώ παράλληλα διαβεβαιώθηκαν ότι
δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ο χρόνος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
δεν ξεπερνούσε τα 45 λεπτά της διδακτικής ώρας. Οι ώρες κατά τις οποίες έλαβε χώρα η
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χορήγηση ήταν από την τρίτη ώρα έως την πέμπτη ώρα του σχολικού ωρολογίου
προγράμματος.

Αποτελέσματα
Περιγραφικοί δείκτες
Οι συμμετέχοντες εμφάνισαν υψηλότερες τιμές στην ικανοποίηση από τους φίλους (Μ
= 5,09, SD = 0,71) και ακολουθούν ιεραρχικά η ικανοποίηση από την οικογένεια (Μ = 4,80,
SD = 0,89), η ικανοποίηση από τον εαυτό (Μ = 4,74, SD = 0,72), η συνολική ικανοποίηση από
τη ζωή (Μ = 4,66, SD = 0,57), η ικανοποίηση από το περιβάλλον διαμονής (Μ = 5,54, SD =
0,88) και τέλος η ικανοποίηση από το σχολείο (Μ = 4,10, SD = 1,02) (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την ικανοποίηση από τη ζωή και τις διαστάσεις της
M
SD
Ικανοποίηση: Φίλους

5,09

0,71

Ικανοποίηση: Οικογένεια

4,80

0,89

Ικανοποίηση: Εαυτός

4,74

0,72

Συνολική Ικανοποίηση

4,66

0,57

Ικανοποίηση: Περιβάλλον

4,54

0,88

Ικανοποίηση: Σχολείο

4,10

1,02

Στατιστική πρόβλεψη ικανοποίησης από τη ζωή και των διαστάσεών της
Πραγματοποιήθηκε μια σειρά από βηματικές (stepwise) αναλύσεις πολλαπλής
παλινδρόμησης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα στατιστικής πρόβλεψης της
ικανοποίησης από τη ζωή, συνολικά και κατά τομείς, από την τάξη φοίτησης (ηλικία), το φύλο,
τον αριθμό των αδερφών, το βαθμό προηγούμενης χρονιάς και το επίπεδο εκπαίδευσης των
γονέων.
Την διάσταση ικανοποίηση από την οικογένεια κατάφεραν να προβλέψουν ο βαθμός
προηγούμενου έτους (β = 0,14, p<0,009, ΔR2=0,01) και η ηλικία/τάξη φοίτησης (β = ‒0,26, p
< 0,001, ΔR2=0,14). Τη διάσταση της ικανοποίησης από τους φίλους προέβλεψαν η
ηλικία/τάξη φοίτησης (β = ‒0,12, p = 0,014, ΔR2=0,02) και το φύλο (β = 0,11, p = 0,018,
ΔR2=0,01) με τα κορίτσια να εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα
αγόρια. Τη διάσταση της ικανοποίησης από το σχολείο προέβλεψαν η ηλικία/τάξη φοίτησης
(β = ‒0,34, p < 0,001, ΔR2=0,17), το φύλο (β = 0,17, p < 0,001, ΔR2=0,03), με τα κορίτσια να
εμφανίζουν υψηλότερες τιμές, ο γενικός βαθμός προηγούμενου έτους (β = 0,12, p = 0,022,
ΔR2=0,01) και ο αριθμός των αδερφών (β = ‒0,09, p = 0,033, ΔR2=0,01). Τη διάσταση της
ικανοποίησης από το περιβάλλον διαμονής προέβλεψαν η ηλικία/τάξη φοίτησης (β = ‒0,26, p
< 0,001, ΔR2=0,07) και το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα (β = 0,11, p = 0,025, ΔR2=0,01).
Τη διάσταση της ικανοποίησης από τον εαυτό προέβλεψαν η ηλικία/τάξη φοίτησης (β = ‒0,22,
p < 0,001, ΔR2=0,04) και το φύλο (β = ‒0,10, p = 0,042, ΔR2=0,01), με τα αγόρια να
εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα κορίτσια. Τέλος τη συνολική διάσταση της
ικανοποίησης από τη ζωή (υποκειμενική ευεξία) προέβλεψαν η ηλικία/τάξη φοίτησης (β = ‒
0,42, p < 0,001, ΔR2=0,18) και το φύλο (β = 0,11, p = 0,016, ΔR2=0,01), με τα κορίτσια να
εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερες τιμές (βλ. Πίνακα 2).
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Συζήτηση
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει την επίδραση δημογραφικών και
αναπτυξιακών παραμέτρων στην ικανοποίηση από τη ζωή και τις διαστάσεις της. Συναφή
ευρήματα εντοπίζουμε και στη μελέτη των Goldbeck et al. (2007) αναφορικά με τις υψηλότερες
τιμές στην ικανοποίηση από τους φίλους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες διαστάσεις της
ικανοποίησης από τη ζωή. Το παρόν εύρημα είναι συμβατό με τις αναπτυξιακές θεωρίες για
την εφηβεία όπου το ενδιαφέρον από την οικογένεια κατευθύνεται προς τις σχέσεις με τους
φίλους και την δόμηση ταυτότητας.
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη βασική υπόθεση ότι η ικανοποίηση από τη ζωή
μειώνεται καθώς γίνεται η μετάβαση από την προεφηβεία ως την μέση εφηβική ηλικία. Η
ηλικία των εφήβων, όπως αποτυπώθηκε μέσα από την τάξη φοίτησης, φάνηκε να είναι ένα
ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας για την πρόβλεψη της ικανοποίησης από τη ζωή και των
διαστάσεών της. Καθώς προχωρούν οι μαθητές από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το
Γυμνάσιο στο Λύκειο φαίνεται να μειώνεται η ικανοποίηση από τη ζωή (γενικά) όσο και η
ικανοποίηση από την οικογένεια, τους φίλους, το περιβάλλον διαμονής, το σχολείο και τον
εαυτό. Τα ευρήματά μας αναφορικά με την μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή από την
σχολική στην εφηβική ηλικία έρχονται σε συμφωνία με ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας
(Bisegger, et al., 2005. Graue et al. 2003. Goldbeck et al. 2007. Ravens-Sieberer et al. 2000.
Woynarowska et al. 2002). Η παρατηρούμενη μείωση αποτελεί, σύμφωνα με τους Goldbeck et
al. (2007) ένα «φυσιολογικό» αναπτυξιακό φαινόμενο που θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί
στις προκλήσεις της εφηβείας καθώς συντελείται η μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο,
σύμφωνα με τον Steinberg (2005) αυτές οι αναπτυξιακές προκλήσεις ίσως αποτελέσουν
παράγοντες ευαλωτότητας για κάποιες ομάδες εφήβων. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή
προσέγγιση του Erikson η εφηβεία παρουσιάζεται ως ένα «ψυχοκοινωνικό μορατόριουμ»,
κατά το οποίο συντελείται η αποδόμηση του προηγούμενου πλαισίου ζωής, με αποτέλεσμα η
μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή να ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας.
Αναφορικά με τους παράγοντες ευαλωτότητας, η χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή έχει
αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα τόσο για προβλήματα ψυχικής υγείας όσο και για
αυτοκτονίες (Bray & Gunnell, 2006). Συνεπώς, επόμενες μελέτες θα μπορούσαν να
διερευνήσουν περαιτέρω την έννοια της ικανοποίησης από τη ζωή με παράγοντες
επικινδυνότητας και ψυχοπαθολογικές παραμέτρους. Ωστόσο, πληρέστερη κατανόηση της
αναπτυξιακής διάστασης της ικανοποίησης από τη ζωή στην εφηβεία θα δοθεί μέσα από
διαχρονικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς.
Αναφορικά με το διερευνητικό μας ερώτημα για την επίδραση του φύλου σε αυτό το
ηλικιακό φάσμα, το φύλο συνδέθηκε με αρκετές διαστάσεις της ικανοποίησης από τη ζωή.
Ειδικότερα τα κορίτσια προέκυψε να είναι περισσότερο ικανοποιημένα από τους φίλους, το
σχολείο και συνολικά στη ζωή τους (υποκειμενική ευεξία) σε σύγκριση με τα αγόρια.
Ωστόσο, τα αγόρια φάνηκαν να είναι περισσότερο ικανοποιημένα από τον εαυτό σε
σύγκριση με τα κορίτσια του δείγματος. Οι χαμηλότερες τιμές στην ικανοποίηση από τον εαυτό
στα κορίτσια δυνητικά θα μπορούσαν να συνδεθούν με τόσο με τις δραματικές αλλαγές σε
επίπεδο φυσιολογίας κατά την εφηβεία όσο και τη σύγκρουση με πολιτιστικές νόρμες για τα
πρότυπα ομορφιάς (Bisegger et al., 2005. Essau et al., 1998. Goldbeck, 2007.).
Αξίζει να επισημανθεί ότι στην μελέτη των Goldbeck et al. (2007) τα κορίτσια
εμφάνισαν χαμηλότερους δείκτες ικανοποίησης στις περισσότερες διαστάσεις. Συνεπώς,
περισσότερες μελέτες θα κληθούν να διερευνήσουν την επίδραση του φύλου στο ηλικιακό
φάσμα της εφηβείας δεδομένου ότι η επίδραση εξαλείφεται μετά την ενηλικίωση (Argyle &
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Lu 1990. Arrindell, Heesink & Feij, 1999 . Bailey & Miller, 1998. Mazur & Woynarowska,
2004).
Ο δείκτης ικανοποίηση από το σχολείο προβλέφθηκε από τους περισσότερους
δημογραφικούς δείκτες. Ειδικότερα το φύλο, ο αριθμός αδερφών, ο γενικός βαθμός
προηγούμενου έτους και η ηλικία/τάξη φοίτηση φάνηκαν να προβλέπουν την ικανοποίηση από
το σχολείο. Ειδικότερα, τα κορίτσια, όσοι έφηβοι είχαν λιγότερα αδέρφια, η υψηλότερη
βαθμολογία προηγούμενου έτους και τα παιδιά που φοιτούσαν στο δημοτικό εμφάνιζαν
περισσότερη ικανοποίηση από το σχολικό περιβάλλον. Ο βαθμός του προηγούμενου έτους
συσχετίστηκε θετικά με την ικανοποίηση όχι μόνο από το σχολείο αλλά και από την οικογένεια.
Τα παρόν εύρημα ενδεχομένως σχετίζεται με τις προσδοκίες και τη σημασία που αποδίδει η
ελληνική οικογένεια στη σχολική επίδοση.
Περιορισμοί και Προτάσεις
Πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα δεν
πληροί τα κριτήρια της τυχαίας δειγματοληψίας. Το δείγμα ήταν συμπτωματικό, προερχόμενο
εν πολλοίς από μεσαία-ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα του πληθυσμού,
περιορίζοντας αντίστοιχα τις δυνατότητες γενίκευσης. Επιπλέον, τα δεδομένα συλλέχθηκαν
μέσα από ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, με τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται. Ο
συναφειακός σχεδιασμός της έρευνας δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά
αιτιώδεις σχέσεις, αλλά μόνο την καταγραφή συσχετίσεων. Είναι σαφές ότι η πρόβλεψη της
ικανοποίησης των εφήβων από τη ζωή είναι πολυπαραγοντική διαδικασία και εκτείνεται
σαφώς πέραν των αναπόφευκτα ολιγάριθμων μεταβλητών που μπορούν να μελετηθούν σε
οποιαδήποτε εμπειρική έρευνα. Προτείνεται η διενέργεια διαχρονικών ερευνητικών
σχεδιασμών που θα μπορούν να διερευνήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη σχέση ανάμεσα σε
ευρύτερες αναπτυξιακές παραμέτρους και την ικανοποίηση από τη ζωή από την νηπιακή έως
την ύστερη εφηβεία.
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Περίληψη
Η ικανοποίηση από τη ζωή αναφέρεται στην υποκειμενική αξιολόγηση των θετικών όψεων
της ζωής ενός ατόμου, τόσο συνολικά όσο και κατά τομείς. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι
να διερευνήσει τη συνάφεια ανάμεσα στην προσλαμβανόμενη ικανοποίηση από τη ζωή και τις
διαστάσεις της με τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και τον τύπο δεσμού σε παιδιά που
διαβιούν σε δομές παιδικής φιλοξενίας. Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι
που παραπέμφθηκαν στο Κέντρο Ημέρας «το Σπίτι του Παιδιού» του «Χαμόγελου του
Παιδιού». Στη μελέτη συμμετείχαν 64 παιδιά (29 αγόρια, 35 κορίτσια) ηλικίας 9 έως 18 ετών
(Μ = 13, SD = 2,5). Χορηγήθηκαν η κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή (BMSLSS), η κλίμακα
Δεσμού για Παιδιά σε σχέση με τους συνομηλίκους (AQ-C), η κλίμακα για τα Πρώιμα
Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ)-(SQC). Τα παιδιά ανέφεραν ότι είναι αισθάνονται
μεγαλύτερη ικανοποίηση από τους φίλους, τον εαυτό και το μέρος διαμονής, ενώ χαμηλότερη
ικανοποίηση ανέφεραν από την επαφή με την οικογένεια. Όπως προκύπτει από τις
αυτοαναφορές των παιδιών 57% αναφέρει ότι έχει ασφαλή δεσμό και 42,6% ανασφαλή δεσμό.
Αναφορικά με τα ΠΔΣ οι υψηλότερες τιμές ήταν στην Ευαλωτότητα και τα Ανελαστικά όρια
και οι χαμηλότερες στην Συναισθηματική στέρηση και την Αποτυχία. Τα αγόρια εμφάνισαν
υψηλότερους δείκτες ικανοποίησης από την επαφή με την οικογένεια και την συνολική
ικανοποίηση από τη ζωή σε σύγκριση με τα κορίτσια. Η ηλικία συσχετίστηκε αντίστροφα από
την ικανοποίηση από τους φίλους. Το δείκτη ικανοποίησης από τη ζωή κατάφεραν τα
προβλέψουν τα σχήματα της Αυτοθυσίας (αντίστροφα) και της Υπερεμπλοκής. Την
ικανοποίηση από τους φίλους προέβλεψε ο αποφευκτικός δεσμός (αντίστροφα) και η
Υπερεμπλοκή. Την ικανοποίηση από το σχολείο προέβλεψε η Αποτυχία (αντίστροφα). Την
ικανοποίηση από τον εαυτό προέβλεψε η Αυτοθυσία (αντίστροφα). Την ικανοποίηση από το
μέρος που διαμένουν προέβλεψε η Αυτοθυσία (αντίστροφα), ο Κοινωνικός αποκλεισμός
(αντίστροφα) και η Εγκατάλειψη. Και τέλος την ικανοποίηση από την οικογένεια, κατάφερε
να προβλέψει η Ευαλωτότητα. Προτείνεται η επέκταση της μελέτης σε ευρύτερα δείγματα
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παράλληλα με την συμπερίληψη μετρήσεων ψυχοπαθολογίας καθώς και η σύγκριση των
δεδομένων με δείγμα από πληθυσμούς παιδιών που βρίσκονται σε υιοθεσία από την μια ή
διαμένουν με τους βιολογικούς τους γονείς τους από την άλλη.
Λέξεις κλειδιά: Ικανοποίηση από τη ζωή, Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα, Δεσμός, Δομές
παιδικής φιλοξενίας
Εισαγωγή
Ικανοποίηση από τη ζωή
Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί μια στροφή ενός
μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας από την ψυχοπαθολογία στη θετική ψυχολογία με στόχο
να ερμηνευθεί με ποιο τρόπο και κάτω από ποιες συνθήκες οι άνθρωποι βιώνουν στην ζωή
τους θετικά συναισθήματα, όπως ευτυχία (Τσουβέλας, 2010). Η θετική ψυχολογία δίνει
έμφαση σε διάφορες πτυχές της ευτυχίας, ενώ ενδιαφέρεται παράλληλα και για την ποιότητα
της προσαρμογής σε διάφορες καταστάσεις και συνθήκες, η οποία εκφράζεται μέσα από
θετικούς συμπεριφορικούς, ψυχολογικούς και φυσιολογικούς δείκτες (Cowen, 2000). Η θετική
ψυχολογία στηρίζεται και προσπαθεί να αναδείξει τις ατομικές «δυνάμεις» -τα δυνατά σημεία
των ατόμων - τα προτερήματα και τις επιτυχίες χωρίς να εστιάζεται σε πτυχές που σχετίζονται
με ελλείμματα και βάσει αυτής της οπτικής προσπαθεί να «θεραπεύσει» (Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000).
Συχνά, οι μελέτες που εξετάζουν την ανάπτυξη των παιδιών εστιάζουν σε «παθολογικά
πρότυπα» (Τσουβέλας 2010). Όσο εστιάζουμε στην παθολογία των παιδιών με προβλήματα
συμπεριφοράς τόσο πιθανότερο να συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους
γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους συνομηλίκους (Roberts, 2002). Συνεπώς, το ζητούμενο
δεν είναι να επικεντρωθούμε μόνο σε διαγνωστικά ζητήματα που άπτονται των διαγνωστικών
κριτηρίων μιας διαταραχής αλλά στις σχέσεις αυτών των παιδιών και στο πως αυτές μπορούν
να αποκατασταθούν. Η θετική ψυχολογία έχει μετατοπίσει την εστίαση από «την παθολογία»
σε μια αναπτυξιακή οπτική «κανονικότητας». Επιπλέον, η εστίαση του ενδιαφέροντος
βρίσκεται πλέον στην πρώιμη παρέμβαση και σε εμπλουτισμένα σε ερεθίσματα περιβάλλοντα
για όλα τα παιδιά.
Σύμφωνα με τον Diener (1994), η «υποκειμενική ευεξία» ορίζεται ως «το πως βιώνει
ένα άτομο τις θετικές ιδιότητες της ζωής του». Σύμφωνα με τον Diener υπάρχουν τρεις
διαστάσεις στην έκφραση της υποκειμενικής ευεξίας: το θετικό συναίσθημα
(συμπεριλαμβανομένων συναισθημάτων όπως χαρά ή ικανοποίηση), το αρνητικό συναίσθημα
(όπως άγχος ή απελπισία) και η ικανοποίηση από τη ζωή. Η ικανοποίηση από τη ζωή αποτελεί
μια διάσταση εξαιρετικής σημασίας για την άντληση αποθεμάτων προσωπικής δύναμης και
ανάπτυξης για την ψυχική ανθεκτικότητα σε παιδιά και εφήβους. Ωστόσο, είναι περιορισμένες,
αλλά συνεχώς αυξανόμενες οι μελέτες για την υποκειμενική ευεξία και την ικανοποίηση από
τη ζωή σε παιδιά και εφήβους (Huebner, Suldo, Smith, McKnight & McKnight 2004.
Τσουβέλας 2010).
Η ικανοποίηση από τη ζωή έχει οριστεί ως η υποκειμενική, σφαιρική αξιολόγηση
θετικών όψεων της ζωής ενός ατόμου τόσο σε ένα συνολικό επίπεδο όσο και σε ειδικούς
τομείς της ζωής του (π.χ. οικογενειακή ζωή, σχολική ζωή) (Diener et al., 1999). Η έρευνα σε
παιδιά και εφήβους, όπως έχουμε επισημάνει και πιο πάνω έχει προσανατολιστεί κυρίως στη
διάστασης της ικανοποίησης από τη ζωή. Αυτός ο δείκτης εμφανίζει συνάφεια με
συμπεριφορές επικινδυνότητας σε παιδιά, όπως χρήση αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών,
επιθετική και βίαιη συμπεριφορά, σεξουαλικές δραστηριότητες, ψυχοπαθολογικά συμπτώματα
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(κατάθλιψη, άγχος, μοναξιά) και σωματική υγεία (π.χ. συμπεριφορά πρόσληψης τροφής,
άσκηση) (Huebner, Laughlin, Ash & Gilman 1998). Το θεωρητικό μοντέλο του Huebner
αποτελείται από πέντε συγκεκριμένους τομείς ικανοποίησης από τη ζωή για παιδιά και
εφήβους (οικογένεια, φίλοι, σχολείο, περιβάλλον διαμονή, εαυτός) από το οποίο εξάγεται και
ένα σφαιρικότερος δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή (Gilman, Huebner, & Laughlin, 2000.
Huebner, Laughlin, Ash, & Gilman, 1998).
Δεσμός
H θεωρία της πρόσδεσης διατυπώθηκε από τον Bowlby (1969) και αναφέρεται στην
τάση του ατόμου να συνάπτει συναισθηματικούς δεσμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δεσμός
αποτελεί βασική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης (Bowlby, 1988). Ειδικότερα, ο Bowlby (1969)
όρισε το δεσμό ως «μία σταθερή και βαθειά ψυχολογική σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων»
(Bowlby, 1969). Υποστήριξε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με ένα εσωτερικό σύστημα
πρόσδεσης που τους ωθεί στο να αναζητήσουν την εγγύτητα με τα πρόσωπα του
περιβάλλοντός τους. Το σύστημα αυτό ενεργοποιείται, κυρίως, σε καταστάσεις ανάγκης και το
βρέφος εκδηλώνει συμπεριφορές πρόσδεσης προκειμένου να τραβήξει την προσοχή των άλλων
ατόμων, για να λάβει φροντίδα και προστασία. Τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν το πιπίλισμα,
το χαμόγελο, το κλάμα (Bowlby, 1973). Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων
ως προς τη λειτουργία του συστήματος πρόσδεσης. Όταν οι φροντιστές είναι διαθέσιμοι και
ευαίσθητοι απέναντι στις ανάγκες του βρέφους, τότε η πρόσδεση χαρακτηρίζεται από
ασφάλεια και οδηγεί στην ανάπτυξη θετικών αναπαραστάσεων του εαυτού και των άλλων
(Bowlby, 1969). Όταν ο φροντιστής αποτελεί μια ασφαλή βάση, το παιδί νιώθει άνετα να
εξερευνήσει το περιβάλλον. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της εξερεύνησης απειληθεί από κάτι,
επιστρέφει στην βάση ασφάλειας του. Σε αυτή την περίπτωση, η επιστροφή στον φροντιστή
προσφέρει ανακούφιση (Cassidy, 1999). Τα παιδιά με ασφαλή δεσμό βιώνουν τη φιγούρα
πρόσδεσης ως τρυφερό και σημαντικό άλλο (Rubin et al., 2004). Η σχέση με το άτομο
φροντίδας συμβάλλει θετικά στη συναισθηματική ρύθμιση του παιδιού (Shaver & Mikulincer,
2002). Αντίθετα, όταν οι φιγούρες πρόσδεσης δεν είναι διαθέσιμες και παρουσιάζουν
ασυνέπεια απέναντι στο παιδί, η επαφή μαζί τους δε λειτουργεί καταπραϋντικά και οδηγεί στη
διαμόρφωση αρνητικών αναπαραστάσεων του εαυτού και των άλλων. Αυτό, μπορεί να
οδηγήσει στην εμφάνιση προβλημάτων στο μέλλον (Bowlby, 1982). Τα παιδιά με ανασφαλή
δεσμό τείνουν να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα και είναι πιο πιθανόν να εκδηλώνουν
προβλήματα εσωτερικευμένων ή εξωτερικευμένων συμπεριφορών (Granot & Mayless, 2001).
Οι Ainsworth, Blehar, Waters και Wall (1978) διερεύνησαν τις σχέσεις πρόσδεσης των
παιδιών μέσω της «Συνθήκης με τον Ξένο». Κατά τη συνθήκη αυτή, βρέφη ενός έτους με τις
μητέρες τους έμεναν μαζί σε ένα δωμάτιο και κατά διαστήματα η μητέρα αποχωρούσε από το
δωμάτιο, έτσι ώστε να βρέφη να βιώνουν αποχωρισμούς και επανασυνδέσεις με τις μητέρες
τους. Μέσα από τις αντιδράσεις των βρεφών κατά την επανασύνδεση με την μητέρα
προέκυψαν 3 βασικές ταξινομίες δεσμού: α) ασφαλής, β) ανασφαλής-αποφυγής και γ)
ανασφαλής-αμφιθυμικός. Τα παιδιά με τον ασφαλή τύπο πρόσδεσης αντιδρούσαν με αγωνία
κατά τη διάρκεια του αποχωρισμού με τη μητέρα τους, όμως, κατά την επανασύνδεση έκαναν
καλή επαφή μαζί της. Τα παιδιά με ανασφαλή-αποφευκτικό δεσμό απομακρύνονταν από τη
μητέρα κατά τον αποχωρισμό, χωρίς να διαμαρτυρηθούν, ενώ όταν εκείνη επέστρεφε,
αναστατώνονταν με την επαφή μαζί της. Τέλος, τα παιδιά με αμφιθυμικό δεσμό εμφάνιζαν
υψηλά επίπεδα δυσφορίας κατά τη διάρκεια του αποχωρισμού και αναζητούσαν την επαφή με
τη μητέρα όταν εκείνη επέστρεφε, ωστόσο, δεν ανακουφίζονταν από την επαφή μαζί της και
παρέμεναν αναστατωμένα. Αργότερα, οι Main και Solomon (1990) διέκριναν και έναν τέταρτο
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τύπο πρόσδεσης, τον ανασφαλή-αποδιοργανωμένο. Τα παιδιά με αυτού του είδους τον δεσμό
δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγισης του φροντιστή και παρουσιάζουν
αγχώδεις αντιδράσεις απέναντί του. Ο φροντιστής φαίνεται να αποτελεί μια φιγούρα φόβου
αλλά και παρηγοριάς ταυτόχρονα.
Ο συναισθηματικός δεσμός με τους γονείς φαίνεται να αποτελεί προβλεπτικό
παράγοντα των σχέσεων που θα διαμορφώσει το παιδί κατά την πορεία της ανάπτυξής του
(Waters & Cunning, 2000). Η αίσθηση ασφάλειας ή μη του δεσμού χτίζεται, κυρίως, μέχρι και
την εφηβεία, ενώ οι προσδοκίες που αναπτύσσονται αυτά τα χρόνια, φαίνεται να μένουν
σταθερές και χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στην υπόλοιπη ζωή του ατόμου (Bowlby, 1973).
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα
Tα σχήματα είναι δομές οι οποίες αφορούν την ανίχνευση, την κωδικοποίηση και την
αξιολόγηση εισερχόμενων ερεθισμάτων που ασκούν επιρροή (Beck, 1964). Συνιστούν νοητικά
πρότυπα που διαμορφώνονται από την πρότερη εμπερία ή/και γνώση του ατόμου και
χρησιμεύουν στην αξιολόγηση συμβάντων αλλά και στη διαμόρφωση μελλοντικών
προσδοκιών. Οι εμπειρίες που βιώνει ένα άτομο οδηγούν στη διαμόρφωση των σχημάτων για
τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον. Τα σχήματα αυτά βρίσκονται σε μια λανθάνουσα
κατάσταση, εν τούτοις, τείνουν να ενεργοποιούνται κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις
(Beck, 1987). Τα γνωστικά σχήματα φαίνεται να είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη ή
τη διατήρηση ψυχολογικών δυσκολιών στην ενήλικη ζωή (Young, 1990). Σύμφωνα με τον
Young (1990) η ψυχοπαθολογία των ενηλίκων πηγάζει από τα δυσλειτουργικά σχήματα που
έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.
Τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα κατά τους Young, Klosko και Weishaar, (2003)
αναπτύσσονται όταν δεν ικανοποιούνται συγκεκριμένες πυρηνικές ανάγκες της παιδικής
ηλικίας ‧ αποτελούν ευρεία και σταθερά μοτίβα ‧ αποτελούνται από μνήμες, συναισθήματα
και γνωσίες ‧ αφορούν τον εαυτό τη σχέση του ατόμου με τους άλλους ‧ αναπτύσσονται κατά
την παιδική ή εφηβική ηλικία και συνεχίζουν να αναπτύσσονται / εξελίσσονται κατά τη
διάρκεια της ζωής.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους Reinecke, Dattilio και Freeman (2003) το θέμα της
ανάπτυξης των σχημάτων δεν έχει τύχει ιδιαίτερης ερευνητικής προσοχής και υπάρχουν λίγα
διαθέσιμα εμπειρικά ευρήματα. Επίσης, δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα μέχρι σήμερα,
αναφορικά με το βαθμό που τα σχήματα στην ενήλικη ζωή, αντιστοιχούν με τα σχήματα και
τη λειτουργία τους στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η αναγνώριση των κρίσιμων περιόδων
ανάπτυξης των σχημάτων στην παιδική ηλικία, θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο στην πρώιμη
παρέμβαση κατά την ανάπτυξη δυσλειτουργικών σχημάτων όσο και στην προώθηση
δημιουργίας και εδραίωσης περισσότερο προσαρμοστικών σχημάτων, σε συνάρτηση με το
πλαίσιο αναφοράς.
Μέσα από τη γνώση των γνωστικών διαδικασιών και των δυσπροσαρμοστικών
προτύπων, θα κατανοηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η δυναμική διαδικασία εδραίωσής τους και
στη συνέχεια θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κατάλληλες παρεμβάσεις αναπτυξιακά
προσαρμοσμένες που θα έχουν στόχο τη μείωση της ευαλωτότητας στην μετέπειτα ενήλικη
ζωή.
Το «Σπίτι του Παιδιού»
«Το Σπίτι του Παιδιού» αποτελεί ένα Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής
Υπηρεσιών
Ψυχικής
Υγείας
σε
Παιδιά
και
Εφήβους,
θύματα
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κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας, θυματοποιημένα παιδιά, παιδιά
εμπλεκόμενα σε περιστατικά bullying και γενικά παιδιά που έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή
παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν
προβλήματα ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή συμπεριφοράς.
«Το Σπίτι του Παιδιού»
χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αποτελεί ειδικευμένη
υπηρεσία, μοναδική στην χώρα και πρωτοποριακή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. «Το Σπίτι του
Παιδιού» στελεχώνεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα και παρέχει δωρεάν
υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους που: α) εξακολουθούν να διαμένουν με την οικογένειά τους
β) διαβιούν σε πλαίσια φιλοξενίας (π.χ. ξενώνες, οικοτροφεία, καταφύγια κ.λπ.) γ) βρίσκονται
σε αναδοχή. Η διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα του Κέντρου Ημέρας αναλαμβάνει την
σφαιρική και ολόπλευρη διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτική προσπέλαση των
πολύπλοκων διαταραχών που τα παιδιά – θύματα αντιμετωπίζουν.
Ο σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996. Από τότε,
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει επεκταθεί ώστε να καλύψει σοβαρά προβλήματα των παιδιών
που βρίσκονται σε ανάγκη στην Ελλάδα. Μέσα από τις ποικίλες δράσεις του, «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών και τους παρέχει μεταξύ άλλων
συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη. Παιδιά με προβλήματα υγείας, θύματα κάθε
μορφής βίας, παραμέλησης ή εγκατάλειψης, θύματα εξαφάνισης, στηρίζονται πολύπλευρα από
τις δράσεις του Συλλόγου (Yannopoulos, Alevizos & Kavallieraki, 2015). Τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναπτύξει δραστηριότητες με κέντρο το παιδί
σύμφωνα με την εθνική σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Οι παροχή υπηρεσιών από
το σύλλογο είναι σε 24ωρη βάση και έχει ως στόχο να ανταποκριθεί σε προσωπικές και
οικογενειακές ανάγκες, καλύπτοντας το κενό της απουσίας σχετικών και αποτελεσματικών
δημόσιων υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω η οικονομική κρίση των τελευταίων
ετών έχει προκαλέσει δραματική αύξηση των αιτημάτων για βοήθεια (Mylonakou et al., 2017).
Η παρούσα μελέτη
Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την σχέση ανάμεσα
στην ικανοποίηση από τη ζωή και τις διαστάσεις της σε συνάρτηση με το Δεσμό και τα Πρώιμα
Δυσλειτουργικά Σχήματα σε παιδιά που διαμένουν σε δομές παιδικής φιλοξενίας.
Όπως προκύπτει από την μελέτη των Ford, Vostanis, Meltzer και Goodwin (2007)
τουλάχιστον το 60% των παιδιών που βρίσκονται σε πλαίσια φιλοξενίας εμφανίζουν δυσκολίες
σε ψυχικό επίπεδο και 72% από αυτά που διαβούν σε πλαίσια ιδρυματικής φροντίδας έχουν
διαγνωστεί με μία ψυχική διαταραχή. Ενήλικες που έχουν μεγαλώσει σε πλαίσια ιδρυματικής
φροντίδας, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ενήλικο πληθυσμό, τείνουν να έχουν περισσότερα
προβλήματα υγείας, χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και να αντιμετωπίζουν περισσότερα
κοινωνικά προβλήματα (π.χ. πρόωρος θάνατος, ζητήματα με το νόμο, χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, κ.α.) (McAuley & Davis, 2009. Vinnerljung & Sallnas, 2008).
Η πλειοψηφία των παιδιών που εισέρχεται στο σύστημα φροντίδας λόγω κακοποίησης ή
παραμέλησης από την οικογένεια, κατά την είσοδο τους στο σύστημα παιδικής προστασίας,
συχνά έρχονται αντιμέτωπα με ένα δευτερογενές τραύμα (DCSF, 2009). Εκτός από την
απώλεια του δεσμού με τον κύριο φροντιστή τους, τα παιδιά βιώνουν περαιτέρω απώλειες από
την άποψη του διαχωρισμού τους από τα αδέλφια τους, το σχολείο, τους φίλους και την
κοινότητα. Συνεπώς, μέσα από την παρούσα μελέτη επιχειρούμε να διερευνήσουμε την έννοια
της ικανοποίησης από τη ζωή ως αντίθετη έννοια της επιβάρυνσης που βιώνουν τα παιδιά σε
αυτό τον πληθυσμό, σε συνάρτηση με το Δεσμό και τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα που
συνδέονται με την μετέπειτα εμφάνιση ψυχοπαθολογίας στον ενήλικη ζωή. Ειδικότερα,
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αναμένεται αρνητική συσχέτιση των Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων με την
ικανοποίηση από τη ζωή. Αναμένεται ότι ο Δεσμός, όπως προσλαμβάνεται μέσα από τη σχέση
με τους συνομηλίκους, θα ασκεί επίδραση στην ικανοποίηση από τη ζωή και δη στην
ικανοποίηση από τους φίλους. Τέλος, αναμένουμε μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή από
τη μέση σχολική ηλικία έως την ενηλικίωση.
Μέθοδος
Συμμετέχοντες
Στη μελέτη συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι που παραπέμφθηκαν στο Κέντρο Ημέρας
«το Σπίτι του Παιδιού» του «Χαμόγελου του Παιδιού» για διαγνωστική αξιολόγηση και
αναζήτηση θεραπευτικής συνδρομής. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν παιδιά που διέμεναν
σε δομές παιδικής φιλοξενίας του Συλλόγου το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ειδικότερα
συμμετείχαν 64 παιδιά από τα οποία 29 (45,3%) ήταν αγόρια και 35 (54,7%) ήταν κορίτσια. Η
ηλικία τους ήταν από 9 έως 18 ετών με μέση ηλικία τα 13 έτη (Τ.Α. = 2,5). Αναφορικά με τις
διαστάσεις θυματοποίησης, όπως προέκυψε από το ιστορικό των παιδιών που λήφθηκε στο
πλαίσιο της διαγνωστικής συνέντευξης από το φροντιστικό προσωπικό των δομών παιδικής
φιλοξενίας, όλοι οι ανήλικοι/-ες που συμμετείχαν στην μελέτη ήταν θύματα παραμέλησης, 13
(21,3%) ήταν θύματα και σεξουαλικής κακοποίησης και 20 (32,8%) ήταν θύματα σοβαρής
σωματικής κακοποίησης.
Μέσα μέτρησης
Σύντομη Πολυδιάστατη Κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή (BMSLSS).
Χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες η Σύντομη Πολυδιάστατη Κλίμακα Ικανοποίησης από τη
ζωή για παιδιά (Seligson, Huebner & Valois, 2003). Η κλίμακα αποτελείται από 5 προτάσεις
που αξιολογούν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα (1=διαφωνώ απόλυτα έως 5=συμφωνώ απόλυτα)
την ικανοποίηση από τη ζωή με βάση διάφορους τομείς (οικογένεια, σχολείο, φίλοι, εαυτός,
περιβάλλον διαβίωσης). Από την κλίμακα εξάγεται και ένας συνολικός βαθμός ικανοποίησης
από τη ζωή από το μέσο όρο τιμών των διαστάσεων. Για την μετάφραση της κλίμακας στην
ελληνική γλώσσα υλοποιήθηκε ευθεία και αντίστροφη μετάφραση.
Ερωτηματολόγιο δεσμού για παιδιά (Attachment Questionnaire for Children - AQ-C). To
ερωτηματολόγιο Attachment Questionnaire for Children (AQ-C, Kokkinos, 2007. Muris,
Mayer & Meesters, 2000), χρησιμοποιήθηκε για τη μετρήση των αυτοαναφερόμενων
αντιλήψεων των μαθητών για τις στενές τους σχέσεις και αποτελεί προσαρμογή του
ερευνητικού εργαλείου των Hazan και Shaver (1987) για τη μέτρηση των 3 βασικών τύπων
δεσμού (ασφαλής, αποφυγής και αμφιθυμικός) στους ενήλικες, σε παιδιά και εφήβους. Το
ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά (Kokkinos, 2007) και αποτελείται από τρεις
σύντομες περιγραφές που αναφέρονται σε τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα
παιδιά κάνουν φίλους, ενώ οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν τη δήλωση που τους
εκφράζει περισσότερο (Ireland & Power, 2004).
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα. Η κλίμακα αποτελείται από 15 ερωτήσεις που η κάθε μία
αξιολογεί ένα διαφορετικό πρώιμο δυσλειτουργικό σχήμα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
σημειώσουν σε μια δεκάβαθμη κλίμακα κατά πόσο η συγκεκριμένη πρόταση (πρώιμο
δυσλειτουργικό σχήμα) τους αντιπροσωπεύει. Η αρχική κλίμακα έχει ελεγχθεί ως προς την
εγκυρότητά της και τα ψυχομετρικά της χαρακτηριστικά (Stallard & Rayner, 2005.
Zafiropoulou, Avagianou & Vassiliadou, 2014) και έχει χορηγηθεί σε κοινοτικά και κλινικά
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δείγματα (Stallard, 2007). Για την μετάφραση και προσαρμογή της κλίμακας στην ελληνική
γλώσσα υλοποιήθηκε ευθεία και αντίστροφη μετάφραση.
Αποτελέσματα
Περιγραφικοί δείκτες
Ικανοποίηση από τη ζωή. Αναφορικά με τους δείκτες ικανοποίησης από τη ζωή ο υψηλότερος
μέσος όρος ήταν για την ικανοποίηση από τους φίλους (M.O. = 4,42, T.A. = 0,83) και
ακολουθούν η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή (M.O. = 4,07, T.A. = 1,12), η ικανοποίηση
από τον εαυτό (M.O. = 4.05 , T.A. = 1,25), η ικανοποίηση από το μέρος διαμονής (M.O. =
3,96, T.A. = 1,40), η ικανοποίηση από το σχολείο (M.O. = 3,85, T.A. = 1,35) και τέλος η
ικανοποίηση από την επαφή με την οικογένεια (M.O. = 3,43, T.A. = 1,65) (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1
Περιγραφικοί δείκτες για την ικανοποίηση από τη ζωή
Μ.Ο.

Τ.Α.

Ικανοποίηση από φίλους

4,42

0,83

Συνολική ικανοποίηση από τη ζωή

4,07

1,12

Ικανοποίηση από τον εαυτό

4,05

1,25

Ικανοποίηση από το μέρος διαμονής

3,96

1,40

Ικανοποίηση από το σχολείο

3,85

1,35

Ικανοποίηση από επαφή με οικογένεια

3,43

1,65

Δεσμός. Αναφορικά με την αυτό-αξιολόγηση του δεσμού αναφορικά με τις στενές
διαπροσωπικές σχέσεις με τους φίλους ανασφαλή δεσμό ανέφερε το 42,6% των
συμμετεχόντων και ασφαλή το 57,4%. Ειδικότερα αναφορικά με τους τύπους δεσμού το 25,9%
ανέφερε δεσμό αποφυγής και το 16,7% δεσμό αμφιθυμικό.
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα. Αναφορικά με τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά
Σχήματα τις μεγαλύτερες τιμές εμφάνισε η Ευαλωτότητα και ακολουθούν τα Ανελαστικά όρια,
η Εξάρτηση, η Συναισθηματική αναστολή, η Υποταγή, η Αυτοθυσία, το Αυτονόητο δικαίωμα,
η Υπερεμπλοκή/μη ανεπτυγμένος εαυτός, ο Κοινωνικός αποκλεισμός, ο Ανεπαρκής έλεγχος,
η Δυσπιστία και κακοποίηση, η Μειονεκτικότητα, η Εγκατάλειψη, η Συναισθηματική στέρηση
και η Αποτυχία (βλ. Πίνακα 2)
Πίνακας 2
Περιγραφικοί δείκτες για τα αυτοαναφερόμενα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα
Μ.Ο. Τ.Α.
Ευαλωτότητα

6,56

3,23

Ανελαστικά όρια

4,37

3,55

Εξάρτηση

4,13

3,36

Συναισθηματική αναστολή

4,07

3,49

Υποταγή

3,77

3,00

Αυτοθυσία

3,69

3,17
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Αυτονόητο δικαίωμα

3,41

3,35

Υπερεμπλοκή/μη ανεπτυγμένος εαυτός

3,41

2,80

Κοινωνικός αποκλεισμός

3,29

2,74

Ανεπαρκής έλεγχος

2,95

2,98

Δυσπιστία και κακοποίηση

2,94

2,91

Μειονεκτικότητα

2,87

2,63

Εγκατάλειψη

2,02

2,43

Συναισθηματική στέρηση

1,85

2,06

Αποτυχία

1,74

1,92

Κοινωνιοδημογραφικοί δείκτες και ικανοποίηση από τη ζωή
Φύλο. Ύστερα από έλεγχο διαφορών αναφορικά με το φύλο, με το κριτήριο Mann
Whitney, προέκυψαν συστηματικές διαφορές μόνο για τις διαστάσεις ικανοποίηση από την
επαφή με την οικογένεια και συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Ειδικότερα, τα αγόρια
εμφάνισαν υψηλότερη ικανοποίηση από την επαφή με την οικογένεια (M.R.=31,5) σε σύγκριση
με τα κορίτσια του δείγματος (M.R.=23,0), U = 237, z = -2,12, p = 0,034. Επίσης, τα αγόρια
εμφάνισαν υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή (M.R.=33,3) σε σύγκριση με τα
κορίτσια (M.R.=22,9), U = 236, z = -2,57, p = 0,010.
Ηλικία. Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Pearson r προκειμένου να αξιολογηθεί αν
υπάρχουν συστηματικές συσχετίσεις ανάμεσα στην ηλικία και τις διαστάσεις της ικανοποίησης
από τη ζωή. Όπως προέκυψε από τους δείκτες αποτυπώθηκε αρνητική συσχέτιση της ηλικίας
με την ικανοποίηση από τους φίλους (r = -0,37, p = 0,006) και τη συνολική ικανοποίηση από
τη ζωή (r = -0,38, p = 0,004). Συνεπώς, τα μεγαλύτερα παιδιά του δείγματος ανέφεραν
συστηματικά χαμηλότερες τιμές στην ικανοποίηση από τη ζωή και τους φίλους (βλ. Πίνακα 3).
Πίνακας 3
Δείκτες συσχέτισης Pearson r ανάμεσα στην ηλικία και τις διαστάσεις της ικανοποίησης από τη
ζωή
Pearson r

Ηλικία

Ικανοποίηση από φίλους

‒0,37**

Ικανοποίηση από το σχολείο

‒0,09

Ικανοποίηση από τον εαυτό

‒0,25

Ικανοποίηση από το μέρος διαμονής

‒0,24

Ικανοποίηση από επαφή με οικογένεια

‒0,22

Συνολική ικανοποίηση από τη ζωή

‒0,38**

Σημείωση: ** p < 0,01
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Τύπος θυματοποίησης και ικανοποίηση από τη ζωή. Υλοποιήθηκαν έλεγχοι
διαφορών αναφορικά με το τύπο θυματοποίησης (σωματική και σεξουαλική) και τις διαστάσεις
της ικανοποίησης από τη ζωή με το κριτήριο Mann Whitney. Τα παιδιά με ιστορικό σοβαρής
σωματικής κακοποίησης εμφάνισαν συστηματικά χαμηλότερη ικανοποίηση από την ζωή σε
σύγκριση με τα άλλα παιδιά που διέμεναν σε δομές παιδικής φιλοξενίας U = 149,5, z =-2,90, p
=0,004. Για τους επιμέρους δείκτες δεν εντοπίστηκαν συστηματικές διαφορές ως προς το αν
ήταν θύματα σοβαρής σωματικής κακοποίησης. Τα παιδιά με ιστορικό σεξουαλικής
κακοποίησης δεν εμφάνισαν διαφορές στην ικανοποίηση από τη ζωή σε σύγκριση με τα άλλα
παιδιά που διέμεναν σε δομές παιδικής φιλοξενίας στη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή U
=191,5, z =-0,43, p = 0,666. Ωστόσο, παρότι χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά κριτήρια, το
δείγμα των παιδιών με σεξουαλική κακοποίηση που διέμεναν σε δομές παιδικής φιλοξενίας
ήταν μικρό.
Στατιστική πρόβλεψη διαστάσεων ικανοποίησης από τη ζωή από το Δεσμό και τα
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα
Πραγματοποιήθηκε μια σειρά από βηματικές (stepwise) αναλύσεις πολλαπλής
παλινδρόμησης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα στατιστικής πρόβλεψης της
ικανοποίησης από τη ζωή, συνολικά και κατά τομείς, από τον δεσμό (ασφαλής ανασφαλής) και
τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα.
Τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή προέβλεψαν η Αυτοθυσία (β = ‒0,51, t = ‒4,53,
p = 0,001, ΔR2 = 0,31), η Υπερεμπλοκή (β = 0,27, t = 2,41, p = 0,020, ΔR2 = 0,12) και ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός (β = ‒0,26, t = ‒2,25, p = 0,030, ΔR2 = 0,06). Συνεπώς όσο
περισσότερη ικανοποίηση από τη ζωή ανέφεραν τα παιδιά τόσο έτειναν να εμφανίζουν υψηλές
τιμές στην Υπερεμπλοκή/ Μη ανεπτυγμένο εαυτό και χαμηλές τιμές στα σχήματα της
Αυτοθυσίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Την ικανοποίηση από τους φίλους προέβλεψαν ο ασφαλής δεσμός (β = 0,33, t = 2,46,
p = 0,018 ΔR2 = 0,13) και η Υπερεμπλοκή (β = 0,32, t = 2,48, p =0,017, ΔR2 = 0,10). Συνεπώς
όσο περισσότερο οι συμμετέχοντες ανάφεραν ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι από τους
φίλους τόσο έτειναν να αναφέρουν ασφαλή δεσμό και υψηλότερες τιμές στο σχήμα της
Υπερεμπλοκής.
Την ικανοποίηση από το σχολείο η Αποτυχία (β = ‒0,33, t =‒2,33, p =0,024, ΔR2 =
0,11). Όσο περισσότερο υψηλότερες τιμές ανέφεραν οι συμμετέχοντες στην ικανοποίηση από
το σχολείο, τόσο χαμηλότερες τιμές εμφάνιζαν στο σχήμα της Αποτυχίας.
Την ικανοποίηση από τον εαυτό προέβλεψε η Αυτοθυσία (β = ‒0,42, t = ‒3,15, p =
0,003, ΔR2 = 0,18). Όσο περισσότερο υψηλότερες τιμές ανέφεραν οι συμμετέχοντες στην
ικανοποίηση από τον εαυτό, τόσο χαμηλότερες τιμές εμφάνιζαν στο σχήμα της Αυτοθυσίας.
Την ικανοποίηση από το περιβάλλον διαμονής προέβλεψαν η Αυτοθυσία (β = ‒0,49, t
= ‒3,75, p = 0,001, ΔR2 = 0,20), ο Κοινωνικός Αποκλεισμός (β = ‒0,36, t = ‒2,95, p = 0,005,
ΔR2 = 0,11) και η Εγκατάλειψη (β = 0,33, t = 2,59, p = 0,013, ΔR2 = 0,09). Συνεπώς, όσο
υψηλότερες τιμές εμφάνιζαν οι συμμετέχοντες στην ικανοποίηση από το περιβάλλον διαμονής
τόσο υψηλότερες τιμές εμφάνιζαν στην εγκατάλειψη. Αντίστροφη ήταν η συσχέτιση της
ικανοποίησης από το περιβάλλον διαμονής με τα σχήματα της Αυτοθυσία και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού.
Τέλος, την ικανοποίηση από την οικογένεια προέβλεψε η Ευαλωτότητα (β = ‒0,47, t
= ‒3,56, p =0,001, ΔR2 = 0,22). Συνεπώς, όσο μεγαλύτερες τιμές ανέφεραν οι συμμετέχοντες
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στην ικανοποίηση από την οικογένεια τόσο μικρότερες τιμές εμφάνιζαν στο σχήμα της
Ευαλωτότητας (βλ Πίνακα 4).
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Συζήτηση
Μέσα από την παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε την συνάφεια της
ικανοποίησης από τη ζωή σε συνάρτηση με τον αυτοαναφερόμενο Δεσμό και τα Πρώιμα
Δυσλειτουργικά Σχήματα σε παιδιά που διαμένουν σε δομές παιδικής φιλοξενίας. Η συγκεκριμένη
μελέτη αποτελεί την πρώτη μελέτη που επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση των παραπάνω μεταβλητών
σε πλαίσια ιδρυματικής φροντίδας.
Αναφορικά με τις διαστάσεις της ικανοποίησης από τη ζωή, οι υψηλότεροι δείκτες
παρουσιάστηκαν για την ικανοποίηση από τους φίλους και οι χαμηλότεροι για την ικανοποίηση από
την επαφή με την οικογένεια. Τα ευρήματα μας είναι συμβατά με το γεγονός ότι οι περισσότεροι
συμμετέχοντες βρίσκονταν στο στάδιο της εφηβείας, ένα αναπτυξιακό στάδιο κατά το οποίο η
ικανοποίηση από τους φίλους είναι ζωτικής σημασίας για την δόμηση της ταυτότητας. Η χαμηλή
ικανοποίηση από την επαφή με την οικογένεια είναι συμβατή με το γεγονός ότι αρκετά από τα παιδιά
που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη είτε είχαν υποστεί εγκατάλειψη ή και παραμέληση από τους
βιολογικούς τους γονείς είτε απομακρύνθηκαν απότομα από το προηγούμενο κακοποιητικό ή
παραμελητικό περιβάλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις η επικοινωνία με τους βιολογικούς γονείς έχει
αποκλειστεί και από τις νομικές αρχές για λόγους προστασίας του παιδιού/εφήβου.
Αναφορικά με την ιεραρχική κατάταξη των Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων
εντοπίστηκε υψηλή αντιπροσώπευση του σχήματος της Ευαλωτότητας. Αντίστοιχα ευρήματα
εντοπίζουμε και στη μελέτη του Stallard (2007). Ωστόσο, στην μελέτη του Güner (2017) η κατάταξη
της Ευαλωτότητας βρίσκεται πιο κάτω σε κλινικό δείγμα και στη μέση της κατανομής σε μη κλινικό
δείγμα. Το σχήμα της Ευαλωτότητας έχει συνδεθεί με την εμφάνιση της κατάθλιψης (Young, Klosko
& Weishaar, 2003) κατά την ενήλικη ζωή. Συνεπώς περαιτέρω μελέτη του σχήματος της Ευαλωτότητας
σε αυτόν τον πληθυσμό θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη και στην κατάλληλη θεραπευτική
συνδρομή που θα έχει στόχο να βοηθήσει παιδιά που βρίσκονται σε αυτό τον πληθυσμό να υιοθετήσουν
περισσότερο λειτουργικά σχήματα.
Ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες για την ικανοποίηση από τη ζωή ήταν η Αυτοθυσία
(προσανατολισμός στους άλλους) και η Υπερεμπλοκή/ Μη ανεπτυγμένος εαυτός (ανεπαρκής
αυτονομία και επίδοση). Κατά τους Young, Klosko και Weishaar (2003), το σχήμα της Αυτοθυσίας
σχετίζεται με υπερβολική επικέντρωση στην εκούσια κάλυψη των αναγκών των άλλων σε καθημερινές
καταστάσεις σε βάρος της προσωπικής ικανοποίησης και το σχήμα της Υπερεμπλοκής/ Μη
ανεπτυγμένος εαυτός σχετίζεται με υπερβολική συναισθηματική εγγύτητα με έναν ή περισσότερους
σημαντικούς άλλους, συχνά σε βάρος της πλήρους ανεξαρτητοποίησης ή της φυσιολογικής κοινωνικής
ανάπτυξης. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και τα δύο Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα που
αποτελούν ισχυρούς παράγοντες για την πρόβλεψη της ικανοποίησης από τη ζωή μπορεί να αποτελούν
προκλήσεις και να σχετίζονται με δυσκολίες στην ανατροφή ενός παιδιού σε ένα ιδρυματικό πλαίσιο.
Συνεπώς, πρόκληση για τις δομές παιδικής φιλοξενίας είναι πως θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις που
σχετίζονται με την προαγωγή μια πιο προσαρμοστικής αυτονόμησης και διαφοροποίησης του εαυτού
σε παιδιά που έχουν υποστεί σύνθετο και αναπτυξιακό τραύμα. Η υπόθεση της αρνητικής συσχέτισης
των περισσοτέρων Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων με την ικανοποίηση από τη ζωή και τους
δείκτες της επιβεβαιώθηκε. Αντίστοιχα ευρήματα εντοπίζουμε και σε μελέτες σε γενικό δείγμα στη
βιβλιογραφία (Sahraee, Yusefnejad & Khosravi, 2011. Shirvani & Peyvastegar, 2011).
Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη θετική συσχέτιση εντοπίστηκε ανάμεσα στην ικανοποίηση από
τη ζωή και το σχήμα της Υπερεμπλοκής/ Μη ανεπτυγμένος εαυτός. Το παρόν εύρημα μπορεί να
σχετίζεται τόσο με ζητήματα που άπτονται της ιδρυματικής φροντίδας όσο και αναπτυξιακά ζητήματα
που σχετίζονται με την εφηβεία. Επόμενες μελέτες θα κληθούν να διερευνήσουν τη θετική σύνδεση
ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη ζωή με το σχήμα της Υπερεμπλοκής. Όπως επισημαίνουν και οι
Zafiropoulou, Avagianou και Vassiliadou (2014) μέσα από μια αναπτυξιακή οπτική κατά την
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δημιουργία και εξέλιξη των σχημάτων ανάπτυξης στην παιδική και εφηβική ηλικία κάποια σχήματα
δεν θεωρούνται εξ’ορισμού δυσλειτουργικά αλλά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναπτυξιακής
διαδικασίας που είναι εν εξελίξει.
Αναφορικά με την αρνητική σχέση της ηλικίας με την ικανοποίηση από τη ζωή, στο φάσμα
της εφηβείας, τα ευρήματά μας είναι συμβατά με ευρήματα από κοινοτικά δείγματα (Bisegger, et al.,
2005. Graue et al. 2003. Goldbeck et al. 2007. Ravens-Sieberer et al. 2000. Woynarowska et al. 2002)
και σύμφωνα με τους Goldbeck et al. (2007), η παρατηρούμενη πτώση στην ικανοποίηση από τη ζωή
συνιστά ένα αναπτυξιακό μοτίβο.
Οι παρατηρούμενες διαφορές φύλου με τα αγόρια να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στην
ικανοποίηση από τη ζωή είναι συμβατά με ευρήματα και από άλλη εμπειρική μελέτη στην Ελλάδα σε
κοινοτικό δείγμα (Τσουβέλας, 2010).
Περιορισμοί/Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Η παρούσα μελέτη εμφανίζει κάποιους περιορισμούς. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή
των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα δεν πληροί τα κριτήρια της τυχαίας δειγματοληψίας.
Επιπλέον, τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, με τους περιορισμούς
που αυτό συνεπάγεται. Ο συναφειακός σχεδιασμός της έρευνας δεν επιτρέπει την εξαγωγή
συμπερασμάτων όσον αφορά αιτιώδεις σχέσεις, αλλά μόνο την καταγραφή συσχετίσεων. Η πρόβλεψη
της ικανοποίησης από τη ζωή είναι πολυπαραγοντική διαδικασία και εκτείνεται σαφώς πέραν των
αναπόφευκτα ολιγάριθμων μεταβλητών που μπορούν να μελετηθούν σε οποιαδήποτε εμπειρική
έρευνα.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη
κατάλληλων εκπαιδευτικών και προληπτικών προγραμμάτων για την αποφυγή της εδραίωσης πρώιμων
δυσλειτουργικών σχημάτων σε παιδιά που διαβιούν σε πλαίσια φιλοξενίας. Η ανάγκη μιας σταθερής
σχέσης προσώπου αναφοράς-παιδιού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της
ψυχικής σταθερότητας του παιδιού.
Προτείνεται η επέκταση της μελέτης σε ευρύτερα δείγματα παράλληλα
με την συμπερίληψη μετρήσεων ψυχοπαθολογίας. Προτείνεται η διενέργεια συγκριτικής μελέτης
αναφορικά με την ικανοποίηση από τη ζωή σε παιδιά που διαβιούν σε δομές παιδικής φιλοξενίας, σε
παιδιά που βρίσκονται σε υιοθεσία και σε παιδιά που διαμένουν με τους βιολογικούς τους γονείς.
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Ορίζοντας και Προσεγγίζοντας Μεθοδολογικά την Παιδική
Ευημερία
Ντούνης Ανδρέας
Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ιδρυτής / Υπεύθυνος Περιεχομένου socialpolicy.gr

Περίληψη
Η παιδική ευημερία είναι μία πολυσύνθετη έννοια με φιλοσοφικές και μεθοδολογικές προεκτάσεις και
συνιστώσες. Προσεγγίζεται ολιστικά υπό διαφορετικούς τομείς εστίασης, όπως η υγεία, η ποιότητα
ζωής και τα δικαιώματα των παιδιών, που διατέμνονται με την κοινωνική της διάσταση. Η
μεθοδολογική επιλογή του τρόπου εννοιολόγησης της παιδικής ευημερίας οδηγεί τις εφαρμοζόμενες
κοινωνικές πολιτικές άμβλυνσης κοινωνικών προβλημάτων που συσχετίζονται με την παιδική
ευημερία σε αποκλίνουσες κατευθύνσεις.Το επιχείρημα μας είναι πώς οι θετικοί δείκτες μέτρησης και
κατασκευής που δίνουν προβάδισμα στο υποκειμενικό και συμμετοχικό στοιχείο και στις θετικές
εκβάσεις για τα παιδιά μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο θετικής κοινωνικής
αλλαγής τις σχετικές κοινωνικές πολιτικές για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους.
Εισαγωγή
Ο προσδιορισμός της έννοιας της παιδικής ευημερίας δεν αποτελεί απλώς ένα φιλοσοφικό
ζήτημα, αλλά μία μεθοδολογική επιλογή που οδηγεί πρωταρχικά σε ορθούς τρόπους αποτύπωσης και
μέτρησης της και δεύτερον σε συνεκτικές και ολιστικές πολιτικές για την προαγωγή της.
Μέσα από την μεθοδολογική αυτή επιλογή μπορούμε να προσδώσουμε ουσιαστικό
περιεχόμενο στις εφαρμοζόμενες κοινωνικές πολιτικές για την άμβλυνση σημαντικών κοινωνικών
προβλημάτων που συσχετίζονται με την παιδική ευημερία με σημαντικό το παράδειγμα της παιδικής
φτώχειας.
Ο ορισμός και η μέτρηση της παιδικής ευημερίας αποτελούν μία πρόκληση για τους
κοινωνικούς επιστήμονες και τους διαμορφωτές κοινωνικών πολιτικών.
Παρότι οι ορισμοί της ευημερίας ποικίλλουν – και υπάρχουν αρκετοί ισχυρισμοί πώς
είναι δύσκολο να οριστεί ως έννοια – υφίσταται ευρεία συναίνεση πώς η ευημερία αναφέρεται
στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων (Statham, Chase, Childhood Wellbeing Research Center,
2010). Συμπεριλαμβάνει τα αισθήματα ικανοποίησης από την πορεία ζωής όπως και το
γενικότερο αίσθημα ευεξίας.
Η παιδική ευημερία αφορά στην ολότητα της εμπειρίας της ζωής των παιδιών: στη σωματική
υγεία, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια, στη ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη, στην
κοινωνική ανάπτυξη και συμπεριφορά όπως και στη γνωστική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική επίδοση.
Η παιδική ευημερία θα πρέπει να αξιολογείται σε όλα τα ηλικιακά στάδια της παιδικής ηλικίας
(0-5 έτη, 6-11 έτη, 12-18 έτη). Εν γένει, μία έκβαση-εκροή σε ένα στάδιο της παιδικής ηλικίας αποτελεί
μία εισροή κατά το επόμενο στάδιο ανάπτυξης.
Εννοιολογικές Διασαφηνίσεις και Μεθοδολογικές Επιλογές
Σύμφωνα με την Βρετανική Οργάνωση «The Children’s Society», η έννοια της ευημερίας
μπορεί να θεωρηθεί βέλτιστα ως ένας όρος-ομπρέλα που μπορεί να μετρηθεί μέσω μίας σειράς δεικτών
που οικοδομούν από κοινού την συνολικότερη εικόνα της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Υπό αυτή την έννοια, η μέτρηση της ευημερίας μπορεί να περιλαμβάνει τόσο
«αντικειμενικούς» δείκτες – π.χ. μέτρηση του επιπέδου εκπαίδευσης, της κατάστασης υγείας και της
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φτώχειας – όσο και «υποκειμενικούς» δείκτες – δηλαδή, την αξιολόγηση των ίδιων των ανθρώπων για
την πορεία ζωής τους.
Τα τελευταία χρόνια εντοπίζεται, πράγματι, μία μετατόπιση από την εστίαση στην
αντικειμενική διάσταση της μέτρησης της ευημερίας, προς την υποκειμενική διάσταση μέσω της
ολοένα και μεγαλύτερης συμμετοχής παιδιών και νέων ανθρώπων στην συγκρότηση και
στοιχειοθέτηση του τι συνιστά επακριβώς ευημερία (εμπειρίες, βιώματα) (Statham, Chase, Childhood
Wellbeing Research Center, 2010).
Συστηματική ανασκόπηση της αγγλικής βιβλιογραφίας για την παιδική ευημερία από τους
Pollard & Lee (Pollard, Lee, 2003) εντόπισε πέντε διακριτά πεδία της ευημερίας των παιδιών, τα οποία
είναι τα εξής: σωματική, ψυχολογική, γνωστική, κοινωνική και οικονομική.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η διάκριση μεταξύ θετικών δεικτών ευημερίας – και
αντίστοιχα της θετικής κατασκευής της έννοιας της ευημερίας (positive construct) – και αρνητικών
δεικτών ευημερίας – της αρνητικής κατασκευής, δηλαδή, της έννοιας της ευημερίας (negative
construct) (Lippman, Moore and McIntosh, 2009).
Οι θετικοί δείκτες χρησιμοποιούνται περισσότερο στο σωματικό, γνωστικό, κοινωνικό και
οικονομικό πεδίο, ενώ οι αρνητικοί ή «ελλειμματικοί» δείκτες αξιοποιούνται ως επί το πλείστον στο
ψυχολογικό πεδίο (Pollard, Lee, 2003).
Η επιλογή θετικών έναντι αρνητικών δεικτών ευημερίας έχει αντίστοιχη επίπτωση στους
τρόπους παρέμβασης και χάραξης πολιτικών: αν επιθυμούμε να προάγουμε ολιστικά την παιδική
ευημερία θα πρέπει να δίδουμε έμφαση στα στοιχεία εκείνα που υποκειμενικά στοιχειοθετούν μία
ολοκληρωμένη εικόνα για την ευημερία μέσω θετικών τρόπων μέτρησης και αποτύπωσής της και
δίνουν προβάδισμα στα (θετικά) στοιχεία εκείνα που προάγουν την ευημερία σε όλες τις διαστάσεις
της.
Το κοινωνικό πεδίο της παιδικής ευημερίας
Η παιδική ευημερία - συνολικότερα - προσεγγίζεται υπό διαφορετικούς τομείς εστίασης όπως είναι οι
ανάγκες των παιδιών, η υγεία (σωματική και ψυχική), η παιδική φτώχεια, η ποιότητα ζωής, η κοινωνική
ένταξη/κοινωνικός αποκλεισμός, η ασφάλεια, η στέγαση, η εκπαίδευση και η προσέγγιση περί
παιδικών δικαιωμάτων.
Η κοινωνική διάσταση ή κοινωνικό πεδίο της παιδικής ευημερίας διατέμνει όλους αυτούς τους
τομείς, οι οποίοι πολύ συχνά εμφανίζονται αλληλεξαρτώμενοι και αλληλοεπηρεαζόμενοι.
Ευρύτερα η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία
αποτελεί ένας όρος που περιλαμβάνει αισθήματα, συμπεριφορές, σχέσεις, στόχους και προσωπικές
δυνατότητες/δυνάμεις… Η ευημερία μπορεί να γίνει εμφανής με διαφορετικούς τρόπους βάσει της
κουλτούρας, ιδιοσυγκρασίας και των προσωπικών διαφορών (Hamilton, Redmond, Australian Research
Alliance for Children and Youth and the Australian Institute of Health and Welfare, 2010).
Αν και συχνά αναφέρεται πώς δεν υφίσταται συναίνεση σχετικά με τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να μετρηθεί ορθότερα η παιδική ευημερία (Pollard, Lee, 2003), προτείνουμε την
αξιοποίηση θετικών δεικτών για την μέτρηση του κοινωνικού πεδίου της παιδικής ευημερίας, ως μία
επιλογή η οποία οδηγεί σε συνεκτικές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού κατά την παιδική και νεανική ηλικία.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πώς οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την συγκριτική αποτίμηση της
παιδικής ευημερίας προκρίνουν δείκτες για την μέτρηση της υλικής διάστασης της ευημερίας που
βασίζονται στα άρθρα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) (OECD,
2009).
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Πέρα από τις δεσμεύσεις των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, σε αυτό το σημείο διαφαίνεται και
μία σημαντική προσπάθεια να βασιστεί η συγκριτική αποτίμηση του βαθμού επίτευξης της παιδικής
ευημερίας μεταξύ κρατών-μελών του ΟΟΣΑ σε μία δικαιωματική προσέγγιση.
Αναλυτικότερα, τα δικαιώματα του παιδιού – όπως αναφέρονται στη σχετική Σύμβαση του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών – δεσμεύουν τις κυβερνήσεις για την διασφάλιση ότι τα παιδιά
διαθέτουν ένα βιοτικό επίπεδο επαρκές ώστε να εξασφαλίσει την σωματική, νοητική, πνευματική,
ηθική και κοινωνική τους ανάπτυξη (OECD, 2009).
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι κυβερνήσεις δεν δεσμεύονται μονάχα για την στήριξη
του οικογενειακού εισοδήματος, αλλά και για την παροχή υλικής αρωγής σε «περίπτωση ανάγκης»
(Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Άρθρο 27). Έτερα σημεία της σύμβασης καθορίζουν το
δικαίωμα των παιδιών στην πρόσβαση σε ποικίλα υλικά αγαθά για την ανάπτυξή τους, όπως αγαθά για
την εκπαίδευσή τους, φερειπείν παιδικά βιβλία (άρθρο 17) (OECD, 2009).
Θετικοί δείκτες μέτρησης της παιδικής ευημερίας
Οι ερευνητικές προσπάθειες στο πεδίο της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας, η Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως και η επιστημονική αντίληψη περί
σχηματισμού ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου αποτελούν τους πυλώνες στήριξης του πεδίου της
δημιουργίας θετικών δεικτών για τη μέτρηση της παιδικής ευημερίας.
Ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε στους θετικούς δείκτες
είναι πώς: (α) αποτελούν καλή επιστήμη, (β) οι θετικοί δείκτες, όπως οι σχέσεις γονέων/εφήβων,
σχετίζονται με καλύτερη παιδική ανάπτυξη, (γ) είναι απαραίτητοι για την πληρότητα της περιγραφής
των ζωών των παιδιών και των νέων, (δ) μπορούν να μετρηθούν ορθά, (ε) οδηγούν σε αλλαγή στις
αντιλήψεις της κοινής γνώμης, (στ) εστιάζουν στις αντιλήψεις των ίδιων των παιδιών (υποκειμενική
διάσταση-αξιολόγηση).
Ένας σημαντικός περιορισμός που μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο είναι πώς τα
σχετικά διαθέσιμα μέτρα ή μέθοδοι μέτρησης έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί σε δείγματα σε
τοπικό επίπεδο και εμφανίζουν ελλείψεις ως προς την κοινωνική και οικονομική διαφοροποίηση.
Υφίσταται ανάγκη για ευρήματα που να καταδεικνύουν πώς οι θετικές κατασκευές και μέτρα είναι
έγκυρα και αξιόπιστα μεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων της φυλής/εθνικότητας, του φύλου και
των κοινωνικοοικονομικών ομάδων, καθώς και μεταξύ εθνών (Lippman, Moore and McIntosh, 2009).
Αντιστρόφως, οι θετικές κατασκευές της παιδικής ευημερίας αποτελούν μετρήσεις που έχουν
μεγαλύτερο αντίκτυπο και για τους ίδιους τους έφηβους και τις έφηβες όπως και για τους ενήλικες.
Απαιτούνται μέθοδοι μέτρησης για πολλαπλά αναπτυξιακά πεδία, συμπεριλαμβανομένης της
εκπαιδευτικής επίδοσης/επιτευγμάτων και των γνωστικών ικανοτήτων, της υγείας και ασφάλειας, της
κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης και της αυτάρκειας. Παρά ταύτα, οι θετικές εκβάσεις ή
κατασκευές της παιδικής ευημερίας δέχονται συχνά την κριτική πως αποτελούν μαλακά δεδομένα,
υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυστηρής εννοιολόγησης και μέτρησης για λόγους χάραξης
πολιτικών (Moore, Lippman, Brown, 2004).
Το επιχείρημα μας για την αξιοποίηση των θετικών δεικτών για χάραξη πολιτικών που
βασίζονται σε θετικές εκβάσεις στηρίζεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες: α) στην προσέγγιση της
προαγωγής της υγείας των παιδιών και των νέων, β) στην ολοκληρωμένη προαγωγή των θετικών
συμπεριφορών, γ) στην αξιοποίηση των υποκειμενικών βιωμάτων και της συμμετοχικότητας των
παιδιών και των εφήβων για τον προσδιορισμό της ευημερίας τους και δ) στις συνθήκες μέσα από τις
αφηγήσεις των ίδιων των παιδιών που θα στοιχειοθετούν την απομάκρυνση τους από τον κοινωνικό
αποκλεισμό (οι συνθήκες κατά τις οποίες νιώθουν πράγματι ενταγμένα στον κοινωνικό ιστό).
Η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη στον στιγματισμό των αρνητικών συμπεριφορών και στην
ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που μέσω των αρνητικών δεικτών ομαδοποιούν αντικειμενικές
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περιστάσεις οδηγώντας στην κατασκευή λόγων περί «προβληματικών» παιδιών, προβληματικών
κοινωνικών ομάδων και καταστάσεων που πρέπει να «διορθωθούν».
Αυτό το γεγονός δεν σημαίνει, ασφαλώς, πώς οι αρνητικοί δείκτες δεν μπορούν να δώσουν μία
εικόνα για τον βαθμό «απόστασης» από τον στόχο της επίτευξης της παιδικής ευημερίας.
Προσεγγίζουν, όμως, τις σχετικές πολιτικές παρεμβάσεις υπό μία αντίστροφη λογική, αυτή της
διόρθωσης και παρέμβασης έναντι των προβληματικών οικογενειών και των προβληματικών παιδιών
και κοινωνικών καταστάσεων και όχι στη δημιουργία του πλαισίου εκείνου που μπορεί να προάγει
ολιστικά την ευημερία των παιδιών και των νέων.
Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η ευημερία των παιδιών και των εφήβων συνυφαίνεται με τις κοινωνικές περιστάσεις και την
συνολικότερη κοινωνική διάσταση. Η μεθοδολογική επιλογή ορισμού και ο τρόπος μέτρησής της έχουν
ξεκάθαρο αντίκτυπο για την κατεύθυνση των σχετικών κοινωνικών πολιτικών για την επίτευξή της.
Η αξιοποίηση των θετικών δεικτών προσδιορισμού της παιδικής ευημερίας, ως διαστάσεις της
προαγωγής θετικών συμπεριφορών, μπορούν να οδηγήσουν (έπειτα από την άρση ορισμένων, μηαμελητέων παρόλα αυτά, μεθοδολογικών περιορισμών ως προς την ποσοτική προσέγγιση) στην
χάραξη και εφαρμογή πολιτικών που θα έχουν ως άξονα την ολιστική παιδική ευημερία.
Στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε πώς θα πρέπει τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα να
προσεγγίζουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα μέσω ενός μεθοδολογικού τριγωνισμού (Mason, J.,
2009), ενός συνδυασμού, δηλαδή, ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων. Η συμμετοχή των παιδιών
και η συμπερίληψη των απόψεων και φωνών τους είναι απαραίτητη για την χάραξη πολιτικών με
ουσιαστικό περιεχόμενο θετικής κοινωνικής αλλαγής και ολιστικής προαγωγής της σωματικής,
ψυχικής και κοινωνικής τους ευημερίας.
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url:

Διαδικασία λήψης αποφάσεων: η περίπτωση της ορθής κατανομής
δωρεών
DECISION-MAKING PROCEDURE: THE CASE OF THE BEST DONORS ALLOCATION

Ε. Λεριού
Επιστημονική Υπεύθυνη του Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE

Α. Τασόπουλος
Καθηγητής Τ.Ο.Π.Α.

Περίληψη
Το πρόβλημα που θα ασχοληθούμε αφορά την καλύτερη δυνατή απόφαση που μπορεί να ληφθεί με τη
βοήθεια ενός συστήματος και αντιμετωπίζεται με τις κλασσικές μεθόδους λήψης απόφασης.
Ειδικότερα αναδεικνύεται ένα κοινό χαρακτηριστικό τέτοιου είδους προβλημάτων, δηλαδή την
εξάρτηση του κόστους ή του οφέλους του συστήματος (δεδομένου ενός συνόλου τιμών των
μεταβλητών του συστήματος) από τις τιμές που δέχονται μια ή περισσότερες στοχαστικές μεταβλητές
συνδεδεμένες με το σύστημα. Δηλαδή το σύστημα δεν λαμβάνει συγκεκριμένη τιμή, αλλά στοχαστικές
τιμές (Allen, 1953).
Η τυπική διαδικασία που ακολουθείται είναι είτε η μεγιστοποίηση του προσδοκώμενου
οφέλους (Nemhauser, Rinooy, & Todd, 1989), είτε η ελαχιστοποίηση του προσδοκώμενου κόστους.
Σε περιπτώσεις όπου οι ίδιες συνθήκες – καταστάσεις επαναλαμβάνονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα, το προσδοκώμενο όφελος μπορεί να ερμηνευθεί ως ο μέσος όρος των επί μέρους κερδών
οφελών. Επισημαίνεται ότι αν ο λήπτης αποφάσεων τηρεί κάποια αξιώματα – προϋποθέσεις τότε
υπάρχει μια ποσοτική συνάρτηση χρησιμότητας (π.χ. όφελος) η οποία όταν μεγιστοποιείται αποτελεί
και την καλύτερη δυνατή απόφαση (Hadley, 1964). Έτσι, αν η συνάρτηση χρησιμότητας μπορεί να
μετρηθεί σε χρηματικές μονάδες, η μεγιστοποίηση της συνάρτησης, ισοδυναμεί με την μεγιστοποίηση
του προσδοκώμενου οφέλους.
Το πρόβλημα θα αναπτυχθεί μέσω ενός παραδείγματος μιας οργάνωσης που δέχεται δωρεές
αγαθών (κυρίως ρούχα κ.λπ.).
Αποφάσεις με στοχαστικές μεταβλητές
Η περίπτωση που αναλύουμε αφορά μια ΜΚΟ που ασχολείται με τα παιδιά, δέχεται προϊόντα (ρούχα
κυρίως) από προσφορές ιδιωτών και οργανώσεων. Υποθέτουμε ότι τα ρούχα αποτελούν μια τυχαία
μεταβλητή. Τα ρούχα πρέπει να έχουν δεδομένες προδιαγραφές και η τυπική απόκλιση είναι σταθερή
και δεν εξαρτάται από το μέσο όρο των ωφελειών της ΜΚΟ, μ. Ο μέσος όρος μ των ωφελειών που
προκύπτουν από τις δωρεές, είναι τυχαία μεταβλητή και εξαρτάται από τις διαθέσεις των δωρητών. Η
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συνάρτηση πυκνότητας είναι η f(x,μ), όπου x το ρούχο ή ότι άλλο προσφερόμενο αγαθό). Η πιθανότητα
η ποιότητα (ή οτιδήποτε άλλα χαρακτηριστικά π.χ. μέγεθος, χρώμα, υλικό κατασκευής κ.λπ.) του
ρούχου να ευρίσκεται μεταξύ δύο αποδεκτών τιμών, x και x+dx είναι : f(x,μ) dx. Ο έλεγχος των
χαρακτηριστικών απαιτεί τα χαρακτηριστικά να είναι στο διάστημα (x1, x2) δηλαδή x1 < x < x2. Αν τα
χαρακτηριστικά είναι μικρότερα του x1, τότε το ρούχο απορρίπτεται και κατευθύνεται προς άλλες
Μ.Κ.Ο.. Αν τα χαρακτηριστικά είναι μεγαλύτερα του x2 ,το ρούχο πωλείται στο εμπόριο προς μια τιμή
p > p1 (όπου p η τιμή που θα είχαν τα αποδεκτά προϊόντα, αν επωλούντο στο εμπόριο) (Allen, 1953).
Αν συλλέγονται W αντικείμενα κάθε εβδομάδα, τότε τα αντικείμενα που απορρίπτονται είναι:

(Το ολοκλήρωμα εκφράζει την πιθανότητα η ποιότητα, ή και άλλα χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος,
του αντικειμένου να είναι μικρότερη από το x1).
Παρομοίως τα αντικείμενα που θα πουληθούν στο εμπόριο είναι:

όπου xm συμβολίζει την ανώτερη τιμή μεγέθους, που μπορεί να υπάρξει. Έτσι η προσδοκώμενη τιμή
(σε χρηματικές μονάδες), που θα μπορούσε να συγκεντρώσει η ΜΚΟ είναι η :

(όπου k αντιπροσωπεύει τα λειτουργικά έξοδα συλλογής, μεταφοράς, τυποποίησης, ελέγχου κ.λπ.,
(Allen, 1953), (Hadley, 1964)).
Αναζητούμε την τιμή του μ, που μεγιστοποιεί το αναμενόμενο εβδομαδιαίο έσοδο. Δηλαδή
το ακρότατο σημείο:

Είναι προφανές ότι το μέγιστο του P(μ) δεν συμβαίνει στα όρια όπου το μ = 0 ή μ = xm. Έτσι το
μέγιστο δίδεται από τη σχέση (1) (Himmelblaw, 1972).
Στη συνέχεια θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην περίπτωση που το x ακολουθεί την
κανονική κατανομή:

Και
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Αν αντικαταστήσουμε :

και υποθέσουμε ότι οι περιοχές της κανονικής κατανομής αριστερά του x = 0 και δεξιά του x = xm,
είναι αμελητέες, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κατώτερο όριο του πρώτου ολοκληρώματος της
εξίσωσης (1) με το -∞ και το ανώτατο όριο του δεύτερου ολοκληρώματος με το +∞ (Henderson, &
Quandt , 1980):

Και

Έτσι η εξίσωση (1) γίνεται:

Ή

Και η μοναδική λύση είναι (Nemhauser, Rinooy , & Todd M. J., 1989) :

Αφού αυτή αποτελεί τη μοναδική λύση, δηλαδή αποτελεί το απόλυτο μέγιστο των εβδομαδιαίων
εσόδων.
Αριθμητικό παράδειγμα: Έτσι αν σ = 1 (τυποποιημένη κανονική κατανομή), x1 =10, x2 = 40, p = 40, p1
= 25, τότε μ = 25 + (1/30)*ln(40/15) = 25,03
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Συμπέρασμα
Αν και η περίπτωση που αναλύσαμε είναι μια μικρή κατηγορία δωρεών, (ρούχα κυρίως) και
υποθέτουμε ότι τα ρούχα αποτελούν μια στοχαστική μεταβλητή, μπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε
άλλες κατηγορίες δωρεών – προσφορών, αποτελώντας έτσι μια πρώτη εκτίμηση των ωφελειών,
υποβοηθώντας την λήψη αποφάσεων. Τα προσφερόμενα πρέπει να έχουν δεδομένες προδιαγραφές
(χρονική διάρκεια ισχύος, μέγεθος, είδος, χρώμα, σχήμα κ.λπ.) και η τυπική απόκλιση να είναι
σταθερή. Ο μέσος όρος μ των ωφελειών που προκύπτουν από τις δωρεές, είναι τυχαία μεταβλητή
(στοχαστική) και εξαρτάται από τις προσφορές των δωρητών.
Βιβλιογραφία
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Η Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: νομικό
αντίκτυπο εντός του συστήματος ποινικής Δικαιοσύνης
Κώστας Τασόπουλος
Υποψ. Διδ. Νομικής Πανεπιστημίου Γκράτς, Πολιτικός Επιστήμονας, Προπτυχιακός φοιτ. Νομικής Παν.
Βιέννης

Εισαγωγή
Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε μια σύντομη επισκόπηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού και τον αντίκτυπο που αυτή κατάφερε να έχει πρωτίστως σε εθνικά νομικά
συστήματα και δευτερευόντως σε διεθνές επίπεδο. Καθώς η Σύμβαση δεν προβλέπει την δημιουργία
αυτοτελούς Δικαστηρίου ή παρόμοιου οργάνου όπως η ΕΣΔΑ, η ερμηνεία και η επιβολή της
εντοπίζεται εμμέσως κυρίως σε εθνικό επίπεδο μέσω μεταρρυθμίσεων και της δημιουργίας προτύπων
σε διεθνές επίπεδο. Μια από τις πιο απτές επιρροές που η Σύμβαση κατάφερε να αποκτήσει βρίσκεται
στον τομέα της θέσης των ανηλίκων εντός του εθνικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.
Τόσο όσον αφορά τους ανηλίκους τους ίδιους ως κατηγορούμενους σε ποινικές διαδικασίες σε
περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας όσο και σχετικά με την θέση των παιδιών εγκλείστων σε
σωφρονιστικά καταστήματα, η Σύμβαση κατάφερε να επηρεάσει τον εθνικό νομοθέτη ακόμα και σε
περιπτώσεις που αυτός δεν συνάδει απολύτως στο νομοθετικό του έργο με τις επιταγές της. Εξάλλου η
Σύμβαση καθ’ εαυτή έχει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό άρθρων με άμεση εφαρμογή (self-executing
stipulations), επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο στα Συμβαλλόμενα Κράτη να εφαρμόσουν τη
συνθήκη «κατά το δοκούν», λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψιν τις βασικές αρχές που αυτή προβλέπει.
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Εντός του γενικότερου πεδίου των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Σύμβαση κατάφερε
να προκαλέσει την έμμεση δημιουργία νομοθετημάτων επιτυγχάνοντας έτσι την κατασκευή θεμελίων
λίθων στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού. Όπως κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, έτσι και η Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού ως προϊόν διεθνούς δικαίου στρέφεται τελεολογικά προς το κράτος
αποσκοπώντας στην ρύθμιση της σχέσης μεταξύ Κράτους και Ατόμου με ειδικότερη έμφαση στα
πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου. Αποτέλεσμα τούτου αλλά και της ίδιας της μορφής της Σύμβασης,
είναι εν μέρει πως τα Συμβαλλόμενα Κράτη εφαρμόζουν τη Σύμβαση μέσω της εθνικής τους
νομοθεσίας με γνώμονα το περιεχόμενο της.
Στα σημεία που ακολουθούν θα αναφερθούμε περιεκτικά και εν συντομία στο πως η Σύμβαση
επηρεάζει το πολύ ευαίσθητο θέμα της θέσης του ανηλίκου εντός του συστήματος ποινικής
δικαιοσύνης στα εθνικά νομοθετικά πλαίσια της Ελλάδας, της Αυστρίας και της Γερμανίας. Ο λόγος
για την επιλογή του θέματος αυτού βρίσκεται στο γεγονός ότι η θέση και η ευημερία του παιδιού εντός
του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης αποτελεί έναν ιδιαιτέρως λεπτεπίλεπτο τομέα. Η Σύμβαση
κατάφερε να θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως
προαπαιτούμενα σχετικά με την κατάσταση των παιδιών σε ένα εν δυνάμει ιδιαίτερα ακραίο
περιβάλλον, το οποίο θα μπορούσε να αποβεί και ζημιογόνο για την ζωή τους ως παιδιά αλλά και ως
μετέπειτα ενήλικες.
Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού ως νομική καινοτομία
Η Σύμβαση αποτελεί ένα σχετικά νέο όργανο δημοσίου διεθνούς δικαίου, το οποίο
υιοθετήθηκε το 1989 από τα Ηνωμένα Έθνη. Από την οπτική γωνία της τελεολογικής ερμηνείας η
Σύμβαση ήταν είναι και θα παραμείνει ένα εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποσκοπεί στην
εστίαση των δικαιωμάτων αυτών σε μια ειδική κατηγορία μελών της κοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι
τα δικαιώματα τα οποία προτάσσει δεν αποτελούν καθαυτά κάτι το νέο με την έννοια μια καινοτομίας,
η προσαρμογή αυτών στις ανάγκες του παιδιού είναι σαφώς μια νέα οπτική. Βάσει της ειδικής θέσης
της οποίας απολαμβάνουν οι ανήλικοι στην πλειονότητα των νομικών συστημάτων διεθνώς ήταν
απολύτως αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο που θα αναφέρεται σε αυτή την
κοινωνική κατηγορία. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί πως τα παιδιά όπως και κάθε άλλο άτομο ήδη
απολάμβαναν την προστασία των δικαιωμάτων τους από τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς Συμβάσεις -όπως
η ΕΣΔΑ- χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
Πρώτο και κύριο μέλημα αλλά και στόχος της συνθήκης ήταν να θέσει ελάχιστες προδιαγραφές
προς όφελος των παιδιών επιδιώκοντας κατά αυτόν τον τρόπο να εισάγει μια νέα οπτική στην ίδια τη
διεθνή κοινότητα.1 Η διαφύλαξη των προτύπων αυτών ως το ελάχιστο προαπαιτούμενο θα έθετε τα
δικαιώματα των ανηλίκων και την αντίληψη του εθνικού νομοθέτη επί τούτου σε μια άλλη και
καλύτερα εστιασμένη βάση. Η Σύμβαση επιδιώκει την ενσωμάτωση και νομική ρύθμιση κάθε πλευράς
της ζωής των παιδιών θέτοντας ως πρόταγμα την αποφυγή και προστασία των ανηλίκων από
παράγοντες οι οποίοι είναι γνωστό πως ασκούν αρνητική επιρροή τόσο στην ευημερία τους όσο και
στην ανάπτυξή τους.
Ως εκ τούτου η Σύμβαση παρουσιάζει μια πολύπλευρη προσέγγιση εκτεινόμενη από τον ίδιο
τον πυρήνα της ζωής του παιδιού στα πρώτα της στάδια με ειδικότερη αναφορά στην προστασία της
οικογένειας έως και τις πιο ακραίες καταστάσεις που μπορούν σήμερα τα παιδιά να βιώσουν όπως η
συμμετοχή τους σε ένοπλες συρράξεις, η έκθεσή τους σε συνθήκες εξανδραποδισμού και η εμπλοκή
τους σε ποινικές διαδικασίες ως κατηγορούμενοι ή τέκνα κατηγορούμενων. Ξεκινώντας με την
οικογένεια η Σύμβαση προσπαθεί να συνδέσει την έννοια της οικογένειας στην παραδοσιακή έκφανσή

1

Bennouna M., La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. In: Annuaire français de droit
international, volume 35, 1989. pp. 433-445;
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

76

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
της με τον προσδιορισμό της ως κοινωνική «θερμοκοιτίδα», η οποία θα προετοιμάσει τα παιδιά για την
ζωή τους ως ενήλικες.2
Με άλλα λόγια η Σύμβαση επιδιώκει να συνδυάσει υποκειμενικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά
του ορισμού της οικογένειας με έναν όρο, ο οποίος θα βασίζεται σε αντικειμενικές κοινωνικές έννοιες
καλύπτοντας έτσι την εξήγηση της οικογένειας βάσει μιας λειτουργικής ερμηνείας. Ο λόγος βρίσκεται
στην διαφορετική ερμηνεία που προσδίδεται στα νομικά συστήματα διεθνώς, ο οποίος απορρέει από
πολιτισμικές διαφορές όπως αυτές αντανακλώνται και αποτυπώνονται στην εκάστοτε εγχώρια εθνική
νομοθεσία σχετικά με τομείς του οικογενειακού δικαίου. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
καταφέρνει να γίνει ένα νομικό μέσο αρκετά κατάλληλο ώστε να διορθώσει ελλείψεις στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού. Μέσω της ενίσχυσης ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων, όπως
αυτά διασφαλίζονται και αναφέρονται σε άλλες παρόμοιες διεθνείς συμβάσεις όπως το Διεθνές
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθίσταται δυνατή η παροχή έτοιμων ερμηνειών
σε ήδη υπάρχουσες διατάξεις, προσαρμοσμένες δε σε περιπτώσεις ανηλίκων, τόσα σε εθνικά όσο και
σε διεθνή δικαστήρια. Ένα πολύ καλό παράδειγμα επί τούτου αποτελούν τα θεμέλια τα οποία θέτει η
Σύμβαση σε περιπτώσεις διεθνούς υιοθεσίας: Σύμφωνα με το κείμενο και τις επιταγές της Σύμβασης η
υιοθεσία ανηλίκων δεν πρέπει να εμπορευματοποιείται ενώ παράλληλα το μέλλον του παιδιού και η
ευημερία του εντός ενός οικογενειακού περιβάλλοντος θα πρέπει να τελούν υπό εγγύηση.3 Αυτή η
νομική έννοια της αποφυγής της εμπορευματοποίησης κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού θέτοντας τα θεμέλια για την μεταγενέστερη δημιουργία της Σύμβασης
της Χάγης για την προστασία των παιδιών και την προστασία σχετικά με την διακρατική υιοθεσία
(HCCP). Η Σύμβαση της Χάγης αποδείχθηκε με τη σειρά της ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου στον τομέα εφαρμογής της, καταδεικνύοντας έτσι την έμμεση επιρροή της Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού εντός του -εθνικού- νομικού συστήματος
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνουμε πάντα υπόψιν πως κάθε όργανο δημοσίου διεθνούς
δικαίου πρέπει να ερμηνεύεται αυτόνομα και μέσα στα ίδια του τα νομικά όρια. Για τον σκοπό της
ερμηνείας η Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μας παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία.
Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης αυτής, τόσο οι ασκούντες το νομικό επάγγελμα όσο και
οι κοινωνοί της νομικής επιστήμης έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα εφαρμογής της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το οποίο απορρέει από την ίδια την Σύμβαση, κατόπιν
αυτόνομης ερμηνείας των άρθρων της ανεξαρτήτως των εγχώριων και εθνικών κανονιστικών πλαισίων.
Κατ’ επέκταση και όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, πολλές από τις διατάξεις της Σύμβασης
δύναται να έχουν άμεση εφαρμογή χωρίς να υπάρχει ανάγκη προσαρμογής τους από τον εθνικό
νομοθέτη.4 Τούτο οδηγεί στην αποφυγή επιρροής των όρων της Σύμβασης από την εθνική νομική
κουλτούρα, ενισχύοντας την δυνατότητα της Σύμβασης να προάγει νομικές αντιλήψεις και ερμηνείες
ευρέως αποδεκτές και εφαρμόσιμες. Παρ ’όλα αυτά και παρά τις τάσεις διεθνών συμβάσεων να
δημιουργούν όργανα επιβολής του περιεχομένου τους, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν προβλέπει την ύπαρξη
κάποιου παρόμοιου οργάνου.
Κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται και στο μέλλον να εισαχθεί κάποια μεταρρύθμιση η
οποία θα προβλέπει τη σύσταση ενός τέτοιου δικαιοδοτικού οργάνου αρμόδιο για τα ζητήματα, την
ερμηνεία και επιβολή του περιεχομένου της Σύμβασης. Ο λόγος έγκειται μάλλον σε δικαιοπολιτικά
2

ibid.
ibid
4
Schmahl S., Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf die deutsche Rechtsordnung – Eine Analyse
jüngster gesetzgeberischer und judikativer Entwicklungen, RdJB 1/2014
3
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ζητήματα καθώς όπως προαναφέραμε η ερμηνεία και αντίληψη βασικών όρων όπως το καλό του
παιδιού, ο ρόλος αλλά και η σύνθεση της οικογένειας εναπόκεινται σε κοινωνικές και πολιτισμικές
αντιλήψεις οι οποίες είναι καθόλα ανομοιογενείς σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου θα ήταν δύσκολη
έως και αθέμητη η σύσταση ενός δικαιοδοτικού σώματος επιφορτισμένου με την ενοποίηση και την
ομοιογενή εφαρμογή εννοιών οι οποίες έχουν διαφορετικά εφαλτήρια σημεία ανά την υφήλιο με
αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της νομικής αντίληψης και ερμηνείας.5
Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν πως η Σύμβαση είναι μια «τίγρης χωρίς δόντια» όσον
αφορά το πεδίο της εφαρμογής της. Με την δημιουργία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού
καθίσταται δυνατή η έκδοση Γενικών Σχολίων (General Comments) και η ετήσια διοργάνωση Ημερών
Συζήτησης (Days of General Discussion). Με τον τρόπο αυτό η πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της
Σύμβασης και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων ενισχύεται, ενώ οι νομικές επιταγές των Ηνωμένων
Εθνών σε αυτό το θέμα επεκτείνονται εμμέσως. Οι κυβερνήσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών
επιδιώκουν να αποσπάσουν θετικές αναφορές στα Γενικά Σχόλια τόσο για λόγους εγχώριας πολιτικής
κατανάλωσης όσο και για λόγους διαφύλαξης του κύρους τους, καταδεικνύοντας έτσι για ακόμη μια
φορά την έμμεση επιρροή της Σύμβασης, αυτή την φορά ως ένα είδος «Σφραγίδας Ποιότητας».6
Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καταφέρνει βέβαια παρά την έμμεση εφαρμογή της
να επηρεάσει νομικές απόψεις ακόμη και στα υψηλότερα επίπεδα της νομολογίας σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα παραμένουν οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην περίπτωση T. και V εναντίον του Η.Β..
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν βασίστηκε εξολοκλήρου στις επιταγές της
Σύμβασης, δεν παρέβλεψε τις επιταγές της στο ζήτημα της εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης σε
περιπτώσεις ανηλίκων. Επί του θέματος το Δικαστήριο απεφάνθει πως ακόμα και σε περιπτώσεις όπου
ο ανήλικος δικάζεται με διατάξεις που δεν λαμβάνουν υπόψιν την ηλικία του και ως εκ τούτου ως
ενήλικος, η απονομή δικαιοσύνης κατά την διάρκεια της ποινικής διαδικασίας οφείλει να έχει ως
γνώμονα τις ικανότητες αντίληψής του βάσει της ηλικίας του. Τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης
πρέπει για τον λόγο αυτό να μην υποβαθμίζουν τον παράγοντα της ηλικίας των ανηλίκων και το κατά
πόσον ο/η ανήλικος/η κατηγορούμενος/η δύναται να συμμετέχει ενεργά στην ίδια του την υπεράσπιση,
ανεξάρτητα από την θέση του κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η νύξη αυτή του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου καταδεικνύει την θέληση του να συμπεριλάβει τα νομικά πρότυπα που εισήγαγε η
Σύμβαση.7 Επιπλέον στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση Keegan το
δικαστήριο δημιούργησε έναν απευθείας σύνδεσμο με τη Σύμβαση, ειδικότερα με το άρθρο 7 της ιδίας,
υποστηρίζοντας εκ νέου την θέση και τη νομολογία όπως αυτή προέκυψε από την υπόθεση Marckx
(1979). Μέσω της δυνατότητας που του παρείχε το άρθρο 7, τα επιχειρήματα της απόφασης
βασίστηκαν σε ένα προϊόν νομικού θετικισμού στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.8
Η νομική κανονιστική ισχύς που «παράγει» η Σύμβαση διαφαίνεται εκ νέου και μέσω μιας
συστηματικής και τελεολογικής ερμηνείας των άρθρων της. Το παράδειγμα του άρθρου 18 σύμφωνα
με το οποίο οι γονείς έχουν την πρωταρχική ευθύνη σχετικά με τη διαφύλαξη των συμφερόντων του
παιδιού αφήνει χώρο μέσω μιας γραμματικής ερμηνείας στον εθνικό νομοθέτη για ορισμό του κράτους
ως εν δυνάμει κηδεμόνα. Η ανάληψη της κηδεμονίας αλλά και η κρατική μέριμνα είναι επικουρικές
5

Mc Goldrick D., The United Nations Convention On The Rights of the Child, International Journal of Law and
the Family 5 (1991), 132-169
6
Bennouna M., La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. In: Annuaire français de droit
international, volume 35, 1989. pp. 433-445;
7
Kilkelly U., The Best of Both Worlds for Children's Rights? Interpreting the European Convention on Human
Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly, Vol. 23, No. 2
(May, 2001), pp. 308-326
8
ibid.
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περιπτώσεις καθώς το ίδιο το άρθρο αφήνει περιθώρια ερμηνείας μόνο για την συνεπικουρία του
κράτους εφόσον συντρέχουν λόγοι. Ο εθνικός νομοθέτης κατά τον τρόπο αυτό έρχεται να επιφορτίσει
το κράτος σε δεύτερη γραμμή, με την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του παιδιού.9
Ακολούθως το άρθρο 27 επιδιώκει να εισάγει νομικές λύσεις σε περιπτώσεις που οι γονείς δεν είναι σε
θέση να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για το ανήλικο τέκνο, βάσει των δικαιωμάτων που αυτό
απολαμβάνει μέσω της Συμβάσεις, προβλέποντας ομοίως τη συνδρομή του κράτους.
Η Σύμβαση ως θεσμός με έμμεσα αποτελέσματα
Μέσω της κανονιστικής της ισχύος και λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός πως τόσο τα
συμβαλλόμενα μέρη όσο και τα υποκείμενα δικαίου της σύμβασης είναι κράτη, είναι λογικό επόμενο
πως η Σύμβαση έχει αντίκτυπο στην εγχώρια έννομη τάξη. Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Σύμβασης της
Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού πρέπει να
ενσωματωθεί στην εγχώρια έννομη τάξη όσο το δυνατόν καλύτερα ιδιαιτέρως όσον αφορά τις διατάξεις
της με άμεση εφαρμογή. Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός πως στις αναπτυσσόμενες
χώρες, η απόλυτη συμμόρφωση με τις επιταγές της Σύμβασης αποτελεί ίσως μια ψευδαίσθηση μιας
και πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν βαρύνουσας σημασίας προβλήματα που απειλούν την ίδια τους
την ύπαρξη και λειτουργία. Ως εκ τούτου ο επικουρικός ρόλος του κράτους δεν είναι δυνατόν εκ των
πραγμάτων να αντιστοιχεί στο επίπεδο το οποίο ορίζει ως στόχο η συνθήκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει
επ’ουδενί πως το περιεχόμενο της συνθήκης όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει μπορούν να
αντιμετωπιστούν ως μια «πολυτέλεια» την οποία μόνο η Δύση μπορεί να «απολαμβάνει» λόγω της
αυξημένης πολιτικής σταθερότητας.
Η Σύμβαση καθ’ εαυτή καταφέρνει να προσφέρει ένα πλαίσιο λύσεων μέσω νομικών
ρυθμίσεων, καθοδηγητικού χαρακτήρα καθώς το περιεχόμενό της ενασχολείται μεν με ένα μικρό
αριθμό μελών της κοινωνίας, οι αποδέκτες δε και το αποσκοπούμενο ρυθμιστικό της πεδίο είναι
καθοριστικής σημασίας για το μέλλον. Με την αναγωγή βασικών ανθρωπίνων αναγκών όπως
πρόσβαση στην παιδεία, τροφή και απευθείας αναφορές σε συνθήκες βιοτικών επιπέδων, έρχεται να
γεμίσει το κανονιστικό κενό που άφησαν διεθνείς συνθήκες καθοριστικής σημασίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα καταφέρνοντας έτσι
να γίνει ένα ορόσημο στην ιστορία του δημοσίου διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.10 Πάρα ταύτα, όπως κάθε όργανο και συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα έμφυτά της
ελαττώματα δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο McGoldrick οξυδερκώς παρατηρεί του ότι μόλις τα όργανα
δικαιοδοτικής ή ερμηνευτικής και εφαρμοστικής φύσεως που προβλέπονται από τις εκάστοτε συνθήκες
αλλά και συμβάσεις, εγκαθιδρυθούν ξεκινώντας τη λειτουργία τους τείνουν να αποκτούν ένα δικό τους
κανονιστικό «πνεύμα». Στην περίπτωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού η Επιτροπή
είναι αυτό το όργανο, το οποίο καταφέρνει μόνο περιστασιακά μέσω των Γενικών Σχολίων του να
επηρεάσει την εγχώρια αλλά και τη διεθνή νομολογία, όπως αναφέραμε συντόμως και παραπάνω.
Ένας από τους πλέον σημαντικούς τομείς δικαίου επί του οποίου η Σύμβαση καταφέρνει να
έχει την πλέον δραστική της επιρροή, είναι το σωφρονιστικό δίκαιο αλλά και η διοίκηση καταστημάτων
κράτησης εν γένει. Ως εκ τούτου οι περιπτώσεις της Γερμανίας αλλά και της Αυστρίας αρχικά θα μας
απασχολήσουν κυρίως από την οπτική γωνία της εναρμόνισης τους με τις επιταγές της Σύμβασης και
τις έμμεσες επιρροές που αυτή ασκεί. Ο λόγος της επιλογής αυτής εναπόκειται στην αυξημένη
κανονιστική ισχύ που ασκεί ο νόμος στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ιδιαιτέρως σε
ένα περίκλειστο και άκρως ελεγχόμενο περιβάλλον όπως αυτό των σωφρονιστικών καταστημάτων. Σε
ένα τέτοιο περιβάλλον τόσο οι ενήλικες γονείς όσο και οι ανήλικοι έρχονται αντιμέτωποι με έντονες

9

Mc Goldrick D., The United Nations Convention On The Rights of the Child, International Journal of Law and
the Family 5 (1991), 132-169
10
ibid.
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προκλήσεις. Ο εθνικός νομοθέτης έρχεται και αυτός με τη σειρά του αντιμέτωπος με την πρόκληση
του συμβιβασμού μεταξύ των εθνικών πολιτικών και αντιλήψεων περί σωφρονιστικού δικαίου και της
εφαρμογής της Σύμβασης, μέρη της οποίας είναι και οι δύο χώρες.
Επιπλέον στις περιπτώσεις της Γερμανίας, της Αυστρίας αλλά και της Ελλάδας, η Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού κατάφερε -έστω και εμμέσως- να επηρεάσει τη θέση των ανηλίκων
εντός του σωφρονιστικού συστήματος. Ο αυστριακός Σωφρονιστικός Κώδικας, όπως και οι
περισσότεροι νομοθέτες των γερμανικών Κρατιδίων, μιας και η σχετική με τα σωφρονιστικά
καταστήματα νομοθεσία εμπίπτει στην επιτόπια αρμοδιότητα, προσαρμόζεται στο περιεχόμενο της
Σύμβασης, ιδιαιτέρως όσον αφορά το άρθρο 9 της ιδίας. Τούτο προκύπτει από την παρ. 74 , εδ. 2 του
Αυστριακού Σωφρονιστικού Κώδικα, βάσει της οποίας γυναίκες κρατούμενοι, οι οποίες εκτίουν την
ποινή τους σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να διαβιούν μαζί με τα παιδιά τους
μέχρι και τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας του τέκνου, εκτός και αν διακινδυνεύεται το καλό
του τέκνου.11 Εκτός αυτού ο Διευθυντής των φυλακών έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση αντιστοίχου
αιτήματος από την κρατούμενη να επεκτείνει το χρονικό διάστημα αυτό μέχρι και το 3ο έτος της
ηλικίας, σε περίπτωση που απομένει το περισσότερο ένας χρόνος στην κρατούμενη για να
ολοκληρώσει την ποινή της. Το συμφέρον και το καλό του παιδιού παραμένει βεβαίως για την απόφαση
του Διευθυντή, ως διοικητικού οργάνου τον αποκλειστικό παράγοντα για την λήψη της.
Βάσει παρόμοιων προϋποθέσεων, ο/η κρατούμενος/η έχει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή
του/της σε συνθήκες κατ’οίκον περιορισμού μέσω ηλεκτρονικής επίβλεψης, σύμφωνα με την παρ.
156b, εδ. 2 του ιδίου, σε περίπτωση που αυτός/αυτή έχει δικαιώματα κηδεμονίας ή σε περίπτωση που
συντρέχουν λόγοι που άπτονται της ανατροφής του ανηλίκου. Τόσο η 156b όσο και η 74 μένουν πιστές
στο περιεχόμενο της Σύμβασης με δύο τρόπους:
α) παρέχοντας λύσεις δια νόμου σε νέες μητέρες αποφεύγοντας τον διαχωρισμό μητέρας-τέκνου
αμέσως μετά την γέννα
β) διαφυλάσσοντας την επαφή με τουλάχιστον έναν από τους δύο γονείς σύμφωνα με τα άρθρα 8 και
37 ( c) e contrario.
Στην περίπτωση της Γερμανίας το νομικό πλαίσιο είναι παρόμοιο αν όχι ταυτόσημο. Καθώς η
διοίκηση των καταστημάτων κράτησης και τα νομοθετικά της πλαίσια καθορίζονται από τον «τοπικό»
νομοθέτη, η Σύμβαση, η οποία είναι κομμάτι του εθνικού ομοσπονδιακού δικαίου βρίσκει την
εφαρμογή της εμμέσως, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στο
Αυστριακό παράδειγμα.12 Στην Ελλάδα η κατάσταση ακολουθεί τις ως άνω περιπτώσεις επιτρέποντας
αντιστοίχως την διαβίωση μητέρας-τέκνου intra muros, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 13, παρ. 3
του Σωφρονιστικού Κώδικα.13 Ειδικότερα στην περίπτωση που η γυναίκα κρατούμενη δεν έχει λοιπούς
πλησιέστερους συγγενείς, ικανούς να αναλάβουν την κηδεμονία, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα
παραμονής του τέκνου εφόσον αυτό δεν είναι άνω των 3ων ετών, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
εντός του καταστήματος. Με τη συμπλήρωση του 3ου έτους το τέκνο τοποθετείται είτε υπό την
επιμέλεια αρμόδιας αρχής κοινωνικής πρόνοιας είτε άλλου συγγενικού προσώπου, κατόπιν δικαστικής
αποφάσεως. Η γραμματική ερμηνεία της διάταξης, επιτρέπει την εξαγωγή του εξής συμπεράσματος:
ανήλικοι μέχρι και το 3ο έτος της ηλικίας τους διαβιούν με την μητέρα τους εντός του καταστήματος,
ενώ μετά τη συμπλήρωση αυτού το κράτος αναλαμβάνει τη κηδεμονία, πάντα βεβαίως με γνώμονα το
καλό και το συμφέρον του τέκνου. Ως εκ τούτου βλέπουμε εκ νέου την εναρμόνιση μεταξύ της
Σύμβασης και της εθνικής νομοθεσίας, όπου το κράτος αναλαμβάνει δευτερεύοντα και επικουρικό

11

Strafvollzugsgesetz (StVG)
Schmahl S., Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf die deutsche Rechtsordnung – Eine Analyse
jüngster gesetzgeberischer und judikativer Entwicklungen, RdJB 1/2014
13
Ν. 2776/1999, Σωφρονιστικός Κώδικας
12
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ρόλο. Συγγενικές και γονικές επαφές, οφείλουν να διατηρούνται εκτός και αν συντρέχουν λόγοι που
υποδεικνύουν μια άλλη προσέγγιση για το καλό του τέκνου.
Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω φαίνεται πως η Σύμβαση καταφέρνει να
έχει σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της νομοθεσίας, όχι τόσο βάσει μιας ξεκάθαρα άμεσης
εφαρμογής αλλά ακόμη περισσότερο λόγω των προτύπων που αυτή θέτει. Σημαντικότερο όλων είναι
το γεγονός πως στον τομέα του σωφρονιστικού δικαίου, η Σύμβαση συνέβαλλε στον καθορισμό μιας
αρχής, η οποία ορίζει πως η επαφή μεταξύ γονέα και ανηλίκου πρέπει πρωτίστως να διατηρείται. Εάν
λάβουμε υπόψιν δε το περιβάλλον της φυλακής, εντός του οποίου η ελευθερία του ατόμου περιορίζεται
μαζικά με σκοπό την αναμόρφωσή του, η επαφή των γυναικών κρατουμένων με τα τέκνα τους θα
μπορούσε να θεωρηθεί δευτερεύον. Η Σύμβαση όμως κατάφερε να αναγάγει το σημείο αυτό σε
δικαίωμα το οποίο με τη σειρά του διαμόρφωσε και το αντίστοιχο πρότυπο.
Εγκλεισμός ανηλίκων και σωφρονιστικό δίκαιο μέσα από την οπτική της Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Παιδιού
Ένα επιπλέον σημείο ζωτικής σημασίας είναι η εφαρμογή της σύμβασης και η ερμηνεία αυτής
στις περιπτώσεις, όπου ο ανήλικος καταδικάζεται από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο. Η Σύμβαση
θέτει και πάλι ελάχιστες προδιαγραφές για την έκτιση της ποινής. Μένοντας πιστή στο γενικότερό της
πνεύμα οι κατευθύνσεις που παρέχει και θέτει προβλέπουν τη διαμόρφωση της ποινής βάσει τις
ανάγκες και την ειδικότερη κατάσταση του ανηλίκου, σε περιπτώσεις που η ποινική διαδικασία λήξει
με καταδικαστική απόφαση. Ακόμη λοιπόν και στην περίπτωση της καταδίκης η Σύμβαση ορίζει
πως“[…]The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall
be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time […]”14. Το
αποτέλεσμα του άρθρου αυτού δύναται να γίνει αντιληπτό και στα τρία εθνικά συστήματα.
Μεγαλύτερο παράδειγμα τούτου παραμένει ο Γερμανικός Νόμος περί Ποινικών Δικαστηρίων
Ανηλίκων, ο οποίος σύμφωνα με τη παρ. 17, εδ. 2 προβλέπει πως πριν από την επιβολή κάποιας
στερητικής της ελευθερίας ποινής, ο αρμόδιος δικαστικός πρέπει να λάβει υπόψιν του πειθαρχικά ή
λοιπά εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέτρα. Ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου η φυλάκιση φαίνεται ως η
μόνη δυνατή λύση, ο νομοθέτης ορίζει πως οι συνήθεις ποινές του Ποινικού Κώδικα όσον αφορά τη
χρονική τους διάρκεια δεν πρέπει να εφαρμόζονται. Εν γένει ακόμη και για αξιόποινες πράξεις
κακουργηματικού χαρακτήρα, το σύνολο της ποινής δεν δύναται να ξεπεράσει τα δέκα χρόνια. Τούτο
δε αποτελεί σύμφωνα με μια γραμματική αλλά και τελεολογική ερμηνεία του νόμου την εξαίρεση,
καθώς δύναται να εφαρμοστεί μόνο σε κακουργήματα τα οποία επισείουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΚ ποινές φυλάκισης άνω των δέκα ετών. Μια τέτοια ερμηνεία υποστηρίζεται και από τη διάταξη
την ίδια, η οποία ορίζει πως ποινές φυλάκισης δεν μπορούν γενικότερα να ξεπερνούν τα πέντε έτη. 15
Βέβαια η επιρροή της Σύμβασης δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με το άρθρο 37 (c) ανήλικοι
κρατούμενοι πρέπει να εκτίουν την ποινή τους σε ξεχωριστούς χώρους από ενήλικες κρατούμενους,
εκτός και αν το συμφέρον του παιδιού οδηγεί σε αντίθετα συμπεράσματα. Η επίδραση του άρθρου
αυτού μπορεί να εντοπιστεί στην περίπτωση του Γερμανού νομοθέτη μέσω του καθορισμού ειδικών
καταστημάτων αποκλειστικά για ανηλίκους, ως τόπους έκτισης της ποινής.16 Ακολούθως ο νομοθέτης
αναθέτει στην εκτελεστική αλλά και δικαστική εξουσία την ευθύνη των γονέων για την ανατροφή του
και για την παροχή παιδείας. Κατά αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με την παρ. 90, εδ. 1 του Νόμου περί
Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων το κράτος αναλαμβάνει τον επικουρικό του ρόλο αποσκοπώντας
στην προσωρινή αντικατάσταση της οικογένειας και την προετοιμασία του παιδιού για τη ζωή του ως
ενήλικας. Εν γένει το σχετικό Γερμανικό νομοθετικό πλαίσιο αντιλαμβάνεται τον εγκλεισμό ανηλίκων
14

Article 37 (b) CRC
§18 dJGG
16
§90 (2) JGG
15
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ως την τελευταία δυνατή λύση σε υποθέσεις νεανικής παραβατικότητας, επιτρέποντας μας μέσω μια
συστηματικής ερμηνείας των διατάξεών του να εξάγουμε το συμπέρασμα πως μένει πιστός στο
περιεχόμενο της Σύμβασης και πως η φυλάκιση οφείλει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.
Ο Αυστριακός νομοθέτης ακολουθεί ομοίως τον ίδιο δρόμο διατηρώντας τα πρότυπα της
Σύμβασης. Μέσω του αντίστοιχου Νόμου περί Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων, οι δικαστικοί
λειτουργοί αλλά και οι συνήγοροι ανηλίκων κατηγορουμένων έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν
τον ανήλικο και να τον βοηθήσουν να αποφύγει τη φυλάκιση. Όπως και στη Γερμανική περίπτωση,
προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην
επίλυση εκείνων των προβλημάτων του ανήλικου, που το οδήγησαν εν τέλει στο εδώλιο. Ο νόμος
προβλέπει για το λόγο αυτό πως βάσει κανόνων εθνικού δικαίου, η κατάλληλη υπηρεσία αναστολών
μπορεί να οργανώσει ένα συμβούλιο κοινωνικού δικτύου.17 Το συμβούλιο αυτό έχει την δυνατότητα
να οργανώσει ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει ο
ανήλικος τον εγκλεισμό λόγω της συμπεριφοράς, για την οποία in casu διώκεται ποινικά. Το συμβούλιο
αποτελείται από διάφορα πρόσωπα στον κύκλο του ανηλίκου και μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το
οικογενειακό του περιβάλλον. Ο ρόλος του είναι ακόμα σημαντικότερος σε περιπτώσεις
προφυλάκισης, όπου το συμβούλιο μπορεί να προτείνει στον ανακριτή ένα μέτρο το οποίο θα
εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό χωρίς όμως αυτό να συμβαίνει σε κατάσταση εγκλεισμού.18
Ο αυστριακός νομοθέτης όπως και ο Γερμανός περιλαμβάνει τα λεγόμενα της Σύμβασης για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος εγκλεισμού,
στο εγχώριο νομικό σύστημα εφαρμόζοντάς τα με διττό τρόπο:
α) Η παρ. 5 του Νόμου περί Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις
έναντι των ανηλίκων είτε μέσω προβλέψεων για μικρότερες ποινές φυλάκισης σε σύγκριση με τις
ποινές του ΠΚ είτε απαγορεύοντας κατά περιπτώσεις τον εγκλεισμό καθ’ εαυτό.19
β) Οι παρ. 12 και 13 του Νόμου περί Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων δίνουν τη δυνατότητα στο
δικαστήριο να εκδώσουν καταδικαστική απόφαση χωρίς την επιβολή ποινής, διατηρώντας όμως το
δικαίωμα της εισαγγελίας να αιτηθεί και να λάβει την επιβολή ποινής στο μέλλον.
Τα παραπάνω δείχνουν πως τόσο η Γερμανία όσο και η Αυστρία, όντας παράλληλα και κράτη που
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, ακολουθούν τις κατευθύνσεις και τις επιταγές της στον τομέα της νεανικής
παραβατικότητας και της θέσης του ανηλίκου στην ποινική διαδικασία και στα μετέπειτα
σωφρονιστικά μέτρα.
Η Ελληνική νομοθεσία δεν υστερεί στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τον Σωφρονιστικό Κώδικα
οι ανήλικοι κρατούμενοι πρέπει να διαβιούν και να εκτίουν την ποινή τους σε ξεχωριστά καταστήματα
και χώρους.20 Κατά την διάρκεια της ποινής εντός των καταστημάτων εφαρμόζονται μέτρα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα με στόχο την αναμόρφωση και εκπαίδευση ανήλικων εγκλείστων. Ο
ελληνικός ΠΚ δε ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με τους ειδικούς νόμους της Γερμανίας και της Αυστρίας.
Σύμφωνα με τα άρθρα 122-127 η επικρατούσα αρχή της αναμόρφωσης μέσω εκπαιδευτικών,
παιδαγωγικών, ψυχιατρικών και ψυχολογικών μέτρων παραμένει η ίδια όπως και στα άλλα δύο
παραδείγματα. Το άρθρο 127 ΠΚ προβλέπει εγκλεισμό μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
ειδικής πρόληψης στο άτομο του κατηγορούμενου αποσκοπώντας έτσι στην περαιτέρω εστίαση του
δικαστηρίου στον χαρακτήρα και στα προβλήματα χαρακτήρα του ανηλίκου που τον οδηγούν στην
παραβατικότητα. Με άλλα λόγια, το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να προσφύγει στην επιβολή ποινής
εγκλεισμού μόνο εφόσον η παραβατική συμπεριφορά του κατηγορουμένου δεν μπορεί να αντιστραφεί
με άλλα μέτρα. Βεβαίως ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στην αντικειμενική προϋπόθεση πως η
17

§29e Bewährungshilfegesetz
§35a JGG
19
§5 Z. 5 JGG
20
άρθρο 12, παρ. 1-4
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φυλάκιση δύναται να επιβληθεί μόνο στη περίπτωση που ο ανήλικος έχει φτάσει την εφηβεία.21 Σε
αντίθεση με το Αυστριακό δίκαιο, ο Έλληνας νομοθέτης δεν δίνει στο δικαστήριο τη δυνατότητα
καταδίκης χωρίς την επιβολή ποινής, όπως προβλέπει η παρ. 5 του Νόμου περί Δικαστηρίων Ανηλίκων.
Στις περιπτώσεις στις οποίες η ποινή εγκλεισμού πρέπει να επιβληθεί από το δικαστήριο, το άρθρο 54
ΠΚ ορίζει πως η ελάχιστη δυνατή ποινή είναι έξι μήνες, ενώ εάν βάσει των άρθρων του ΠΚ η ποινή
για την αξιόποινη πράξη αντιστοιχεί σε ισόβιο εγκλεισμό, τότε η ποινή μετατρέπεται συνολικά στο
ανώτατο δυνατό όριο των δέκα ετών.
Αν και η ποινή των δέκα ετών φαίνεται ασύμβατη με το περιεχόμενο της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, το γεγονός της παρεμπόδισης της επιβολής ισόβιας φυλάκισης ακολουθεί σε
γενικές γραμμές τις επιταγές της Σύμβασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η Ελληνική νομοθεσία δεν
παρέχει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να απέχει όχι μόνο από την επιβολή σχετικών ποινών αλλά και
από την άσκηση ποινικής δίωξης εν γένει. Το άρθρο 45Α ΚωδΠοινΔικ αφήνει στη διακριτική ευχέρεια
του εισαγγελέα σε αξιόποινες πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι
ειδικής πρόληψης, την απόφαση άσκησης ή μη ποινικής δίωξης. Κατά αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα
μη εμπλοκής του ανηλίκου μετατοπίζεται από την ακροαματική διαδικασία στη προδικασία σε
αντίθεση με τη βούληση του Αυστριακού νομοθέτη.22

Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις
Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι ένα πρωτοπόρο όργανο διεθνούς δικαίου στον
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σκοπός της είναι να βελτιώσει αλλά και να εφαρμόσει απευθείας
τα δικαιώματα του παιδιού ως ένα εξειδικευμένο κομμάτι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί του παρόντος
παρουσιάστηκε μια ειδικότερη πτυχή της όσον αφορά τη σχέση των ανηλίκων και την αντιμετώπισή
τους από την ποινική νομοθεσία. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ποινική δικαιοσύνη
κυρίως σε δύο περιπτώσεις:
α) είτε ως ανήλικοι κατηγορούμενοι
β) είτε ως τέκνα ενήλικων κατηγορουμένων και εγκλείστων
Η Σύμβαση κατάφερε και στις δύο περιπτώσεις να θέσει διεθνή πρότυπα, βάσει ανθρωπίνων
δικαιωμάτων «ραμμένων» στα μέτρα των παιδιών, επηρεάζοντας έτσι την οπτική της ποινικής
δικαιοσύνης αλλά και του σωφρονισμού επί του θέματος.
Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά την εφαρμογή
κανόνων διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εξαιρετικά μεγάλα
και πολυάριθμα, η Σύμβαση κατάφερε να έχει μια θετική απήχηση και ένα θετικό αποτέλεσμα σε
κάποια μέρη του κόσμου. Προτάσσοντας το καλό του παιδιού οι εθνικοί νομοθέτες εκμεταλλεύτηκαν
την ευκαιρία και βάσει της συμβατικής τους υποχρέωσης προέβησαν στις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις.
Στις περιπτώσεις που παρουσιάσαμε μπορεί να γίνει αντιληπτός ο αντίκτυπος της Σύμβασης ειδικότερα
στη νομική προσέγγιση του θέματος αλλά και στην επιβολή του νόμου στις περιπτώσεις που τα παιδιά
είναι παθητικοί παραλήπτες των αποτελεσμάτων του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Βέβαια, ίσως
η διαφοροποίηση στον τομέα του σωφρονισμού σε συνθήκες εγκλεισμού σχετικά με τον άμεσο ή
έμμεσο αντίκτυπο μεταξύ ανηλίκων εγκλείστων και ανηλίκων που διαβιούν με εγκλείστους είναι ίσως
περιττή μιας και ο ανήλικος παραμένει ο αποδέκτης του περιβάλλοντος ενός σωφρονιστικού
καταστήματος.
21

άρθρο 127, παρ. 1 ΠΚ
Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να αναφερθεί πως το μέτρο της εκτροπής της διαδικασίας κατά τη
προδικασία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο και διαδεδομένο στο Εισαγγελικό σώμα ειδικότερα σε περιπτώσεις
ανηλίκων δραστών. Ο Νόμος περί Δικαστηρίων Ανηλίκων προσαρμόζει στη παρ. 8 το μέτρο αυτό στις ανάγκες
των ανηλίκων.
22
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Επί του θέματος του εγκλεισμού παραμένει σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να
πραγματοποιηθεί. Η ολοκληρωτική κατάργηση ει δυνατόν των ποινών φυλάκισης και η διαγραφή τους
από τον ποινικό νόμο σε περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων θα φέρει τα συμβαλλόμενα κράτη
πλησιέστερα στο πνεύμα και τις επιταγές της. Εξάλλου ο νομοθέτης και στις τρείς περιπτώσεις φαίνεται
πως επιδιώκει την αποφυγή της επιβολής ποινών φυλάκισης δίνοντας προτεραιότητα σε άλλα μέτρα.
Τα μέτρα αυτά με τη σειρά τους ίσως θα πρέπει να λάβουν τη θέση της ποινής εν γένει σε περιπτώσεις
ανηλίκων μένοντας καθόλα πιστά στην αρχή της ειδικής πρόληψης παρακάμπτοντας όμως τον
εγκλεισμό. Εν κατακλείδι και λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερη θέση που έχουν οι ανήλικοι σχεδόν
σε κάθε τομέα δικαίου και στα τρία παραδείγματα, ο σκοπός της αναμόρφωσης οφείλει τόσο βάσει της
Σύμβασης όσο και βάσει της τελεολογικής ερμηνείας κάθε στερητικής της ελευθερίας ποινής εν γένει,
να αποτελεί το μόνο και κύριο μέλημα.
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Introduction
In this article we shall take a brief look into the UN-Convention on the Rights of the Child and
the impacts this has managed to have on legal systems mostly in a national level and secondary on an
international level. Since the CRC lacks its own court contrary to the EHRC, its implementation and
interpretation is mostly detected indirectly through reforms and setting of standards on an international
level. One of the most tangible effect the Convention has had on the lives of children is the reform it
initiated regarding the position of minors within the criminal justice systems. Both regarding the minors
themselves as defendants in cases of juvenile delinquency and children whose parents are being
incarcerated, the Convention has had an impact even if the national legislator doesn’t completely
conform with its dictum. After all the Convention has only a limited number of self-executing
stipulations, thus allowing the State Parties to implement the Convention as they see fit, but according
to basic minimums it sets.
Within the spectrum of international human rights law, the CRC has been the cause of legal byproducts succeeding in “slipping through” the cracks, while laying down basic foundations of children’s
rights in the face of the state. As every aspect and instrument of international legislation regarding
human rights it seeks to protect whilst promoting and installing minimum standards in the face of the
state. The State Parties are responsible for the implementation of the Convention according to their
national rule of law.
In the following points we will succinctly address how the CRC influences the very sensitive
issue of minors within the criminal justice system in the national legislative cadres of Greece, Austria
and Germany. The reason for the selection of this topic is that children´s well-being has been and still
remains a very sensitive and problematic aspect of the criminal justice system; the CRC managed to set
boundaries and minimum requirements when it came to minors in such extreme and potentially
damaging situations.
1.1. The CRC as a legal novum
The UN-Convention on The Rights of the Child is a relatively new instrument of international
law, adopted in 1989 by the UN. Through a teleological perspective, its aim was, has been and will be
to extend and specify children´s rights in the light and in accordance with international treaties of human
rights. The UN through the adaptation of the Treaty both recognized and acted in the name of
individuals that despite the existence of other human rights treaties, were in need of a more specific
instrument of protection and regulation of their rights. Children do indeed unequivocally find protection
as any other human being with regards to international law within the broader scopes of human rights
treaties -such as the ECHR-, that have already been in place for a very long time.
However, the novelty and the pioneering character of the treaty lies in its numerous clauses that
were “tailor-made” addressing problems and inadequacies regarding the protection of a more fragile
and susceptible social group, namely children. One of the primary goals of this treaty was to assure that
within the international community minimum standards that would be favourable for children would be
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maintained.23 The CRC tries to legally engulf and regulate every aspect of children´s lives that has been
commonly known to harm their development and their well-being by addressing problems of children
in every aspect of their lives; from the very core of their development within a family unit to extremities
such as slavery, armed conflict and criminal procedure as defendants or children of defendants.
Beginning with the family unit, the CRC tries to bridge the notion of family in its traditional sense with
that of its social function, as an “incubator” that shall prepare children for their lives as adults.24 In other
words, the Convention strives to combine subjective cultural characteristics with an objective societal
feature, in an effort to balance the various and numerous international understandings of “family” with
a term that would cover a key functional attribute of the family within every social milieu.
The CRC manages to become a legal medium, suitable enough to remedy existing deficiencies
in the field of human rights law. By enhancing already existing rights, secured and inscribed in
international conventions such as the ICCPR through their direct application on children the CRC
furnishes state parties as well as courts with the possibility to already have a ready-made interpretation
of legal terms for cases where minors are mostly affected. A very good example poses the efforts put
forward by the convention regarding the child´s position in the case of transnational adoption; according
to the CRC and the state parties, every case of intercountry adoption shall not be commercialised whilst
the child´s future and its well-being within a familiar environment must be guaranteed.25 This legal
notion managed to transcend the boundaries of the CRC and lay the foundation for important
instruments of international private law, such as the HCCH, which evidently has been proven to be an
efficient regulating legal institution on matters concerning Conflict of Laws in the respective area.
1.2. The CRC within the legal system
It is of paramount importance to bear in mind that every instrument of international law has to
be interpreted autonomously and within its unique legal boundaries; to that end the VCLT provides us
with sufficient tools. Bearing in mind Articles 31 and 32 of the Convention legal practitioners as well
as the CRC itself are enabled to develop a system of implementation that stems from and is based upon
the CRC itself. Many of the CRC´s clauses are self-executing and can be introduced by state parties
into national legal systems without the need for additional adaptations.26 Yet, despite the existing
tendency of some international conventions, such as the ECHR that managed to additionally establish
a court tasked with the direct implementation of the treaty´s legal cadre, the CRC has not and probably
will not introduce in the foreseeable future any institutions similar to the ECHR that would have the
ability to directly adjudicate regarding matters within the legal purview of the CRC.
Still, through the introduction of the Committee on the Rights of the Child the CRC is not
completely “toothless” in the field of implementation. By being able and legally bound to publish
General Comments and holding yearly Days of General Discussion, progress and deficiencies regarding
proper implementation and improvement of children´s rights, in accordance with the legal requirements
of the CRC, the UN is able to indirectly promote proper implementation. The governments of the state
parties will usually try to maintain a democratic appearance following the Convention´s spirit, that
would be reflected on the General Comments, for purposes of internal politics and a favourable
international status.27 This way the CRC is equipped with a legal solution that takes into consideration
23

Bennouna M., La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. In: Annuaire français de droit
international, volume 35, 1989. pp. 433-445;
24
ibid.
25
ibid.
26
Schmahl S., Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf die deutsche Rechtsordnung – Eine Analyse
jüngster gesetzgeberischer und judikativer Entwicklungen, RdJB 1/2014
27
Bennouna M., La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. In: Annuaire français de droit
international, volume 35, 1989. pp. 433-445;
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the multiple difficulties of having a court similar to the ECHRC regarding adjudication on matters such
as “the good of the child”; cultural relativism and the multiple interpretations this term can have in
various legal systems internationally would have possibly rendered the CRC an object of political
discourse amongst nations within the different politico-ideological perceptions that form the
foundations of the different notions of the rule of law.28 In other words, children´s rights would have
directly become a topic of very “uncomfortable” legal but first and foremost political debates both
nationally and internationally.
The CRC manages despite of its “soft” and mostly indirect legal normative power to find its
way through and influence legal opinions on the highest echelons of international human rights law; a
very strong example remains the ECHR decisions in the cases T & V. vs the UK. Despite the fact that
the Court didn’t directly rely its decisions on the norms and terms designated by the CRC it did not
disregard the Convention, when it came to juvenile justice. In the issue at hand the Court represented
the opinion that juvenile justice even when the defendant stands trial as an adult has to be administered
according to the defendant´s capabilities. National judicial systems have to take into consideration the
position of a minor and if he or she can fathom the scope of his/her actions and actively participate in
his or her own defence, regardless of their status in a criminal procedure. This clearly indicated the will
of the ECHR to take into consideration legal standards introduced by the CRC in its respective legal
cadre.29 Furthermore, in the ECHRC´s Keegan case the Court formed a direct link with the CRC,
especially with Article 7 of the Convention, supporting its already adopted legal principle established
in Marckx (1979) with an argument based on legal positivism, since the CRC can be arguably
considered as a product of applied legal positivism in the level of international human rights law. 30
The legal normative power that the systematic and functional-teleological interpretation of the
CRC “generates” can be also seen in article 18, where the parents are designated as the primary persons
responsible to safeguard the child´s best interests; thus the wording allows the national legislator and
international courts to take into consideration yet another possible custodian of the child´s best interests,
namely the state itself. Hence, the national legislator and governmental stakeholders may be viewed as
subsidiary actors tasked with the same objective.31 This is also made evident in article 27 where again
the CRC tries to institute legal remedies whenever the parents -who remain the primary caretakers and
guardians entrusted with representing its rights according to its best interest- are unable to provide the
conditions under which the child shall exercise its right to have an adequate living standard.
1.3. The CRC as an institution with indirect effects
Through its normative power and if we take into consideration that both the contracting parties
and the addressees of international human rights law have been traditionally state actors -as legal
subjects- the Convention manages to have an effect within national legal systems. Pursuant to article
26 of the VCLT the CRC has to be upheld and introduced within the national rule of law to the best of
the state parties abilities, especially regarding the non-self-executing clauses and parts. Yet, it must not
be omitted that this has to happen according to the best abilities of the states involved, since it would
be an illusion to believe that states facing grave existential threats have the resources to administer the
best possible conditions for authorities to fulfil the subsidiary roles as per the Convention. This however
28

Mc Goldrick D., The United Nations Convention On The Rights of the Child, International Journal of Law and
the Family 5 (1991), 132-169
29
Kilkelly U., The Best of Both Worlds for Children's Rights? Interpreting the European Convention onHuman
Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly, Vol. 23, No. 2
(May, 2001), pp. 308-326
30
ibid.
31
Mc Goldrick D., The United Nations Convention On The Rights of the Child, International Journal of Law and
the Family 5 (1991), 132-169
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mustn’t be confused with a thesis that might justify a statement such as “in times of existential threat
and unsurmountable political problems human rights are a luxury enjoyed by the West”.
The CRC manages to address specific wrongdoings throughout the international community
that affect a very narrow but extremely crucial part of the planet´s population. By turning human
necessities such as basic access to education, health and sustenance that have been perceived as granted
especially after the introduction of “bulwark” international legislations such as the ICCPR , into positive
law the CRC has managed to become a milestone in the field of human rights.32 However, as in every
human rights law project the inherent vices cannot be ignored. As McGoldrick very astutely observes
experience shows that once international human rights organs are established, they tend to take on a life
of their own. In the case of the CRC the Committee is this organ and its General Comments do
occasionally manage to find their way in national legislations affecting national as well as international
jurisprudence, as we briefly mentioned above.
One of the most important legal domains the CRC can be seen as having drastic effects is the
legislation regarding prison administration and overall Correctional Law. The cases of both Germany
and Austria shall be thus expounded under the scope and in accordance with the CRC, in an effort to
examine even the indirect repercussions the Convention has upon these very important legal domains,
especially taking into consideration the broad social scope and the high intensity legal norms have on
shaping human behaviour within a controlled environment; in such an environment, both minors and
their parents are met with challenges. The national legislator is therefore called upon to find solutions
that will both serve its viewpoint on the matter of Correctional Law and not contradict the CRC, a legal
instrument which both countries are party to.
In the cases of Germany, Austria and Greece the CRC has indeed managed -even inadvertentlyto influence the position of children within the correctional system. The Austrian Law of Corrections
like many of the local German legislations on the same legal domain, since prison administration in the
German legal system is a matter of local legislative procedure, does take heed of the CRC´s approach
regarding the contact between parents and their children especially according to article 9 of the
convention. As in Germany, §74 (2) of the Law on prison administration does provide female inmates
serving their sentence in a correctional facility the right to live with their child within prison walls until
his/hers second year, unless this would be detrimental to the child´s wellbeing.33 Furthermore, if the
prison warden approves a female inmate´s demand, it is possible that she may be allowed to extent the
time period intra muros until the child reaches the age of three if the inmate´s remaining sentence
doesn’t exceed one year. The child´s interest is for the warden´s decision again a decisive factor.
Under the same conditions and bearing in mind article 9, the inmate may serve her/his sentence
under house arrest if he or she is responsible for the upbringing of minors; legal guardianship belongs
to the factors to be considered according to the demonstrative cases mentioned in §156b (1) of the Law
on prison administration. Both §74 and §156b remain true to the CRC´s stipulations in two ways;
a) by providing legal remedies for the time that a female inmate and her new-born child would
have to be separated
b) by maintaining the child´s connection to at least one of its parents in accordance with article 8
and 37 (c) e contrario.
The legal standpoint is similar if not identical in Germany, where according to legal provisions,
Correctional legislation is enforced and applied on a localised level due to constitutional reforms
and the federalist state structure. In the case of Germany, the vast majority of local legislations

32
33

ibid.
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follow the standards set by the CRC even if this occurs not directly because of the CRC´s
application in German national law.34
In Greece the situation is quite identical with Austria; according to article 13 §3 of the Code of
Corrections female inmates are allowed to maintain contact with their children intra muros. 35Especially
in cases where the female inmate lacks any other relatives and the minor isn’t older than 3 years, legal
prescriptions dictate that special spaces shall be provided for the children and their mothers. By reaching
the age of three the minor becomes either a ward of the state or any other relatives are appointed as his
legal guardians according to the decision of a competent judge. The wording of the statute allows us to
grammatically interpret it as follows; children until the age of three are to stay with their mothers within
the correctional facility, whereas minors that exceed that limit are in the care of the state at the discretion
of the judiciary. Through this interpretation that is aligned and conformed with the CRC we are able to
understand that the role of the state is secondary as per the Convention´s intentions. Familiar and
parental connections are to be maintained, unless the child´s wellbeing and its best interests can no
longer be upheld within the family unit.
In all of the cases mentioned above we may observe that the CRC has an indirect impact when
one takes into consideration not its stipulations per se but the standards they have set. Most importantly
these standards have managed to be adopted on an international level finding their way into the legal
domain of correctional law in connection with the primacy of maintaining contact between minors and
their families. If one takes into consideration that a prison environment is by definition a milieu where
a convicted felon’s freedom is vastly curtailed for the purposes of reform and rehabilitation, maintaining
the relation between female inmates and their children would seem rather secondary. The CRC therefore
manages to implement the priority of children’s rights even within this scope.
1.4. Juvenile detention and correctional law through the scope of the CRC
Another very important subject is the Convention’s implementation and interpretation when it
comes to juvenile detention, pursuant to a criminal conviction by an appropriate court. The CRC sets
again minimum standards required to protect the rights of the child within detention centres. In the
general spirit of the CRC the Convention adapts overall stipulations of international human rights law
to the needs and particularities of a minor as an inmate, in cases where juvenile delinquency leads to a
conviction. Even in that case the CRC dictates that “[…] The arrest, detention or imprisonment of a
child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the
shortest appropriate period of time […]”36. As a result the national legislator in all three national legal
systems, but especially in the German one considers imprisonment as the last resort; according to §17
(2) of the German Law on Juvenile Courts37 two other ways of sentencing supersede imprisonment;
educational and disciplinary measures are the first two options that the adjudicating judge has to
consider before resulting to a prison sentence. Even when the court has to impose a form of
imprisonment the Law on Juvenile Courts dictates that maximum sentences of the German Penal Code
are not to be considered and that the absolute maximum even for felonies that would ensue a sentence
exceeding ten years is ten years in total. However according to a grammatical as well as a teleological
interpretation this kind of sentencing is supposed to be the exception since the same statute dictates that

34

Schmahl S., Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf die deutsche Rechtsordnung – Eine Analyse
jüngster gesetzgeberischer und judikativer Entwicklungen, RdJB 1/2014
35
Ν. 2776/1999, Σωφρονιστικός Κώδικας
36
Article 37 (b) CRC
37
Jugendgerichtsgesetz(JGG)
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maximum sentence is five years.38 Hence, yet again we witness the effect that the CRC has on national
legal systems, first and foremost by setting standards to be followed.
Still, the Convention´s impact doesn’t stop there; Article 37 lit (c) clearly dictates that juvenile
inmates are to be separated from adults, unless there are reasons that serve the child´s interests. Thus,
the national federal legislator in Germany stipulates that every and any juvenile detention as a result of
a conviction has to be served in specified correctional facilities designated for that purpose.39 The
legislator tasks the state and the judiciary with the obligation that lies primarily with his/her family
regarding his/her education and upbringing. Through §90 (1) JGG the state takes on its subsidiary role
yet again throughout the juvenile´s detention with regards to the family´s objective as an incubator for
the child´s future life as an adult. In general, German law provides the court with numerous alternatives
to avoid the minor´s detention in a juvenile facility, thus indicating through a systematic interpretation
that confinement is indeed to be perceived as the last resort.
The Austrian legislator follows put by upholding the standards set by the CRC. With the Law
on Juvenile Courts40 judges and practicing lawyers are given the chance to help delinquent children to
avoid imprisonment. As in the German case priority is given to educational measures that would both
remedy the character flaws and problems the child might be experiencing, which evidently led him to
become a defendant. In multiple occasions, in order for the child to avoid imprisonment the Austrian
Law on Juvenile dictates that an appropriate parole service can organize a social conference41. The
conference shall lay down a plan that would help the child avoid confinement through measures that
would counter the problems that caused the delinquent behaviour which is in casu sanctioned by law.
This conference includes many actors from the child´s environment including his family circle. Its
purpose is even more important in cases of pretrial confinement, where pre-trial detention can be
substituted by a milder measure that would serve the same purpose but not intra muros. 42
The Austrian legislator takes also into consideration the dictum of the CRC for minimizing the
child´s time spent in correctional facilities is reflected in two ways, similar to German legislation;
a) §5 JGG takes the necessary precautions by installing lower sentences -or even forbidding
correctional confinement43- compared with the overall prison sentences that would be normally
imposed on adults according to the Austrian Penal Code.
b) §12 and §13 JGG allow the court to convict a minor without imposing a (juvenile prison)
sentence or proviso that a sentence could be imposed in the future.
Hence, like in Germany Austria adheres to the CRC both as a State Party -thus allowing the
CRC to directly influence childrens rights within the national criminal legal system- and by adopting
measures and legal remedies in accordance with the standards promoted by the Convention.
Greek law doesn’t stay far behind in that matter. According to the Greek Code of Corrections44
juvenile inmates are to be confined in specialized correctional facilities. In these facilities educational
measures are to be imposed aiming at the reform, education and rehabilitation of the juvenile delinquent.
The Greek penal code follows similar if not identical points with the German and the Austrian Laws on
Juvenile Courts; pursuant to Articles 122-127 the primacy of reform through educational, psychiatric
or similar measures is maintained. Confinement comes according to article 127 only for reasons of
special prevention, i.e. due to circumstances directly connected with the facts of the case and with
38

§18 JGG
§90 (2) JGG
40
öJugendgerichtsgesetz (JGG)
41
§29e Bewährungshilfegesetz
42
§35a JGG
43
§5 Z. 5 JGG
44
Article 12, §1-4
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character flaws of the convicted minor that led him to commit the crime he/she has been accused of. In
other words, the court has to view confinement as a last resort in cases where the defendant´s criminal
behaviour cannot be thwarted if he/she remains outside of a specialized correctional facility. It has to
be underlined however that imprisonment is applicable only under the objective condition that the
person convicted has reached puberty.45 Contrary to Austrian law, the Greek legislator doesn’t provide
the court with the option to completely avoid any minimum sentence as in § 5 JGG; Article 54 of the
Penal Code dictates that confinement in a specialized juvenile correctional facility shall be at least six
months (minimum sentence) but in the cases where legal statutes prescribe life in prison, maximum
sentence shall not exceed ten years in total.
Although, a minimum sentence is seemingly incompatible with the CRC, Greek legislation
seems to take heed of the Conventions dictum and abolish life sentences for children, thus remaining
true to the CRC´s spirit. This doesn’t mean that there aren’t legal remedies where the minor can
completely criminal charges; according to Article 45a Code of Criminal Procedure, the state prosecutor
is allowed to not prosecute in misdemeanours, unless there are reasons of special prevention, applicable
for the defendant. As a result, it is in his prosecutorial “discretion” to decide if he/she is to bring charges
or not, whereas in the Austrian case minors avoiding confinement are primarily dependant on decisions
during or post-trial and not pre-trial as in the Greek case.46
1.5. Conclusions, Remarks
The Convention on the Rights of the Child has been a pioneering instrument of international
law, aimed to both improve and directly implement the rights of children. In this contribution we
presented the legal influence has had on a very sensitive matter; how children and minors are treated
according to criminal and penal prescriptions. Children can be affected in two ways through criminal
law, either as defendants themselves or as family members of adult inmates serving a sentence. In both
cases the CRC has managed through the cultivation of international standards based upon “tailor-made”
international human rights law to introduce new viewpoints regarding the status of children within the
scope of criminal procedure and correctional law.
Despite the fact that the problems and shortcomings of the international community when it
comes to implementation of international human rights law are vast and numerous, the CRC manages
to have a tangible effect on children and minors at least in some parts of the world. By putting forward
the best interest of the child, national legislators saw both the opportunity and the contractual obligation
to act through reforms in their criminal justice systems. In the cases presented here, where all of the
states are also State Parties one can indeed observe that there is indeed substantial progress, especially
regarding legal approaches and enforcement when children are passively affected. A differentiation
between direct and indirect influences in the case of correctional law -i.e. children as defendants or as
children of adult inmates- is rather redundant; the minor is directly affected regardless if he/she is being
confined or if he spends time with a parent in confinement according to correctional laws.
In this regard, there still is much work to be done to adhere even more to the spirit of the
Convention and completely remove if possible juvenile delinquency from penal statutes and laws of
criminal procedure. This seems to be also represented by the national legislator, who considers
confinement in all three cases as the last resort and provides the judiciary with numerous alternatives.
These alternatives should ultimately become the only form of sentencing, since the overall point of
imprisonment is rehabilitation in an environment of confinement that serves the dual purpose of
45

Art. 127 §1, Greek Penal Code
It has to mentioned however that the measure of a PPD is very popular on the prosecutorial level. The Law
on Juvenile Courts, adapts the overall stipulations in the Austrian Code of Criminal Procedure on the realities
and conditions of a minor (§8 öJGG)
46
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sanctioning illegal behaviour while dealing with character flaws of the individual that have brought him
to this position. It is thus even more important to adhere to this principle of rehabilitation, since in the
eyes of the law -in almost every legal domain- minors are entitled to special treatment for a very good
reason.
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Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της νομικής επιστήμης και των
δημοσίων θεσμών»
Ελένη Γεώργαρου
Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την Εξωϊδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων

Οι νομοθετικές διατάξεις στο ελληνικό δίκαιο για της θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας ως
εξωιδρυματικών και αποϊδρυματικών μέτρων κοινωνικής προστασίας των παιδιών : Αιτιολόγηση
θέσπισης – Στόχευση – Εφαρμογή
Νομοθεσία
Η Ελλάδα αποτελεί μια από της χώρες – σε εξαίρεση των προνοιακά ανεπτυγμένων χωρών
διεθνώς- η οποία διατηρεί σχεδόν αποκλειστικά, ως προνοιακό μέτρο φροντίδας παιδιών που δεν έχουν
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οικογένεια ή απομακρύνονται από αυτήν για την προστασία της, την τοποθέτηση σε ιδρύματα
«κλειστής» φροντίδας. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί από τη γέννησή του ακόμη, όταν εγκαταλειφθεί ή
κατά τη διάρκεια της νηπιακής ή παιδικής του ηλικίας, ως θύμα κακοποίησης ή παραμέλησης ή
απώλειας των γονέων του και εφόσον δεν υπάρχουν στο περιβάλλον του κατάλληλα συγγενικά
πρόσωπα να αναλάβουν τη φροντίδα του, θα οδηγηθεί σε ίδρυμα όπου θα παραμείνει κατά μέσο όρο
επτά χρόνια. Η διάρκεια παραμονής του παιδιού σε ένα ίδρυμα εξαρτάται από την ηλικία κατά την
οποία εισέρχεται στο προνοιακό σύστημα – είναι μικρότερα εάν το παιδί είναι βρέφος και υγιές, οπότε
υιοθετείται σε διάστημα 1-2 ετών και αυξάνεται φτάνοντας μέχρι την ολοκλήρωση της ανήλικης ζωής
του, όσο η ηλικία του παιδιού αυξάνεται, με συνηθισμένο παράδειγμα παιδί να εισάγεται σε ίδρυμα
στην ηλικία των 4-5 ετών και να αποχωρεί από αυτό κατά την ενηλικίωσή του. Της στη χώρα της
υπάρχει το παράδοξο και ελπιδοφόρο συγχρόνως, η κοινωνία, οι πολίτες να εκδηλώνουν τεράστια
επιθυμία συμμετοχής σε προγράμματα αναδοχής και υιοθεσίας παιδιών – αυτών που στη γλώσσα της
κοινωνικής πρόνοιας ονομάζονται «θυματοποιημένα»- και μάλιστα όσον αφορά στην αναδοχή χωρίς
καν να εισπράττουν ως ανάδοχοι γονείς την οικονομική ενίσχυση του αναδεχόμενου παιδιού, δηλαδή
να μεγαλώνουν ένα «ξένο» παιδί με δικά της οικονομικά μέσα, θέτοντας τον εαυτό της και μάλιστα
δωρεάν, στην υπηρεσία του δημόσιου προνοιακού συστήματος. Γνωρίζουμε, της, πως η Ελλάδα είναι
από της ευρωπαϊκές εκείνες χώρες που παρουσιάζει πολύ μικρή γεννητικότητα – 1,3 παιδιά ανά
γυναίκα- και το παιδί στην ελληνική κοινωνία είναι ένα όν πολύτιμο, για το οποίο πολύ άνθρωποι
καταβάλλουν υπέρμετρες και ιδιαίτερα ψυχοφθόρες και χρονοβόρες προσπάθειες καταβάλλοντας
μεγάλα χρηματικά ποσά σε προσπάθειες τεχνητής γονιμοποίησης, προκειμένου να γίνουν γονείς.
Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας, της αναφέραμε,
υπάρχουν χιλιάδες παιδιά κάθε ηλικίας που εάν το σύστημα ήταν πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό και
με ενιαία ιδεολογική άποψη ότι το συμφέρον των παιδιών είναι να μεγαλώνουν σε οικογενειακό
πλαίσιο και όχι σε ίδρυμα – παρά της αμέτρητες επιστημονικές μελέτες και τα πορίσματά της για την
επίπτωση της ιδρυματικής φροντίδας της ανήλικους –, θα είχαν στην πλειονότητά της τηςκατασταθεί
σε οικογένειες, που θα αποτελούςαν το υποστηρικτικό πλαίσιο του παιδιού ακόμη και μετά την
ενηλικίωσή του.
Σε όλο αυτό το ασύμβατο σχήμα, η νομοθεσία όχι μόνο στη θέσπιση αλλά και στην εφαρμογή
της έχει τον σημαντικότερο ρόλο και ακολουθεί η οργάνωση των δικαστικών και κοινωνικών
υπηρεσιών ώστε να έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να συμπλέξουν με ασφάλεια για το παιδί
της δύο αυτές συνισταμένες του προνοιακού συστήματος: Οικογένειες και παιδιά. Αυτό της δεν
συμβαίνει και της δούμε γιατί.
Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο θεσμός της αναδοχής άρχισε να εφαρμόζεται από τα τέλη
ου
του 19 αιώνα και συστηματικά από της αρχές του 20ου αιώνα μόλις το 1992 ψηφίστηκε νόμος – ο
2082- ο οποίος όρισε για πρώτη φορά την έννοια της ανάδοχης οικογένειες. Ο νόμος της ψηφίστηκε
κάτω από την πίεση της δέσμευσης που είχε η Ελλάδα ως συμβαλλόμενο κράτος, στη Διεθνή Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. που ψηφίστηκε το 1990 στη Νέα Υόρκη και κυρώθηκε από
την Ελλάδα, ως εσωτερικό νομοθέτημα με αυξημένη τυπική ισχύ, σύμφωνα με το Σύνταγμα, με το ν.
2101/1992. Η ΔΣΔΠ απευθύνει –μεταξύ άλλων- συστάσεις στα συμβαλλόμενα κράτη να προβλέπουν
για τα παιδιά που στερούνται την οικογένειά της, μια εναλλακτική επιμέλεια με τη μορφή της
τοποθέτησης σε μια οικογένεια, της KAFALAH του ισλαμικού δικαίου, της υιοθεσίας και μόνο σε
περίπτωση ανάγκης τη τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο ίδρυμα. Στη συνέχεια με το Προεδρικό
Διάταγμα 337/1993 καθορίστηκαν με λεπτομέρειες οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση
παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες. Το νομοθέτημα αυτό αποτέλεσε ένα πλήρες και άρτιο κείμενο που
θα μπορούσε να είχε λύσει με συστηματικό τρόπο το πρόβλημα των παιδιών στο προνοιακό σύστημα.
Κυρίως γιατί συμπεριέλαβε της διατάξεις του ρυθμίσεις για όλους του φορείς κρατικούς και
ιδιωτικούς, που εμπλέκονταν στο σύστημα κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων. Της δικαστικές και
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δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, της προνοιακούς φορείς που με εμπειρία και τεχνογνωσία μπορούσαν
να ενεργήσουν με ασφάλεια για τη σύσταση και εποπτεία της αναδοχής και τα ιδρύματα παιδικής
προστασίας δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου , στα οποία επέβαλε υποχρεωτικά να προχωρήσουν στην
απογραφή των παιδιών που ζούσαν σ΄αυτά και να υλοποιήσουν σε συνεργασία με της αρμόδιες
δημόσιες υπηρεσίες προγράμματα αποϊδρυματοποίησης είτε με το θεσμό της αναδοχής είτε της
υιοθεσίας. Στο σημείο αυτό, εμφανίζεται μια τεράστια παραδοξότητα που σχετίζεται με την έλλειψη
προτεραιότητας και σημασίας που το κράτος έδινε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά.
Η συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία ίσχυε μέχρι το 2009, ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ με ευθύνη
του Κράτους που δεν επέβαλε την εφαρμογή της και των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας που δεν
συμμορφώθηκαν στη νομιμότητα, με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας
και κάθε άλλο παρά συνέβαλε στην ευημερία των παιδιών.
Με το νόμο 2447/1996 για πρώτη φορά εισάγεται στον ελληνικό αστικό κώδικα κεφάλαιο για
την αναδοχή ανηλίκων και τροποποιείται η νομοθεσία για την γονική μέριμνα και επιμέλεια, ενώ
προτάσσεται και επιβάλλεται στο δικαστήριο όταν αφαιρεί την επιμέλεια από της φυσικούς γονείς της
παιδιού, να αναζητά πρώτα κατάλληλη ανάδοχη οικογένεια και μόνο εάν αυτή δεν ευρίσκεται να
τοποθετεί το παιδί σε κατάλληλο ίδρυμα (άρθρα 1532 και 1533 ΑΚ) Ωστόσο της είπαμε και παρά την
αλλαγή του αστικού κώδικα της τον εκσυχρονισμό του, από το 1996 και εφεξής η εξωιδρυματική και
αποιδρυματική πολιτική για τα παιδιά δεν εφαρμόζεται παρά μόνο από ελάχιστα κρατικά ιδρύματα της
Αττικής, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί βαθύ σκότος στην κοινωνική πολιτική για το παιδί.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, υπάρχει διάχυτη στην ελληνική κοινωνία η εσφαλμένη άποψη, την
οποία δεν διαψεύδει το κράτος, ότι τα ιδρύματα παιδικής προστασίας δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν
να διενεργούν προγράμματα αναδοχής και υιοθεσίας ανηλίκων – ακριβώς αντίθετα από την
νομοθετική πραγματικότητα – και παιδιά θύματα κακοποίησης, παραμέλησης ή εγκατάλειψης που
εξαρχής προέκυπτε ότι δεν έχουν ή δεν θα επιστρέψουν στο φυσικό οικογενειακό της περιβάλλον,
παρέμεναν και παραμένουν εσώκλειστα στο ίδρυμα επί 10 και πλέον χρόνια χωρίς να έχουν ποτέ την
ευκαιρία να γνωρίσουν τον υγιή οικογενειακό τρόπο ζωής και παρά την τεράστιο ενδιαφέρον από την
πλευρά της κοινότητας να συμμετάσχει στην κοινωνική φροντίδα των παιδιών.
Δεκατρία χρόνια μετά ψηφίζεται ειδικό εφαρμοστικό νομοθέτημα το Π.Δ. 86/2009 για την
“Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων”. Το νομοθέτημα αυτό – το οποίο
ισχύει μέχρι σήμερα- της και το τελευταίο που ακολούθησε και είναι ο πρόσφατος νόμος 4538/2018
που ακόμη δεν ισχύει, προβλέπει μια σειρά τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής, χωρίς της να έχει καμιά
εφαρμοστική φιλοσοφία και μεθοδολογία, χωρίς να προωθεί με συγκεκριμένο τρόπο την συνεργασία
και δικτύωση των υπηρεσιών που συμπράττουν για την εφαρμογή των εξωιδρυματικών θεσμών
(δικαστικών, νομικών, κοινωνικών), χωρίς να προωθεί μια πρακτική μεθοδολογία, στηριζόμενη στην
εκπαίδευση και την τεχνογνωσία των επαγγελματιών και κυρίως χωρίς να υποχρεώνει τα ιδρύματα
παιδικής προστασίας, της τα οποία συνεχίζουν σχεδόν αποκλειστικά να κατευθύνονται τα παιδιά ακόμη
και εάν είναι βρέφη ή νήπια, να υλοποιούν εάν έχουν την αρμοδιότητα ή συμπράττουν με της δημόσιες
υπηρεσίες στην υλοποίηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας. Υφίσταται συνεπώς σήμερα ένα
νομοθετικό καθεστώς που δημιουργεί τεράστιες λίστες υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων, χωρίς
να μπορεί να διασφαλίσει αντίστοιχα ότι παιδιά που έχουν ανάγκη την οικογενειακή αποκατάσταση θα
κατευθυνθούν της ανάδοχες οικογένειες με διαφανή τρόπο ανταποκρινόμενο της ανάγκες του κάθε
παιδιού. ΄Αρα και σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστούν ευρύτερα οι
θεσμοί κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων μέσω της οικογενειακής της αποκατάστασης, ενώ οι
σπάνιες εξαιρέσεις που τα παιδιά τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες γίνονται αποσπασματικά και
αρκετά αυτοσχεδιαστικά από επιμέρους υπηρεσίες.
Παρατηρείται αντίθετα, μέχρι σήμερα, ότι παρά την ισχύ της Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού και της εθνικής νομοθεσίας που προβλέπει την εξωιδρυματική και
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αποϊδρυματική φροντίδα των ανηλίκων από το 1993, όχι μόνο δεν επικράτησε ως κυρίαρχη μορφή
παιδικής προστασίας η οικογενειακή φροντίδα μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας, με αντίστοιχο
περιορισμό της ιδρυματικής φροντίδας, αλλά αυξήθηκαν ή επεκτάθηκαν πολύ περισσότερο οι δομές
κλειστής περίθαλψης ανηλίκων ενώ δεν επιβλήθηκε ποτέ με ευθύνη κυρίως του κράτους η πολιτική
της αποϊδρυματοποίησης και της εξωιδρυματικής φροντίδας παιδιών, δεν προσαρμόστηκαν ποτέ οι
καταστατικές διατάξεις των ιδιωτικών ιδρυμάτων παιδικής προστασίας στην υπάρχουσα νομοθεσία για
την αποϊδρυματοποίηση (κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα) και συνέχισαν να λειτουργούν σύμφωνα με
της δικούς της κανονισμούς και παιδαγωγικά πρότυπα χωρίς να ελέγχονται από το κράτος για την
ποιότητα και αποτελεσματικότητά της ακόμη και εάν οι καταστατικές διατάξεις της έχουν θεσπιστεί
πριν από 40, 50 ή 100 χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο το οποίο και μέχρι σήμερα συνεχίζεται με παραδοξότητα,
τα ιδρύματα τα οποία παραβιάζουν την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την προτεινόμενη
ως καταλληλότερη οικογενειακή φροντίδα των ανηλίκων μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας, αφού
δεν προσαρμόζονται της επιταγές της, να χρηματοδοτούνται από το Κράτος, από μεγάλους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς , να δέχονται χορηγίες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
από μεγάλες εταιρείες και να συνεχίζουν μια πολιτική για την προστασία του παιδιού που κρίνεται
παρωχημένη και ακατάλληλη. Σχετικά έχουν καταγραφεί το 2009, σε μελέτης Επιτροπής Ευρωπαίων
Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από τη ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας
, της οι συνέπειες της ιδρυματικής φροντίδας σε ανήλικους, αυξανόμενες σε βαρύτητα όσο μικρότερο
είναι το παιδί που εισέρχεται στο ιδρυματικό προνοιακό σύστημα – πολύ χειρότερα από τη γέννησή
του – και όσο περισσότερο παραμένει σε αυτό.
Μία άλλη παραδοξότητα, που ελλοχεύει κινδύνους για τα παιδιά και την προσδοκώμενη
ευημερία της μέσω του υποτιθέμενου συστήματος παιδικής προστασίας , είναι το γεγονός ότι με ευθύνη
του κράτους κανένα ίδρυμα παιδικής προστασίας δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, με θεσπισμένες
προδιαγραφές καταλληλότητας, δεν υπάρχουν άδειες λειτουργίας των ιδρυμάτων και παράμετροι
αξιολόγησής της, ώστε το κάθε ίδρυμα, που αναλαμβάνει τη φροντίδα παιδιών που το κράτος
παραπέμπει σε αυτά, να λειτουργεί με όποιον τρόπο θεωρεί σωστό κατά της καταστατικές αλλά μη
ελεγχόμενες και εγκεκριμένες από δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας παιδιού, διατάξεις. Τα
περισσότερα λοιπόν αυτά και όλα τα εκκλησιαστικά από όσο γνωρίζουμε, δεν συμπεριλαμβάνουν της
σκοπούς της την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Η κατάσταση, από την άποψη της προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών επιβαρύνεται από το γεγονός ότι η κρατική εποπτεία των ιδρυμάτων παιδικής
προστασίας ιδιωτικού δικαίου είναι επιφανειακή και γραφειοκρατική, ποτέ δεν ακούγεται η άποψη και
η γνώμη των παιδιών που διαμένουν της δομές παιδικής προστασίας, γεγονός που εν μέρει έχει την
εξήγησή του καθώς οι ελεγκτικές αρχές στερούνται παραμέτρων βάσει των οποίων θα κρίνουν την
καταλληλότητα λειτουργίας της φορέα παιδικής προστασίας.
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε, ότι η ελληνική νομοθεσία έχει κανόνες δικαίου τόσο σε
επίπεδο αρχής όσο και σε επίπεδο εφαρμογής που καλύπτουν της εξωιδρυματικούς θεσμούς παιδικής
προστασίας, οι οποίοι της παρουσιάζουν αδυναμία εφαρμογής είτε γιατί είναι εσφαλμένα και
πλημμελώς διατυπωμένοι είτε γιατί δεν δημιουργήθηκε ποτέ η κουλτούρα επιδίωξης και εφαρμογής
της εξωιδρυματικού πλαισίου για τα παιδιά που εισέρχονται στο κοινωνικό σύστημα. Τόσο ο Αστικός
Κώδικας και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας όσο και οι ειδικότεροι νόμοι και διατάγματα, της δίνουν
το θεωρητικό υπόβαθρο να εργαστούμε στην κατεύθυνση της αποϊδρυματοποίησης αλλά δεν της
δίνουν τα μέσα και τα εργαλεία. Η εξαίρεση δε από τη νομοθεσία της υποχρεωτικότητας των
ιδρυμάτων να συμμετέχουν σε αυτήν, σε συνεργασία με της κρατικές υπηρεσίες, καθυστερεί αν δεν
καθιστά δυνατή την εξέλιξη των θεσμών της οικογενειακής φροντίδας των παιδιών.
Το 2012 η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη – Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού»
συνέταξε και κατέθεσε στα αρμόδια υπουργεία την έκθεσή του για την «Οργάνωση και λειτουργία του
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θεσμού της αναδοχής ανηλίκων” στην οποία διαπιστώνει ότι “ο ρόλος του θεσμού της αναδοχής στο
σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα της παραμένει υποβαθμισμένος και περιθωριοποιημένος, το
φάσμα εφαρμογής του εξαιρετικά περιορισμένο και οι διαδικασίες υλοποίησής του σε της περιπτώσεις
δύσκαμπτες και χρονοβόρες. Σε γενικές γραμμές, η αναδοχή εφαρμόζεται σε μικρή κλίμακα, ή
συγκυριακά ενώ συνήθως αντιμετωπίζεται ως δευτερογενές παράγωγο της ιδρυματικής φροντίδας,
όσον αφορά τα προστατευόμενα παιδιά ορισμένων ιδρυμάτων παιδικής προστασίας και όχι ως
προτιμητέα επιλογή για κάθε παιδί που χρειάζεται να απομακρυνθεί από το οικογενειακό του
περιβάλλον, της επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού, οι συστάσεις διεθνών
οργανισμών και η ομόφωνη εκτίμηση των ειδικών στον χώρο της παιδικής προστασίας διεθνώς».
Προτείνει δε και μια σειρά μέτρων ώστε να εκλείψει η δυσπραγία αυτή και να εφαρμοστούν οι
εξωιδρυματικές πολιτικές για το παιδί. Με αντίστοιχη έκθεσή του το 2015, ο της φορέας με θέμα «Τα
δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα» κατέληξε στη διαπίστωση μιας σειράς παραβιάσεων
των δικαιωμάτων των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα, χωρίς το κράτος να λάβει καμιά μέριμνα
αντιμετώπισης του φαινομένου, μέχρι σήμερα.

Αιτιολόγηση της θέσπισής κανόνων για της εξωιδρυματικούς θεσμούς
Είναι προφανές θεωρούμε ότι θέσπιση κανόνων δικαίου τόσο για τη λειτουργία των ιδρυμάτων
όσο και των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας είναι απολύτως αναγκαίοι :1. Για τη προστασία
των δικαιωμάτων των παιδιών που τοποθετούνται σε ανάδοχες και θετές οικογένειες 2. Για τη ρύθμιση
των σχέσεων που είναι πολύπλοκες και πολύπλευρες καθώς συμμετέχουν σ΄αυτές το παιδί σε αναδοχή,
οι ανάδοχοι γονείς, οι φυσικοί γονείς εάν υπάρχουν, η δικαστική αρχή, η κοινωνική υπηρεσία
υλοποίησης και εποπτείας της αναδοχής και η κρατική υπηρεσία χρηματοδότησης όσο αφορά στην
αναδοχή, οι ασφαλιστικοί φορείς. ΄Της αυτά τα μέρη πρέπει να έχουν ένα σαφές και εύληπτο πλαίσιο
λειτουργίας που να οδηγεί συνολικά στην προστασία του συμφέροντος του παιδιού.
Στόχευση της θέσπισης κανόνων για το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας
Η εθνική νομοθεσία ειδικά για το θεσμό της αναδοχής, θεσπίζεται αρχικά προς το σκοπό της
προσαρμογής της εσωτερικής έννομης τάξης στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του
Ο.Η.Ε.. ΄Ισως και να μην είχε θεσπιστεί εάν δεν υπήρχε η Διεθνής Σύμβαση.
Οι υφιστάμενοι κανόνες δικαίου στοχεύουν σήμερα:
1.Στη ρητή αναγνώριση από το κρατικό προνοιακό σύστημα, της σπουδαιότητας και αναγκαιότητας
να εφαρμοστούν οι θεσμοί της αναδοχής και της υιοθεσίας για τα παιδιά που εντάσσονται στο σύστημα
κοινωνικής φροντίδας, κατά προτεραιότητα, σε σχέση με την ιδρυματική φροντίδα.
2. Στη γνωστοποίηση κανόνων στην κοινότητα, βάσει των οποίων υλοποιείται η αναδοχή και η
υιοθεσία, με σαφείς και συγκεκριμένους κανόνες που συμβάλουν στη διαφάνεια, την κοινωνική ειρήνη
και στο αίσθημα δικαίου των πολιτών.
3.Στην αναγνώριση της σπουδαιότητας της οργάνωσης ατομικού σχεδίου για τη ζωή του κάθε παιδιού
αμέσως μόλις εντάσσεται στο προνοιακό σύστημα και επισήμανσης ότι ο θεσμός της αναδοχής δεν
μπορεί να έχει παρά μεταβατικό χαρακτήρα στη ζωή ενός παιδιού – εκτός κάποιων εξαιρέσεων - καθώς
το συμφέρον του παιδιού απαιτεί ασφάλεια, μονιμότητα, σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς με
ενήλικα πρόσωπα στο πρότυπο των γονέων και συναισθηματική υποστήριξη και πλαισίωση ακόμη και
μετά την ενηλικίωση.
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4. Στην εκδήλωση της βούλησης του κράτους και στην πεποίθησή του ότι τελικά η ευημερία του
παιδιού μέσα στο προνοιακό σύστημα είναι συνυφασμένη με την οικογενειακή του αποκατάσταση η
οποία, εφόσον δεν μπορεί να είναι στη φυσική του οικογένεια , μπορεί να είναι σε ανάδοχη ή θετή
οικογένεια και όχι σε ίδρυμα.
Είναι σε θέση τελικά να συμβάλει στην ευημερία των παιδιών η υφιστάμενη νομοθεσία για τους
θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας;
Φαίνεται πως η υφιστάμενη νομοθεσία δεν είναι επαρκής να οδηγήσει στην ευημερία του
παιδιού μέσω της οικογενειακής του αποκατάστασης, για τους παρακάτω λόγους:
1. Η νομοθεσία ακόμη και εάν είναι πλήρης και σαφής χρειάζεται τους εφαρμοστές της, δηλαδή
τη βούληση του κράτους να υλοποιήσει όσα νομοθετεί, κάτι που στην Ελλάδα δεν είναι
αυτονόητο.
2. Η υφιστάμενη νομοθεσία ακόμη και αυτή που ψηφίστηκε μόλις τον Μάιο του 2018, με το
νόμο 4538 και τίτλο «Μέτρα προώθησης των θεσμών για την αναδοχή και την υιοθεσία» δεν
είναι επαρκής, ούτε σαφής, ούτε πλήρης ώστε να μπορεί να βάλει σε τάξη το χαοτικό καθεστώς
που εν μέρει η ίδια δημιούργησε, καθώς δεν διαμορφώθηκαν κατά προτεραιότητα οι υποδομές
που θα καθιστούσαν δυνατή την εφαρμογή της (επιμόρφωση και εκπαίδευση κοινωνικών
επιστημόνων, νομικών συμπαραστατών, δικαστικών αρχών, διοικήσεων των ιδρυμάτων
παιδικής προστασίας).
3. Η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για την λειτουργία των φορέων παιδικής προστασίας
ιδιωτικού δικαίου (ιδρυμάτων) αποτρέπει την εφαρμογή των αποϊδρυματικών θεσμών καθώς
δεν επιβάλλει τη συμμετοχή των φορέων αυτών στην ξωιδρυματική πολιτική του κράτους.
4. Η έλλειψη μεθοδολογικού εργαλείου, δικτύωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και συντονιστικού
οργάνου σε τοπικό και όχι σε εθνικό επίπεδο που ούτως ή άλλως είναι αναποτελεσματικό (
όπως Εθνικό Συμβούλιο για την αναδοχή και την υιοθεσία στην Αθήνα) αναστέλει και
αποτρέπει την εφαρμογή των θεσμών αποϊδρυματοποίησης στην υπόλοιπη χώρα πλην της
Αθήνας.
5. Η μη δημιουργία παρά τις προβλέψεις κοινωνικών υπηρεσιών των δικαστηρίων εμποδίζει την
άμεση και ταχεία διευθέτηση των θεμάτων των παιδιών σε κίνδυνο.
6. Η έλλειψη πρόβλεψης για τη συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων παιδικής προστασίας στα
προγράμματα αποϊδρυματοποίησης και η αποσύνδεση της ποιοτικής αξιολόγησης του έργου
τους από την προσαρμογή τους στην υφιστάμενη νομοθεσία, καθιστά σχεδόν αδύνατη την
εφαρμογή των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας καθώς τα ιδρύματα είναι αυτά που
χειρίζονται τις υποθέσεις του μεγαλύτερου αριθμού παιδιών ενταγμένων στο προνοιακό
σύστημα.
Σήμερα στην Ελλάδα, με βάση έρευνα του Κέντρου Ερευνών «Ρίζες» (2014) περίπου 2.850
παιδιά διαβιώνουν σε ιδρύματα κάθε τύπου, χωρίς να είναι γνωστά στο κράτος, οι ηλικίες τους, η
οικογενειακή τους κατάσταση, η προοπτική τους να γυρίσουν στην οικογένειά τους ή να ζήσουν στο
ίδρυμα μέχρι την ενηλικίωσή τους, ο τρόπος ανατροφής τους, η τήρηση των δικαιωμάτων τους όπως
ορίζεται από τη ΔΣΔΠ, η υποστήριξη των φυσικών οικογενειών από κοινωνικές υπηρεσίες με στόχο να
αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού τους, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η κατάσταση της ψυχικής και
σωματικής τους υγείας και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία παραμένουν άγνωστα ακόμη και από τις
υπηρεσίες εποπτείας. Όχι, η ευημερία και η υγεία των απροστάτευτων παιδιών δεν μπορούμε να
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

97

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
ισχυριστούμε σήμερα ότι προάγεται, αντίθετα γνωρίζουμε κατά προσέγγιση ότι μόνο ένα ποσοστό
περίπου 5%-7% των παιδιών που εισέρχονται στο προνοιακό σύστημα (έκθεση Συνηγόρου του Παιδιού
2015) κατευθύνονται στην οικογενειακή φροντίδα με συνέπεια την υστέρηση στην φυσιολογική
ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών. Συνεπώς πρέπει να προχωρήσουμε σε
επιπλέον νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις για να επιτύχουμε το στόχο της βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στο προνοιακό σύστημα.

Οικονομική Ανάπτυξη και Ευημερία: Ανθρωπισμός, Αλληλεγγύη
και Εθελοντισμός»
Αργύρης Μάντης
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συγγραφέας, μέλος εθελοντικών οργανώσεων

Aνθρωπισμός
Ο ανθρωπισμός έχει την ιστορική του αφετηρία στα χρόνια της Αναγέννησης ως ένα καθαρά
πνευματικό κίνημα, με κύριο χαρακτηριστικό του τη μελέτη του αρχαίου κλασικού κόσμου και των
αξιών του. Ως παιδευτικό σύστημα, ο ανθρωπισμός αποβλέπει στη διαμόρφωση του ολόπλευρα
καλλιεργημένου ανθρώπου, στην ανάπτυξη των σωματικών, πνευματικών, ηθικών και
κοινωνικοπολιτικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του. Σε ατομικό επίπεδο, το ιδεώδες του
ανθρωπισμού είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει αναπτύξει αρμονικά το σώμα, την ψυχή
και το πνεύμα σε μια ενότητα. Γι' αυτό και το ιδανικό του ανθρωπισμού είναι η διαμόρφωση ανθρώπων
με δυνατό και υγιές σώμα, διεισδυτικό και ευρύ πνεύμα, ισχυρή θέληση και ηθική ακεραιότητα. Σε
συλλογικό επίπεδο, ο ανθρωπισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση ευοίωνων συνθηκών για την
ολοκλήρωση και την ανάπτυξη του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Γι' αυτό και προωθεί αξίες που
προάγουν την κοινωνική ευημερία και ευρυθμία όπως π.χ. Αλληλεγγύη, Συλλογικότητα, Δικαιοσύνη
Διάλογος, Ισότητα, Συνεργασία, Ελευθερία, Αξιοκρατία, Ειρήνη, Συμμετοχή στα κοινά κ.λ.π.
Αλληλεγύη
Η λέξη αλληλεγγύη είναι σύνθετη από τη γενική της αλληλοπαθητικής αντωνυμίας ἀλλήλων
και το ουσιαστικό ἐγγύη, δηλαδή την εγγύηση. Η εγγύηση συνδέεται με τη λέξη *γύη που σημαίνει
χέρι, παλάμη και έτσι αλληλεγγύη είναι κυριολεκτικά το να προσφέρεις χέρι βοηθείας σε όποιον το έχει
ανάγκη. Η Αλληλεγγύη είναι η γνησιότερη μορφή του υπαρκτού Ανθρωπισμού, καθώς αποτελεί την
απόδειξη της υλικής, ψυχικής και πνευματικής ενότητας, συνεργασίας και συμπαράστασης μεταξύ των
ανθρώπων, πέρα από φυλετικές, θρησκευτικές, οικονομικές, πολιτικές ή άλλες διαφορές. Η
Αλληλεγγύη σχετίζεται με έννοιες όπως η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια και στηρίζεται στο
αίσθημα ενότητας μεταξύ ατόμων που τους συνδέουν κοινά συμφέροντα, στόχοι ή κίνδυνοι. Σε καιρούς
κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, σε καιρούς επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτήσεις, η
αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση επιβίωσης της πληττόμενης κοινωνίας και μοναδική σανίδα σωτηρίας
στις κρίσιμες αυτές στιγμές της ζωής του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Εθελοντισμός
Ο όρος «Εθελοντισμός» αναφέρεται γενικά στην ηθελημένη πράξη για κάποιο κοινωφελή
σκοπό χωρίς υλικό ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει
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ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.
Ο Εθελοντισμός είναι ευρεία έννοια. μπορεί να περιλαμβάνει σταθερές και επαναλαμβανόμενες
δράσεις μέσα από συγκροτημένα προγράμματα ή οργανώσεις ως «επίσημος Εθελοντισμός». Άλλα
και προσωπικές, πρόσκαιρες και μοναδικές δράσεις ως «ανεπίσημος Εθελοντισμός». Στην σύγχρονη
εποχή ο Εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοχεύει στο συλλογικό όφελος και
στη συμμετοχή στα κοινά και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργούν η αδυναμία του
κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς. Ο Εθελοντισμός δεν είναι απλώς ένας όρος, είναι μια
πολυμορφική διαδικασία και στάση ζωής, καθώς επιδρά εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα,
αφορά όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, προάγει την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη
και συνοχή.
Παραδείγμα εθελοντικής δράσης για μαθητές:Νοιαζομαι και Δρώ
Σελίδα προγράμματος :https://noiazomaikaidrw.gr/ethelontismos/
Το Νοιάζομαι και Δρω είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιούν το Μη
Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός (www.desmos.org) και το Ίδρυμα Λαμπράκη (www.lrf.gr), με στόχο
την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, καθώς και την ενίσχυση μιας στάσης ζωής του
ενεργού πολίτη στους μαθητές. Όραμα: μέσα από το πρόγραμμα, να φτιάξουμε μια κοινωνία που το
«εμείς» είναι σημαντικότερο από το «εγώ»! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την
υλοποίηση βιωματικών δράσεων στα σχολεία από εκπαιδευτικούς και μαθητές και στηρίζει τις δράσεις
αυτές, μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια, πλήρες παιδαγωγικό πλαίσιο με εκπαιδευτικό υλικό και
συνεχή δια ζώσης και εξ αποστάσεως υποστήριξη. Το «Νοιάζομαι και Δρω» είναι εφαρμόσιμο σε όλο
το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης και έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 που υλοποιείται το πρόγραμμα συμμετέχουν 367
διαφορετικά σχολεία. Στο «Νοιάζομαι και Δρω» έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα 2.000 εκπαιδευτικοί
και 38.400 μαθητές. Στις δράσεις των σχολείων έχουν λάβει μέρος η πλειονότητα των γονέων καθώς
και περίπου 1.600 διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του
Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της
Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα Νοιάζομαι
και Δρω στηρίζεται πάνω στις έννοιες της Αλλυλεγύης και του Εθελοντισμόυ ενώ περιλαμβάνει και
έννοιες όπως: φιλανθρωπία , Αγαθοεργία, Ενεργός πολίτης κ.λ.π.
Συμπεράσματα
Ο Εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής που ενστερνίζεται τις ιδιαίτερες αξίες, όπως είναι η
αλληλεγγύη, η κοινωνική συμμετοχή και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ο εθελοντισμός στην κοινωνία της
μεγάλης κρίσης, των πολλαπλών αδιέξοδων και της άμβλυνσης των ηθικών φραγμών, όπου οι ανάγκες
επιβίωσης των ανθρώπων τους οδηγούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις και ενέργειες, το κίνημα αυτό
αποτελεί μία δύναμη ελπίδας για την επίλυση προβλημάτων. Η οργανωμένη δράση των εθελοντικών
σωματείων, οριοθετεί τον τρίτο πυλώνα της οικονομίας, παρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες
αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπου το
κράτος αδυνατεί να προσφέρει. Οι εθελοντές και οι οργανώσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να
απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, να περιθάλψουν και να στείλουν ένα μήνυμα ανθρωπιάς στον
υπόλοιπο κόσμο. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, κάτι το οποίο πηγάζει από τον άνθρωπο που
επιθυμεί να συμβάλλει στο κοινωνικό σύνολο προσφέροντας αφιλοκερδώς και αξιοποιώντας τον
ελεύθερο του χρόνο. Ο εθελοντισμός είναι μία ανιδιοτελής προσφορά που συμβάλλει στη συνολική
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ευημερία της κοινωνίας. Η συμμετοχή σε εθελοντικές πράξεις που αφορούν την κοινωνία των πολιτών
βοηθούν τον άνθρωπο να νιώθει μέλος της κοινότητας που ζει. Μέσω αυτών, προσπαθεί είτε να
δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ζωής στους συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είτε να
δημιουργήσει ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους. Η προσφορά γεμίζει τον άνθρωπο με αγάπη και
σεβασμό για τον συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο. Ο εθελοντισμός εξυψώνει τις αξίες και
τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής αναπτύσσοντας στους κόλπους του την έννοια της αλληλεγγύης και
του αλτρουισμού.
Βιβλιογραφία – πηγές
Νοιάζομαι και δρώ, [διαδίκτυο],διατίθεται από: https://noiazomaikaidrw.gr/allilengii/ [πρόσβαση 10
Μαΐου 2019]
Ε. Παττάρα, 2016, Η σημασία του εθελοντισμού, City campus, [διαδίκτυο],διατίθεται από:
http://citycampus.gr/%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83
%CE%BC%CE%BF%CF%8D/[πρόσβαση 10 Μαΐου 2019]
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθελοντισμός, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομή απασχόλησης και
σταδιοδρομίας, [διαδίκτυο],διατίθεται από:
http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=339&Itemid=433
[πρόσβαση 10 Μαΐου 2019]
Β. Μωραϊτη, 2006, Εθελοντισμός Εθελοντικη Δραστηριοτητα στην Ελλάδα, Πτυχιακή Εργασία,
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., [διαδίκτυο], διατίθεται από:
http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2774/%CF%80%CF%84%CF%
85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%C
E%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%9C%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%B9%
CF%84%CE%B7%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B
A%CE%AE.pdf?sequence=1 [πρόσβαση 10 Μαΐου 2019]
Σ. Αντωνίου, Π. Αποστόλου, Ε. Γιαννουκάκη, Α. Κατσίφη, Κ. Φωτογιαννοπούλου, 2014,
Eθελοντισμός και κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της Κρίσης, [διαδίκτυο],διατίθεται από:
http://lyk-aliart.voi.sch.gr/autosch/joomla15/images/ergasies20142015A/Atetramino/classB/ethel%204.pdf [πρόσβαση 10 Μαΐου 2019]
Paraskinio.gr, 2013, [διαδίκτυο],διατίθεται από: https://www.paraskhnio.gr/anthropismos-kaiallileggyi/ [πρόσβαση 10 Μαΐου 2019]
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Η χρήση του παραμυθιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Η
πολύπλευρη αξιοποίηση και συμβολή του στην παιδική ευημερία.
Ίντας Θεόδωρος
Κοινωνικός Λειτουργός, Αφηγητής λαϊκών παραμυθιών

Το παραμύθι είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο κάνει τη μάθηση πιο
ενδιαφέρουσα, ευχάριστη, ελκυστική και διασκεδαστική. Μέσα από αυτό το παιδί αναπτύσσει τη
φαντασία του και συμβάλλει στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και
συναισθηματική ανάπτυξή του (Ντούλια, 2010). Όσον αφορά την Ειδική Αγωγή το παραμύθι βοηθά
τον εκπαιδευτικό να μιλήσει για το ζήτημα της αναπηρίας στα “φυσιολογικά παιδιά”, καθώς και να
ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες (Πελασγός, 2007). Επίσης στοχεύει
στην ένταξη, ενσωμάτωση και κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο
Μπρούνο Μπέτελχαϊμ (1995, σ. 13) : «Για να κρατήσει μια ιστορία το ενδιαφέρον του παιδιού, πρέπει
να το διασκεδάζει και να ξυπνά την περιέργειά του. Για να πλουτίσει τη ζωή του, πρέπει να κεντρίζει
τη φαντασία του, να το βοηθά να αναπτύξει τη νόησή του και να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά του,
να εναρμονίζεται με τα άγχη και τις προσδοκίες του, να αναγνωρίζει πλήρως τις δυσκολίες του, ενώ
συγχρόνως να υποδεικνύει λύσεις στα προβλήματα που το αναστατώνουν. Με λίγα λόγια, πρέπει να
σχετίζεται ταυτοχρόνως με τις πλευρές τους προσωπικότητάς του, χωρίς να υποτιμά, αλλά, αντιθέτως,
αναγνωρίζοντας πλήρως τη σοβαρότητα των δυσκολιών του και συγχρόνως να προωθεί την
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στο μέλλον του».
Στην παρούσα δημοσίευση θα παρουσιαστεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό
διάστημα από τις 20 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2019 και είχε τη μορφή της
αυτοσυμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
πτυχιακής μου εργασίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) με επιβλέπουσα
καθηγήτρια την κυρία Ζωή Κρόκου. Σκοπός ήταν η διερεύνηση της στάσης και των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τη χρήση του
παραμυθιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου, καθώς και η διαφοροποίησή της ανάλογα με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά και τη γενική άποψη που έχουν οι συμμετέχοντες για το παραμύθι. Πιο αναλυτικά και
για όσους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν το παραμύθι στην τάξη τους, σκοπός ήταν να συμβάλει στην
καταγραφή του είδους των παραμυθιών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, των πηγών, του κατά
πόσο το παραμύθι έχει βοηθήσει στο διδακτικό τους έργο, του ενθουσιασμού των παιδιών στο άκουσμα
ενός παραμυθιού, της αφηγηματικής τεχνικής που χρησιμοποιούν, καθώς και στην καταγραφή της
γνώμης των εκπαιδευτικών για το μεγαλύτερο όφελος της ανάγνωσης ή αφήγησης ενός παραμυθιού
στην τάξη. Επιπλέον, σκοπός ήταν η αποτύπωση της γενικής άποψης των εκπαιδευτικών για το
παραμύθι.
Στην συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος 172 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Γενικής και Ειδικής
Εκπαίδευσης. Το 90,1% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 9,9%
άντρες. Το 86,6% των συμμετεχόντων εργάζεται σε δημόσιο σχολείο και το 90,7% εργάζεται στη
Γενική Εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (54,7%) διδάσκει αυτή τη χρονιά σε
Νηπιαγωγείο, το 11% στην ΣΤ’ Δημοτικού, το 6,4% στην Γ’ Δημοτικού και το 6,4% σε πολλές τάξεις.
Όσον αφορά τον Νομό στον οποίο βρίσκεται το σχολείο, το 32,6% των εκπαιδευτικών διδάσκει αυτή
τη χρονιά σε σχολείο του Ν. Αττικής και το 8,1% του Ν. Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι το δείγμα της
παρούσας μελέτης καλύπτει 39 Νομούς της Ελλάδας, ενώ το 4,1% των εκπαιδευτικών διδάσκει σε
σχολεία στην Κύπρο. Το 58,3% των εκπαιδευτικών αυτών χρησιμοποιεί συχνότερα τα σύγχρονα
παραμύθια στην τάξη, το 18,5% τα κλασσικά παραμύθια, το 14,3% Μύθους του Αισώπου και το 8,9%
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λαϊκά παραμύθια. Ακόμα, το 46,4% του δείγματος χρησιμοποιεί παραμύθια από την προσωπική τους
συλλογή, το 33,9% από τη σχολική βιβλιοθήκη, το 9,5% ανθολόγιο, το 7,7% από το διαδίκτυο, το 1,8%
από προσωπικές συλλογές των παιδιών και μόλις το 0,6% από κινητή βιβλιοθήκη. Το 35,7% των
εκπαιδευτικών δηλώνει ότι το παραμύθι τους έχει βοηθήσει «πολύ» στο διδακτικό τους έργο, το 33,3%
«πάρα πολύ», το 26,2% «αρκετά» και το 4,8% «λίγο». Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων,
το 41,1% απαντά ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται «πάρα πολύ» στο άκουσμα ενός παραμυθιού, το 35,1%
«πολύ», το 21,4% «αρκετά» και το 2,4% «λίγο». Στη συνέχεια, το 41,1% του δείγματος δηλώνει ότι
χρησιμοποιεί ως αφηγηματική τεχνική περισσότερο στην τάξη την αφήγηση, το 23,2% τη
δραματοποίηση, το 22% την ανάγνωση και το 10,7% τη νοηματική ανάγνωση. Επίσης το 43,5% των
εκπαιδευτικών απαντά ότι κατά τη γνώμη του το μεγαλύτερο όφελος της ανάγνωσης ή αφήγησης ενός
παραμυθιού στην τάξη είναι η ανάπτυξη της φαντασίας και δημιουργικής σκέψης. Ακολουθεί με 32,7%
η προώθηση μηνύματος με έμμεσο τρόπο, με 6,5% η βελτίωση του χαρακτήρα/προσωπικότητας και με
5,4% η ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Τέλος το 47,1% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι του αρέσει
«πάρα πολύ» να ακούει ή να διαβάζει παραμύθια, το 30,8% «πολύ», το 18,6% «αρκετά», το 2,3%
«λίγο» και μόλις το 1,2% «καθόλου».
Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης προκύπτει ότι οι δημογραφικοί παράγοντες που
σχετίζονται με τη χρήση του παραμυθιού στην τάξη είναι το φύλο των εκπαιδευτικών, η τάξη στην
οποία διδάσκουν και το είδος της εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί. Πιο
συγκεκριμένα προκύπτει ότι μεταξύ των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν «καθόλου ή λίγο» το
παραμύθι οι περισσότεροι είναι άντρες, διδάσκουν σε κάποια τάξη του Δημοτικού και εργάζονται στην
Ειδική Εκπαίδευση. Αντιθέτως, μεταξύ των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν «πάρα πολύ» το
παραμύθι οι πλειοψηφία είναι γυναίκες, διδάσκουν σε Νηπιαγωγείο και εργάζονται στη Γενική
Εκπαίδευση.
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Σχολική βία και διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας
Ανδρομάχη Μπούνα
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Περίληψη
Η σχολική βία είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο διαφοροποιείται ως προς την
εκδήλωσή του μεταξύ των μαθητών ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών τα αγόρια εμπλέκονται σε περιστατικά βίας πιο συχνά
σε σχέση με τα κορίτσια. Η διαφοροποίηση αυτή, σύμφωνα με τις θεωρίες του P. Bourdieu και της J.
Butler συνδέεται με τη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας και την αναπαραγωγή των έμφυλων
διακρίσεων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η εκδήλωση βίας από τους
μαθητές συμβάλει στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητάς τους. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 386
μαθητές. Ως μέσα συλλογής των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο και η ημιδομημένη
συνέντευξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια εκδηλώνουν
σε μεγαλύτερο βαθμό σωματική βία και σε λιγότερο βαθμό διάδοση κακόβουλων φημών. Οι μαθητές
ερμηνεύουν την έκταση αλλά και το είδος της βίας που εκδηλώνουν με βιολογικούς/φυσικούς όρους.
Τα αγόρια αναφέρουν ότι είναι στη «φύση» τους και ότι ένα κορίτσι δεν είναι «σωστό» να ασκήσει
σωματική βία. Η άσκηση βίας τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τις μορφές με τις οποίες
εκδηλώνεται συμβάλει στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας και στην αναπαραγωγή των έμφυλων
διακρίσεων.
Εισαγωγή
Το σχολείο λειτουργεί ως θεσμικός «μικρόκοσμος» και αποτελεί, ως ένα βαθμό αντανάκλαση
της «κοινωνικής πραγματικότητας» που το πλαισιώνει ̇ θα μπορούσε κανείς να πει ότι παίρνει το
«χρώμα» της γειτονιάς ή της πόλης όπου λειτουργεί. Έτσι, όταν στην ευρύτερη κοινωνία που εντάσεται
το σχολείο παρατηρούνται φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας είναι πολύ πιθανό και στο σχολείο
να παρατηρούνται, επίσης, φαινόμενα βίας (Ντρενογιάννη, Σέρογλου, & Τρέσσου, 2007). Ο Πανούσης
(2018: 23), όμως, αναφέρει ότι το παιδί, τη μόνη βία που μεταφέρει από την κοινωνία στο σχολείο.
Ο ορισμός της σχολικής βίας είναι σημαντικός στη μελέτη και την αντιμετώπισή της (Θάνος
& Μπούνα, 2015). Ωστόσο, είναι δύσκολη η οριοθέτησή της, λόγω του ότι η σχολική βία αποτελεί μια
κοινωνική-πολιτισμική αυθαιρεσία, αφού ίδιες συμπεριφορές άλλοτε αξιολογούνται ως «βία» και
άλλοτε δεν αξιολογούνται. Συμπεριφορές οι οποίες θεωρούνταν παραβατικές πρίν κάποιες δεκαετίες,
με τα σημερινά δεδομένα δεν θεωρούνται, το πώς κατανοούμε την παραβατική συμπεριφορά από εποχή
σε εποχή, επιβεβαιώνει ότι η παραβατική συμπεριφορά αποτελεί μία κοινωνική κατασκευή
(Δασκαλάκης, 1985 ̇ Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 1984 ̇ Θάνος, 2012α: 19-20). Πράγματι, στη
συζήτηση για τη σχολική βία είναι σημαντική η αποσαφήνιση των όρων «σχολική βία» και
«παραβατικότητα», καθώς αποτελούν εννοιολογικές κατηγορίες που βρίσκονται «σε διαδικασία
συνεχούς επανεπινόησης και επαναπροσδιορισμού» λόγω του οτι αλλάζουν οι συμπεριφορές των νέων
που ορίζονται ως βίαιες και παραβατικές (Αβδελά, 2015).
Η σχολική βία, σχολική παραβατικότητα είναι ένα «σύνθετο» και «πολύπλοκο» κοινωνικό
φαινόμενο και αποτελεί ένα επιστημονικό αντικείμενο έρευνας στην Ελλάδα, το οποίο ακόμη
«μελετάται» και «κατασκευάζεται» (Αρτινοπούλου, 2001: 85). Λόγω των διαφορετικών
επιστημονικών πεδίων που έχουν μελετήσει τη σχολική
βία/παραβατικότητα, στη βιβλιογραφία σύμφωνα με τον Θάνο (2002: 15), παρατηρείται πως
χρησιμοποιούνται αρκετοί όροι για να περιγράψουν το κοινωνικό φαινόμενο της βίας:
«παραβατικότητα», «αντικοινωνική συμπεριφορά», «παρεκκλίνουσα συμπεριφορά», «αποκκλίνουσα
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συμπεριφορά» «συμπεριφορικά προβλήματα», «βία», «επιθετικότητα», «σχολικός εκφοβισμός» κ.λπ.
Εννοιολογικές προσεγγίσεις της σχολικής βίας και της παραβατικότητας, εξαρτώνται από τη θεωρητική
προσέγγιση, από την οποία θα αναλυθούν. Στις περισσότερες έρευνες ο ορισμός της σχολικής βίας και
της παραβατικότητας αναλύεται με την αιτιοκρατική προσέγγιση. Στην κοινωνιολογία και την
εγκληματολογία οι θεωρητικές προσεγγίσεις διακρίνονται σε δύο ομάδες: της συναίνεσης και της
σύγκρουσης (Θάνος & Τσατσάκης, 2015).
Σύμφωνα με τη συναινετική προσέγγιση ως παραβατική χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά που
παραβαίνει τους σχολικούς κανόνες (Θάνος, 2012α: 30-31). Ως σχολική βία ορίζεται «η επιβολή της
θέλησης ενός ή περισσοτέρων μαθητών σε άλλον/ους μαθητή/ές και η πρόκληση βλάβης ή ζημίας»
(Αρτινοπούλου, 2001). Σε όλες σχεδόν τις έρευνες χρησιμοποιείται η συναινετική προσέγγιση χωρίς
αυτό να αναφέρεται και να γίνεται σαφές (Θάνος & Μπούνα, 2015: 377-386). Αντίθετα, στο πλαίσιο
της συγκρουσιακής προσέγγισης ο ορισμός της σχολικής βίας και παραβατικότητας αποτελεί «μια
αυθαιρεσία» και καθορίζεται «ανάλογα με τη σημασία που δίνεται στη συγκεκριμένη συμπεριφορά σ'
ένα δεδομένο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον» (Δασκαλάκης, 1985: 19).
Φύλο
Η έννοια του φύλου απασχόλησε κυρίως τη φεμινιστική σκέψη από το «δεύτερο» κύμα του
φεμινισμού και μετά, το οποίο ξέσπασε τη δεκαετία του ’60 ταυτόχρονα με άλλα κοινωνικά κινήματα,
όπως των Μαύρων στις Η.Π.Α. κ.λπ. Με την εμφάνιση του «δεύτερου» φεμινιστικού κύματος και την
αντίστοιχη ανάπτυξη των Γυναικείων Σπουδών (Women’s Studies) το φύλο αναδείχθηκε σε κεντρικό
όρο ανάλυσης και έρευνας των κοινωνικών επιστημών και συγκεκριμένα στη μελέτη των παραγόντων,
«μηχανισμών», που διαμορφώνουν, «κατασκευάζουν» τις γυναίκες και τους άνδρες και πως τα
βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου, ταυτίζονται με την έμφυλη ταυτότητα του ατόμου (Μπακαλάκη,
1997: 19).
Την περίοδο αυτή, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η διατύπωση της Simone de Beauvoir, (1979:
293), «γυναίκα δε γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι» υπονοώντας ότι τα χαρακτηριστικά του «αντρισμού» και
της «θηλυκότητας» που αντιστοιχούν στις βιολογικές κατηγορίες «άντρας» και «γυναίκα», είναι
πολιτισμικές κατασκευές. Οι σχέσεις μεταξύ των φύλων δεν είναι δεδομένες αλλά μεταβάλλονται
«ιστορικά, μέσα
από τα νοήματα που δίνουν οι άνθρωποι στον κόσμο που τους περιβάλλει και με βάση τα οποία
οργανώνουν τη δράση τους» (Αβδελά, 2006: 94).
Η σημασία αυτής της διάκρισης μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου είναι ουσιαστική
και καταρρίπτει την υπόθεση ότι οι πολιτισμικές νόρμες του αντρισμού και της θηλυκότητας είναι και
φυσιολογικές, ότι δηλαδή καθορίζονται βιολογικά. Φαίνεται, επίσης, ότι η αποδοχή αυτού του
διαχωρισμού (βιολογικού και κοινωνικού φύλου), να εξυπηρετεί στην υιοθέτηση της παραδοχής ότι οι
διαφορές φύλου είναι κοινωνικά κατασκευασμένες και επομένως, μπορούν να αλλάξουν. «...οι
[βιολογικοί] παράγοντες... δεν επαρκούν από μόνοι τους, για να ερμηνεύσουν τη μεγάλη ποικιλία, των
ρόλων του φύλου μεταξύ των ατόμων (...) αλλά οι κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που θα
καθορίσουν πως ή εάν τέτοιου είδους προδιαθέσεις θα ασκήσουν επίδραση» (Turner, 1998: 32)
Το «τρίτο» κύμα του φεμινισμού, που εκτείνεται από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του ’80
μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, αποτελεί την είσοδο της φεμινιστικής σκέψης στη «μεταδομιστική και
αποδομητική στιγμή» της (Αθανασίου, 2006: 85). Οι φεμινίστριες αυτής της περιόδου
αποστασιοποιούνται από τα άλλα δύο κύματα του φεμινισμού και τους περιορισμούς τους, χωρίς να
αναιρούν τη συνεισφορά τους, μέσα από έναν θεωρητικό αναστοχασμό και μια κριτική προσέγγιση
(Καρακουλάκη, 2013). Η κατηγορία «γυναίκα» γίνεται αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού
κατά τη δεκαετία του ’80 και αρχίζει να θεωρείται μια έννοια κοινωνικά και πολιτισμικά
κατασκευασμένη, ιστορικά προσδιορισμένη μέσα από τις σχέσεις εξουσίας. Η έμφυλη ταυτότητα δε
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θεωρείται ως κάτι σταθερό και αμετάβλητο, ως κάτι που ανήκει στη φυσική τάξη πραγμάτων, αλλά ως
«ρευστή» και «ενδεχομενική» (Campbell, 2000: 532 ̇ Αθανασίου, 2006).
Η έμφυλη βία είναι μια κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διάφορες σοβαρές
επιπτώσεις στην ευρύτερη ζωή μιας κοινότητας και ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στη σωματική,
σεξουαλική, αναπαραγωγική και ψυχική ζωή όλων των εμπλεκομένων, είτε αφορά τους άνδρες, είτε
τις γυναίκες (Department of Health, 2005)6. Η έμφυλη βία είναι ένας γενικός όρος που αφορά κάθε
διάκριση ή βλαπτική συμπεριφορά που στρέφεται εναντίον τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών,
εξαιτίας του κοινωνικού του φύλου ή σεξουαλικού του προσανατολισμού και πλήττει περισσότερο τις
γυναίκες και τα κορίτσια, λόγω της υποδεέστερη θέση τους στην κοινωνία,. Φορείς εκδήλωσης της
βίας μπορεί να είναι μέλη της οικογένειας ή της κοινότητας, καθώς και άτομα που ενεργούν «εκ
μέρους» πολιτισμικών, θρησκευτικών ή κρατικών θεσμών. Σύμφωνα με τη Σκλάβου (2008: 43),
έμφυλη βίαορίζεται η βία που ασκείται στις γυναίκες από τον σύντροφο τους και μπορεί να ονομαστεί
και ενδοοικογενειακή και κρυφή βία.
Μέχρι τη δεκαετία του 70’ οι επιστήμες που ασχολούνταν με τη βία των δύο φύλων,
προσπαθούσαν να εξηγήσουν μόνο την «αντρική» βία και οι γυναίκες έμεναν εκτός «σφαίρας» του
ενδιαφέροντος τους (Αποσπόρη, 2006: 37). Τη δεκαετία του 70’
και μετά, γυναικεία κινήματα κατάγγειλαν τη βία κατά των γυναικών και αγωνίστηκαν για να
αναγνωριστούν όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών, όπως η κακοποίηση από το σύζυγο/σύντροφο
(σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική, οικονομική, λεκτική), η παράνομη διακίνηση και εμπορία
γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση, ο βιασμός και η σεξουαλική
παρενόχληση στο χώρο εργασίας (Maruani, 2006: 196). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της
γυναικείας εγκληματικότητας, η οποία μπορεί να αποδοθεί στο ότι η γυναίκα πια κινείται και στο
«δημόσιο» βίο, διεκδικεί δικαιώματα και πιθανόν «πρακτικές» που θεωρούνταν «αντρικές» (Μηλιώνη,
2006: 469).
Η έννοια της έμφυλης βίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «δημοκρατική από όλα τα εγκλήματα».
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα/ άνδρα από οποιονδήποτε άνδρα/γυναίκα,
σε οποιονδήποτε χώρο (Department of Health, 2005). Η έμφυλη βία μπορεί να αναλυθεί σε δύο επίπεδα
και ως τη βία που ασκούν οι άνδρες κατά των γυναικών αλλά και ως τη γυναικεία εγκληματικότητα.
Μεθοδολογία έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 200 μαθητές/τριες (100 μαθητές & 100 μαθήτριες) της Ε’
τάξης και ΣΤ’ τάξης δεκατριών δημοτικών σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών και 189 μαθητές/τριες (100
μαθητές & 89 μαθήτριες) της Α’ τάξης έντεκα γυμνασίων του Δήμου Ιωαννιτών. Επιλέχθηκε να
πραγματοποιηθεί η έρευνά στις μεγαλύτερες τάξεις, όπου η ηλικία των παιδιών κυμαίνεται από 11 ως
13 χρόνια, γιατί σ’ αυτή την ηλικία έχει συντελεσθεί σε μεγάλο βαθμό η διάπλαση του χαρακτήρα και
της προσωπικότητας των παιδιών. Επιπρόσθετα η ηλικία αυτή καλύπτει μια περίοδο κατά την οποία
έχει προχωρήσει η διαδικασία κοινωνικοποίησής τους και τα παιδιά έχουν κατανοήσει τις διαφορετικές
συμπεριφορές που αναμένουν οι ενήλικες να επιδείξουν ανάλογα με το φύλο τους (Cohen, Manion &
Morrison, 2008) όπως επίσης πως οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι σε αυτές τις ηλικίες η σχολική
βία παρουσιάζει αύξηση (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης & Νικολόπουλος, 2016). Για τη συλλογή των
ερωτηματολόγιων χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία (Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Συμπεράσματα
Η σχολική βία αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο γιατί εμφανίζεται με πολλές μορφές (Θάνος,
2012). Οι μορφές έχουν διαφορετική συχνότητα και ένταση μεταξύ τους και διαφοροποιούνται και ως
προς το φύλο των μαθητών. Επίσης πολλές μορφές βίας χρησιμοποιούνται με «διάθεση παιχνιδιού», οι
οποίες όμως δεν πρέπει να υποτιμούνται (Κουράκης, 2018: 62). Στην εκδήλωση της σχολικής βίας,
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συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, όπως οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε, το φύλο κ.λπ, όπου ο κάθε
παράγοντας έχει τη δική του βαρύτητα. Ο ορισμός της σχολικής βίας, αποτελεί μία κοινωνική
κατασκευή, γιατί ο ορισμός της εξαρτάται από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και τις «ιεραρχικές»
σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων/μαθητών (Δασκαλάκης, 1985 ̇ Γεωργούλας, 2016 ̇
Θάνος, 2012).
Πράγματι η σχολική βία προσεγγίζεται από πολλά επιστημονικά πεδία και η προσέγγιση που
κυριαρχεί εξαρτάται από τη θέση που κατέχει το επιστημονικό πεδίο στην ιεραρχία των επιστημονικών
πεδίων (Παναγιωτόπουλος, 2012: 176). Η έρευνα που αφορά την παραβατικότητα στο σύνολο της δεν
είναι ξεκάθαρη, υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάλυσης και πολλές φορές τα συμπεράσματα των ερευνών
δεν είναι σαφή και δεν αντικατροπτίζονται στην πραγματικότητα (Παναγιωτόπουλος, 2018: 25).
Πράγματι η θεωρητική προσέγγιση και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στη μελέτη της σχολικής
βίας επηρεάζει τα αποτελέσματα της μελέτης που θα προκύψουν (Θάνος, 2017 ̇ Γεωργούλας, 2016).
Τα τελευταία χρόνια η σχολική βία εξετάζεται σε σχέση και με τα κοινωνικοπολιτισμικά
χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια δίνεται στο φύλο του μαθητή και στην έμφυλη
διάσταση της σχολικής βίας αλλά και της παραβατικότητας γενικότερα (Κουράκης 2006). Στην
πλειονότητα των μελετών για τη σχολική βία επισημαίνεται ότι τα αγόρια εμπλέκονται πιο συχνά σε
σχέση με τα κορίτσια σε περιστατικά βίας όπως επίσης ότι τα αγόρια διαφοροποιούνται σε σχέση με
τα κορίτσια ως προς τη μορφής της βίας που εκδηλώνουν. Τα αγόρια εμφανίζουν συνήθως σωματική
βία και υψηλότερη σε έκταση ενώ τα κορίτσια κοινωνική και λεκτική βία (Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, 1991 ̇ Θανοπούλου, Φρονίμου & Τσιλιμιγκάκη, 1997).
Οι προσεγγίσεις για την έμφυλη βία, υιοθετούν συνήθως την αιτιοκρατική προσέγγιση χωρίς
ωστόσο να το επισημαίνουν (Θάνος, 2017β). Το φύλο εκλαμβάνεται
ως αιτιοκρατικός παράγοντας εκδήλωσης ή μη εκδήλωσης βίας από τους μαθητές. Η προσέγγιση αυτή
δε λαμβάνει υπόψην τις ιεραρχικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο φύλων όπου οι
άνδρες/αγόρια είναι κυρίαρχοι και οι γυναίκες/κορίτσια οι κυριαρχούμενες (Θάνος & Μπούνα, 2015
& 2016 ̇ Μαραγκουδάκη, 1995 ̇ Παναγιωτόπουλος, 2012: 173, Σιάνου, 2006α & 2006β). Η προσέγγιση
αυτή δεν αναδεικνύει και δε λαμβάνει υπόψην της, «τη συμβολή της έκφρασης και της επιτέλεσης της
βίαιης συμπεριφοράς στη διαμόρφωση την ενδυνάμωση και την αναπαραγωγή των έμφυλων
διακρίσεων» (Θάνος & Μπούνα, 2016).
Σύμφωνα με τον Welzer-Lang, (1998: 111-113), η ανδρική κυριαρχία είναι σήμερα
ολοφάνερη, η κοινωνία αποδίδει στους άνδρες τις «ευγενείς» λειτουργίες και στις γυναίκες
«υποδεέστερα» καθήκοντα και λειτουργίες. Η βία ξεκινάει από την ενδοοικογενειακή «αντρική» βία,
τους βιασμούς, την εργασιακή βία και την εξουσιαστική, λόγω της διατήρησης των εξουσιών που έχουν
παραχωρήσει οι άνδρες στους εαυτούς τους εις βάρος των γυανικών.
Τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των μελετών για το φύλο
στο πλαίσιο των αναπαραγωγικών προσεγγίσεων παρατηρείται μια αντίστοιχη τάση προσέγγισης και
στη μελέτη της έμφυλης βίας. Τα αγόρια δεν εκδηλώνουν βία σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα
κορίτσια μόνο γιατί είναι αγόρια (αιτία) αλλά μέσα από την επιτέλεση της βίας διαμορφώνουν και
αναπαράγουν την έμφυλη ταυτότητα τους (Θάνος & Μπούνα, 2015). Υπάρχουν μορφές βίας όπως για
παράδειγμα η κοινωνική βία, την οποία τα κορίτσια εκδηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση
με τα αγόρια, γεγονός που δείχνει ότι η συχνότητα της βίας δεν αφορά μόνο τα αγόρια αλλά και τα
κορίτσια. Από την άλλη αν και η σωματική βία σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ασκείται
σχεδόν αποκλειστικά από αγόρια (Αρτινοπούλου, Μπάμπαλης & Νικολόπουλος, 2016), ωστόσο
υπάρχουν μορφές σωματικής βίας όπως για παράδειγμα το μαλλιοτράβηγμα, οι νυχιές οι οποίες
ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά από τα κορίτσια (Κάπαρη, 2013).
Οι διάφορες μορφές βίας όπως όλες οι κοινωνικές πρακτικές των κοινωνικών υποκειμένων
αποτελούν παραστασιακές επιτελέσεις του φύλου (Butler, 1993), συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση
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και στην ενίσχυση της έμφυλης ταυτότητας και στην αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων. Στην
περίπτωση της σχολικής βίας, η επιτέλεση και αναπαραγωγή των κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως
το φύλο των μαθητών, πραγματώνεται μέσω της εκδήλωσης αφενός διαφορετικών μορφών βίας και
αφετέρου με τη συχνότητα και την ένταση αυτών των μορφών (Θάνος & Μπούνα, 2016).
Οι μαθητές και οι μαθήτριες με την εκδήλωση διαφορετικών μορφών βίας, διαφορετικής
συχνότητας και έντασης επιτελούν έμφυλους ρόλους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την έμφυλη
ταυτότητά τους και αναπαράγοντας τις έμφυλες διακρίσεις. Κατά συνέπεια το να λέει κανείς ότι τα
αγόρια εκδηλώνουν κυρίως σωματική βία δεν λαμβάνει υπόψην μορφές σωματικής βίας που ασκούνται
από τα κορίτσια. Για να μελετήσει λοιπόν κανείς τον τρόπο με τον οποίο η έμφυλη βία συμβάλλει στη
διαμόρφωση και αναπαραγωγή της έμφυλης ταυτότητας, είναι αναγκαίο να μελετήσει αναλυτικά όλες
τις επιμέρους μορφές βίας. Μέσα από τη μελέτη των γενικών κατηγοριών της σχολικής βίας προέκυψαν
πολλές επιμέρους μορφές σχολικής βίας. Οι μέχρι τώρα έρευνες σχετικές με τη σχολική βία, αναλύουν
τα αποτελέσματα τους με βάση τις ήδη κατηγοριοποιημένες μορφές σχολικής βίας. Στην παρούσα
μελέτη, τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα/ μαθητές-τριες, παρέθεσαν αναλυτικά όλες τις μορφές βίας
που έχουν συναντήσει και τις κατηγοριοποίησαν στις εξής κατηγορίες:
Στη γενική κατηγορία της λεκτικής βίας οι μαθητές ανέφεραν 66 μορφές οι οποίες μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν: α) βρισιές./πειράγματα η οποια και αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία και
αφορούν, την εξωτερική εμφάνιση (π.χ «είσαι γυαλάκιας», «είσαι χοντρός/η»), την επίδοση (π.χ «είσαι
άχρηστος/η», «είσαι φυτό»), την νοητική ικανότητα (π.χ «είσαι χοντροκέφαλος/η», «είσαι βλάκας»),
τη σεξουαλικότητα (π.χ «κλαις σαν κορίτσι», «είσαι ομοφυλόφιλος», τη συμπεριφορά (π.χ «είσαι
σπασίκλας», «είσαι ζώον») και λοιπές μορφές (π.χ «βρίζουν τη μητέρα του/της», είσαι μαλάκας»), β)
απειλές που αφορούν τις λεκτικές (π.χ «θα σου γκρεμίσω το σπίτι», «θα σου φέρω την παρέα μου»),
τις σωματικές (π.χ «θα σε βάλω στον κάδο», «θα πεθάνεις») και ψυχολογικές (π.χ «ξέρω που μένεις»,
«θα τα πούμε αύριο») και τέλος γ) ειρωνείες που αφορούν τις λεκτικές (π.χ «σιγά μη σκίσεις κανένα
καλσόν», «ξενέρωτε» και τις μη λεκτικές (π.χ «ξίνισμα», «με τα χέρια δείχνουν σεξουαλικά όργανα»).
Στη γενική κατηγορία της σωματικής βίας οι μαθητές ανέφεραν 55 μορφές οι οποίες μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν: α) χτυπήματα που αφορούν χτυπήματα με αντικείμενο (π.χ «πέταγμα πέτρας»,
«χτύπημα με μπάλα», με το υπόλοιπο σώμα (π.χ «κλωτσιές», «στα γεννητικά όργανα», χειρονακτικά
(π.χ «μπουνιές», «μαλλιοτράβηγμα», διάφορα (π.χ «κάψιμο», «κόψιμο μαλλιών») και β) σπρώξιμο –
στρίμωγμα που αφορά το σπρώξιμο (π.χ «στις σκάλες», «στην πλάτη») και το στρίμωγμα (π.χ «στον
τοίχο», «πίσω από το σχολείο»).
Στη γενική κατηγορία της κοινωνικής βίας οι μαθητές ανέφεραν 17 μορφές οι οποίες μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν: α) συκοφάντηση – διάδοση φημών (π.χ «να πει ψέματα για σένα», «να
παραλλάξει μια ιστορία σου») β) αποκλεισμός (π.χ «στο παιχνίδι και σε δραστηριότητες», «να βάλει
λόγια στο στόμα άλλου παιδιού»), γ) υποτίμηση (π.χ «κουβαλάς αρρώστιες», «δεν είσαι άνδρας»).
Στη γενική κατηγορία της σεξουαλικής βίας οι μαθητές ανέφεραν 5 μορφές οι οποίες αφορούν
την παρενόχληση (π.χ «χούφτωμα», «σαλαμάκια στα οπίσθια»). Τέλος στην ηλεκτρονική βία,
καταγράφηκαν από τους μαθητές 5 μορφές μέσω διαδικτύου ή κινητού (π.χ «όταν είσαι στην τουαλέτα
τραβάνε βίντεο και το ανεβάζουν στο Facebook», «ανεβάζουν φωτογραφίες στο Instagram χωρίς τη
θέληση σου»).
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Περίληψη
Η παιδική ευημερία αποτελεί ένα πολύ-παραγοντικό φαινόμενο το οποίο, πέρα από τη
διάσταση της κάλυψης των καθημερινών αναγκών διαβίωσης, έχει και συναισθηματική, κοινωνική και
εκπαιδευτική διάσταση. Πώς θα κάνουμε τα παιδιά να αγαπούν το σχολείο και να περνούν καλά σε
αυτό αλλά και ταυτόχρονα να μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο; Το εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να
αποτελέσει μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, εφόσον υποστηρίζει την ακαδημαϊκή,
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μάλιστα, το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει θετικά
αποτελέσματα όχι μόνο για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά και για τα παιδιά με συναισθηματικά,
συμπεριφορικά και μαθησιακά προβλήματα. Επιπλέον, σημαντική είναι η συνεισφορά του
εκπαιδευτικού παιχνιδιού και στη Διαπολιτισμική Αγωγή.
1. Περί παιδικής ευημερίας γενικά - Παιδική ευημερία και εκπαίδευση
Παρά το σημαντικό ακαδημαϊκό και πολιτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τις τελευταίες
δεκαετίες γύρω από ό,τι αφορά την ευημερία, η ίδια η έννοια της ευημερίας είναι δύσκολο να
αποτυπωθεί / αποσαφηνιστεί. Μάλιστα, η ευημερία περιγράφεται ως μια έννοια «αόριστη, δύσκολο να
καθοριστεί και ακόμη δυσκολότερο να μετρηθεί» (Thomas, 2009 στο Dodge, Daly, Huyton & Sanders,
2012: 222) καθώς και ως «εννοιολογικά θολή» (Morrow and Mayall, 2009: 221). Χαρακτηριστικά, οι
Dodge et al. (2012: 222) επισημαίνουν ότι πολλές απόπειρες προσδιορισμού της ευημερίας έχουν
επικεντρωθεί αποκλειστικά στις διαστάσεις της ευημερίας και όχι στον ορισμό της, ενώ οι Semerci &
Erdoğan (2014: 8) τονίζουν ότι η συζήτηση σχετικά με το ποιοι παράγοντες και ποια σύνολα δεικτών
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προσδιορισμό της ευημερίας συνεχίζεται.
Για να κατανοήσουμε την έννοια της «ευημερίας» γενικότερα και της «παιδικής ευημερίας» που
μας ενδιαφέρει εδώ ειδικότερα –καθώς και τις έννοιες «ικανοποίηση από τη ζωή» και «ποιότητα
ζωής» που συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες– πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η παιδική ευημερία:
• αναφέρεται στο παιδί ως ολότητα, αναφέρεται δηλαδή σε: φυσική υγεία, ανάπτυξη και ασφάλεια /
ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη / κοινωνική ανάπτυξη και συμπεριφορά / γνωστική
ανάπτυξη και εκπαιδευτικά επιτεύγματα (Moore, 2013: 3).
• είναι αποτέλεσμα και πρέπει να διακρίνεται από τις εισροές (Moore, 2013: 7, 8). Με αυτή την οπτική
μπορεί κανείς να γίνει αντιληπτή και η διαφορά ανάμεσα στους όρους child welfare και child wellbeing.
Οι όροι αυτοί στην ελληνική γλώσσα συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι και μπορούν να
μεταφράζονται και οι δύο με τον όρο παιδική ευημερία. Έτσι, ό όρος child welfare αναφέρεται σε μια
συνέχεια υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά είναι ασφαλή και ότι οι
οικογένειες ή γενικά όσοι τα φροντίζουν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή φροντίδα
τους (Child Welfare Information Gateway, 2018: 1), ενώ ο όρος child wellbeing αναφέρεται στα θετικά
αποτελέσματα μιας σειράς ενεργειών που αφορούν την καλή διαβίωση των παιδιών, καθώς και το πώς
τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η ζωή τους πηγαίνει καλά (Child Welfare Information Gateway,
n.d.).
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• είναι γενικά αντιληπτή ως η ποιότητα ζωής των παιδιών. Γενικά, η ευημερία είναι μια δυναμική
κατάσταση που ενισχύεται, όταν οι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώνουν τους προσωπικούς και
κοινωνικούς στόχους τους σε σχέση τόσο με αντικειμενικά μέτρα (όπως το εισόδημα των νοικοκυριών,
οι εκπαιδευτικοί πόροι και η κατάσταση υγείας) όσο και με υποκειμενικούς δείκτες (όπως η ευτυχία,
οι αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής και η ικανοποίηση από τη ζωή) (Statham & Chase, 2010: 2). Με
άλλα λόγια, η ευημερία ενσωματώνει τόσο αντικειμενικές όσο και υποκειμενικές πτυχές της ζωής ενός
ατόμου. Έτσι, παρότι οι δείκτες ευημερίας –ιδίως εκείνοι που χρησιμοποιούνται για διακρατικές
συγκρίσεις– τείνουν να επικεντρώνονται σε μετρήσιμα αντικειμενικά δεδομένα που συλλέγονται από
τις περισσότερες χώρες και διατίθενται σε διοικητικά αρχεία47, ωστόσο όλο και περισσότερο
αναγνωρίζεται ότι τα αντικειμενικά μέτρα ευημερίας δεν επαρκούν για την ανάπτυξη πολιτικής και ότι
υποκειμενικοί δείκτες –που βασίζονται σε αναφορές των ατόμων για πτυχές της ζωής όπως η ευτυχία,
η κοινωνική διασύνδεση, το πώς αντιλαμβάνονται την ποιότητα ζωής και η ικανοποίησή τους από τη
ζωή– είναι επίσης σημαντικοί (Statham & Chase, 2010: 5). Από τα παραπάνω συνεπάγεται πως και η
ευημερία των παιδιών είναι πολύ-παραγοντική (Λεριού, 2018), με φυσικές, συναισθηματικές και
κοινωνικές διαστάσεις αντικειμενικές (λ.χ. φτώχεια, άγνοια, σωματική ασθένεια… –δείκτες
σημαντικοί για να αποκαθίστανται προβλήματα ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού) και
υποκειμενικές (παράγοντες που προσφέρουν ευκαιρίες και υποστηρίζουν τα παιδιά, ώστε να επιτύχουν
στόχους ποιότητας ζωής) (Statham & Chase, 2010: 5; Morrow & Mayall, 2009).
• μπορεί να αναλυθεί με δείκτες αρνητικούς αλλά και με θετικούς (Moore, 2013: 16-21). Μάλιστα, η
σύγχρονη επιστημονική τάση δείχνει να τονίζει τη σημασία της μελέτης των θετικών δεικτών της
παιδικής ευημερίας. Σύμφωνα με τους Lippman, Moore & McIntosh (2009: 1), ενώ γύρω μας μαίνεται
μια οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τις οικογένειες και τα παιδιά, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, γιατί
οι δείκτες της ευημερίας των παιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν θετικά μέτρα. Ωστόσο, καθώς τα
παιδιά μεγαλώνουν σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και οι κυβερνήσεις δημιουργούν πολιτικές για την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην ευημερία, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε
τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παιδιά ευημερούν καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και
διευκόλυνσης αυτής της ευημερίας. Παράλληλα, λοιπόν, με τους αρνητικούς δείκτες που
χρησιμοποιούμε για να αναλύουμε τα περί παιδικής ευημερίας, πρέπει να μελετάμε και να ενισχύουμε
και τους θετικούς δείκτες48.
Ειδικότερα, η αναγνώριση της σημασίας θετικών δεικτών παιδικής ευημερίας που αφορούν τη
γνωστική ανάπτυξη και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα, όπως η ενεργός εμπλοκή των παιδιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η περιέργεια, η κριτική σκέψη…, μας οδηγεί στο να καταθέσουμε μια δική
μας πρόταση ως απάντηση στο ερώτημα: πώς μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπούν το σχολείο
και να περνούν καλά σε αυτό αλλά και να μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο, με την παρούσα εισήγηση
που αφορά την παιδική ευημερία στο σχολείο και τον τρόπο που μπορεί να υποστηριχτεί μέσα από το

Για παράδειγμα, στη συγκριτική μελέτη για την ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες της UNICEF (2007) οι δείκτες
χαμηλής «υλικής ευημερίας» αφορούσαν: παιδιά που ζουν σε σπίτια κάτω από τη γραμμή της φτώχειας, παιδιά σε σπίτια όπου
δεν υπήρχε εργαζόμενος ενήλικος και παιδιά σε σπίτια όπου υπήρχαν ελάχιστοι εκπαιδευτικοί πόροι.
48 Μιλάμε εδώ για τα πεδία που αποτελούν το παιδί ως ολότητα (βλ. παραπάνω, σελ. 2). Ενδεικτικά, όσον αφορά:
α. τη Φυσική Υγεία, Ανάπτυξη και Ασφάλεια, παράλληλα με τους αρνητικούς δείκτες (ασθένειες, τραυματισμοί, παχυσαρκία)
πρέπει να μελετώνται και να ενισχύονται και οι θετικοί (άσκηση, υγιείς διατροφικές συνήθειες, συνήθειες όπως η ζώνη
ασφαλείας και το κράνος)
β. την Ψυχολογική & Συναισθηματική Ανάπτυξη, παράλληλα με τους αρνητικούς δείκτες (κατάθλιψη χαμηλή αυτοεκτίμηση
αυτοκτονικές σκέψεις) πρέπει να μελετώνται και να ενισχύονται και οι θετικοί (ικανοποίηση ζωής, ελπίδα, εμπάθεια)
γ. την Κοινωνική Ανάπτυξη, Συμπεριφορά, Σχέσεις, παράλληλα με τους αρνητικούς δείκτες (αλκοολισμός, χρήση
ναρκωτικών, χρήση όπλων, συγκρούσεις, βιαιοπραγίες, λογομαχίες) πρέπει να μελετώνται και να ενισχύονται και οι θετικοί
(πολιτική ενεργοποίηση, εθελοντισμός, φροντίδα για το περιβάλλον, καλή σχέση με γονείς και συγγενείς, φιλίες)
δ. τη Γνωστική Ανάπτυξη & τα Εκπαιδευτικά Επιτεύγματα, παράλληλα με τους αρνητικούς δείκτες (εγκατάλειψη σχολείου,
σκασιαρχείο, αποβολή) πρέπει να μελετώνται και να ενισχύονται και οι θετικοί (εκπαιδευτική εμπλοκή, περιέργεια, κριτική
σκέψη) (Moore, 2013: 16-21).
47
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εκπαιδευτικό παιχνίδι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συνδέεται στενά με την ευημερία, εφόσον
είναι ένας από τους τομείς που καθορίζουν περισσότερο την παρούσα και τη μελλοντική ποιότητα ζωής
των παιδιών (Semerci & Erdoğan, 2014: 20) · μάλιστα, ειδικότερα το σχολικό περιβάλλον, ως πλαίσιο
μάθησης, έχει βρεθεί πως παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική, συναισθηματική και συναισθηματική
ευημερία των παιδιών (Gutman & Feinstein, 2008).
Άλλωστε, σύμφωνα με την UNICEF, το πραγματικό μέτρο της κατάστασης ενός έθνους είναι το
πόσο καλά φροντίζει τα παιδιά του –την υγεία τους, την υλική και συναισθηματική τους ασφάλεια, την
εκπαίδευσή και την κοινωνικοποίησή τους. Μάλιστα, ένα μέτρο της συνολικής ευημερίας των παιδιών
πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση του πόσο καλά υπηρετούν τα παιδιά τα εκπαιδευτικά συστήματα
στα οποία δαπανούν μεγάλο μέρος της παιδικής τους ηλικίας και από τα οποία να εξαρτάται κατά πολύ
η μελλοντική τους ευημερία. Στην ιδανική περίπτωση, ένα τέτοιο μέτρο θα αντικατόπτριζε τον βαθμό
στον οποίο κάθε χώρα ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της για το άρθρο 29 της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού που ζητά την πλήρη δυνητικά ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων
και των ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων του παιδιού (UNICEF, 2007: 1, 20).
2. Για το εκπαιδευτικό παιχνίδι
2.1. Ο ρόλος των κινήτρων στη μαθησιακή διαδικασία
Τα κίνητρα των μαθητών για ενεργό συμμετοχή αποτελούν σηµαντική παράµετρο στη
μαθησιακή διαδικασία, διότι επηρεάζουν την οργάνωση των γνωστικών και μεταγνωστικών
δεξιοτήτων των μαθητών και κατ’ επέκταση την επίδοσή τους (Boekaerts, 2001). Συγχρόνως, τα
κίνητρα επηρεάζονται από πλήθος παραγόντων, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του πλαισίου της τάξης,
τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, γεγονός που
αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση τους.
Ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη των κινήτρων μάθησης έχει η σύνδεση δραστηριοτήτων της
καθημερινής ζωής που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ελκύουν την προσοχή των μαθητών τους, χρειάζεται να
διευρύνουν τις τεχνικές διδασκαλίας και προσέγγισης του εκπαιδευτικού υλικού με διάφορους τρόπους,
όπως με εικόνες, πολυμέσα κ.ά. Την αποτελεσματικότητα τέτοιων επιλογών αποδεικνύουν και
ερευνητικά δεδομένα, όπως η έρευνα των Anderman, Patrick, Hruda & Linnenbrink (2002) σύμφωνα
με την οποία, όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον των
μαθητών και είναι σχετικά βατές, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια από αυτούς, τότε οι μαθητές
κινητοποιούνται περισσότερο. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη κινήτρων είναι οι
ευκαιρίες για συνεργασία που προσφέρονται στους μαθητές. Αυτό συμβαίνει, γιατί η χρήση
ομαδοσυνεργατικών τεχνικών βοηθά τους μαθητές να αποδεσμευτούν από την παθητική ακρόαση, να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να μάθουν να σκέπτονται περισσότερο κριτικά. Για αυτόν τον λόγο, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για συνεργασία μεταξύ των
μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Έτσι, ενισχύονται τα κίνητρα των μαθητών για εμπλοκή
στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ παράλληλα, διευρύνονται οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητές
τους.
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται, η ανάγκη υιοθέτησης από τους εκπαιδευτικούς καινοτόμων
μεθόδων διδασκαλίας που να υποστηρίζονται από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και να
προϋποθέτουν τη συνεργασία. Και μια πολύ ελκυστική τέτοιου τύπου καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας
είναι το εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο –όταν εφαρμόζεται κατά τη μαθησιακή διαδικασία– επηρεάζει
θετικά τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.
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2.2. Πώς το εκπαιδευτικό παιχνίδι επηρεάζει θετικά
τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
Οι μαθητές μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά παιχνίδια κατά τη μαθησιακή
διαδικασία καλλιεργούν τόσο τις γνωστικές όσο και τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους
δεξιότητες.
Α. Γνωστικές δεξιότητες
Η συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικά παιχνίδια επηρεάζει θετικά τη γνωστική τους ανάπτυξη
(Κωνσταντινόπουλος, 2007), εφόσον:
• όταν μια μαθησιακή δραστηριότητα παρουσιάζεται μέσω ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι μαθητές
τής δίνουν μεγαλύτερη προσοχή (Garris, Ahlers & Driskell, 2002) και της αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο σε αυτή, γεγονός που επηρεάζει θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα (Tobias, Fletcher, Dai &
Wind, 2011).
• μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι μαθητές μαθαίνουν να επιλύουν
προβλήματα με σχετική ευχέρεια και να υποστηρίζουν τη γνώμη τους με λογικά επιχειρήματα. Κι αυτό
γιατί μαθαίνουν να θέτουν στόχους, να αναλύουν και να επεξεργάζονται γρήγορα τα δεδομένα,
αξιολογώντας τον βέλτιστο τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Επίσης, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι ότι έχουν τη δυνατότητα παροχής άμεσης ανατροφοδότησης, αφού
οι μαθητές μπορούν να δουν άμεσα τα αποτελέσματα των ενεργειών τους (Prensky, 2001).
• μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, οι μαθητές:
- αποκτούν τη δεξιότητα να αναγνωρίζουν διαφορετικούς ήχους και να δημιουργούν εικόνες στο μυαλό
τους, αναπτύσσοντας τη φαντασία τους.
- αποκτούν καλύτερη αίσθηση του χώρου και του χρόνου, αναπτύσσοντας την αντιληπτική τους
ικανότητα και βελτιώνοντας τη δυνατότητα προσανατολισμού τους.
- μαθαίνουν να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά, να εντοπίζουν διαφορές, να συγκρίνουν και να
συσχετίζουν.
• οι μαθητές, συμμετέχοντας στα εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποκτούν νέες εμπειρίες, τις οποίες
ενσωματώνουν στα νοητικά σχήματα που ήδη κατείχαν. Όταν οι καινούργιες εμπειρίες και
πληροφορίες διαφέρουν από τις ήδη υπάρχουσες, τότε οι μαθητές προχωρούν στην τροποποίηση των
υπαρχόντων νοητικών σχημάτων, προκειμένου να αφομοιώσουν τα νέα δεδομένα
(Κωνσταντινόπουλος, 2007).
Ειδικότερα, όσον αφορά τη διδασκαλία των θετικών επιστημών, υπάρχουν εκπαιδευτικά
παιχνίδια που βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών, των σχέσεων και των κανόνων, επειδή ακριβώς
στηρίζονται στη βιωματική μάθηση, στην εξερεύνηση και τον πειραματισμό (Kebritchi, Hirumi & Bai,
2010). Παράλληλα, έχει προκύψει το συμπέρασμα ότι όταν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενισχύονται οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
των μαθητών (Bottino, Ferlino, Ott & Tavella, 2007). Επίσης, έχει καταγραφεί η διευκόλυνση από τη
μεριά των μαθητών για τη δημιουργία υποθέσεων, ελέγχου τους και εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς
και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Lowrie, 2005).
Β. Συναισθηματική και Κοινωνική ανάπτυξη
Η ένταξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία είναι σημαντική, εφόσον επηρεάζει
όχι μόνο τη γνωστική αλλά και τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
(Κωνσταντινόπουλος, 2007).
Συγκεκριμένα, μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά παιχνίδια οι μαθητές μαθαίνουν:
• να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για την επίτευξη ενός «κοινού
σκοπού» νιώθοντας δέσμευση απέναντι στην ομαδική προσπάθεια.
• να σέβονται τη διαφορετικότητα
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• να εκφράζονται δημιουργικά
• να σέβονται τους κανόνες –εφόσον μέσα στο εκπαιδευτικό παιχνίδι αναλαμβάνουν καθορισμένους
κοινωνικούς ρόλους που υπακούουν σε κοινωνικούς κανόνες (Κωνσταντινόπουλος, 2007)
• να αποδέχονται την αξιολόγηση και την κριτική ως μέσο βελτίωσης της επίδοσής τους
• η επίτευξη των στόχων του παιχνιδιού συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,
της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας των μαθητών, δίνοντας αξία και νόημα σε αυτό που κάνουν.
Παράλληλα, μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές ασκούνται στο να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και
τις πράξεις τους αποκτώντας, έτσι, αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση. Καταλήγουμε, λοιπόν, πως το
εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελεί –πέραν όλων των άλλων– και σημαντικό παράγοντα συναισθηματικής
αυτορρύθμισης των παιδιών.
• Τέλος, είναι σημαντικό η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί σε ένα σχολείο να προωθεί και να ενισχύει
την ανάπτυξη θετικών σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους, ώστε μέσα από αυτές να
προκύπτουν περισσότερες πιθανότητες για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και κατ’
επέκταση για καλύτερες επιδόσεις (Λυκίδη, 2012). Και το εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να παίξει
καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία μιας τέτοιας κουλτούρας.
3. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην Ειδική και τη Διαπολιτισμική Αγωγή
3.1. Η συνεισφορά του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Ειδική Αγωγή
Η ένταξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία έχει σημαντικά θετικά
αποτελέσματα και για τα παιδιά με συναισθηματικά, συμπεριφορικά και μαθησιακά προβλήματα. Πιο
συγκεκριμένα, για τα παιδιά αυτά η «παιγνιώδης» θεωρείται η πιο αποτελεσματική μορφή μάθησης,
διότι αφενός συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεικόνας τους και αφετέρου τους δημιουργεί υψηλά
κίνητρα για ενεργό συμμετοχή (Κωνσταντινίδου, 1988). Μέσα από αυτή οι μαθητές αποκτούν την
ικανότητα, την αυτοπεποίθηση και το κίνητρο που χρειάζονται για να συμμετέχουν αποδοτικά στο
μάθημα, έχοντας αποκτήσει μια ασφαλή αίσθηση ταυτότητας καθώς και –με κατάλληλα
διαμορφωμένες συνεργατικές σχέσεις– την αίσθηση πως ανήκουν στη μαθησιακή κοινότητα της τάξης
(Cummins, 2003).
Άλλωστε και γενικότερα οι ειδικοί που δουλεύουν με παιδιά με διάφορου τύπου μαθησιακές
δυσκολίες θεωρούν ως βασική αρχή την παροχή κινήτρων και τη συνεχή επανάληψη της επιτυχίας επιβράβευσης σε μικρά αλλά σταθερά βήματα, που οδηγούν στην αυτοματοποίηση δεξιοτήτων που
έχουν ανεπαρκώς αναπτυχθεί.
3.2. Η συνεισφορά του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη Διαπολιτισμική Αγωγή
Στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου παρατηρείται μια διαρκώς
αυξανόμενη ανομοιογένεια σε γλωσσικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, κάθε εκπαιδευτικός
ενδέχεται να διδάξει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα χαρακτηρίζονται από
διαφορετικές πολιτισμικές ή γλωσσικές ιδιαιτερότητες.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός θα κληθεί να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα
στη χώρα υποδοχής και στους αλλοδαπούς μαθητές, γνωρίζοντας στους μαθητές του τόσο τη δική τους
κουλτούρα όσο και τις κουλτούρες των συμμαθητών τους με διαφορετική χώρα προέλευσης (Σταμέλος,
1999). Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να τους προετοιμάσει, ώστε να ενταχθούν σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο πλαίσιο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων (Χατζηπαναγιώτου,
2001). Άλλωστε, η εκπαίδευση αποτελεί έναν θεσμό, μέσω του οποίου μπορεί –με τις κατάλληλες
προϋποθέσεις– να καλλιεργηθεί η ανεκτικότητα προς τη διαφορετικότητα, προκειμένου να
πραγματωθεί η αρμονική συνύπαρξη ατόμων με διαφορετική πολιτισμική προέλευση.
Ενδεικτικό παράδειγμα: Τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό στην
προσπάθειά του για καλλιέργεια των παραπάνω αξιών. Σύμφωνα με την Trikaliti (2003), τα παιχνίδια
ρόλων είναι στενά συνδεδεμένα με την εκπαίδευση αξιών και ιδιαίτερα με τη συνειδητοποίηση,
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ανάλυση και εξέταση των επιπτώσεων που αυτές μπορεί να έχουν, παρά με την κατήχηση και την
επιβολή τους. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια ιδιαίτερα εποικοδομητική διδακτική τεχνική, καθώς
συνδυάζουν την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία από την πλευρά των μαθητών, με
δραστηριότητες που να έχουν νόημα.
3.3. Εκπαιδευτικοί, Ειδική / Διαπολιτισμική Αγωγή, εκπαιδευτικό παιχνίδι
Το σχολείο, μέσα από τη διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας, αναμένουμε να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του
πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών χαρακτηριστικών της κοινωνικής πραγματικότητας.
Επίσης, η αποτελεσματική διαχείριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη σύγχρονη σχολική
πραγματικότητα προϋποθέτει καινοτόμες δράσεις και αλλαγές.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να θεωρούν ως βασική τους ευθύνη την παροχή
αποτελεσματικής μάθησης σε όλους τους μαθητές. Επίσης, χρειάζεται να δημιουργούν μαθησιακά
περιβάλλοντα στα οποία να κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός για την πολιτισμική ετερότητα και τη
διαφορετικότητα. Να έχουν επίγνωση του γεγονότος, ότι μαθητές διαφορετικής κουλτούρας πιθανόν
να μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να έχουν διαφορετικά μαθησιακά στιλ και να
προσαρμόζει τη διδασκαλία τους ανάλογα, αξιολογώντας και βελτιώνοντας συνεχώς τις διδακτικές
τους πρακτικές. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιμορφώνονται διαρκώς σε θέματα που
αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή στο επίπεδο των σύγχρονων διδακτικών
προσεγγίσεων και των πρακτικών που εφαρμόζουν.
4. Επιλογικά
Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται να παρέχει σε κάθε παιδί ισότιμη πρόσβαση στα μορφωτικά
αγαθά και επαρκείς δυνατότητες μάθησης, στη βάση των προηγούμενων γνώσεων, εμπειριών,
ικανοτήτων και πεποιθήσεών του. Επομένως, οι όποιες καινοτόμες αλλαγές στο πρόγραμμα και στο
εκπαιδευτικό υλικό είναι σημαντικό να συνοδεύονται και από παράλληλη εφαρμογή ευέλικτων
παιδοκεντρικών μεθόδων, με βασικό στόχο τους να αποδίδουν έναν ενεργητικό ρόλο στους μαθητές.
Ορισμένες τέτοιες μέθοδοι διδασκαλίας είναι η διαθεματική προσέγγιση, η ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση, η βιωματική μάθηση κ.ά. –και βέβαια θέση ανάμεσά
τους κρατά δικαιωματικά και το εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο, πέρα από μια διδακτική τεχνική,
αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση του τρόπου διδασκαλίας που έρχεται να προσδώσει μια νέα,
περισσότερο δημιουργική διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία. Κρίνεται, επομένως, χρήσιμο η
σχολική μονάδα στο σύνολό της και κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά να αντιληφθούν την αναγκαιότητα
για ενσωμάτωση αυτής της καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης στην καθημερινή σχολική
πραγματικότητα. Χρήζει, βέβαια, περαιτέρω έρευνας από την εκπαιδευτική κοινότητα το κατά πόσον
η κουλτούρα μιας σημερινής ελληνικής σχολικής μονάδας μπορεί να δράσει προς αυτήν την
κατεύθυνση και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό
παιχνίδι.
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Περίληψη
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
αναγνωρίζει στο παιδί το δικαίωμά να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας, να έχει ένα
κατάλληλο επίπεδο ζωής που να του επιτρέπει την σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική
ανάπτυξη, καθώς και να εκπαιδεύεται επαρκώς με απώτερο στόχο την προετοιμασία του για μία
υπεύθυνη ζωή. Εστιάζοντας σε θέματα Αγωγής Υγείας, το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συντελέσουν στη διασφάλιση της παιδικής
ευημερίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων προπτυχιακών φοιτητώνμελλοντικών εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) σε ένα
επίκαιρο θέμα υγείας όπως είναι αυτό του HIV/AID. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του
2018 σε 184 φοιτητές δύο τμημάτων (ΠΤΔΕ και Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών) με τη χρήση
σταθμισμένου, ερωτηματολόγιου γνώσεων για το HIV/AIDS(HIV-KQ-18).Η στατιστική ανάλυση
έγινε με το SPSS 24 και ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας με χ2 test και t-test. Στο συγκεκριμένο
δείγμα αναδεικνύεται το ζήτημα της έλλειψης γνώσεων των φοιτητών γενικά αλλά και των φοιτητών
του ΠΤΔΕ ιδιαίτερα σε ένα από τα πολυσυζητημένα θέματα της Αγωγής Υγείας, το HIV/AIDS. Οι
γνώσεις των φοιτητών για το HIV/AIDS φαίνεται να επηρεάζονται από το αν είναι σεξουαλικά ενεργοί
ή όχι. Τα αποτελέσματα, της παρούσας μελέτης, αναδεικνύουν την ανάγκη λήψης μέτρων και δράσεων
με στόχο τη μείωση του ελλείμματος γνώσεων σε θέματα Αγωγής Υγείας. Καταληκτικά, τόσο το
πανεπιστήμιο όσο και το σχολείο θα χρειαστεί να εφαρμόσουν τρόπους και μέσα για την προώθηση
της υγείας που αποτελεί παράγοντα συμβολής στην παιδική ευημερία.
Λέξεις-κλειδιά: Παιδική Ευημερία, Δικαιώματα, Αγωγή Υγείας, Εκπαιδευτικοί, Πανεπιστήμιο

Abstract
According to the United Nations International Convention on the Rights of the Child (1989),
children’s rights include the right to enjoy the best possible level of health, to have an adequate standard
of living facilitating their physical, mental, emotional, moral and social development as well as
education aiming to prepare them for a responsible adult life. Focusing on Health Education issues, the
question that arises is whether future educators have the necessary knowledge to help ensure child wellbeing. The purpose of this study was to investigate the knowledge of undergraduate students - future
teachers of Primary Education in a current health issue, that of HIV/AIDS. The research was conducted
during 2018 and included 184 student participants from two university departments (Primary Education
and Aeronautical Engineering). Data were collected with the use of the HIV-KQ-18 knowledge
questionnaire. Statistical analysis was performed with SPSS 24, involving χ2 test and t-test. The findings
highlight the lack of student’s knowledge on one of the most discussed topics in Health Education, that
of HIV/AIDS. Students’ knowledge of HIV/AIDS appeared to be influenced whether they were
sexually active or not. Based on the above results actions need to be taken in order to address this issue
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of knowledge deficit in relation to Health Education. Future recommendations involve the need for
schools and universities to take appropriate measures and actions as to implement and promote health
issues that contribute to children’s well-being.
Keywords: Child wellbeing, Rights, Health education, Teachers, University
Εισαγωγή
Η υγεία, ως ένα ολιστικό φαινόμενο, είναι μια πτυχή συνυφασμένη με όλες τις άλλες πτυχές
της ζωής, της καθημερινής, της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της κοινοτικής (Svalastog et
al., 2017). Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι η υγεία, η οποία αποτελεί πηγή για την καθημερινή ζωή
και όχι απλώς το αντικείμενο της ζωής, είναι ανάγκη να θωρακιστεί. Το κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά
και η κοινωνία στο σύνολό της οφείλει, κυρίως μέσω της πρόληψης, να προστατέψει την υγεία.
Με τον όρο «ευημερία», κατά μία ευρύτερη έννοια, ορίζεται η ευζωία και η άνετη διαβίωση,
ενώ η πιο στενή έννοια του όρου «ευημερία» αναφέρεται σε ένα κοινωνικοοικονομικό όρο που έχει
σχέση με την άνεση ή τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής μιας κοινωνίας σε συνάρτηση με το
εισόδημα. Στη στενότερη αυτή έννοια υπάγεται η οικονομική ευημερία, αλλά και η κοινωνική ευημερία
η οποία στις σύγχρονες κοινωνίες της διακινδύνευσης επιτυγχάνεται μέσα από την ατομική διαχείριση
των κινδύνων (Ντούνης, 2011). Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μάθει ο ίδιος να
διαχειρίζεται τις καταστάσεις που του παρουσιάζονται στη ζωή για να μπορέσει στη συνέχεια να
οδηγηθεί στην ευημερία.
Όσον αφορά το παιδί, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ,
1989), ως παιδί ορίζεται «κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο της ηλικίας των 18 ετών». Τα παιδιά δε, είναι
μια ευαίσθητη κατηγορία ανθρώπων για την οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί το αναφαίρετο δικαίωμα
στην υγεία. Η υγεία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει το παιδί να απολαύσει και όλα τα
άλλα δικαιώματα που αναφέρονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματά του.
Γενικώς, στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ (1989) αναγνωρίζονται διάφορα δικαιώματα και
ανάμεσα σε αυτά αναγνωρίζεται και το δικαίωμα του παιδιού να έχει ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που
να του επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική του ανάπτυξη (άρθρο 27), να
απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας (άρθρο 24) και να του παρέχεται η στοιχειώδης
εκπαίδευση υποχρεωτικά και δωρεάν (άρθρο 28) με απώτερο στόχο την προετοιμασία του για μία
υπεύθυνη ζωή. Για να βρουν εφαρμογή όλα τα παραπάνω, τα Συμβαλλόμενα Κράτη σύμφωνα με τη
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992 Άρθρο 24) θα πρέπει να διασφαλίσουν
ένα σύνολο ελευθεριών και δικαιωμάτων. Στα εν λόγω δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται το δικαίωμα
της σεξουαλικής ελευθερίας, της αναπαραγωγικής ελευθερίας καθώς και της λήψης υπεύθυνων
επιλογών. Τα δικαιώματα περιλαμβάνουν, επίσης και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Όλοι οι
άνθρωποι δικαιούνται να έχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι
υπηρεσίες πρόληψης, εκτός από τις υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και
παρηγορητικής φροντίδας (UNRIC, 2019).
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Πρόληψη Μεταδοτικών Ασθενειών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη
θα πρέπει να πάρουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την υγεία των παιδιών προκειμένου να
τα προστατεύσουν από κοινωνικούς κινδύνους π.χ. Stealthing, HIV/AIDS. Τα κράτη θα πρέπει να
εφαρμόσουν γενικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής με στόχο να βελτιώσουν την ατομική και κατ΄
επέκταση την κοινωνική ευημερία. Ωστόσο, όλα αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς στη ζωή του
ανθρώπου αν θέλουμε να έχουν αποτέλεσμα (Ντούνης, 2016).
Τα μεταδοτικά νοσήματα είναι πολλά. Παρόλα αυτά, ένα μεταδοτικό νόσημα που έχει
απασχολήσει αρκετά την ελληνική αλλά και τη διεθνή κοινότητα είναι το HIV/AIDS. Ο ΟΗΕ έχει θέσει
ως στόχο τον τερματισμό της επιδημίας του AIDS έως το 2030 (UNAIDS, 2019). Πώς μπορεί, όμως,
να επιτευχθεί αυτό όταν σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ, 2018),
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στην Ελλάδα οι νέες διαγνώσεις της HIV/AIDS λοίμωξης για το έτος 2018 αυξήθηκαν σε 687 νέα
περιστατικά από 628 που ήταν το 2017, δηλαδή, υπήρξαν 59 επιπλέον νέα περιστατικά.
Προς τούτο, για να εφαρμοστεί η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και
να επιτευχθεί ο στόχος του ΟΗΕ, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά να
εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν για όλες τις πτυχές της υγείας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το
HIV/AIDS, τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας
γενικά αλλά και πιο ειδικά σε θέματα πρόληψης μεταδοτικών ασθενειών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία που αφορούσε δείγμα
529 εφήβων της Αττικής. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, τα οποία αναφέρονται και σε
ιστοσελίδα με ιατρικά νέα (ΙΑΤΡΟNET, 2014), έδειξαν ότι το 20% των εφήβων μέχρι την ηλικία των
16 ετών έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή. Μάλιστα το 44,3% ξεκίνησε στην ηλικία των 14 ετών, το
33% στα 15, ενώ το ποσοστό είναι μικρότερο στα 16 (2,3%) έναντι των 12 και 13 ετών (5,7% και 10,2%
αντίστοιχα)».
Συνεπώς, η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων
νοσημάτων και αυτό είναι εφικτό να γίνει μέσα από το σχολείο. Το σχολείο θεωρείται όλο και
περισσότερο ο κόμβος των προσπαθειών για την προώθηση της υγείας και της ευημερίας των παιδιών.
Αν στόχος είναι η καλή υγεία των παιδιών, στο σχολείο τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν στην
πρόληψη μέσα από την αγωγή υγείας, η οποία στις μέρες μας είναι απαραίτητη αλλά και σημαντική.
Μέσα από την αγωγή υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι φυσικές, αλλά και οι κοινωνικές
και συναισθηματικές διαστάσεις της υγείας (Chandrashekar et al.,2012).
Στην εκπαίδευση ωστόσο, πρωταρχικό ή/και πρωταγωνιστικό ρόλο για το αν θα υπάρξουν
θετικά αποτελέσματα έχουν οι εκπαιδευτικοί. Το έργο των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό γιατί όπως
χαρακτηριστικά έλεγε και ο Durkheim (όπως αναφέρεται στο Φρούντα, 2014α ; Φρούντα, 2014 β)
«Το παιδί μπαίνοντας στην ζωή δεν κουβαλάει μαζί του παρά μόνο την ατομική του φύση και
αντιμετωπίζεται σαν άγραφος χάρτης που πρέπει να οικοδομηθεί με νέα υλικά. Με γρήγορες
διαδικασίες το εγωιστικό και μη κοινωνικό πλάσμα που μόλις γεννήθηκε πρέπει να επικαλυφτεί
με ένα άλλο, ικανό να διάγει μια ηθική και κοινωνική ζωή. Να ποιο είναι το έργο της εκπαίδευσης
και όλο το μεγαλείο της.»
Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο στην βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
απαιτείται να αναπτυχθούν στοιχειώδεις ικανότητες που θα καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες όλων
των μαθητών, επικεντρωμένες σε ζητήματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη
μέριμνα για την ευημερία των μαθητών. Το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με
την παιδαγωγική, πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ευρύτερες ανάγκες υποστήριξης –
συμπεριλαμβανόμενων, για παράδειγμα, της υγείας και των κοινωνικών αναγκών – πρέπει να
αντιμετωπιστούν μέσα από τη στενή συνεργασία με άλλους φορείς (Ευρωπαϊκός φορέας για την
Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2011).
Η σχολική αγωγή υγείας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα μέσω της εκπαίδευσης, να είναι υγιή
και παραγωγικά είτε ως παιδιά είτε ως ενήλικες. Η υλοποίηση, όμως, της αγωγής υγείας με στόχο την
εξάλειψη και την πρόληψη των προβλημάτων υγείας μέσα από το σχολείο εξαρτάται από την
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, η οποία (αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών) με τη
σειρά της εξαρτάται από την ποιότητα της επαγγελματικής τους προετοιμασίας, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.
Έρευνα
Ερευνητικό ερώτημα - Σκοπός
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι τα
ακόλουθα. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί:
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- Έχουν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τον ιό HIV/AIDS, ώστε να εκπαιδεύσουν τους
μαθητές τους;
- Έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συντελέσουν στη διασφάλιση της παιδικής ευημερίας;
Με βάση αυτά τα ερωτήματα, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων
προπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) - μελλοντικών
εκπαιδευτικών και του Τμήματος Μηχανολόγων Αεροναυπηγών ενός πανεπιστημίου της Ελλάδας, σε
ένα επίκαιρο θέμα υγείας όπως είναι αυτό του HIV/AIDS. Ως μελέτη περίπτωσης πήραμε το
HIV/AIDS.
Μεθοδολογία
Το δείγμα της έρευνας αφορούσε δείγμα 184 φοιτητών από το ΠΤΔΕ και το τμήμα
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2018 και το
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα σταθμισμένο, ερωτηματολόγιο γνώσεων σχετικά με το
HIV/AIDS (HIV- KQ-18). Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (24) και ο
στατιστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με Chi-square test και t-test (Κατσίλλης, 2006).
Αποτελέσματα
Χαρακτηριστικά δείγματος
Στον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι από το σύνολο των 184 συμμετεχόντων στην έρευνα
οι 99 (53,8%) φοιτούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα ενώ οι 85 (46,2%) στο Τμήμα Μηχανολόγων
Αεροναυπηγών. Επίσης, οι 110 (ποσοστό 59,8%) είναι γυναίκες και οι 74 (ποσοστό 40,2%) είναι
άνδρες. Η πλειοψηφία του δείγματος σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας είναι άτομα ηλικίας 18-20
ετών ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 21,2% που είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 21 ετών.

Σεξουαλικά ενεργός/ή
Σεξουαλικά ενεργοί δήλωσαν ότι είναι οι 125 (67.9%) από τους συμμετέχοντες, ενώ οι 55 (29,9%)
δήλωσαν ότι δεν είχαν ακόμα ολοκληρωμένη σεξουαλική σχέση. Υπήρξαν και 4 φοιτητές (2,2%) που
δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση.
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Γνώση για το HIV/AIDS
Όσον αφορά το μέσο όρο (Μ.Ο) γνώσης για το HIV/AIDS, ήταν το 9,92 με μέγιστο σκορ γνώσης για
το HIV/AIDS το 16. Το θεωρητικό ΑΡΙΣΤΑ ήταν το 18,δηλαδή, αν κάποιος απαντούσε σωστά σε όλες
τις ερωτήσεις θα έπαιρνε 18. Ωστόσο, το μέγιστο σκορ που επιτεύχθηκε ήταν το 16. Συνεπώς, η μέση
γνώση των συμμετεχόντων μόλις που ξεπερνά τη βάση που ήταν το «9».

Συσχετίσεις
Φύλο * Βαθμός γνώσης HIV/AIDS
Για τη διερεύνηση της ύπαρξης διαφοράς στο βαθμό γνώσης για το HIV/AIDS μεταξύ των ανδρών και
των γυναικών συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε το παραμετρικό τεστ 2 ανεξάρτητων δειγμάτων t-test.
Σύμφωνα με το κριτήριο ανεξάρτητων δειγμάτων t-test υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των δύο φύλων σχετικά με το βαθμό γνώσης για το HIV/AIDS: t(181,465)=3,974, p<0,001. Ο μέσος
όρος γνώσης για το HIV/AIDS των ανδρών συμμετεχόντων (11,05) βρέθηκε κατά 1,88 μονάδες
μεγαλύτερος από αυτόν των γυναικών (9,17).
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Σχολή * Βαθμός γνώσης HIV
Για τον έλεγχο της συσχέτισης του Τμήματος με το «Βαθμό γνώσης HIV/AIDS» χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό κριτήριο χ2. Θεωρήσαμε ως μηδενική υπόθεση ότι οι 2 μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους, άρα οι απαντήσεις στην ερώτηση θα είναι ίδιες για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού και
για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Αεροναυπηγών. Το αποτέλεσμα ήταν χ2(2)=15,424,
p<0,001. Συνεπώς, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Δεχόμαστε ότι οι απαντήσεις στην ερώτηση είναι διαφορετικές για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού
και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών. Από αυτό φαίνεται ότι οι φοιτητές του
Παιδαγωγικού υστερούν σε γνώσεις σε σχέση με τους φοιτητές του Τμήματος ΜηχανολόγωνΑεροναυπηγών.

Σεξουαλικά ενεργός * Βαθμός γνώσης HIV/AIDS
Ο μέσος όρος γνώσης για το HIV/AIDS των φοιτητών που είναι σεξουαλικά ενεργοί (10,45) βρέθηκε
κατά 1,61 μονάδες υψηλότερος από αυτόν των φοιτητών που δεν είναι σεξουαλικά ενεργοί (8,84). Από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
ομάδων σχετικά με το βαθμό γνώσης για το HIV/AIDS: t(178)=2,904, p<0,05. σύμφωνα πάντα, με το
κριτήριο ανεξάρτητων δειγμάτων t-test.
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Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, 184 ήταν το σύνολο των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα
ερωτηματολόγια. Από αυτούς, το 53,8% προερχόταν από το Παιδαγωγικό Τμήμα και 46,2% από το
Τμήμα των Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών. Οι γυναίκες στο συγκεκριμένο δείγμα ήταν 59,8% ενώ οι
άνδρες ήταν 40,2%. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές του δείγματος (78,3%),όπως ήταν
αναμενόμενο, κυμαίνονταν μεταξύ της ηλικίας των 18 έως 20 ετών και σεξουαλικά ενεργό δήλωσε ότι
είναι το 67,9%του δείγματος. Τέλος, όσον αφορά τις γνώσεις σχετικά με το HIV/AIDS διαπιστώνεται
ότι κανένας δεν απάντησε και τις 18 ερωτήσεις σωστά δηλαδή άριστα. Ανώτερο σκορ ήταν το 16 και
ο Μ.Ο. που προέκυψε από τις απαντήσεις τους ήταν 9,92.
Από τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών προέκυψε ότι το Φύλο παρουσιάζει στατιστικά
σημαντική διαφορά σχετικά με το βαθμό γνώσης για το HIV/AIDS και συγκεκριμένα οι γυναίκες
υστερούν σε γνώσεις σχετικές με HIV/AIDS. Επίσης, από τη συσχέτιση της Σχολής με το Βαθμό
γνώσης για το HIV/AIDS βρέθηκε ότι οι γνώσεις δεν είναι ίδιες για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού
και του Τμήματος Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών. Οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος υστερούν
σε γνώσεις σε σχέση με τους φοιτητές από το Τμήμα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών. Τέλος, από τη
συσχέτιση των μεταβλητών της σεξουαλικής δραστηριότητας των φοιτητών και του βαθμού γνώσης
τους για το HIV/AIDS προέκυψε ότι όσοι είναι σεξουαλικά ενεργοί έχουν περισσότερες γνώσεις.
Συζήτηση-Συμπεράσματα
Στην εν λόγω έρευνα επιλέχθηκαν όπως προαναφέρθηκε δύο Τμήματα ενός Πανεπιστημίου
της Ελλάδας, του Παιδαγωγικού (53.8% των συμμετεχόντων) που παραδοσιακά είναι ένα
γυναικοκρατούμενο Τμήμα και των Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών (46.2% των συμμετεχόντων) που
είναι ένα ανδροκρατούμενο Τμήμα. Αν και επιλέχθηκαν τα δύο αυτά τμήματα για να εξισορροπηθούν
το γυναικείο και το ανδρικό φύλο, παρόλα αυτά παρατηρείται ότι υπερισχύει και πάλι το γυναικείο
φύλο. Συγκεκριμένα, από αυτά τα δύο Τμήματα συμμετείχαν περίπου 60% γυναίκες και 40% άνδρες.
Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων διαπιστώνεται ότι ήταν η αναμενόμενη, δηλαδή, η
πλειονότητα του δείγματος κυμαίνονταν μεταξύ της ηλικίας των 18 έως 20 ετών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας, που είχε πραγματοποιηθεί σε μαθητές/τριες
Γ΄ Λυκείου και είχαν ανακοινωθεί στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας το
2012, (NEWSBEAST, 2012), είχε αναφερθεί χαρακτηριστικά ότι «“Παίζουν” με τον κίνδυνο οι
Έλληνες στο σεξ. Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει τουλάχιστον από έρευνες, δεν γνωρίζουν ούτε από
αντισύλληψη αλλά ούτε και από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα». Το στοιχείο αυτό
επαληθεύεται και από τα δεδομένα της εν λόγω έρευνας αφού, στο συγκεκριμένο δείγμα των φοιτητών,
αναδεικνύεται το ζήτημα της έλλειψης γνώσεων σχετικά με το HIV/AIDS. Γνώσεις που έχουν σχέση
με ένα από τα πολυσυζητημένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και εντάσσονται σε μία από τις
θεματικές ενότητες της Αγωγής Υγείας. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία που
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δίνονται γενικά για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τη σεξουαλική δραστηριότητα έχουν
άμεση σχέση με την παιδική ευημερία από τη στιγμή που ο μέσος όρος (Μ.Ο.) της σεξουαλικής
δραστηριότητας είναι κάτω από τα 16 έτη (ΙΑΤΡΟNET, 2014).
Στο συγκεκριμένο δείγμα, παρότι το 68% περίπου δηλώνει ήδη σεξουαλικά ενεργό, από τα
αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι φοιτητές του δείγματος σε μεγάλο ποσοστό δεν κατέχουν
βασικές γνώσεις για το HIV/AIDS. Κανένας από τους φοιτητές δεν κατάφερε να πιάσει το άριστα που
στην εν λόγω έρευνα ήταν το δεκαοχτώ, στοιχείο που δείχνει ότι τα συγκεκριμένα άτομα δεν είναι σε
θέση να προστατέψουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Ωστόσο, αυτό το έλλειμμα των γνώσεων στους
φοιτητές του Πανεπιστημίου δημιουργεί ερωτήματα και για το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με το
HIV/AIDS στα υπόλοιπα άτομα της ίδιας ηλικίας τα οποία, λόγω αποτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις
ή επιλογής τους να μην συμμετέχουν στις εξετάσεις, έμειναν εκτός Πανεπιστημίου.
Προχωρώντας την επεξεργασία των δεδομένων, στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε
ανάμεσα στο Τμήμα φοίτησης και το επίπεδο των γνώσεων που σχετίζονται με το HIV/AIDS στους
φοιτητές, στο βαθμό που, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών γνωρίζουν
περισσότερα από τους φοιτητές του Παιδαγωγικού, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο δείγμα. Πράγματι,
με βάση όσα αναφέρονται παραπάνω, ο μέσος όρος (Μ.Ο.) γνώσης για το HIV/AIDS των φοιτητών
του Τμήματος Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών βρέθηκε κατά 2,23 μονάδες μεγαλύτερος από αυτόν του
Παιδαγωγικού. Στη συσχέτιση αυτή, αυτό που εντυπωσιάζει είναι οι φοιτητές που προορίζονται να
γίνουν μελλοντικοί δάσκαλοι. Οι φοιτητές δηλαδή που προέρχονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα
φαίνεται να υστερούν ακόμα περισσότερο στις γνώσεις για το HIV/AIDS. Τις γνώσεις για το
HIV/AIDS, οι συγκεκριμένοι φοιτητές εκτός από την δική τους προστασία, θα μπορούσαν να τις
αξιοποιήσουν και στο πλαίσιο του μελλοντικού τους επαγγέλματος προκειμένου να αυξήσουν τις
πιθανότητες να παραμείνουν τα παιδιά υγιή. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αυτό θα μπορούσε
να υλοποιηθεί μέσω της αγωγής υγείας αλλά και μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής
προσέγγισης θεμάτων υγείας σε ορισμένα μαθήματα.
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι αν και είμαστε στο 2019 οι φοιτητές φαίνεται να αποκτούν
γνώσεις για τόσο σοβαρά θέματα τυχαία μέσα από την εμπειρία τους. Αυτό είναι εμφανές διότι όσο
αυξάνεται η ηλικία τους αυξάνεται και το ποσοστό των σεξουαλικά ενεργών φοιτητών όπως είναι
άλλωστε αναμενόμενο. Παρόλα αυτά, στη συσχέτιση που έγινε στη παρούσα έρευνα μεταξύ
σεξουαλικά ενεργών φοιτητών και γνώσεων για το HIV/AIDS φαίνεται ότι οι φοιτητές που είναι
σεξουαλικά ενεργοί κατέχουν περισσότερες γνώσεις σε σχέση με αυτούς που δεν είναι σεξουαλικά
ενεργοί. Με άλλα λόγια, ακόμα και αυτοί που έχουν κάποιες γνώσεις φαίνεται να τις έχουν λόγω της
εμπειρίας τους.
Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, αν και στην εποχή μας δεν εκπροσωπούν την αυθεντία και
δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή γνώσης, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι κατέχουν ρόλο-κλειδί στην
προετοιμασία των παιδιών αλλά και στην απόλαυση του δικαιώματός τους στην υγεία. Η Moran (2009)
πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επαναδιεκδικήσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια τους, δεν
θα πρέπει να είναι: «εκείνοι που επικεντρώνονται μόνο στις διδακτικές τεχνικές και στα πρότυπα
προγραμμάτων σπουδών και οι οποίοι δεν εμπλέκονται, επίσης, στην εξέταση των κρίσιμων κοινωνικών
και ηθικών ερωτημάτων της εποχής τους» (Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή,
2011).
Προς τούτο, οι εκπαιδευτικοί είναι εποικοδομητικό να εκπαιδεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
προετοιμάζουν τα παιδιά να βγουν στην κοινωνία ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες, έχοντας
αναπτύξει την αυτενέργεια στη γνώση. Οι γνώσεις, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι ικανότητες που θα
αποκτήσουν τα παιδιά στο σχολείο έχουν μεγάλη σημασία για τις επιλογές που θα κάνουν στην ζωή
τους αλλά και για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, συνεπώς, για το αν θα ευημερούν ή όχι στη
ζωή τους. Το σχολείο και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να διαφυλάξουν
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το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία. Δηλαδή, μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας ή τη διαθεματικήδιεπιστημονική προσέγγιση του μαθήματός τους, θετικό είναι να συμβάλλουν στο να είναι και να
παραμείνουν υγιή τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή όλων των ανθρώπων, αλλά και των
παιδιών ιδιαίτερα, αν βασική επιδίωξη όλων είναι να ζήσουν τα παιδιά όσο το δυνατόν καλύτερα την
καθημερινότητα τους, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που τους παρουσιάζονται αλλά και να είναι σε
θέση να εργαστούν και να αποδώσουν στην εργασία τους. Εν κατακλείδι, αν οι εκπαιδευτικοί είναι σε
θέση να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε όλα τα παραπάνω, αυτά θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες
να είναι ευτυχισμένα και να ευημερούν τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
Η αναγνώριση λοιπόν αυτού του ελλείμματος γνώσεων οδηγεί στην ανάγκη λήψης μέτρων και
δράσεων με στόχο τη μείωσή του έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην υγεία. Τόσο το
πανεπιστήμιο για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όσο και το σχολείο για τους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς θα χρειαστούν να προγραμματίσουν και να εφαρμόσουν δράσεις για την προώθηση της
υγείας με γνώμονα την παιδική ευημερία.
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν μπορούν να οδηγήσουν σε γενικεύσεις.
Παρόλα αυτά, θα μπορούσαν να είναι η αρχή για περαιτέρω ποσοτικές έρευνες σε μεγαλύτερο δείγμα
αλλά και μια απόδειξη της αναγκαιότητας να υλοποιούνται προγράμματα αγωγής υγείας με σπειροειδή
διάταξη στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση με αξιολόγηση αυτών στη
συνέχεια.
Βιβλιογραφία
Chandrashekar R. Byalakere, Suma Shankarappa et al. (2012). “The use of school teachers to promote
oral hygiene in some secondary school students at Hyderabad, Andhra Pradesh, India: A short
term prospective pilot study”. J Family Community Med. 19(3): 184–189. doi: 10.4103/22308229.102319
Available
at
http://www.nche.org/growinghealthy_comprehensiveschoolhealthed.htm
(Downloaded:
24/5/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.). (2018). «Επιδημιολογική Επιτήρηση της
HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα Δηλωθέντα Στοιχεία έως 31.12.2018». Επιδημιολογική
Επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα. Τεύχος 33. Ελληνική Δημοκρατία /
Υπουργείο
Υγείας.
Διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2018/12/epidimiologiko-deltio-hiv-2018.pdf (Ανακτήθηκε στις 15/6/2019)
Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή. (2011). «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στην Ευρώπη – Προκλήσεις και Ευκαιρίες». Odense, Denmark: Ευρωπαϊκός φορέας για την
Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.europeanagency.org/sites/default/files/te4i-synthesis-report-el.pdf (Ανακτήθηκε στις 15/6/2019)
ΙΑΤΡΟNET. (2014). «Το 20% των εφήβων έως 16 ετών έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή»
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/27760/to20-twn-efivwn-ews-16-etwn-exei-xekinisei-ti-sexoyaliki-toy-zwi.html
(Ανακτήθηκε
στις
20/04/2019)
Κατσίλλης Ι. (2006). «Επαγωγική στατιστική». Gutenberg – Γ. & Κ. Δαρδανός. ISBN 960-01-1079-4,
ISBN-13 978-960-01-1079-1
NEWSBEAST. (2012). «Άγνωστη λέξη η προφύλαξη στο σεξ για τους Έλληνες. Τι δείχνουν στοιχεία
έρευνας που έγινε σε εφήβους» 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Άρθρο
στο
NEWSBEAST.
Διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
https://www.newsbeast.gr/health/arthro/355022/agnosti-lexi-i-profulaxi-sto-sex-gia-tous-ellines
(Ανακτήθηκε στις 20/04/2019)
Ντούνης Ανδρέας. (2011). «Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής». Social Policy
(Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Θεωρία). Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://socialpolicy.gr/
(Ανακτήθηκε στις 20/04/2019)
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

127

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
Ντούνης Ανδρέας. (2016). «Οι έμφυλες και κοινωνικές ανισότητες επιδρούν στην υγεία και ευημερία
των νέων ανθρώπων». Social Policy (Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Θεωρία) Διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα http://socialpolicy.gr (Ανακτήθηκε στις 21/5/2019)
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. (χ.χ.) «Το δικαίωμα στην υγεία».
ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο «2η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» .
Svalastog Anna Lydia, Donev Doncho, Kristoffersen Nina Jahren, and Gajović Srećko. (2017).
«Concepts and definitions of health and health-related values in the knowledge landscapes of the
digital society»58(6): 431–435.US National Library of Medicine National Institutes of Health
(PMC)
doi: 10.3325/cmj.2017.58.431
Available
at
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5778676/ (Downloaded: 20/5/2019)
Φρούντα, Μ. (2014α). «Καινοτομικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας στη Μέση Εκπαίδευση: Καθηγητές
και Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Εφήβων (Σ.Δ.Ε)». Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (EKT). Ιωάννινα. Σελ.:151-172.
Φρούντα Μ. (2014β). «Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ των εννοιών υγεία - αγωγή υγείας και προαγωγή
υγείας: συνεισφορά στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των προγραμμάτων αγωγής υγείας στο
σχολείο» (Άρθρο περιοδικού) Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τομ. 26.
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5849?mode=more
(Ανακτήθηκε
στις
25/6/2019)
UNAIDS. (2019). «Fast-Track strategy to end the AIDS epidemic by 2030». Available at
https://www.unaids.org/en/resources/campaigns/World-AIDS-Day-Report-2014 (Downloaded:
24/5/2019)
United Nations Human Rights (UN Human Rights). (2019). «Convention on the Rights of the Child».
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Ratified by 192 of 194
member countries. Available at https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
(Downloaded: 24/5/2019)
UNRIC (Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ). (2019).«Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού».
Διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα:
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33
(Ανακτήθηκε στις 25/6/2019).

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

128

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»

Η Μουσική Εκπαίδευση ως μέσο αντιμετώπισης του Κοινωνικού
Αποκλεισμού: Η περίπτωση του El Sistema στη Βενεζουέλα και
του Κοινωνικού Ωδείου στην Αθήνα
Αντώνης Βερβέρης
Ακαδημαϊκός υπότροφος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή
Την τελευταία δεκαετία, στον τομέα της Μουσικής Εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει συζήτηση
σχετικά με την ανάγκη μίας βαθύτερης σύνδεσης του κλάδου με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
κοινωνία. Ο Elliot (2012), έχοντας δεχθεί επιρροές από την Κριτική Παιδαγωγική προτείνει έναν
«περισσότερο στρατευμένο» ρόλο στη μουσική εκπαίδευση, η οποία οφείλει να ανάγει τη μουσική σε
«μέσο προσφοράς και βελτίωσης» της κοινωνίας. Επιπλέον η μουσική εκπαίδευση μπορεί να
συνεισφέρει διαμορφώνοντας νέους πολίτες-μουσικούς που θα νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν
μέσω της μουσικής στη κοινωνία και το συνάνθρωπό τους. Σύμφωνα με τον Regleski (2005), μόνο με
αυτόν τον τρόπο η μουσική εκπαίδευση θα έχει πραγματικό νόημα, κάτι που έχει χαθεί σήμερα εξαιτίας
της επικρατούσας τάσης που βλέπει τη Μουσική Εκπαίδευση αποκλειστικά ως μέσο αισθητικής
αγωγής.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται περιπτώσεις από το χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης, όπου
τα μαθήματα μουσικής προβάλλονται ως προσπάθεια καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού
που αντιμετωπίζουν ορισμένες ομάδες του πληθυσμού και κυρίως παιδιά. Αφού γίνει μία σύντομη
ανάλυση των όρων σχετικά με τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, γίνεται παρουσίαση της περίπτωσης του
“El Sistema”, ενός εθνικού δικτύου μουσικής εκπαίδευσης στη Βενεζουέλα που έχει σαν στόχο την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού εντάσσοντας παιδιά σε συμφωνικές ορχήστρες. Στη
συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνεται στην περίπτωση του Κοινωνικού Ωδείου στην Αθήνα, με στόχο
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ομοιότητες αλλά και διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων,
κυρίως ως προς το ιδεολογικό τους πλαίσιο.
Κοινωνικός αποκλεισμός
Σύμφωνα με τους Burchardt, Le Grand και Piachaud (2006), ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός»
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία κατά τη δεκαετία του 1970 για να περιγράψει αρχικά
μία ομάδα πολιτών που βρισκόντουσαν εκτός του ασφαλιστικού συστήματος όπως άτομα με αναπηρία,
μόνοι γονείς και άνεργοι κυρίως νέοι. Ο όρος στην πορεία απέκτησε γενικότερη σημασία για να
περιγράψει άτομα που βρίσκονται εκτός του κυρίου κορμού της κοινωνίας. Στις αγγλοσαξονικές χώρες
και κυρίως στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται ο όρος «υπο-τάξη» (underclass) για να περιγράψει ένα μέρος
του πληθυσμού που ζει σε περιοχές-γκέτο, ανήκει συνήθως σε εθνικές μειονότητες, λαμβάνει
προνοιακή βοήθεια, ενώ συνιστά κίνδυνο για τον βασικό κορμό της κοινωνίας από τον οποίο ζει
αποκομμένος. Για την κοινή γνώμη, υπεύθυνοι για την κατάσταση που βιώνουν τα μέλη της υπο-τάξης
είναι κατά βάση τα ίδια τα άτομα αυτά, εξαιτίας της μη προσπάθειάς τους για εύρεση εργασίας
(Burchardt et al. 2006).
Όπως υποστηρίζει η Levitas (2004), για τους περισσότερους θεωρητικούς η σημαντικότερη
αιτία δημιουργίας κοινωνικού αποκλεισμού είναι η φτώχεια και η ανεργία, αφού τα άτομα με ιδιαίτερα
χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα αδυνατούν να συμμετάσχουν στη «φυσιολογική» ζωή της κοινωνίας
στην οποία υποτίθεται πως ανήκουν. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση αυτή συσκοτίζει άλλα θέματα όπως
η χαμηλά αμειβόμενη εργασία ή μη αμειβόμενη εργασία (που συναντάται κυρίως στις γυναίκες). Όπως
παρατηρεί ο Φερώνας (2005) ο κοινωνικός αποκλεισμός σε σχέση με τη φτώχεια αποτελεί ένα
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πολυδιάστατο φαινόμενο αφού ως όρος είναι περισσότερο περιεκτικός. Ενώ η φτώχεια αναφέρεται
κυρίως στην έλλειψη υλικών πόρων, ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά τη μη συμμετοχή του ατόμου
σε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά συστήματα.
Σύμφωνα με τον Τσιρώνη (2005), ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αναφέρεται μόνο σε μία
κατάσταση μη ενσωμάτωσης του ατόμου στην κοινωνία, αλλά περιλαμβάνει επιπλέον τους
μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτόν και τον αναπαράγουν. Επίσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός ως όρος
δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αλλά είναι δυναμικός αφού διανύουμε μία περίοδο ραγδαίων κοινωνικών
αλλαγών.
To El Sistema
Η ίδρυση του El Sistema ανάγεται στα μέσα της δεκαετίας του 1970 όταν ο ιδρυτής του,
μαέστρος και οικονομολόγος Jose Antonio Abreu ίδρυσε μία μικρή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων σε
ένα προάστιο του Καράκας. Όπως παρατηρεί ο βρετανός κοινωνιολόγος Geoffrey Baker, στα πρώτα
χρόνια του εγχειρήματος δεν φαίνεται να υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο στην προσπάθεια αυτή, αφού
επρόκειτο για μία τυπική μαθητική ορχήστρα αποτελούμενη από παιδιά προερχόμενα από τη μεσαία
τάξη που σπούδαζαν μουσική. Σύμφωνα με τον Baker, η μετατροπή του El Sistema από ένα τυπικό
πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης σε πρόγραμμα κοινωνικής δράσης τοποθετείται στα τέλη της
δεκαετία του 1990 όταν πρόεδρος της Βενεζουέλας εκλέγεται ο Hugo Chavez (Baker 2014).
Το El Sistema αποτελεί ένα δίκτυο με παραρτήματα σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα –γνωστά ως
πυρήνες (nucleos)- όπου παιδιά παρακολουθούν μαθήματα μουσικής με στόχο να γίνουν μέλη
ορχηστρικών συνόλων. Τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα μουσικής και τους παρέχονται μουσικά
όργανα για μελέτη δωρεάν. Σύμφωνα με στοιχεία του 2012, το El Sistema παρείχε μουσική εκπαίδευση
σε περισσότερα από 350.000 παιδιά, εκ των οποίων το 70% ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας
(Ηernandez-Estrada 2012). Παράλληλα με τους πυρήνες όπου παιδιά μαθαίνουν μουσική λειτουργεί
και ένα παράλληλο δίκτυο σχολών οργανοποιείας. Στις σχολές αυτές νέοι μαθαίνουν την τέχνη
συντήρησης και κατασκευής μουσικών οργάνων δωρεάν και ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους
συνεχίζουν να εργάζονται στα κέντρα οργανοποιείας του El Sistema. Τα όργανα που κατασκευάζονται
δεν μπορούν να διατεθούν ως προϊόντα στο εμπόριο αλλά προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές των
πυρήνων (Αυγερόπουλος 2012).
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το El Sistema, ο προϋπολογισμός
του προγράμματος για το 2010 άγγιξε το ποσό τον $120 εκατομμυρίων, με βασικό χρηματοδότη των
δραστηριοτήτων του το κράτος της Βενεζουέλας και ιδίωτες. Ένας από τους βασικούς υποστηρικτές
του El Sistema είναι η Inter-American Development Bank, η οποία διεξήγαγε και μία σχετική έρευνα
για το αντίκτυπο του El Sistema στη βενεζολάνικη κοινωνία. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα παιδιά
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του El Sistema παρουσιάζουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις
αλλά και καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τον μέσο όρο των συνομηλίκων τους. Μάλιστα, ενώ
στη Βενεζουέλα το ποσοστό μαθητών που δεν φοιτούν στο δευτεροβάθμιο σχολείο είναι 26%, το
ποσοστό αυτό μειώνεται στο 6.9% για τα παιδιά του El Sistema (Tunstall 2012).

Ιδεολογικό πλαίσιο
Αναζητώντας τις ιδεολογικές βάσεις πάνω στην οποία στηρίζεται το “El Sistema” θα έπρεπε
πρώτα να εξεταστεί το που απευθύνεται. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του προγράμματος, το
πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά φτωχών περιοχών της χώρας, όπως τα barrios των μεγάλων
αστικών κέντρων. Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών που ξεκίνησαν
την ενασχόλησή τους με τη μουσική στο “El Sistema”, σήμερα ακολουθούν επαγγελματική
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

130

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
σταδιοδρομία ως μουσικοί ορχήστρας ή σολίστες, κάποιοι εκ των οποίων μάλιστα σε διεθνές επίπεδο.
Ίσως το πιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό του μαέστρου Gustavo Dudamel, που εκτός από
διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας “Simon Bolivar” –της επαγγελματικής ορχήστρας του El
Sistema- από το 2009 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής του Los Angeles (Baker 2014).
Παρ’ όλα αυτά βασικός στόχος του El Sistema δεν είναι απαραίτητα η επαγγελματική
αποκατάσταση των παιδιών μέσω της μουσικής, αν και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με
τους ανθρώπους του El Sistema, τα παιδιά ασχολούνται με τη μουσική αντί να βρίσκονται στους
δρόμους και να εκτίθενται σε κινδύνους όπως ναρκωτικά, εγκληματικότητα κτλ. Στο ντοκιμαντέρ El
Sistema: Σώζοντας ζωές, ο Jose Antonio Abreu, ιδρυτής του El Sistema αναφέρει τα εξής:
Φτώχεια δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής και στέγης. Φτώχεια είναι το να αισθάνεσαι
ότι είσαι «κανένας», να στερείσαι ταυτότητας. Είναι η εγκατάλειψη, η ανωνυμία. Όμως
η μουσική –το να πρωταγωνιστείς σε μία ορχήστρα, το να παίζεις, να τραγουδάςδημιουργεί στο παιδί μία αυτοεκτίμηση, μία υγιή και ωραία περηφάνια που το βγάζει από
τη φτώχεια.
(Αυγερόπουλος 2012)
Στα λόγια αυτά του Abreu, παρατηρούμε ότι ορίζει τη φτώχεια με έναν δικό του τρόπο που δεν
περιορίζεται στην στέρηση υλικών πόρων. Ουσιαστικά ο Abreu περιγράφει όσα αναφέραμε
προηγουμένως σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα παιδιά των barrios του Καράκας σίγουρα
βιώνουν μεγάλες στερήσεις υλικών αγαθών. Πέρα από αυτό όμως φαίνεται ότι βρίσκονται και εκτός
των πολιτισμικών συστημάτων που θα τους εξασφαλίσουν την ένταξή τους στον κοινωνικό κορμό. Ο
Abreu επίσης δίνει έμφαση και στο στοιχείο της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης που απ’ ότι
φαίνεται είναι αρκετά χαμηλή στα παιδιά αυτά. Χρησιμοποιώντας κοινωνιολογικούς όρους θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εσωτερικεύεται και
σωματοποιείται σε αυτά τα παιδιά. Αυτό μπορεί να αλλάξει με τη συμμετοχή τους σε μουσικές
δραστηριότητες, με τις οποίες μπορούν να βοηθηθούν ώστε να αναπτύξουν τη δική τους ταυτότητα.
Εδώ παρατηρούμε επιρροές από την Κριτική Παιδαγωγική, οι κεντρικές θεωρίες της οποίας
αναπτύχθηκαν από τον βραζιλιάνο παιδαγωγό Paulo Freire. Σύμφωνα με τον Freire (1973), τα άτομα
αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη μπορούν να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους ως υποκείμενα
και να πολιτικοποιηθούν. Αυτή η «κριτική συνειδητοποίηση» (conscientização), όπως την ονομάζει ο
Freire, αποτελεί το πρώτο βήμα έτσι ώστε το άτομο να αναζητήσει τρόπους για να αντιμετωπίσει την
καταπίεση που δέχεται αφού εκτός από το ότι συνειδητοποιεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται,
συνειδητοποιεί ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει (Freire 1977). Έτσι, ο Freire πέρασε ένα
μεγάλο μέρος της ζωής του διδάσκοντας γραφή και ανάγνωση στους εξαθλιωμένους αναλφάβητους
πληθυσμούς των αγροτικών περιοχών της Βραζιλίας. Πίστευε ότι μέσω της εκπαίδευσης οι χωρικοί
αυτοί θα αποκτούσαν μία ταυτότητα κατανοώντας τον εαυτό τους και τη θέση τους μέσα στον κόσμο.
Ενδιαφέρουσα είναι και άποψη του ιδρυτή του El Sistema για τον πνευματικό πλούτο σε
αντιδιαστολή με τη φτώχεια. Στη συνέχεια της ίδιας συνέντευξής του αναφέρει τα εξής:
Το παιδί με το που παίρνει το μουσικό όργανο, παύει αμέσως να είναι φτωχό. Ένα παιδί
με βιολί δεν είναι φτωχό! Επειδή το βιολί το οδηγεί σε ένα δρόμο αυξανόμενου
πνευματικού πλούτου.
(Αυγερόπουλος 2012)
Φαίνεται ότι για τον Abreu, ένα μουσικό όργανο όπως το βιολί δεν έχει μόνο υλική αλλά κι
συμβολική αξία. Από κοινωνιολογικής πλευράς θα λέγαμε ότι το θεωρεί ως πολιτισμικό κεφάλαιο για
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να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που έχει προταθεί από τον Bourdieu. Σύμφωνα με τον Bourdieu
(1966/1985), κάθε οικογένεια κληροδοτεί στα παιδιά της ένα ορισμένο «πολιτισμικό κεφάλαιο» (le
capital culturel). To πολιτισμικό κεφάλαιο περιλαμβάνει γνώσεις, πολιτισμικές δεξιότητες (π.χ.
ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο), «καλό γούστο», καλαισθησία και διακριτική ικανότητα του
ωραίου. Στην περίπτωση του El Sistema, τα παιδιά δεν ασχολούνται με τη μουσική γενικώς, αλλά με
ένα συγκεκριμένο είδος: την κλασική μουσική. Η αξία της κλασικής μουσικής ως αυξημένο
πολιτισμικό κεφάλαιο έχει διατυπωθεί από τον Bourdieu στο έργο του με τίτλο Η διάκριση (1999). Στο
έργο αυτό αναλύει το πώς οι προτιμήσεις όχι μόνο στη μουσική αλλά και σε άλλα είδη τέχνης
αποκαλύπτουν ή και χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν την κοινωνική τάξη από την οποία
προέρχεται κάθε άτομο. Με βάση της θεωρίας περί «δομούσας δομής», οι μουσικές προτιμήσεις ως
πολιτισμικό κεφάλαιο είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής δομής (π.χ. τα άτομα της αστικής τάξης ακούνε
κλασική μουσική) αλλά και αντίστροφα συντελούν στην ενίσχυση της εικόνας που συνοδεύει τα άτομα
ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκουν («αν θέλω να θεωρούμε μέλος της αστικής τάξης οφείλω να
ακούω κλασική μουσική»). Μάλιστα ο Bourdieu δίνει και αντίστοιχα παραδείγματα χαρακτηρίζοντας
συνθέσεις όπως ο Γαλάζιος Δούναβης και η Αρλεζιάνα ως «υποβιβασμένα έργα της αστικής
κουλτούρας». Τα έργα αυτά τα συνδέει με την «παρακμάζουσα μικροαστική τάξη» (Bourdieu 1999),
που από τη μία δεν κατέχει το πολιτισμικό υπόβαθρο για να κατανοήσει σε βάθος την κλασική μουσική
αλλά από την άλλη καταπιάνεται έστω επιφανειακά με αυτά τα «πιο εύκολα έργα» προκείμενου να
διαχωρίσει τη θέση της από τα εργατικά στρώματα.
Μουσική Εκπαίδευση κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα: Η περίπτωση του
Κοινωνικού Ωδείου
Παρόμοιες προσπάθειες με το El Sistema, αν και μικρότερης κλίμακας, έχουν γίνει και στην
Ελλάδα ειδικά μετά το 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης. Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή του
Κοινωνικού Ωδείου. Το Κοινωνικό Ωδείο ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2011 από μία
ομάδα 60 περίπου εθελοντών καθηγητών μουσικής. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από συζητήσεις στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης στο Διαδίκτυο από καθηγητές μουσικής που ήθελαν να ακολουθήσουν το
παράδειγμα συναδέλφων τους, εκπαιδευτικών άλλων κλάδων, που είχαν ήδη ξεκινήσει ανάλογες
προσπάθειες με την ίδρυση Κοινωνικών Φροντιστηρίων (Γιάνναρου 2011).
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Ωδείου, τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν
στους μαθητές σαν αποτέλεσμα εθελοντικής προσφοράς των καθηγητών του ενώ η επιλογή μαθητών
γίνεται με βάση τα εξής κοινωνικά κριτήρια: ανεργία (γονέα ή μαθητή), φοιτητές με χαμηλά
εισοδήματα από επαρχία ή Αθήνα, διακοπή μουσικών σπουδών από άλλο ωδείο για οικονομικούς
λόγους, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες (Κοινωνικό Ωδείο 2016). Σε ετήσια βάση, υπολογίζεται
ότι το Κοινωνικό Ωδείο προσφέρει μαθήματα σε 80 περίπου σπουδαστές, στην πλειοψηφία τους
ανήλικοι, ενώ ο αριθμός των εθελοντών, μουσικών και μη, που προσφέρουν το έργο τους είναι περίπου
40. Στα επτά χρόνια λειτουργίας του, στο Κοινωνικό Ωδείο έχουν διδάξει εθελοντικά μουσικοί με
σημαντική επαγγελματική πορεία στο χώρο, όπως για παράδειγμα πρώην μέλη της Εθνικής
Συμφωνικής της ΕΡΤ. Αν και τα μαθήματα που προσφέρονται αφορούν περισσότερο τη λόγια δυτική
μουσική, χώρος επίσης δίνεται και σε άλλα είδη μουσικής όπως, για παράδειγμα, η παραδοσιακή και
η μοντέρνα μουσική (Κοινωνικό Ωδείο 2019).
Ιδεολογικό πλαίσιο
Επιχειρώντας να αναλύσει κανείς το ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Ωδείου,
παρατηρεί κατ’ αρχάς τη χρήση του όρου κοινωνικό. Σύμφωνα με τη Rozakou (2016), ο όρος
«κοινωνικό» έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα της κρίσης για να περιγράψει διάφορες δραστηριότητες
και μορφές δημόσιας κοινωνικότητας, που βασίζονται όμως στο στοιχείο της αλληλεγγύης τονίζοντας
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ταυτόχρονα την απόστασή τους από το επίσημο κράτος. Φαίνεται δηλαδή ότι η λέξη «κοινωνικό»
χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με το «πολιτικό», λέξη που έχει σταδιακά αποκτήσει αρνητική χροιά.
Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη του ωδείου η λειτουργία του γίνεται με συμμετοχικές
διαδικασίες αφού όλες οι αποφάσεις παίρνονται από γενικές συνελεύσεις στις οποίες συμμετέχουν
καθηγητές, μαθητές και γονείς. Επίσης αναφέρονται τα εξής:
Το Κοινωνικό Ωδείο επιδιώκει να παράσχει την ευκαιρία σε όσους έχουν τα λιγότερα
μέσα και την μεγαλύτερη ανάγκη, να δημιουργήσει μια διέξοδο μέσα από τη μουσική. Η
αποτελεσματικότερη αντίσταση στην θλιβερή καθημερινότητα είναι η ανύψωση του
πνεύματος, η καλλιέργεια και η γνώση.
(Κοινωνικό Ωδείο 2016)
Στο κείμενο αυτό βλέπουμε ότι η μουσική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο κατά του
κοινωνικού αποκλεισμού, αφού για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε υλικούς πόρους μπορεί να
λειτουργήσει ως «διέξοδος».
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τον ιδεολογικό προσανατολισμό
του El Sistema. Στην περίπτωση του Κοινωνικού Ωδείου, ο στόχος δεν είναι τόσο άμεσος όπως για
παράδειγμα, η προσπάθεια απομάκρυνσης των παιδιών από επικίνδυνους χώρους όπου γίνεται
διακίνηση ναρκωτικών. Εδώ, φαίνεται ότι η μουσική αντιμετωπίζεται ως ένα κοινωνικό αγαθό, το
οποίο είναι σημαντικό «από μόνο του» και στο οποίο θα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης. Από ιδεολογικής πλευράς, φαίνεται ότι η μουσική εκπαίδευση προσεγγίζεται στο
Κοινωνικό Ωδείο κατά βάση αισθητικά. Σύμφωνα με τις αρχές της Αισθητικής προσέγγισης, στόχος
της μουσικής εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών, μέσω της ανάπτυξης
της προσωπικής τους αισθητικής ευαισθησίας και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να κατανοούν
και να απολαμβάνουν τη μουσική στη ζωή τους (Verrastro 1990· Reimer 2003). Επιπλέον, σύμφωνα
με την αισθητική προσέγγιση, η μουσική, όπως και ένα έργο τέχνης γενικότερα, έχει αξία «από μόνο
του» και άρα το να μαθαίνει ένα παιδί μουσική είναι καλό «από μόνο του» (Swanwick 2010).
Ένα ερώτημα που τίθεται επιπλέον, είναι κατά πόσο η ενασχόληση με τη μουσική ενός παιδιού,
ενδεχομένως κοινωνικά αποκλεισμένου, μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά του. Ο καθηγητής
μονωδίας του Κοινωνικού Ωδείου, Παντελής Κατσάμπας δίνει μία ενδιαφέρουσα απάντηση στο
ερώτημα αυτό, σε συνέντευξή του στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ της Θέκλας Μαλάμου και Αλεξάνδρας
Σαλίμπα (2014) με τίτλο Κοινωνικό Ωδείο – Notes:
Ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον. Εμείς μπορούμε να δώσουμε μουσική. Γιατί μουσική
συγκεκριμένα; Καταρχήν γιατί μουσική είναι αυτό που εμείς μπορούμε να δώσουμε και
να κάνουμε. Αν ήμασταν φουρνάρηδες μπορεί να προσφέραμε ψωμί. (γέλιο) Ο καθένας,
από εκεί που είναι… όπως είναι και ό,τι μπορεί… δίνει για αυτό το κοινό έργο που λέμε
ότι κάνουμε.
(Μαλάμου & Σαλίμπα 2014)
Αναλύοντας συνεντεύξεις με εθελοντές καθηγητές του Κοινωνικού Ωδείου στα πλαίσια του
ίδιου ντοκιμαντέρ, παρατηρεί κανείς να επαναλαμβάνεται ως κοινό μοτίβο το στοιχείο της προσωπικής
ικανοποίησης που νιώθουν οι καθηγητές αυτοί χάρη στην εθελοντική τους προσφορά και
δραστηριότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του κιθαρίστα Νίκου Λειβαδίτη,
η επιθυμία του να προσφέρει φαίνεται να αποτελεί ταυτόχρονα και «μέσο ανταπόδοσης» κάποιας
αντίστοιχης προσφοράς που είχε δεχτεί ο ίδιος κατά το παρελθόν, αυτή τη φορά ως ευεργετούμενος:
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Εγώ το Κοινωνικό Ωδείο το έμαθα μέσα από το Facebook… εντελώς τυχαία σε μία
κοινοποίηση από έναν φίλο φίλου που έλεγε ότι χρειαζόμαστε υλικό… υποπόδια, βιβλία
και οτιδήποτε μπορούσε να βοηθήσει ο καθένας… Αποφάσισα ότι ήθελα και εγώ να
βοηθήσω σε κάτι τέτοιο γιατί και εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία κάποτε να διδαχθώ
δωρεάν κιθάρα και έτσι να τη διδάξω και εγώ τώρα που μπορώ. Έχω ακούσει αρκετούς
ανθρώπους να μου λένε «ξέρεις όταν ήμουν μικρός ήθελα και εγώ να μάθω κιθάρα αλλά
δεν είχα τα λεφτά.»
(Μαλάμου & Σαλίμπα 2014)
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της ανταλλαγής δώρων, καθώς και της εθελοντικής προσφοράς
έχει απασχολήσει από καιρό τον κλάδο της Ανθρωπολογίας. Σύμφωνα με τον Γάλλο ανθρωπολόγο
Marcel Mauss (1979), η προσφορά δώρων αποτελεί μία πράξη που προσφέρει ικανοποίηση τόσο σε
αυτούς που τα δέχονται όσο και σε αυτούς που τα προσφέρουν, ενώ όταν αυτή γίνεται χωρίς προσδοκία
ανταπόδοσης η πράξη αυτή εντάσσεται στις πρακτικές θετικής αμοιβαιότητας (Ροζάκου, Γκαρά &
Γιαννιτσιώτης 2013).
Επιπλέον, στα λόγια του Νίκου Λειβαδίτη που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως και στις
συνεντεύξεις των υπολοίπων καθηγητών, φαίνεται και η έκφραση ενός γενικότερου αισθήματος
καθήκοντος απέναντι στη μουσική. Η αξία της μουσικής, όπως φαίνεται στα λόγια αυτών των
μουσικοεκπαιδευτικών, έγκειται στην ομορφιά που προσφέρει στη ζωή των ανθρώπων και για αυτό
είναι «κάτι καλό» για όλους, σύμφωνα με τις αρχές τις Αισθητικής προσέγγισης οι οποίες αναλύθηκαν
και παραπάνω. Φαίνεται όμως, ότι οι εθελοντές καθηγητές πέρα από την επιθυμία τους «να μοιραστούν
κάτι όμορφο» με αυτή τους τη δραστηριότητα νιώθουν ότι υπερασπίζονται την τέχνη που αγαπάνε και
«ομορφαίνει» επίσης και τη δική τους ζωή.
Επίλογος
Στην παρούσα ανακοίνωση είδαμε πώς οι μουσικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν
δράση κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Η μουσική για παιδιά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων
μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό, να τους βοηθήσει να αναπτύξουν
την συνήθως χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση αλλά και ως πολιτισμικό κεφάλαιο να τους
φανεί χρήσιμο εφόδιο στη ζωή τους. Με την παρουσίαση των περιπτώσεων του εθνικού δικτύου
μουσικής εκπαίδευσης “El Sistema” στη Βενεζουέλα και του Κοινωνικού Ωδείου στην Αθήνα,
αναδείχθηκαν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές, κυρίως ως προς το ιδεολογικό τους πλαίσιο, γεγονός
που ήταν αναμενόμενο εξαιτίας του αρκετά διαφορετικού πλαισίου όσο και μεγέθους των δύο
περιπτώσεων.
Η ανάδειξη αυτών των ιδεολογικών ομοιοτήτων και διαφορών μπορεί να συνεισφέρει στην
κατανόηση, τόσο σε επίπεδο ιδεολογίας όσο και σε επίπεδο μεθοδολογίας, άλλων αντίστοιχων
προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα διάφορα προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης που την περίοδο
αυτή λαμβάνουν χώρα σε δομές υποδοχής προσφύγων.
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Βασικές θεωρίες στη φιλοσοφία της ανθρώπινης ευημερίας:
Μπορούν να επεκταθούν για τη βελτιστοποίηση της ευημερίας των
παιδιών;»
Βασιλάκου Ευαγγελία
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
The English Academy of Languages

Περίληψη
Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η θεωρητική εισαγωγή στις τρεις βασικές
φιλοσοφικές προσεγγίσεις της ευημερίας, στην θεωρία του ηδονισμού (Επικούρειο ηδονισμό), την
θεωρία των επιθυμιών και των αντικειμενικών αξιών του όρου «ευημερία». Επιπροσθέτως, αναλύεται
ο Αριστοτελικός όρος «ευδαιμονία» και οι τέσσερις αρετές που οδηγούν στην ανθρώπινη ευημερία
στο έργο του Πλάτωνα Η Δημοκρατία. Οι παραπάνω θεωρίες αξιολογούνται και αμφισβητείται η
καταλληλότητα της εφαρμογής τους για την βελτιστοποίηση της παιδικής ευημερίας καθώς κρίνονται
ανεπαρκείς και μη απαραίτητες σύμφωνα με τους Raghavan Rames και Άννα Αλεξάντροβα.
Εναλλακτικά, προτείνεται η Θεωρία των Δύο Πηγών (The Two Sources Theory) στην εργασία τους
«Προς μια θεωρία της ευημερίας των παιδιών» στο επιστημονικό περιοδικό Έρευνα Κοινωνικών
Δεικτών το 2014, η οποία βασίζεται σε δύο επαρκείς προυποθέσεις για τα κριτήρια των κατάλληλων
ικανοτήτων των παιδιών με βάση την αναπτυξιακή προσέγγιση και την ενασχόληση των παιδιών με
τον κόσμο με κατάλληλους τρόπους όπως η περιέργεια, η εξερεύνηση και ο αυθορμητισμός. Τονίζουν
εξίσου ότι η παιδική ευημερία είναι σημαντική κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και όχι μόνο ως
σταθμός για την μελλοντική ευημερία των ενηλίκων. Συμπερασματικά τα βασικά στοιχεία της θεωρίας
αυτής είναι σημαντικά κριτήρια για την διαμόρφωση οποιασδήποτε άλλης θεωρίας της παιδικής
ευημερίας.
Λέξεις-κλειδιά
Επικούρειος ηδονισμός, ευδαιμονία, παιδική ευημερία, φιλοσοφικές προσεγγίσεις
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Εισαγωγή
Η ευημερία είναι μια αυξανόμενη περιοχή έρευνας πολλαπλών θεωρητικών επιστημών και
ειδικότερα του φιλοσοφικού κλάδου. Στη φιλοσοφία υπάρχουν τρεις (3) βασικές ανταγωνιστικές
θεωρίες της ευημερίας οι οποίες είναι ο λεγόμενος ηδονισμός, η θεωρία ικανοποίησης επιθυμίας και η
αντικειμενική θεωρία που βασίζεται στις ανάγκες.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ταξινόμηση των νοητικών καταστάσεων, επιθυμιών και
αναγκών (Raghavan & Alexandrova, 2014, σ. 6).
Περιγραφή και ανάλυση των βασικών φιλοσοφικών θεωριών
Σύμφωνα με τον ηδονισμό, η ευημερία είναι υποκειμενική, εφόσον είναι οι άνθρωποι εκείνοι που
καθορίζουν τα επίπεδα της ευτυχίας τους παρά αντικειμενικές παράμετροι όπως η υγεία, οι φίλοι και
οι αρετές. Επικεντρώνεται στις ψυχολογικές καταστάσεις και μια καλή ζωή η οποία είναι μια ζωή που
έχει ικανοποίηση και αποφυγή του πόνου, ή αλλιώς η ευχαρίστηση έναντι του πόνου. Πιο συνοπτικά,
«να πετυχαίνεις καλά είναι να αισθάνεσαι καλά στην πορεία της ζωής σου, δηλαδή να έχεις μια θετική
ψυχική κατάσταση» (Raghavan & Alexandrova, 2014, σ. 6). Ο υποστηρικτής του ηδονισμού ήταν ο
αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος ο οποίος θεωρούσε τον ηδονισμό ως ένα απαραίτητο αγαθό
που είναι έμφυτο στους ανθρώπους (Βασιλειάδου, 2015, σ. 7). Ωστόσο, ο επικουρικός ηδονισμός δεν
πρότεινε τις σωματικές απολαύσεις, αλλά τον ηδονισμό της ειρήνης του μυαλού και της εγκαρδιότητας
που οδηγούσε στην ευημερία (Βασιλειάδου, 2015, σ. 14). Ο επικουρισμός υποστήριζε έναν ψυχικό
ηδονισμό, δηλαδή το ιδεώδες του Επίκουρου της λεγόμενης αταραξίας (Βασιλειάδου, 2015, σελ. 8).
Ομοίως, η θεωρία της ικανοποίησης από την επιθυμία επιτάσσει την καλή ζωή να εξαρτάται από
την προσωπική ικανοποίηση του να πάρει ο άνθρωπος αυτό που επιθυμεί.
Η τρίτη θεωρία είναι μια αντικειμενική θεωρία της ευημερίας και δίνει προτεραιότητα σε
αντικειμενικά πρότυπα σε αντίθεση με την ευχαρίστηση ή την ικανοποίηση. Ως εκ τούτου, μια καλή
ζωή είναι όταν ένα άτομο κατορθώνει να οδηγήσει μια ζωή χωρίς προσωπικά κριτήρια. Κατά μία
έννοια, είναι μια τελειομανής προσέγγιση της ζωής, καθώς υπογραμμίζει την εξέλιξη του ενάρετου
χαρακτήρα σε αντίθεση με τον υλιστικό χαρακτήρα που αναζητά την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση
απολαμβάνοντας μια όμορφη εμφάνιση, χρήματα ή φήμη.
Στη φιλοσοφία, ο Αριστοτέλης εισήγαγε την έννοια της ευδαιμονίας και οι περισσότερες από τις
απόψεις του αναφέρονται στη δουλειά του, τα Ηθικά Νικομάχεια. Θεωρεί την ευδαιμονία ως μια
αντανάκλαση της αρετής και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, το βλέπει
ως «το σημαντικότερο αγαθό» για τους ανθρώπους, το οποίο θα πρέπει να είναι «ένα τέλος στον εαυτό
του» (Μυκονιάτη, 2008, σ. 5). Για τον Αριστοτέλη δεν υπάρχει «ηδονική ευημερία» αλλά μόνο «η
ευδαιμονική ευημερία» (Ryan & Deci, 2001, σελ. 141) που βασίζεται σε μια ηθική ευτυχία και μια
αντικειμενική θεωρία της ευτυχίας. Συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης ισχυρίστηκε ότι «η ηδονική ευτυχία
είναι ένα χυδαίο ιδεώδες που κάνει τους ανθρώπους σκλάβους και οπαδούς επιθυμιών» (Ryan & Deci,
2001, σελ. 145) και η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στις αρετές. Η θεωρία του είναι τελεολογική επειδή
υποστήριξε ότι όλες οι πράξεις μας έχουν ένα telos που στα ελληνικά σημαίνει ένα τέλος ή απώτερο
στόχο. Πρόκειται για ανώτερη ζωή ή θεία ζωή ή ανθρώπινη αριστεία - την τελειότητα της ανθρώπινης
φύσης. Με τον ευδαιμονισμό συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει επανειλημμένα ενάρετες
ενέργειες μέχρι το τέλος της ζωής του.
Ομοίως, ο Πλάτων πίστευε στην ενάρετη ζωή και στο έργο του Η Δημοκρατία δηλώνει τις
τέσσερις (4) βασικές αρετές για ευημερία οι οποίες είναι η εγκράτεια, η σύνεση, το σθένος και η
δικαιοσύνη. Για τον Πλάτωνα, οι άνθρωποι μπορούν να έχουν σύνεση ακολουθώντας τη ζωή του δια
βίου μαθητευόμενου με στόχο την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. Το θάρρος μπορεί να βοηθήσει τους
ανθρώπους να πολεμήσουν για το σωστό και για την κοινωνική ευημερία μιας αρμονικής κοινωνίας.
Η εγκράτεια, προστατεύει από τη διαφθορά και το χάος και η δικαιοσύνη συμβάλλει στην ένωση των
ανθρώπων αφού αποτρέπει τις ανισότητες.
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Αξιολόγηση των βασικών θεωριών
Τα μεγάλα ερωτήματα όμως είναι «τι είναι μια καλή ζωή για τα παιδιά» και «πως μπορούν οι τρεις
βασικές υπάρχουσες φιλοσοφικές θεωρίες να επεκταθούν για να εξασφαλίσουν την ευημερία των
παιδιών». Σύμφωνα με τους Raghavan και Alexandrova (2014), στο έργο τους «Για μια θεωρία της
ευημερίας των παιδιών», οι θεωρίες αυτές θεωρούνται ακατάλληλες και ανεπαρκείς» για να
χρησιμεύσουν ως πρότυπα μιας θεωρίας της ευημερίας των παιδιών «επειδή δεν είναι συγκεκριμένα
ούτε για παιδιά ούτε για ενήλικες» (σελ. 6). Στην πραγματικότητα, είναι θεωρίες για αυτό που είναι
εγγενώς καλό για ένα άτομο με την πιο γενική έννοια (Raghavan & Alexandrova, 2014, σ. 6).
Εάν ο ηδονισμός εφαρμοζόταν στα παιδιά, θα σήμαινε ότι η ζωή ενός παιδιού είναι μια καλή ζωή
αν έχει καλή ψυχική κατάσταση, ευχαρίστηση και ευτυχία που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της
παιδικής ηλικίας και όχι κατά τη διάρκεια της μελλοντικής ζωής του παιδιού. Ωστόσο, αντιμετωπίζει
το πρόβλημα ότι μια θετική ψυχική κατάσταση δεν είναι ούτε αρκετή ούτε απαραίτητη επειδή η παιδική
ηλικία είναι η κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη άλλων βασικών δεξιοτήτων που διαδραματίζουν
σημαντικότερο ρόλο σε σύγκριση με την απλή ευχαρίστηση ή μια θετική ψυχική κατάσταση (Rice &
Barone, 2000, όπως αναφέρεται στο Raghavan & Alexandrova, 2014, σελ. 8). Πιο συγκεκριμένα, είναι
μια κρίσιμη περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας αναπτύσσονται δεξιότητες επικοινωνίας
μαθαίνοντας την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την ασφαλή προσκόλληση. Για παράδειγμα, έχει
παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ορφανοτροφεία και ιδρύματα όπου στερούνται
κοινωνικών δεξιοτήτων δεν έχουν συναισθηματικές εκδηλώσεις όπως η έλλειψη κλάματος που δείχνει
ότι δεν υπάρχει ανάγκη να είναι αναστατωμένα και ότι μελλοντικοί γονείς που τα επισκέπτονται
εκπλήσσονται από την ηρεμία τους σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.
Η ανεπάρκεια της θετικής ψυχικής κατάστασης ως μοναδικού συστατικού της ευημερίας εξηγείται
καλύτερα από το παιδικό μοντέλο ανεπάρκειας σύμφωνα με το οποίο «ένα παιδί ορίζεται ως ένας
ατελής ή ανώριμος ενήλικας» (Matthews, 1994, όπως αναφέρεται στην Raghavan & Alexandrova,
2014, σελ. 7) των οποίων ο «συναισθηματικός μηχανισμός δεν είναι αρκετά ώριμος για να αναλογιστεί
τι συμβαίνει» (Shore, 1994, όπως αναφέρεται στην Raghavan & Alexandrova, 2014, σελ. 8).
Η θεωρία ικανοποίησης επιθυμίας αντιμετωπίζεται επίσης με σκεπτικισμό επειδή όλες οι
προτιμήσεις και οι επιθυμίες βασίζονται σε μια διανοητική ικανότητα να διαμορφώνουν και να
αξιολογούν σχέδια. Με άλλα λόγια, ο αναπτυσσόμενος προμετωπιαίος εγκεφαλικός φλοιός ενός
παιδιού δεν μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση υψηλών δεξιοτήτων, όπως η ανάλυση και η αξιολόγηση
(Welsh et al., 1991, όπως αναφέρεται στο Raghavan & Alexandrova, 2014, σ. 9). Αυτός είναι ο βασικός
λόγος για τον οποίο οι κοινωνίες επιβάλλουν όρια ηλικίας για δραστηριότητες που απαιτούν επίπεδα
ωριμότητας, όπως την ψηφοφορία, την κατανάλωση οινοπνεύματος και την άδεια οδήγησης.
Ομοίως, η αντικειμενική θεωρία της ευημερίας έχει επικριθεί επειδή δεν μπορεί να υπάρξει
αξιολόγηση του αυτοέλεγχου και της σοφίας στη ζωή ενός μικρού παιδιού. Ενώ τα μαθήματα
εκπαίδευσης χαρακτήρων σε νεαρή ηλικία μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις αρετές
για μια καλή ζωή στην ενήλικη ζωή τους, η πρόταση ορθολογικής και συστηματικής άσκησης των
αρετών είναι αδύνατη για τα παιδιά (Raghavan & Alexandrova, 2014, σελ. 9).
Επίλογος
Συμπερασματικά, μια καλή ζωή για τα παιδιά υπαγορεύει μια θεωρία που «ταιριάζει με τις
ικανότητες και τις ικανότητες που συνήθως διαθέτουν τα μικρά παιδιά με βάση την αναπτυξιακή ηλικία
του παιδιού και περιλαμβάνει τους κατάλληλους παιδικούς τρόπους να εξερευνούν τον κόσμο με την
περιέργεια, τον αυθορμητισμό και την συναισθηματική ασφάλεια», μια θεωρία γνωστή ως Θεωρία των
Δύο Πηγών (Raghavan & Alexandrova, 2014, σελ. 10).
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H συγκεκριμένη θεωρία επικεντρώνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του παιδιού στο μέλλον
καθώς και στην ενηλικίωση (Raghavan & Alexandrova, 2014, σελ. 8) εξετάζοντας παράλληλα το
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον που αποτελούν βασικά στοιχεία για μια θεωρία της
ευημερίας του παιδιού που θα «συμπεριλάβει το σύνολο της οντολογίας ενός παιδιού» (Raghavan &
Alexandrova, 2014, σ.14).
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Bullying: μια νομική προσέγγιση
Βασίλης Κόττας
Ερευνητής στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνή Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικής
Επιστήμης

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό. Η άγνοια των προβλημάτων και η
έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων τόσο των γονέων όσο και του$ εκπαιδευτικού προσωπικού είναι τα
κύρια στοιχεία της συνέχισης του φαινομένου.
Προσπαθώντας να δώσω έναν ορισμό: Ο σχολικός εκφοβισμός (λεκτικός, κοινωνικός,
ψυχολογικός, σωματικός, με εκβιασμό, σεξουαλικός, ρατσιστικός) είναι ανεπιθύμητη, επιθετική
συμπεριφορά μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας που είναι απόρροια ανισορροπίας εξουσίας. Η
συμπεριφορά επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πιο σύγχρονη μορφή είναι ο κυβερνοεκφοβισμός (μέσω της χρήσης τεχνολογιών επικοινωνίας), οι διαφορές με τον κανονικό σχολικό
εκφοβισμό είναι ότι μπορεί να φτάσει σε πολύ λίγο χρόνο σε πολλούς «παραλήπτες», ο
δράστης αισθάνεται ότι μπορεί να παραμείνει ανώνυμος, η έλλειψη προσωπικής επαφής με το θύμα
κάνει τον δράστη πιο βίαιο και το θύμα πλήττεται στο σπίτι και στην προσωπική του σφαίρα. Με την
επικύρωση της Σύμβασης για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο με το νόμο 4411/2016, έχει
πλέον θεσπιστεί σαφής πολιτική για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο γενικά,
χωρίς να αναφέρεται, όμως, ο κυβερνο-εκφοβισμός.
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Η προστασία της προσωπικότητας των θυμάτων του σχολικού εκφοβισμού αντικατοπτρίζεται
στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει
να προστατεύουν κάθε παιδί από οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων (α.2§1) και να προστατεύουν τη ζωή
και την ανάπτυξή του (α.6). Συγκεκριμένα, αναφέρεται η υποχρέωση λήψης μέτρων για την φροντίδα
παιδιών που υποβάλλονται σε κακή μεταχείριση (α.39) ή συγκεκριμένα σε σεξουαλική βία (α.34). Οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι γενικά υπεύθυνοι για κακομεταχείριση (α.19). Επιπλέον, τα κράτη
πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας κατά τρόπο που
να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπου (α.28§2, 29§1β).
1) Το Γενικό Σχόλιο 12 της Σύμβασης αναφέρεται στην ανάγκη για γραμμή βοήθειας. Στην
Ελλάδα υπάρχει η εθνική τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 για παιδιά.
2 ) Το Γενικό Σχόλιο 13 προβλέπει ότι η ψυχολογική βία, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί
εκδήλωση ψυχολογικού εκφοβισμού.
Σε εθνικό επίπεδο, ο νόμος 4491/2017 θεσπίζει έναν εθνικό μηχανισμό, ο οποίος παρακολουθεί
την ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Δυστυχώς, το Σχέδιο δεν
καλύπτει το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Παράλληλα, ο νόμος 3043/2003 θέσπισε το θεσμό του
Διαμεσολαβητή για τα Παιδιά, ο οποίος παρεμβαίνει στις περιπτώσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων, είτε
με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από πρόσκληση για βοήθεια. Ο νόμος 4547/2018 ορίζει
τα περιφερειακά κέντρα κατάρτισης στις αρμόδιες περιφερειακές εκπαιδευτικές διευθύνσεις που
είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Αυτά τα κέντρα είναι υπεύθυνα για την
εφαρμογή αντιμέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Τμήμα Β της Σχολικής
Εκπαίδευσης και Προώθησης Υγείας και Τμήμα Ε της Κοινωνικής Πολιτικής και Φροντίδας Νέας
Γενιάς στο Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση σχεδίων αποφάσεων και
εγκυκλίων. Από τον Φεβρουάριο του 2019 υπάρχει μια υπουργική εγκύκλιος που ορίζει τις ημέρες
μεταξύ 4 και 8 ως εβδομάδα κατά της βίας στο σχολείο .
Στον ποινικό κώδικα, α. 312, μόλις το 2015 αναθεωρείται με το νόμο 4322 για να
ποινικοποιήσει τον εκφοβισμό. Αυτή η νομοθετική εξέλιξη ήταν απαραίτητη για την προστασία των
νομικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ενός ορισμένου κύκλου ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ανηλίκων και
νεαρών ενηλίκων), κατά ενός πολύπλοκου τύπου εγκληματικής συμπεριφοράς που εφαρμόστηκε με
επαναλαμβανόμενο, συνεχή και σκληρό τρόπο. Ειδικότερα, τιμωρείται και επιβάλλονται θεραπευτικά
μέτρα, όταν η επίμονη σκληρή συμπεριφορά προκαλεί σε τρίτο άτομο βλάβη στη σωματική ή ψυχική
υγεία. Εάν η πράξη γίνεται μεταξύ ανηλίκων, δεν τιμωρείται εκτός αν η ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους
είναι μεγαλύτερη των 3 ετών. Ο λόγος, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, είναι ότι οι
συμπεριφορές μεταξύ ανηλίκων της ίδιας ηλικίας πρέπει να αντιμετωπίζονται με εκπαιδευτικά μέτρα
και όχι με ποινικό κολασμό. Εκτός αυτού, η ποινή είναι το τελευταίο άσυλο, τελικά ένα μέσο για την
αντιμετώπιση ενός κοινωνικού προβλήματος. Οι ανήλικοι είναι «ποινικά προστατευόμενοι», που
σημαίνει ότι μέχρι το 18ο έτος της ζωής τους, μπορούν να υποβληθούν σε αναμορφωτικά μέτρα
(αλλαγή φροντίδα, υποχρέωση συγγνώμη, αποζημίωση κ.λπ.) ή θεραπευτικά μέτρα για εγκλήματα που
διαπράττονται. Το σχολείο, με βάση το προεδρικό διάταγμα 104/1979 (α. 27) μπορεί να επιβάλλει
παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, αποβολή 3 ημερών ή 5 ημερών και
υποχρέωση αλλαγής σχολείου σε περιπτώσεις παράνομης συμπεριφοράς.
Η αστική ευθύνη του ανηλίκου (έως 10 ετών) είναι μηδέν (α. 916 Αστικό Κώδικα), ενώ από
10-14 ετών είναι πλήρως υπεύθυνος/η (α. 917). Τέλος, αν το θύμα νοσηλευτεί, καταβάλλεται πλήρης
αποζημίωση σε αυτό και στους γονείς του για την ψυχική οδύνη, το κόστος της νοσηλείας και ό, τι
στερείται (α. 929). Η αστική ευθύνη (αποζημίωση για υλικές και ηθικές βλάβες) προκαλείται είτε από
το ελληνικό κράτος, όταν ο εκφοβισμός συμβαίνει στο σχολείο είτε από τους γονείς (α. 923, 926).
Σε επίπεδο ΕΕ, οι συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, οι οποίες αναφέρουν:
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1. την ανάγκη να δράσουν τα κράτη, καθώς η παράνομη συμπεριφορά των παραβατών δεν
περιορίζεται στις ώρες των σχολείων,
2. Το φαινόμενο εκφοβισμού είναι πιο έντονο στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
δηλαδή στην Ελλάδα,
2. Η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές συναντήσεις είναι απαραίτητη
Ωστόσο, αν και το ενδιαφέρον σε επίπεδο ΕΕ είναι προφανές, με την ύπαρξη ψηφισμάτων και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων (DAPNE III, ENABLE κ.λπ.), η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Η
χώρα μας είναι η 4η, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον αριθμό των περιπτώσεων εκφοβισμού στο σχολείο. 1
στους 3 μαθητές έχουν εκφοβιστεί, περισσότερες από τρεις ημέρες το μήνα.
Η αντιμετώπιση ενός φαινομένου από το κράτος που οδηγεί σε ανυπέρβλητα ψυχολογικά
προβλήματα σε έναν άνθρωπο σε ηλικία στην οποία διαμορφώνει την προσωπικότητά του δεν μπορεί
να γίνει με τη δημιουργία φυλλαδίου ή με την επίσκεψη σχολείων στην Αττική ή με την αποστολή
ορισμένων συστάσεων για διοργάνωση διήμερων εκδηλώσεων στις 6 Μαρτίου. Η κοινωνία εκφράζει
ανησυχία, σε περιπτώσεις όπως ο θάνατος του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος ως φοιτητής
πανεπιστημίου είχε πέσει θύμα εκφοβισμού και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό του. Ακόμα και αν ήταν
σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η ουσία του σχολικού εκφοβισμού ήταν παρούσα. Οι ανήλικοι, στις μέρες
μας, έχουν πνευματική ωριμότητα, οπότε η παράνομη συμπεριφορά τους είναι συνειδητή
επιλογή. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία προληπτικών μέτρων απαιτεί εναλλακτικά μέτρα θεραπείας για
τους παραβάτες, η κύρωση πρέπει να επιβληθεί ως αποτρεπτικό και έσχατο μέτρο.

Η Νομικο-εκπαιδευτική Διάσταση Μέριμνας Μαθητών με Ειδικές
Ανάγκες στην Ελλάδα και στη Δανία
Βασίλης Κόττας
Ερευνητής στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνή Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικής
Επιστήμης

Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό θέμα συζήτησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αρχικώς, η έλλειψη προσπαθειών για τη δημιουργία ενός συστήματος για την προστασία των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση λαμβάνει διεθνή προσοχή μόλις στη δεκαετία
του 1980. Στην Ελλάδα, ο νομοθέτης αποδείχθηκε απροετοίμαστος. Η κοινωνική ένταξη και η αποδοχή
από τους υγιείς μαθητές των μαθητών με αναπηρίες ήταν ανεπαρκής. Έχοντας αυτό ως δεδομένο ως
αφετηρία, θα εξετάσουμε τη νομική διάσταση προστασίας των μαθητών με αναπηρίες στην
Ελλάδα. Για την πλήρη κατανόηση του θέματος, ορισμένοι ορισμοί θα δοθούν για διευκρινίσεις, όπως
για παράδειγμα τι θεωρείται αναπηρία; Ή ποιος θεωρείται μαθητής με αναπηρίες; Ενώ πρέπει να δοθεί
μνεία στο διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η αναπηρία είναι οποιοσδήποτε περιορισμός
ή έλλειψη της ικανότητας να εκτελεί μια δραστηριότητα με τον τρόπο ή μέσα στο φάσμα των
δραστηριοτήτων που θεωρούνται φυσιολογικές για έναν άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να
αναφέρω τη δυσκολία μου για το πώς να αναφέρομαι στους υπόλοιπους μαθητές χωρίς αναπηρίες. Η
βιβλιογραφία τους αναφέρει ως κανονικά, ικανά και υγιή παιδιά. Διάλεξα το τελευταίο. Στην Ελλάδα
με το νόμο 3699/2008, οι φοιτητές με αναπηρίες θεωρούνται ότι έχουν σημαντικές μαθησιακές
δυσκολίες εξαιτίας αισθητικών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών και νευροψυχιατρικών
διαταραχών για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής οι οποίες, σύμφωνα με τη
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διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης, έτσι
σε ένα γενικό πλαίσιο, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν διανοητικές αναπηρίες, αισθητικές βλάβες
ακοής, χρόνιες μη αναστρέψιμες ασθένειες, διαταραχές σε ομιλία, μαθησιακές δυσκολίες όπως
δυσλεξία και δυσαρθρία .
Έχοντας ολοκληρώσει με την απαραίτητη ορολογία, προχωράμε στο νομικό πλαίσιο της
παρουσίασης.
1.
Το έτος 1981, στο Διεθνές Έτος των Ατόμων με Αναπηρίες, δημιουργείται το
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες.
2.
Το έτος 1989 η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού εισάγει την αρχή της
απαγόρευσης των διακρίσεων (άρθρο 2) και την υποχρέωση των κρατών μερών να
εξασφαλίσουν την απαραίτητη ευημερία και την κρατική ενίσχυση για την ιατρική περίθαλψη
(άρθρο 23). Συνεχίζοντας την ανάγνωση της σύμβασης, βρίσκουμε τα άρθρα με δικαίωμα στην
πλήρη εκπαίδευση από την άποψη της επαγγελματικής, πνευματικής και ψυχολογικής
ανάπτυξης.
3.
Το έτος 1993 οι κανόνες του ΟΗΕ για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα
με αναπηρίες.
4.
Την ίδια χρονιά σε επίπεδο ΕΕ εισάγονται τα προγράμματα Helios, τα οποία
περιλαμβάνουν νέους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν
στην προσαρμογή στο χώρο εργασίας και στην ανεξάρτητη διαβίωση ως βοήθεια στην
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.
Έτος 2008 η εφαρμογή της Σύμβασης των δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία. Η
υποχρέωση των κρατών μερών να εξασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, ακριβώς όπως
τα υγιή. Η αρχή των θετικών διακρίσεων, η ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα ιδρύματα όπως τα σχολεία
και η ισότιμη συμμετοχή σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και με τις απαραίτητες μεθόδους, όπως για
παράδειγμα η νοηματική γλώσσα και η γραφή Braille.
Έχοντας κατά νου το γενικό νομικό πλαίσιο, θα αναφερθούμε στον ελληνικό νόμο για την
ειδική εκπαίδευση. Το άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα
να απολαμβάνουν μέτρα που διασφαλίζουν την αυτονομία, την ένταξή τους και τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Το άρθρο 16 (4) ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες
δικαιούνται δωρεάν εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σε κρατικά σχολεία. Αυτή η διάταξη ενισχύει
εκείνους που χρειάζονται βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Ο νόμος
2817/2000 και ο τροποποιητικός νόμος 3699/2008 αναφέρονται στην κατάσταση στην οποία η
παρακολούθηση των ατόμων με αναπηρία στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή στα
τμήματα ένταξης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η εκπαίδευση των παιδιών μπορεί να παρέχεται σε
ανεξάρτητες σχολές ειδικής εκπαίδευσης, σχολεία που λειτουργούν ως ανεξάρτητα ή ως τμήματα σε
νοσοκομεία ή κέντρα αποκατάστασης. Το σύστημα είναι δομημένο ως εξής: Ειδικά νηπιαγωγεία και
ειδικά δημοτικά σχολεία φιλοξενούν παιδιά από το 4ο έως το 14ο έτος της ζωής τους. Ειδικά γυμνάσια
σχολεία από το 14ο έως το 18ο έτος. Ειδικά λύκεια από το 19ο έως το 23ο έτος. Όσον αφορά την
επαγγελματική κατάρτιση, ο νόμος 4415/2016 προβλέπει ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής
Κατάρτισης, τα αντίστοιχα τμήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης, τα
τμήματα ενσωμάτωσης είναι εκεί όπου οι μαθητές με αναπηρίες φιλοξενούνται για εκπαιδευτικούς
σκοπούς για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όσον αφορά τη γλώσσα της μάθησης, η
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θεωρείται πρωταρχική και ως δεύτερη γλώσσα είναι η νεοελληνική
γλώσσα. Η επίσημη γλώσσα των τυφλών μαθητών θεωρείται η γραφή Braille. Προϋπόθεση για την
τοποθέτηση των εκπαιδευτικών είναι η πιστοποιημένη μόρφωσή τους. Έτσι, στο εκπαιδευτικό
προσωπικό ορίζονται οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, ειδικοί σε όλα τα απαραίτητα μαθήματα παιδικής
ανάπτυξης, μουσικοθεραπευτές και παιδίατροι που ειδικεύονται στην παιδιατρική νευρολογία ή
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νευρολόγοι που ειδικεύονται στην παιδιατρική νευροεπιστήμη, ενώ ειδικό προσωπικό βοήθειας για
θέματα υπηρεσιών ανάγκες είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο. Ο νόμος 57/1990 ορίζει ότι η φοίτηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα σε υπέρβαση του αριθμού των
εισαγωγών. Κατά τις εξετάσεις προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν λόγω
μόνιμης, παροδικής φυσικής ή αισθητηριακής βλάβης ή δυσλεξίας έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν
προφορικά από ειδική επιτροπή αναθεώρησης ταυτόχρονα και με τα ίδια θέματα όπως και οι υπόλοιποι
υποψήφιοι. Σε αυτή τη διαδικασία κατάρτισης, τα Κέντρα Διάγνωσης και Υποστήριξης
Διαφοροποίησης βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης για
μαθητές με αναπηρία, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των
γονέων και της κοινωνίας.
Για να ολοκληρωθεί αυτή η παρουσίαση, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να αναφερθώ σε
κάποιες αλλαγές που, κατά την προσωπική μου άποψη, θα βελτιώσουν την κατάσταση της εκπαίδευσης
των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα. Η ψυχολογική υποστήριξη και η επαγγελματική
συμβουλευτική θα πρέπει να ενταθούν στο επίπεδο της Ειδικής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των ειδικών σχολείων προκειμένου να καταστούν οι
μαθητές με αναπηρίες ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας αλλά και να λάβουν το κατάλληλο επίπεδο
εκπαίδευσης με τις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ. Επίσης, η συνεχής οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων
μεταξύ γενικών/επαγγελματικών και ειδικών σχολείων για την εξοικείωση των υγιεινών παιδιών με
παιδιά με αναπηρίες. Μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως συμβαίνει
στις χώρες του Βορρά όπου υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και οι περισσότερες
κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από τις δημόσιες αρχές. Εκπαίδευση όλων των παιδιών
στα γενικά/επαγγελματικά σχολεία πάνω στην παροχή ειδικής βοήθειας και προσφορά δωρεάν
μαθημάτων σε όλους τους πολίτες για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων αναπηρίας. Τέλος, η
τοποθέτηση τουλάχιστον ενός ειδικού εκπαιδευτικού σε κάθε δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο είναι
υψίστης σημασίας.

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσω βιωματικών δράσεων με θέμα τα ζώα
Παπαϊωάννου Ταξιαρχούλα
Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΑΤΕΙ, Προϊσταμενη Του 4ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βύρωνα –
Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Βιβλίου

Νότου Γεωργία
Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΑΤΕΙ

Το θέμα μας είναι η Βιωματική Εκπαίδευση , ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία για
την απόκτηση γνώσης, την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και ταυτόχρονα την
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα.
Το θεωρητικό κομμάτι έγινε με μια σειρά παρουσιάσεων , βασισμένοι πάνω σε συγκεκριμένο
βιβλίο που εκδόθηκε από τον Πανελλήνιο σύνδεσμο Βρεφονηπιαγωγών , το οποίο αποτελεί ένα
σημαντικό βοήθημα για τους παιδαγωγούς που θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο project .
Οι ενότητες του πρώτου του θεωρητικού κομματιού :
-Διερεύνηση γνώσεων των παιδιών πάνω στο θέμα
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

143

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
Ξεκινήσαμε κάνοντας ερωτήσεις στα παιδιά για να διερευνήσουμε τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα
όπως π.χ : μιλάνε στα ζώα , από τις απαντήσεις που δίνανε αντιληφθήκαμε πως δεν είχαν ιδιαίτερες
γνώσεις.
-Παιχνίδι με εικόνες
Θελήσαμε να βάλουμε σε αυτή τη προσπάθεια μας και τους γονείς ώστε να τους έχουμε
σύμμαχους σε όλο αυτό . Το πρώτο βήμα ήταν να τους ζητήσουμε οπτικό υλικό με σκυλάκια , το υλικό
που μαζέψαμε ήταν πλούσιο και με σεβασμό στην παιδική ψυχή του : είδαμε , συζητήσαμε , κόψαμε ,
ομαδοποιήσαμε , κολλήσαμε αλλά και διαφωνήσαμε
-Αναγνώριση συναισθημάτων
Παρατηρώντας τις εικόνες των ζώων αναγνωρίσαμε τα συναισθήματα τους και αποδώσαμε τις αιτίες
που μπορεί να το έχουν προκαλέσει . Αναγνωρίσαμε τη χαρά , τη λύπη , τη δυσαρέσκεια ,την
ευχαρίστηση στα πρόσωπα των ζώων αλλά και στα πρόσωπα των συμμαθητών μας.
-Μιλώντας για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα με τα παιδιά
Μία από τις κατηγορίες και τις ταξινομήσεις που έκαναν τα παιδιά ήταν ο διαχωρισμός σε
αδέσποτα και δεσποζόμενα. Ρωτήσαμε τα παιδιά να μας πούνε αν γνωρίζουν ποια ζώα ονομάζονται
αδέσποτα και ποια δεσποζόμενα. Καταλήξαμε πως τα ζώα που είναι μόνα τους στο δρόμο ονομάζονται
αδέσποτα και αυτά που έχουν οικογένεια και ένα σπίτι ονομάζονται δεσποζόμενα.
Στόχος μας ήταν :
✓ Να αντιληφθούν τις διαφορές
✓ Να καταλάβουν πότε ένα ζώο είναι αδέσποτο
✓ Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ( δεν έχει τροφή , νερό, ένα σπίτι)
✓ Πως αισθάνεται (πεινάει, κρυώνει , διψάει )
✓ Τι συναισθήματα μπορεί να έχει ( να νιώθει φόβο , λύπη , στεναχώρια , μοναξιά )
Κάναμε ερωτήσεις :
✓ Που συναντάμε αδέσποτα
✓ Τι τρώνε
✓ Αν είναι κάποιο άρρωστο που θα πάει
Αντιληφθήκαμε πως η ζωή των αδέσποτων είναι πολύ δύσκολη . Τα παιδιά μας είπαν πως πρέπει
να τα φροντίζουμε και εμείς και να τους βάζουμε φαγητό και νερό όταν μπορούμε . Έτσι ,
αναφερθήκαμε και κατανοήσαμε έννοιες όπως ο εθελοντής και ο εθελοντισμός.
-Δικαιώματα ζώων
Κοιτάζοντας το οπτικό υλικό που είχαμε συλλέξει βρήκαμε τις ομοιότητες των ανθρώπων κ των
ζώων τόσο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά όσο και στα συναισθήματα . Είδαμε πως και τα ζώα πονάνε
, κλαίνε , χαίρονται και το δείχνουν π.χ : κουνώντας την ουρά τους , είναι λυπημένα αλλά και νιώθουν
φόβο . Μπήκαμε οπότε στη θέση των ζώων , νιώσαμε και εκφράσαμε τα συναισθήματα του με σκοπό
την ενσυναίσθηση δηλαδή την συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ζώου ή
ανθρώπου . Κατανοήσαμε , λοιπόν , ότι η άσχημη συμπεριφορά , τους πληγώνει όλους ( ανθρώπους
και ζώα ) ενώ η καλή τους κάνει χαρούμενους . Για να μάθουμε όμως ποιες συμπεριφορές πληγώνουν
και ποιες όχι πρέπει να μάθουμε τα δικαιώματα του καθενός . Στην κοινωνία μας αλλά και στην
κοινωνία της τάξης έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα . Σε ερώτηση τι δεν πρέπει να κάνουμε στα ζώα ,
τα παιδιά μας έδωσαν απαντήσεις για το ποια είναι αυτά τα δικαιώματα.
✓ Τα αγαπάμε
✓ Τα φροντίζουμε
✓ Τα ταΐζουμε
✓ Τα πάμε βόλτα
✓ Τους βάζουμε νερό
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✓ Τα χαϊδεύουμε
✓ Τα πάμε στο γιατρό
-Γενική συνέλευση για να σώσουμε τα αδέσποτα
Όλα άρχισαν … μια μέρα ξαφνικά στο σχολείο μας ήρθαν οι γονείς ενός παιδιού με μια μεγάλη
έκπληξη . Είχαν ετοιμάσει «πλακάτ» για να κάνουμε εκστρατεία για τα αδέσποτα και να μπούμε και
εμείς στην ομάδα . Έτσι , η πορεία διαμαρτυρίας άρχισε … πρώτα μέσα στο σχολείο και μετά απ ΄ έξω
.
-Πίνακες ζωγραφικής
Είδαμε έργα σπουδαίων ζωγράφων , τα συζητήσαμε , μπήκαμε μέσα στον πίνακα , χαϊδέψαμε
, ταΐσαμε τα σκυλάκια και στο τέλος βάλαμε αυτιά, ουρά και τα μιμηθήκαμε .
-Επιτραπέζια παιχνίδια
Παίξαμε επιτραπέζια παιχνίδια σωστού και λάθους για το που μένουν οι σκύλοι , κάναμε παζλ
με τα μέλη του σώματος ενός σκύλου όπως αυτιά , μάτια , στόμα , ουρά .
-Διαδραστικά παιχνίδια
(Θεατρικό παιχνίδι και face painting)
Βαφτήκαμε σκύλοι και μπήκαμε στη θέση τους. Στόχος μας ήταν να μάθουμε να σεβόμαστε
τους σκύλους και να καταλάβουμε τους τρόπους που επικοινωνούν . Μέσα από αυτοσχεδιασμούς και
τεχνικές εκφράσεις μάθαμε πως πρέπει να αναλαμβάνουμε και ευθύνες ( πρέπει να τους βάζουμε τροφή
, να μαζεύουμε τα περιττώματα ) . Έτσι , δημιουργούμε υπεύθυνους ανθρώπους . Γίναμε χαδιάρικα
σκυλιά και δείξαμε την αγάπη μας αλλά και θυμωμένα γιατί κάποιος μας συμπεριφέρεται άσχημα .
Γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε στην τάξη ένα παιδί επιθετικό τότε πιθανά να δέχεται βία ή να μιμείται
συμπεριφορές από το οικογενειακό του περιβάλλον . Σε αυτό το παιδί δεν πηγαίνουμε με επιθετική
στάση και φωνές να διορθώσουμε συμπεριφορές . Το προσεγγίζουμε ήρεμα και του δίνουμε χρόνο.
-Ο τοίχος είχε την δική του ιστορία
Ζητήσαμε από τους γονείς να μας φέρουν φωτογραφικό υλικό από προσωπικές στιγμές των
παιδιών με αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα . Τις φωτογραφίες τις τοποθετήσαμε σε ένα ταμπλό
ώστε να έχουν την δυνατότητα να τις βλέπουν . Όσο περνούσε ο καιρός όλο και περισσότεροι γονείς
γέμιζαν το ταμπλό του σχολείου . Το ταμπλό έγινε καθημερινά πόλος έλξης και συζήτησης των παιδιών
μεταξύ τους αλλά και των παιδιών με τους γονείς τους . Ο καθένας έλεγε την εμπειρία του . Όταν
συλλέξαμε αρκετό φωτογραφικό υλικό και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το τοποθετήσουμε στο ταμπλό
κατασκεύασαμε ένα βιβλίο .Το βιβλίο των αναμνήσεων , σε ένα χαρτί του μέτρου φτιάξαμε
φυσαρμόνικα τις σελίδες και προσθέσαμε τις φωτογραφίες .
-Επιμέρους δράσεις
Άλλες δράσεις που κάναμε ήταν διάβασμα παραμυθιών για τους αδέσποτους φίλους μας ,
κουκλοθέατρο , φτιάξαμε το αγαπημένο μας ζωάκι με διάφορα υλικά όπως ζωγραφική , πλαστελίνη
και μικτή τεχνική κολλάζ ( ανάγλυφο και επίπεδο ) με ζωγραφική, τέμπερες και κολλάζ .
Στο δεύτερο μέρος έχουμε το βιωματικό κομμάτι το οποίο ξεκίνησε με τη γωνιά του Τζίμη και
των φίλων του . Δημιουργήσαμε κάρτες , ζωγραφιές , παιχνίδια , γράμματα , ποιήματα και ευχές .
-Πρώτη επαφή με πρώην αδέσποτα κουταβάκια ( επίσκεψη του ΣΠΑΣ Βύρωνα στο 2ο δημοτικό
παιδικό σταθμό Βύρωνα)
Τα παιδιά άκουσαν τι σημαίνει αδέσποτο ζώο , καταφύγιο ζώων , εθελοντής , τι είναι υιοθεσία
και τι φιλοξενία ζώων . Χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες και πλησιάσαμε ….στην αρχή δειλά και ύστερα
με ενθουσιασμό . Εξηγήσαμε πως πρέπει να μιλάμε ψιθυριστά και χαμηλόφωνα για να μην τα
τρομάξουμε . Καταλάβαμε πως πρέπει να έρθει η σειρά μας και έτσι περιμέναμε υπομονετικά .
-Δημιουργία σπιτιού για αδέσποτο σκυλάκι
Σε λίγες μέρες θα είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας εκπαιδευμένους
σκύλους και έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι. Μετέτρεψαν μια παλιά κούτα σε ένα
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χαρωπό και φιλόξενο σπιτάκι , ζωγραφίζοντας την , στολίζοντας την ….. Τα σκυλάκια ήρθαν
αντιμέτωπα με μια ευχάριστη έκπληξη όταν μπήκαν στο σχολείο .
-Παρουσία εκπαιδευμένων σκύλων της SAPTHELLAS καλωσορίζαμε τους φίλους μας
Κάναμε προβολή διαφανειών με ψηφιακό προβολέα και συζήτηση – ενημέρωση των παιδιών
, δείξαμε το σωστό τρόπο για να γνωρίσουμε έναν σκύλο – βιωματική προσέγγιση και στο τέλος ,
χωριστήκαμε σε ομάδες στην αυλή και πλησιάσαμε τα σκυλιά , τα χαϊδέψαμε και μιλήσαμε μαζί τους.
-Επίσκεψη με ομάδα γονιών – παιδιών σε καταφύγιο ζώων (Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας –
Κερατσινίου) , προβολή των εικόνων στα υπόλοιπα παιδιά . Το καταφύγιο αυτό πληρούσε όλες τις
προϋποθέσεις επίσκεψης παιδιών παιδικού σταθμού τόσο από άποψη οργάνωσης , όσο και από
προσωπικό και χώρο . Αγγίξαμε τους σκύλους , τους χαϊδέψαμε , μπήκαμε στο χώρο τους και
κλείνοντας τη βόλτα μας ακολουθήσαμε τους κανόνες υγιεινής που μας έμαθαν οι εθελοντές πλύναμε
τα χέρια μας για να φάμε το κέρασμα που μας είχαν ετοιμάσει και βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες.
Στο τρίτο μέρος μιλήσαμε στα παιδιά για την αναπηρία . Είδαμε φωτογραφίες – ταινίες ,
μιλήσαμε για την ιστορία της τριποδούλας Λάουρας καθώς και της τυφλής Ίσμο . Γίναμε ζωγράφοι
χωρίς χέρια , γίναμε οδηγοί στους «τυφλούς φίλους» μας , νιώσαμε χαρούμενοι και ασφαλείς .
Συγκεντρώσαμε καπάκια για αμαξίδιο όπου στο τέλος , η συμμετοχή ήταν τεράστια και καλέσαμε το
Δήμο Βύρωνα να τα παραλάβει.
Συμπεράσματα – Αποτελέσματα
Οδηγός στην παιδεία θα πρέπει να είναι η δημιουργία υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων
πολιτών με αναπτυγμένα και υγιή «αντανακλαστικά» απέναντι στη φύση , σεβασμό στο περιβάλλον
και σε όλα τα έμψυχα όντα . Με γνώμονα λοιπόν το τεράστιο κενό που υπάρχει στην ελληνική παιδεία,
όσον αφορά την προώθηση της φιλοζωικής και περιβαλλοντικής κουλτούρας και κυρίως στα σχολεία
αποφασίσαμε να προτείνουμε λύσεις για τη δημιουργία μιας βάσης για την ανάπτυξη του ζωοφιλικού
αισθήματος όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη σχέση .
Μαθαίνοντας από νωρίς στο παιδί το σεβασμό και την αγάπη προς τα ζώα , του προσφέρουμε
ένα πολύτιμο εφόδιο για έναν κοινωνικά αποδεκτό και σωστό τρόπο συμπεριφοράς ενάντια της βίας .
Η παιδική βία απέναντι στα ζώα ενδέχεται να προμηνύει ενήλικη επιθετικότητα και εγκληματικότητα
Η παιδική εγκληματικότητα κατά των ζώων αποτελεί πιθανό δείκτη του πως θα εξελιχθεί το παιδί
αργότερα ως ενήλικας . Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ελπίζουμε ότι καταφέραμε τουλάχιστον να
θέσουμε τις αρχές ώστε να αρχίσει να αναπτύσσεται ο σεβασμός σε κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη
.Είναι πολύ σημαντικό η φιλοζωία να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα , έτσι ίσως να αποφεύγονται
πολλές μορφές βίας.
Βιβλιογραφία
https://tonhpiagwgeiomou.files.wordpress.com/2013/02/ceb7-ceb
4Ceb9ceb1cf86cebfcf81ceb5cf84ceb9cebacf8ccf84ceb7cf84ceb1cf83cf84cebfcebdceb7cf80ceb9ceb1ceb3cf89ceb3ceb5ceafcebf.pdf
http://www.kathimerini.gr/920098/article/epikairothta/kosmos/ainstain-oi-para3enes-synh8eies-miasidiofyias
http://www.logotherapeia.com.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE
%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%82%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

146

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαφοροποίηση διδασκαλίας: Η
μαθητό-κεντρική εκπαίδευση αποσκοπεί στην καλλιέργεια
ατομικών δυνατοτήτων και κοινωνικών αξιών.
Παπαϊωάννου Ταξιαρχούλα
Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΑΤΕΙ, Προϊσταμενη Του 4ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Βύρωνα –Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Βιβλίου

Νότου Γεωργία
Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΑΤΕΙ
Περίληψη
Η σημερινή κατάσταση στο σχολείο καθιστά όλο και πιο εμφανή την ανάγκη αναδιαμόρφωσης
της προ- σχολικής εκπαίδευσης , δίνοντας έμφαση σε διαδικασίες που παρέχουν ευκαιρίες σε παιδιά
να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας , ενισχύοντας την αυτονομία και
τη δημιουργικότητα του ατόμου και της ομάδας . Μέσα από την προσχολική εκπαίδευση να
αντιληφθούμε πιθανά προβλήματα στη προσωπικότητα , ανάπτυξη , εξέλιξη του παιδιού και να
κοινωνικοποιηθεί ώστε να γίνει ένα ευτυχισμένο παιδί . Επιλέξαμε κάποιες τεχνικές προσέγγισης
διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Μέσα από τη συνεργατικότητα – ομαδικότητα και εξασφαλίζοντας
ένα υποστηρικτικό πλαίσιο , καταφέραμε να ωθήσουμε την οικογένεια να συνεργαστεί με την
παιδαγωγό – ψυχολόγο . Στόχος μας ήταν να ωθήσουμε τα παιδιά προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων ,
αυτοεκτίμησης – αυτοπεποίθησης , να δημιουργήσουμε ανθρώπους ισορροπημένους συναισθηματικά
και ευτυχισμένους που πιστεύουν στον εαυτό τους. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν παιδιά
χαρούμενα που σέβονταν το διαφορετικό και παρακολουθώντας την πορεία τους , στα επόμενα σχολικά
χρόνια τους , διαπιστώσαμε ότι αυτές οι καινοτόμες πρακτικές εξατομίκευσης τα οδήγησαν στη χαρά
και στην εξέλιξη τους . Γι’ αυτό και θεωρούμε ανάγκη και ρόλο σημαντικό του παιδαγωγού
προσχολικής ηλικίας την αλλαγή της ισοπεδωτικής ομοιομορφίας του εκπαιδευτικού πνεύματος .
Λέξεις – κλειδιά : διαφοροποίηση , μαθησιακή ετοιμότητα , ατομικό προφίλ , ανθρωποκεντρική
διάσταση
Εισαγωγή : Ο ρόλος του παιδαγωγού λειτουργεί ως μοντέλο και συνοδός στη πορεία ωρίμανσης του
παιδιού . Είναι σημαντικό να δημιουργεί μια προσωπική σχέση με κάθε παιδί και να διαθέτει χρόνο για
να το ακούει , να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς του και να το ενθαρρύνει . Ο παιδαγωγός
δίνει προσοχή στο κάθε παιδί ξεχωριστά και προσέχει τον τρόπο που συμπεριφέρεται , παρατηρεί τα
χαρακτηριστικά . Εμείς παρατηρήσαμε σε ένα παιδί
•
Άγχος
•
Φοβίες
•
Απομόνωση
•
Προβλήματα στο φαγητό
•
Προβλήματα στη τουαλέτα
Στόχος μας ήταν να έρθουμε σε επαφή με τους γονείς και να τους παροτρύνουμε να μιλήσουν
με την ψυχολόγο του σχολείου για να το βοηθήσουμε όλοι αυτό το παιδί να σταθεί στα πόδια του και
να αντιμετωπίσει τις φοβίες του. Η προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό διήρκησε 2 ½
εβδομάδες , το παιδί είχε άρνηση για το σχολείο , κλάμα και απομόνωση απ’ τα άλλα παιδιά . Ακόμη
και μετά την προσαρμογή υπήρχαν αρνητικά χαρακτηριστικά όπως :
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•
Αδυναμία του παιδιού να ενταχθεί στην ομάδα
•
Γκρίνια
•
Δεν έτρωγε
•
Κατουριόταν γιατί δεν είχε το θάρρος να το πει .
•
Από την άλλη είχαμε τα θετικά χαρακτηριστικά όπως :
•
Φαντασία
•
Αυξημένη λεπτή κινητικότητα
•
Καλή μνήμη ( θυμόταν ότι λέγαμε στη τάξη)
•
Παρατηριτικότητα
Εμείς οι παιδαγωγοί δώσαμε χρόνο στο παιδί μήπως όλο αυτό ήταν θέμα δειλίας αλλά δεν
υπήρχε βελτίωση. Στην επικοινωνία που είχαμε με την μητέρα διαπιστώσαμε ότι τα θέματα αυτά τα
είχε και σε άλλους χώρους όπως παιδική χαρά και παιδότοπο . Μέσα από συζήτηση με τους γονείς τους
παροτρύναμε να επισκεφτούν την ψυχολόγο του δήμου , η μητέρα ευαισθητοποιήθηκε και αναζητούσε
τη λύση του προβλήματος . Εμείς βλέποντας τα θετικά χαρακτηριστικά του παιδιού , τα τονίσαμε στη
μητέρα και την εμψυχώσαμε πως υπάρχει λύση και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Αποφασίσαμε κάθε
φορά να θέτουμε έναν ή δύο στόχους και να προχωράμε με το ρυθμό του παιδιού . Δεν σταθήκαμε
μόνο στις γνώσεις , στην επιφάνεια , αλλά κύριο μέλημα μας ήταν να έχουμε ένα παιδί χαρούμενο ,
που θα προσπαθεί , θα αμύνεται και θα διεκδικεί . Το πρώτο βήμα ήταν ανάμεσα παιδιού – παιδαγωγού
, ότι πρόβλημα υπάρχει να ζητάει τη μεσολάβηση μας και η μητέρα να αφιερώνει περισσότερο χρόνο
στο παιδί πχ: να μαγειρεύουν μαζί ή να παίζουν . Αποτέλεσμα αυτών των στόχων ήταν το παιδί να
εμπιστευτεί την παιδαγωγό , να παίζει μαζί της και να ζητάει χάδια και αγκαλιές . Από την άλλη η
μητέρα δεν είχε τον ανάλογο χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί στο σπίτι . Το δεύτερο βήμα ήταν να
μιλήσουμε για συναισθήματα . Με αφορμή των δύο μεγαλόσωμων παιδιών του παιδικού σταθμού που
τον κλωτσάγανε κάτω από το τραπέζι , ο μικρός ζήτησε τη μεσολάβηση της παιδαγωγού. Το παιδί είπε
πως ένιωθε και τα άλλα δύο παιδιά του ζήτησαν συγνώμη . Η ίδια ιστορία επαναλαμβανόταν για
εβδομάδες αλλά αυτό που πετύχαμε ήταν να έχει το θάρρος το παιδί να το λέει . Το παιδί στα επόμενα
βήματα ανέλαβε ρόλους όπως:
•
Να φτιάξει ζυμάρι με τη μητέρα του και να το φέρει στο σχολείο να το
μοιραστεί με τα υπόλοιπα παιδιά .
•
Έφερε ένα βιβλίο με φωνές ζώων και το μοιράστηκε.
•
Πήγε σε πάρτι γενεθλίων( σε ένα μικρόσωμο κοριτσάκι , το οποίο το
ερωτεύτηκε)
•
Έγινε βοηθός στην τάξη ( ανέλαβε καθήκοντα )
Έτσι, το παιδί έγινε το επίκεντρο της τάξης και άρχισαν τα υπόλοιπα παιδιά να το προσεγγίζουν
.
•
Στις ασκήσεις προγραφής τα κατάφερνε με ευκολία και εξηγούσε τα υπόλοιπα
παιδιά (μέσα απ’ αυτή τη δράση έγινε φίλος με το ένα απ΄ τα δύο μεγαλόσωμα παιδιά της τάξης
).
•
Συμμετείχε σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η ζωγραφική , ζητούσε
χρώματα , συζητούσε με τα παιδιά και χαμογελούσε .
Έφτασε η μέρα γενεθλίων του μικρού μας , συννενοηθήκαμε με τη μητέρα να στολίσουμε την
τάξη με μπαλόνια , να ετοιμάσει μητέρα – παιδί λιχουδιές και έτσι έγινε , τα φέρανε στο σχολείο ,
σβήσαμε τα κεράκια , κέρασε μόνος του όλα τα παιδιά αυτά που έφτιαξε , χορέψανε και στο τέλος του
χαρίσανε ζωγραφιές . Το παιδί συμμετείχε σε όλες τις δράσεις , έφτιαξε τη δική του αποκριάτικη μάσκα
( με επιλογή των δικών του υλικών ) . Με αφορμή μια βροχερή μέρα , μας μίλησε για τον κύκλο του
νερού , το χιόνι , τις εποχές και τα ζώα που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη όπως ακριβώς τα είχαμε πει
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στην αρχή της χρονιάς . Το παιδί ήρθε σε επαφή με το χώμα και τους σπόρους, αγοράσανε ένα
γλαστράκι , το βάψανε και φυτέψανε το λουλούδι , το παιδί το πότισε και την επόμενη μέρα το φέρανε
στο σχολείο . Τα υπόλοιπα παιδιά θέλανε και αυτά να έχουν τι δικό τους λουλούδι και οργανώσαμε
δράση στην εξοχή , ο μικρός εξηγούσε τα βήματα . Ύστερα από επτά μήνες στο σχολείο το παιδί
εξακολουθούσε να φοβάται το δεύτερο μεγαλόσωμο παιδί της τάξης . Ο μικρός εκείνη την ημέρα
προσέγγισε μόνος του τον μεγαλόσωμο και χτίσανε «γκαράζ» από οικοδομικό υλικό και μέσα βάλανε
τα αυτοκινητάκια . Την επόμενη μέρα το παιδί ζωγράφισε έναν πλανήτη και έδωσε το όνομα από το
μεγαλόσωμο φίλο του λέγοντας : «πως είναι φίλος του» . Στη συνέχεια τα δύο μεγαλόσωμα παιδιά και
ο μικρός ήθελε να παίξει μαζί τους έτσι ρώτησε : «να παίξω κι εγώ» απάντηση δεν πήρε και έτσι ζήτησε
την μεσολάβηση της παιδαγωγού και τελικά παίξανε όλοι μαζί . Στα επόμενα βήματα έχουμε κάποια
παραδείγματα εκ μέρους του παιδιού :
•
Τα παιδιά χορεύανε και ένας πιο σωματώδης τον χτύπησε κατά λάθος , αυτός
ανταπέδωσε και έτσι η παιδαγωγός μεσολάβησε , διαπίστωσαν και οι δύο το λάθος τους και
έτσι ζήτησε ο ένας από τον άλλον συγνώμη.
•
Ο μικρός βλέποντας να παίζει ένας φίλος του με μια ποδιά και να την αρπάζει
ένα κοριτσάκι αποφασίζει να τον βοηθήσει , με μένος διεκδικούσαν την ποδιά χωρίς ο μικρός
να ζητάει τη μεσολάβηση της παιδαγωγού . Συγκεκριμένα έλεγε : «δεν είναι σωστό αυτό που
κάνει» και τελικά κατάφερε να την δώσει στο φίλο του .
Ένα άλλο μεγάλο βήμα έγινε ανάμεσα στο παιδί και το σκυλί μιας παιδαγωγού . Ο μικρός ενώ
φοβόταν τα σκυλιά, προσέγγισε μόνος του το σκυλί , γνωριστήκανε, μιλήσανε ,τον χάιδεψε και
κρατούσε ο ίδιος το λουρί του σκύλου . Κατά τη διάρκεια της βόλτας μιλήσαμε για τα ζώα ,
συναντήσαμε μία χελώνα και μας τόνισε να δούμε που έτρωγε χορταράκι. Η επανάληψη της βόλτας
ξανά έγινε και στόχος ήταν να ξεπεράσει το παιδί το φόβο για τα σκυλιά και αυτό πέτυχε. Τέλος , το
παιδί συμμετείχε σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τα υπόλοιπα παιδιά :
•
•

Παίζανε στη γωνιά του μπακάλικου .
Στη γωνιά του κομμωτηριού ( όπου τη στήσανε παιδαγωγοί – παιδιά )

Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να έχουμε ένα παιδί :
•
Χαρούμενο
•
Να μιλάει με τους φίλους του
•
Να διεκδικεί
•
Να ζητάει να φάει
•
Να επαναλαμβάνει εκφράσεις της παιδαγωγού
Επίλογος – Συμπεράσματα
Ακόμη και σήμερα παρακολουθούμε την πορεία του συγκεκριμένου παιδιού και θα σας πούμε
ότι καταφέρνει να είναι ένας άριστος μαθητής ο οποίος μάλιστα βοηθάει ένα παιδί άλλης χώρας να
κατανοήσει καλύτερα τα μαθήματα γλώσσας και μαθηματικών . Βλέπουμε πως στη καθημερινότητα
στους παιδικούς σταθμούς , υπάρχουνε παιδία που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα . Η
παιδαγωγός είναι υπεύθυνη να παρατηρεί συστηματικά τα παιδιά της ομάδας της κατά τη διάρκεια της
προσαρμογής αλλά και μετά απ’ αυτή καθώς και να διαπιστώνει τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
. Με τη σωστή αντιμετώπιση του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων του και του ρυθμού του , με τη βοήθεια
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ειδικών όπου χρειαστεί , το παιδί μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα της καθημερινότητας , να
κοινωνικοποιηθεί , να παίξει και να αναπτυχθεί ολόπλευρα σε ψυχοσωματικό επίπεδο.
Βιβλιογραφία
https://tonhpiagwgeiomou.files.wordpress.com/2013/02/ceb7-ceb
4Ceb9ceb1cf86cebfcf81ceb5cf84ceb9cebacf8ccf84ceb7cf84ceb1cf83cf84cebfcebdceb7cf80ceb9ceb1ceb3cf89ceb3ceb5ceafcebf.pdf
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Διαφοροποιημένη Παιδοκεντρική Παιδαγωγική: Οι παιγνιώδεις
δραστηριότητες είναι το ζητούμενο;
Παπαϊωάννου Ταξιαρχούλα
Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, απόφοιτη του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας,
φοιτήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,Συγγραφέας

Δρελιώζη Γεωργία
Φοιτήτρια επί πτυχίο στο τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στην Αθήνα.

Εισαγωγή
Η σημερινή κατάσταση στο σχολείο, καθιστά όλο και πιο εμφανή την ανάγκη
αναδιαμόρφωσης της σχολικής ζωής, δίνοντας έμφαση σε διαδικασίες που παρέχουν ευκαιρίες στα
παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας, ενισχύοντας την
αυτονομία και την δημιουργικότητα του ατόμου και της ομάδας. Η νέα μεταρρύθμιση μπορεί επομένως
να χαρακτηριστεί ως προσπάθεια παιδοκεντρικής διάστασης στη μάθηση.
Ως παιδοκεντρική μάθηση εννοούμε το ενδιαφέρον και το σεβασμό για τις ιδιαίτερες ανάγκες
των παιδιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική η
συμβολή των κλασσικών μεταρρυθμίσεων (Montessori, Freinet κ.α).Οι σύγχρονες μεταρρυθμιστικές
απόπειρες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αυτορρύθμιση του παιδιού, στην προσπάθειά του να βρει τον
εαυτό του προβάλλοντας τις ανάγκες, τις αρετές και τις ικανότητες του. Δεν νοείται παιδί χωρίς
παιχνίδι. μια ψυχοσωματική ορμή του οργανισμού, η οποία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη
σωματική,ψυχοπνευματική και κοινωνική
ανάπτυξη του ατόμου(Carvey,1990).Το παιχνίδι θεωρείται ως το κύριο μέσο έκφρασης και
δημιουργίας των παιδιών. Είναι πραγματικά η βασική αρχή της εκπαίδευσης και επιδρά στο πνεύμα
και το σώμα του παιδιού με αποτέλεσμα η διδασκαλία να μην είναι αποτελεσματική παρά μόνο με το
παιχνίδι (Miller & Almon,2009).
H διαδικασία του παιχνιδιού συμβάλει αβίαστα στην πνευματική, σωματική, κοινωνική και
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Stagnitti,2004 ,Xatzixaristos,2010).O τρόπος του παιχνιδιού
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αλλάζει, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά όπως αλλάζουν οι ικανότητες και οι δραστηριότητες τους. Το
παιχνίδι βοηθάει το παιδί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν οργανωμένο σύνολο. Το παιχνίδι είναι
στοιχείο και προϊόν του κάθε πολιτισμού. Σήμερα έχει διαφοροποιηθεί η έννοια του παιχνιδιού. Η
σύγχρονη εποχή είναι η εποχή της
βιομηχανοποίησης ,της παγκοσμιοποίησης, της αφθονίας και του καταναλωτισμού. Είμαστε
στην εποχή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Ευτυχώς το παιχνίδι στους παιδικούς σταθμούς κρατάει Το
παιχνίδι αποτελεί μια ανάγκη, μια ακόμη την αθωότητα και την παιδικότητα στις ψυχές των παιδιών.
Το παιχνίδι πλέον είναι μέσο μάθησης και τα παιδιά επικοινωνούν, εκφράζονται, βγάζουν τις επιθυμίες
και τα συναισθήματα τους (Scales,Et Al,1991).
Λέξεις-κλειδιά: Συνεργασία, επικοινωνία, συλλογικότητα , παιδοκεντρική διάσταση, ελευθερία
έκφρασης, διασκέδαση, εξέλιξη ικανοτήτων, αυτοεκτίμηση ,σεβασμός και χωροχρονική τοποθέτηση

Περίληψη
Το παιχνίδι και η αξία του αλλά και οι διάφορες μορφές του, αποτελούν αντικείμενα μελέτης
μέχρι και σήμερα για τον αντίκτυπο που έχει στα παιδιά στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Η
παιγνιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τοποθετώντας το παιδί στην θέση του οδηγού για να δείξει τον
δρόμο προς τις ανάγκες και τα θέλω του. Το παιχνίδι αποτελεί τη φυσική διαδικασία μάθησης και
εξερεύνησης που ακολουθεί το παιδί από τα πρώτα στάδια την ζωής του με τη χρήση ή μη ενός απλού
αντικειμένου για την κάλυψη των αναγκών του.
Μεθοδολογία
Συνοδοιπόρος του σε αυτό το ταξίδι είναι από την πρώτη κιόλας στιγμή ο γονέας και αμέσως
μετά ο παιδαγωγός όπου με προσπάθεια και των δυο πλευρών το παιδί μαθαίνει την εκπαιδευτική αξία
του παιχνιδιού αλλά και οι γονείς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το παιχνίδι ως έναν σοβαρό παράγοντα
εξέλιξης του.
Συμπεράσματα
Ο ρόλος του παιχνιδιού είναι ουσιώδης στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών γιατί
προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό, ερμηνεία,
διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση
προβλημάτων. Μια κούκλα, ένα αρκουδάκι ,ένα αυτοκίνητο αλλά και διάφορα άλλα άψυχα και ΄΄
άχρηστα ΄΄ για τους ενήλικους αντικείμενα μπορούν να αποτελέσουν για το παιδί κύριο αγωγό των
συναισθημάτων του και της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του. Το παιχνίδι αποτελεί τον βασικό
κώδικα επικοινωνίας των παιδιών ανακαλύπτοντας τον εαυτό τους και γνωρίζοντας τους άλλους. Σε
ένα αντικείμενο το παιδί μπορεί να φανερώσει ομαλά και μη στοιχεία της αναπτυξιακής διαμόρφωσής
του εαυτού του.
Βιβλιογραφία
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Η επίδραση της τέχνης στην παιδική ευημερία
Λούντζης Γεώργιος
Υποψήφιος διδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,
Καταρχήν επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλη την επιστημονική ομάδα που έφερε το θέμα αυτό
για συζήτηση και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται θα ήθελα
να μιλήσω σχετικά με την πιθανή επίδραση που μπορεί να έχει η ενασχόληση των παιδιών
προσχολικής, πρώτης σχολικής ηλικίας και των εφήβων με την τέχνη σε σχέση με την δική τους
ευημερία.
Το ερευνητικό πεδίο αφορά κυρίως την μέση ελληνική οικογένεια, το πώς αυτή
αντιλαμβάνεται την τέχνη καθώς και τον όρο «παιδική ευημερία». Οι βασικοί λόγοι για την διερεύνηση
του αν κάποια μορφή τέχνης – ή οι τέχνες στο σύνολό τους – μπορεί να επηρεάσει, με θετικό πάντα
πρόσημο, την παιδική ευημερία ήταν πρώτα απ’ όλα ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πόλο πολιτισμικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά μιλώντας σε
οικονομικούς όρους η Ελλάδα είναι αυτή που πυροδότησε την έναρξη της ευρωπαϊκής οικονομικής
κρίσης από το 2010. Συνεπώς οι δύο αυτοί παράγοντες αποτέλεσαν τον κύριο κορμό της συγκεκριμένης
εισήγησης καθώς και της έρευνας που διεξήχθη για την διερεύνηση του αν τελικά η τέχνη μπορεί να
επηρεάσει την παιδική ευημερία.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς λιτότητας τα τελευταία περίπου 10 χρόνια.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει αποστραγγίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Δημιούργησε συνθήκες
πίεσης οι οποίες εκδηλώθηκαν με διάφορες μορφές και σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας της
ελληνικής οικογένειας. Η δυνατότητα απασχόλησης των παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες που
απαιτούσαν (και απαιτούν) χρήματα τα οποία δεν είχαν να δώσουν οι γονείς είχε ως αποτέλεσμα τα
παιδιά να περιοριστούν σε δραστηριότητες (αθλητικές ή καλλιτεχνικές) που παρέχουν οι σχολικές
μονάδες και εφόσον βέβαια μπορούσαν να τα υποστηρίξουν. Ακόμα και στα ιδιωτικά σχολεία, η
συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που δεν αποτελούν μέρος του βασικού προγράμματος
εκπαίδευσης αποτελούν επιπρόσθετο πακέτο που μεταφράζεται σε επιπλέον οικογενειακή δαπάνη.
Πολλοί φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) προσπάθησαν να καλύψουν αυτήν την ανάγκη των παιδιών μέσω
κοινωνικών δράσεων. Ωστόσο όμως, απ’ ότι φαίνεται δεν ήταν αρκετό ούτως ώστε να διασφαλίσει μία
συνέπεια, μία επαναληψιμότητα και κανονικότητα στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτό είναι
λογικό καθώς όλες αυτές οι δράσεις στόχο έχουν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες
οικογένειες.
Είναι γεγονός ότι από το 2010 η οικονομική κρίση αποτελεί μία πραγματικότητα για την
Ελλάδα. Η καθόλου καλή κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ελληνική οικογένεια είναι αδιαμφισβήτητη
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όπως καταγράφεται και στην έρευνα της Social Justice Index το 2015, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα
βρίσκεται στην τελευταία θέση (=3.61) ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά την κοινωνική
δικαιοσύνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο δείκτης που μετράει τον βαθμό στον οποίο
εξασφαλίζονται οι ευκαιρίες των παιδιών και των νέων. Στην πλειοψηφία των χωρών αυτών φαίνεται
ότι υπάρχει μία πτωτική τάση από το 2008 ως το 2015. Ωστόσο όμως, οι νότιες Ευρωπαϊκές χώρες
φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη κρίση. Η Ελλάδα και εδώ κατέχει μία από τις τελευταίες
θέσεις.
Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF το 2017, «το 25.5% των παιδιών στην Ελλάδα ζουν σε
σχετική εισοδηματική φτώχεια και το 39% σε πολυδιάστατη φτώχεια». Σε ό,τι αφορά την ευημερία και
εκεί τα νούμερα είναι απογοητευτικά: «το 27.9% των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών αναφέρουν ότι
αντιμετωπίζουν δύο ή περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα
(το 5ο υψηλότερο ποσοστό) και το 5.8% αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τον τελευταίο μήνα.
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανής και επιτακτική η ανάγκη να διερευνηθεί πώς θα μπορούσαν
να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη βελτίωση της ευημερίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
προσπάθειες για να αναπτυχθούν πλαίσια που να περιλαμβάνουν την άμεση συμμετοχή των ίδιων των
παιδιών. Με την άμεση συμμετοχή τους και το μοίρασμα των δικών τους οπτικών στο πώς βιώνουν
την – όποια – ευημερία, ίσως μπορέσει η επιστήμη να βρει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό
των «τεχνικών» που μπορούν να την βελτιώσουν. Η επιστήμη και τα εργαλεία της θα πρέπει να
λειτουργήσουν σε μία κατεύθυνση με στόχο την βελτίωση των συνθηκών αυτών που η ευημερία θα
είναι μία πραγματικότητα.
Αναφερόμαστε στον όρο ευημερία. Τι είναι όμως τελικά «ευημερία». Σύμφωνα με την
βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ενιαίος ορισμός για το τι νοείται ως ευημερία.
Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό λεξικό του Cambridge, ευημερία ορίζεται η ψυχική και σωματική υγεία
και ευτυχία. Η UNESCO από την άλλη ορίζει την ευημερία ως την άνεση, ή τη βελτίωση, των
συνθηκών ζωής μιας κοινωνίας σε συνάρτηση με το εισόδημα και στο μέτρο βεβαίως που οι συνθήκες
την επηρεάζουν
Μελετώντας την παιδική ευημερία παρατηρείται ότι οι περισσότερες μετρήσεις γίνονται με
βάση κάποιες ποσοτικές παραμέτρους όπως το ΑΕΠ, τα εισοδήματα, το μορφωτικό επίπεδο κ.ο.κ. Οι
αντικειμενικοί αυτοί δείκτες όμως οδηγούν σε έναν περιορισμό, καθώς συγκεκριμένες παράμετροι
θεωρούνται αποκλειστικά ως αρνητικές ή θετικές. Συνεπώς, σε συνδυασμό με τους αντικειμενικούς
δείκτες θα ήταν πολύ ωφέλιμη να συνυπολογιστεί και η υποκειμενική βιωμένη ευημερία από την
πλευρά των ίδιων των παιδιών.
Σύμφωνα με την έρευνα του 2005 των Solobewski και Amato, φαίνεται πώς το οικονομικό
στρες σχετίζεται με την οικογενειακή διχόνοια και πώς αυτή τελικά συνδέεται άμεσα με την αρνητική
επίπτωση στην ψυχολογική ευημερία του παιδιού.
Από την αρχή αναφέρθηκα στο πώς η τέχνη μπορεί να επηρεάσει την παιδική ευημερία. Η
Τέχνη με τις διάφορες μορφές της μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ευημερία, πόσο μάλλον όταν
αυτή μπορεί να γίνει μέρος της ανάπτυξης ενός παιδιού. Η τέχνη με τις διάφορες μορφές της
χρησιμοποιείται ήδη από τον επιστημονικό κλάδο της Ψυχολογίας για λόγους θεραπευτικούς:
Δραματοθεραπεία, Ψυχόδραμα, Μουσικοθεραπεία, Εικαστική Θεραπεία, Χοροθεραπεία.
Η εμπλοκή των ανθρώπων με την τέχνη και τις πολιτισμικές δραστηριότητες έχει αποδειχθεί
ότι έχει επίδραση στην πρόληψη της κατάθλιψης σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Με την τέχνη
δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν συναισθήματα που οδηγούν στην επιβεβαίωσης της ταυτότητάς τους
και της συνολικής τους ύπαρξης. Αυτό λοιπόν οδηγεί στο εξής ερώτημα: Αν λοιπόν οι
γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές παιδιών και εφήβων ενθαρρύνουν την συμμετοχή αυτών σε πολιτιστικές
δραστηριότητες με κάποια/κάποιες από τις μορφές τέχνης, πώς θα μπορούσε να επιδράσει στην ευημερία
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τους; Κατ’ επέκταση θα πρέπει να μελετηθεί και το κατά πόσο αυτή μπορεί να διατηρηθεί: αν έχει
δηλαδή εφήμερο - ή όχι – χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής το 2017, η Αθήνα κατείχε την έβδομη (7η)
θέση σε «πολιτιστικό παλμό» ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η ελληνική πρωτεύουσα πέραν της
μεγάλης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, διαθέτει και περίπου 150 θεατρικές σκηνές.
Συνεπώς, η Αττική αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο μελέτης για την παιδική ευημερία και την επιρροή
της από την Τέχνη.
Έχοντας ήδη μιλήσει για τα δύο βασικά μέρη του θέματος, είναι εμφανής η σύνδεση τους: η
τέχνη ως εργαλείο μπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει πτυχές της βιωμένης καθημερινότητας των
παιδιών. Οι πρόσφατες έρευνες, αδιαμφισβήτητα, έχουν αποδείξει τη θετική επίδραση των τεχνών στη
βελτίωση και ανάπτυξη των ανθρώπων, π.χ. την επίδραση της τέχνης στην ιατρική και στην ψυχική
υγειονομική περίθαλψη. Η ψυχολογία και οι νέες μέθοδοι ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιούν διάφορα
είδη τέχνης είναι ευεργετικές για τους ασθενείς με θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικής
προσαρμογής. Ως εκ τούτου, η απάντηση στην υπόθεση ότι η τέχνη μπορεί να επηρεάσει την ευημερία
των παιδιών μπορεί να είναι καταφατική. Οι γονείς και οι φροντιστές των παιδιών επιθυμούν να
μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για
σωματική και ψυχική υγεία, ευεξία και βελτίωση. Ο βαθμός στον οποίο οι τέχνες μπορούν να
επηρεάσουν την "ευημερία των παιδιών" είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω. Ως χώρα
έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας, οφείλουμε να εντάξουμε την τέχνη στις ζωές μας και στις ζωές
των παιδιών μας.
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδείξατε και εύχομαι τελικά όλοι από τις θέσεις και
τις ιδιότητες που κατέχουμε να καταφέρουμε να επιτύχουμε μία κοινωνία ευημερίας.
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Η δικανική / ερευνητική συνέντευξη με αλλοδαπά κακοποιημένα
παιδιά: εστιάζοντας στο πολιτισμικό πλαίσιο και προστατεύοντας
τα δικαιώματα τους
Αβδουλάς Ιωάννης
Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ψυχολόγος σε Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων
Σύμφωνα με τους Tishelman και Geffner (2010) ο πολιτισμός πάντα σχετίζεται με κάθε
περίπτωση παιδικής (σεξουαλικής) κακοποίησης και παρ’ όλα αυτά η βιβλιογραφία και έρευνα πάνω
στο θέμα είναι ελλιπής (Fisher, Mackey, Langendoen & Barnard,2016. Fontes & Faller, 2007. Graham,
Lanier & Johnson-Motoyama, 2016, Θεμελή, 2014. Tamatea, 2016.). Αν και περιορισμένη υποδεικνύει
ωστόσο, ότι τα παιδιά διαφορετικού πολιτισμικού πλαισίου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
θυματοποίησης (Θεμελή, 2014). Το πολιτισμικό πλαίσιο καθαυτό, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί
παράγοντα κακοποίησης αλλά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται την
παιδική κακοποίηση και αντιδρούν σε αυτή.
Πως πραγματοποιείται όμως η δικανική εξέταση παιδιών θυμάτων από διαφορετικό
πολιτισμικό πλαίσιο; Αρχικά, ο συνεντευκτής οφείλει να ενημερωθεί για ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά της συνολικότερης κουλτούρας του παιδιού όπως είναι η εθνικότητα του, η φυλή του,
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

155

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις, το κοινωνικο-οικονομικό του στάτους καθώς και οι βασικότερες
πολιτισμικές αξίες που χαρακτηρίζουν το ίδιο και την οικογένεια του (Fontes & Faller, 2007), ενώ είναι
απαραίτητο να γνωρίζει τους λόγους μετανάστευσης καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής στον
τόπο υποδοχής (Θεμελή, 2014). Ο συνεντευκτής πρέπει να γνωρίζει πως η κουλτούρα δεν ταυτίζεται
με την εθνικότητα, καθώς παιδιά που έχουν την ίδια εθνικότητα μπορεί να έχουν διαφορετική
κουλτούρα. Η κουλτούρα διαμορφώνεται και προκύπτει και από άλλους παράγοντες, όπως η θρησκεία,
η εκπαίδευση, το βιοτικό επίπεδο (California Institute on Human Services, 2004).
Οι αρμόδιοι είναι απαραίτητο να φροντίσουν να διαμορφώσουν το χώρο της συνέντευξης
αναλόγως, προκειμένου να είναι φιλόξενος για άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο (Fontes &
Plummer, 2010). Σκοπός της συνέντευξης είναι να παρέχει ένα ασφαλές, οικείο, υποστηρικτικό και
αξιόπιστο χώρο που να καταρρίπτει τα εμπόδια για την αποκάλυψη, χωρίς όμως να ξεπερνά τα
προσωπικά όρια του παιδιού και της οικογένειας του (Fisher & συν., 2016).
Ως προς τις πολιτισμικές αξίες, πρέπει να γίνει κατανοητό πως ορισμένες αποτελούν τροχοπέδη
για την αποκάλυψη της κακοποίησης ενώ άλλες την ευνοούν. Το αίσθημα της ντροπής φαίνεται να
παίζει κεντρικό ρόλο σε πολλούς πολιτισμούς (Θεμελή, 2014). Για παράδειγμα σε κάποιες Αραβικές
κοινότητες η σεξουαλική κακοποίηση της κοπέλας μπορεί να αποκλείσει την προοπτική όλων των
παιδιών της οικογένειας να παντρευτούν (Baker & Dwairy, 2003). Αντίστοιχη σημασία φέρουν και οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις γι’ αυτό και οι αρμόδιοι σεβόμενοι τα ήθη και τα έθιμα (εορταστικές ημέρες,
ώρες προσευχής) οφείλουν να προσαρμόζουν το πρόγραμμα της συνέντευξης πάνω σε αυτά (Guidance
on Interviewing Child Witnesses in Scotland, 2003). Σε οικογένειες, στις οποίες η θρησκεία αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ζωής και της καθημερινότητας τα παιδιά
παρουσιάζουν αρκετά υψηλά ποσοστά ενοχής και κατηγορούν τον εαυτό τους για τη σεξουαλική
παραβίαση που έχουν βιώσει (Tishelman & Fontes, 2017). Κάθε ειδικός επαγγελματίας οφείλει να
γνωρίζει πως οι θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες ενός αλλοδαπού παιδιού δεν συμβάλλουν μόνο
στην σιωπή του θύματος, αλλά αντίστοιχα μπορεί να αντλήσει δύναμη από αυτές προκειμένου να
μιλήσει. Τέλος, χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη πως το διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο συνεπάγεται
όχι μόνο διαφορετικές αξίες και επιταγές αλλά και διαφορετικούς ορισμούς και συνήθειες που έχουν
να κάνουν με τη σεξουαλική συμπεριφορά. Πολλές συμπεριφορές από την οπτική του ειδικού μπορεί
να φαίνονται κακοποιητικές (κλειτοριδεκτομή, φίλημα των γεννητικών οργάνων του παιδιού στη
βάπτιση του, έλεγχος παρθενίας), ωστόσο μπορεί να αποτελούν συνήθη και νομιμοποιημένη
πολιτισμικά πρακτική στη χώρα της οικογένειας (Θεμελή, 2014). Γι’ αυτό και ο συνεντευκτής θα
πρέπει να εξετάσει αν οι εν λόγω συμπεριφορές είναι συμβατές με τις παραδόσεις της και να
ενημερώνει τους γονείς πως στην χώρα υποδοχής οι εν λόγω συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές από το
δικαιϊκό σύστημα (Fontes & Faller, 2007).
Σε κάθε εξέταση χρειάζεται να εξετάζονται τα υπέρ/κατά της ταύτισης παιδιού και
συνεντευκτή ως προς τη φυλετική καταγωγή και το φύλο. Σε συγκεκριμένους πολιτισμούς μπορεί να
θεωρείται αμαρτία, ανηθικότητα να μιλάει το παιδί σε κάποιον ξένο πολιτισμικά, για τόσο προσωπικά
ζητήματα ή και αντίστροφα (Fontes & Plummer, 2010). Αντίστοιχα ιδιαίτερο ρόλο παίζει το φύλο του
συνεντευκτή καθώς «σε μερικές κουλτούρες θεωρείται ανάρμοστο να μιλάει κάποιος για τόσο ιδιωτικά
ζητήματα –όπως η παραβίαση της γενετήσιας ελευθερίας του- σε άτομα του αντίθετου φύλου» (Θεμελή,
2014: 250). Το ζήτημα του φύλου του συνεντευκτή είναι κομβικό κυρίως σε πολιτισμούς, όπου τα όρια
μεταξύ των δύο φύλων αρκετά έντονα. Πολλοί ειδικοί για παράδειγμα, υποστηρίζουν πως στις
ορθόδοξες εβραϊκές οικογένειες η συνέντευξη μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη και προβληματική όταν
το φύλο των δύο υποκειμένων διαφέρει (Tishelman & Fontes, 2017).
Σε πρώτη φάση, ο συνεντευκτής οφείλει να προσανατολίσει το παιδί στην συνέντευξη
ενημερώνοντας το κατάλληλα για την πορεία και τους σκοπούς της διαδικασίας (Fontes & Faller,
2007). Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης κρίνεται απαραίτητο ο ειδικός επαγγελματίας να δείχνει
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τον κατάλληλο σεβασμό απέναντι στη κουλτούρα και τη διαφορετικότητα του ανήλικου. Ο ίδιος είναι
υποχρεωμένος να ενημερώσει τον ανήλικο πως έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει την
διαδικασία, να κάνει επιπλέον ερωτήσεις όταν δεν καταλαβαίνει αλλά και να ενημερώσει ποιες
συμπεριφορές θεωρεί αποδεκτές και ποιες ανάρμοστες, με βάση το πολιτισμικό του πλαίσιο (Guidance
on Interviewing Child Witnesses in Scotland, 2003). Ως προς τις ερωτήσεις που θέτει ο συνεντευκτής
χρειάζεται μεγάλη προσοχή σχετικά με τη δομή, το περιεχόμενο και τον τρόπο έκφρασης. Η
«ζεστασιά» και ο υποστηρικτικός τόνος στη φωνή βοηθά τον ανήλικο μάρτυρα να κάνει περισσότερο
ακριβείς αποκαλύψεις και να διορθώνει ακόμη και τον συνεντευκτή, όταν κάνει κάποιο λάθος. Από
την άλλη, οι ερωτήσεις δεν πρέπει να είναι παρεμβατικές για την προσωπικότητα του παιδιού (Davis
& Bottoms, 2002).
Όταν το παιδί αδυνατεί να επικοινωνήσει στη δεύτερη γλώσσα ή επιθυμεί να πραγματοποιηθεί
η συνέντευξη στη μητρική του γλώσσα και δεν υπάρχει διαθέσιμος δίγλωσσος συνεντευκτής τότε ένας
κατάλληλα εκπαιδευμένος διερμηνέας πρέπει να παραβρεθεί στην διαδικασία, ο οποίος σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι συγγενής/οικείος στο παιδί (Campbell, 2010. Guidance on
Interviewing Child Witnesses in Scotland, 2003. Fontes & Faller, 2007. Fontes & Tishelman, 2016.
Θεμελή, 2017. Wagoner, 20017).. Το παιδί πρέπει να κατανοήσει το ρόλο του τρίτου υποκειμένου στη
διαδικασία. Γι’ αυτό και χρειάζεται ο διερμηνέας να συστηθεί με τον ανήλικο, να του εξηγήσει ότι θα
μεταφράζει τα λεγόμενα και των δύο και να του επιβεβαιώσει πως θα τηρήσει το απόρρητο και θα
σεβαστεί τα μυστικά του (Θεμελή, 2014). Μια συνέντευξη με διερμηνέα διαφέρει ουσιαστικά από τις
υπόλοιπες καθώς ο τυπικός τρόπος αξιολόγησης τροποποιείται και ακολουθείται μια διαφορετική
διαδικασία (Maddux, 2010). Το έργο του διερμηνέα είναι αρκετά σύνθετο και δεν περιορίζεται μόνο
στην μετάφραση, καθώς δεν αρκεί να κατανοεί μόνο τις δηλώσεις του παιδιού αλλά και τα πολιτισμικά
μοναδικά νοήματα που ενέχουν αυτές (Wagoner, 2017). Στις δικανικές συνεντεύξεις ο διερμηνέας
πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος σε ζητήματα παιδικής (σεξουαλικής)
κακοποίησης σε αλλοδαπά παιδιά (Fontes & Faller, 2007). Ο διερμηνέας οφείλει να μεταφράζει
ακριβώς όσα λέγονται, αυτολεξεί, χωρίς να παραλείπει πληροφορίες ακόμη και αν θεωρεί ανήθικο ή
ανάρμοστο το περιεχόμενο τους. Αν και η ταυτόχρονη μετάφραση θεωρείται πιο φυσική και πιο
γρήγορη καθώς δεν διακόπτεται η ροή του λόγου (Θεμελή, 2014) στις δικανικές συνεντεύξεις είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιείται η διαδοχική διότι ο ειδικός μπορεί να αποδώσει πλήρως και πιο
ολοκληρωμένα τα λεγόμενα καθώς τα υποκείμενα έχουν σταματήσει να μιλάνε (Maddux, 2010).
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Άτυπες και μη τυπικές μορφές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης: οι
ερασιτεχνικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες των παιδιών, ως
παράγοντες ενίσχυσης της παιδικής - εφηβικής ευημερίας.
Βίκυ Παπαϊωάννου
Φιλόλογος, BSc Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc, cPhD Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης
«Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων Διδακτόρων» (Αριθμός
Υποτροφίας: 41)

Περίληψη
Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό δείκτη για την εκτίμηση του μεγέθους της ευημερίας των
παιδιών. Συνήθως, όμως, ο δείκτης αυτός συνδέεται με τη σχολική διαρροή και τις σχολικές
επιδόσεις των μαθητών (PISA - OECD ) προκειμένου να ανιχνεύσει τις δεξιότητες και επομένως
τις προσδοκίες για το επίπεδο παραγωγικότητας και αποδοχών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ατόμων και κοινωνιών. Η παρούσα ανακοίνωση, ωστόσο, δεν
προσανατολίζεται στην τυπική εκπαίδευση και σε ζητήματα σχολικής διαρροής, αλλά εστιάζει σε μη
τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, που ανήκουν κυρίως στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.
Σκοπός είναι να αναδειχτεί η διάδοση αυτού του τύπου της εκπαίδευσης και η ενισχυμένη κατά τα
τελευταία χρόνια τάση του να προσφέρεται μια καλλιτεχνική παιδεία, που δεν στοχεύει αναγκαστικά
σε επίσημη πιστοποίηση, αλλά δημιουργεί πολιτιστικά δραστήρια παιδιά που συμμετέχουν σε
πολιτιστικές δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να αφουγκραστούμε τον καλλιτεχνικό
ερασιτεχνισμό των παιδιών ως μαθητεία σε άτυπες και μη τυπικές κοινότητες μάθησης, που προσδίδει
πολιτιστικό περιεχόμενο όχι μόνο σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας αλλά και ευρύτερων κοινωνικών
ιστών και δικτύων, όπως είναι η πόλη και τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που προκύπτει
συνδέεται άρρηκτα με την παιδική ευημερία, αφενός, γιατί ο τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου
χρόνου από τα παιδιά αποτελεί κρίσιμο θέμα στη σύγχρονη εποχή, αλλά κυρίως, γιατί η σύνδεση του
ελεύθερου χρόνου με τέτοιου είδους δραστηριότητες και η παρατεταμένη διάρκεια ενασχόλησης
αποτελούν δείκτες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, προκειμένου να αιτιολογήσουμε αυτή τη διάθεση.
Η ανακοίνωση προσπαθεί να συνδέσει την παιδική-νεανική ευημερία με τον καλλιτεχνικό
ερασιτεχνισμό αξιοποιώντας όσα θεωρητικά εργαλεία προσφέρονται στο πεδίο της εκπαίδευσης,
καθώς και ευρήματα από πρόσφατη έρευνα που έγινε στα πλαίσια μεταπτυχιακής διατριβής.
Λέξεις-κλειδιά: παιδική-νεανική ευημερία, ερασιτεχνισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ελεύθερος
χρόνος.
Εισαγωγή
Ο ελεύθερος χρόνος ξεκίνησε να γίνεται αντιληπτός στη δυτική Ευρώπη κατά τον 16ο αιώνα,
παράλληλα με την καθιέρωση του δημόσιου δημοτικού σχολείου και αποτέλεσε τόσο για την κοινωνία
όσο και για το σχολείο έναν χρόνο ανάπαυσης και ικανοποίησης βασικών αναγκών (Θωίδης, 2000).
Μολονότι κατοχυρώθηκε ως αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα με τη νομιμοποίηση που του παρείχε η
υπογραφή της συνθήκης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρώμη το 1945, από νωρίς αντιπαρατέθηκε
προς το χρόνο της εργασίας αλλά και του σχολείου, αποτελώντας τον εξωσχολικό χρόνο ή το χρόνο
των διαλειμμάτων, των εορτών και των εκδρομών. Σήμερα, στη μεταβιομηχανική εποχή, «δεν είναι
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πλέον το υπόλοιπο, αυτό που απομένει από την εργασία, αλλά ένα ανεξάρτητο και ουσιώδες μέρος της
ζωής» (Ζαρώτης, Tokarski, Κοντάκος, Κατσαγκόλης, 2008 : 62-63). Είναι ο χρόνος που συνήθως
προσδιορίζεται ως ο καταλληλότερος για την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων κλίσεων
των ατόμων, ιδανικός για δοκιμές και πειραματισμούς. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι
πάντα σαφής η ουσιαστική διάκριση ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο (Garhammer, 2001
στο Θωίδης, 2014), καθώς οι μεταβολές στη δομή της εργασίας και η εργασιακή ανασφάλεια έχουν
επεκτείνει την εκπαιδευτική διαδικασία στον ελεύθερο χρόνο (Merriam, 2001) και έχουν αυξησει την
ανάγκη για μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση (Κορωναίου, 2001), ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η
μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής που την ακολουθεί σε ολη τη διάρκειά της (Jarvis,
2012).
Η σύγχρονη αντίληψη για τη μάθηση
Η σύγχρονη αντίληψη για τη μάθηση έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί από τη θεωρία του
εποικοδομητισμού, που αντιλήφθηκε την μάθηση όχι ως παθητική πρόσληψη γνώσης αλλά ως
ενεργητική οικοδόμηση και διαδικασία προσαρμογής που οργανώνει τον κόσμο της εμπειρίας. Η
σύλληψη αυτή διεύρυνε τους ορίζοντες μας σχετικά με το πώς προσδιορίζουμε την έννοια της
εκπαίδευσης και μας οδήγησε στην τριμερή διάκριση της μάθησης σε τυπική, εφόσον παρέχεται από
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οδηγεί στη χορήγηση ακαδημαϊκών τίτλων, μη τυπική, αν είναι
συστηματική μάθηση αλλά προσφέρεται εκτός επίσημων οργανισμών (Jarvis, 2001) και οδηγεί σε
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησής της και άτυπη, αν
προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον
ελεύθερο χρόνο, αποκτάται με τρόπο αυθόρμητο και περιλαμβάνει ένα εγγενές κίνητρο
(Csikszentmihalyi και Hermanson, 1995· Maarschalk, 1988), χωρίς να παρέχει καμία πιστοποίηση. Η
διάκριση αυτή, που υιοθετήθηκε και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001: 32-33), δεν θα
πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως διαχωριστική, καθώς οι άνθρωποι στην πραγματικότητα μαθαίνουν με
έναν ολοκληρωμένο ολιστικό τρόπο (Davies, 2001), αλλά περισσότερο θα πρέπει να την εκλάβουμε
ως ένα συνεχές που περιέχει διάφορα επίπεδα τυπικότητας και άτυπης συμπεριφοράς (Colley, Malcolm
και Hodkinson, 2003), που μπορεί και να αλληλοκαλύπτονται και περισσότερο χρησιμεύει ως πλαίσιο
που βοηθά την οργάνωση και τη συζήτηση των τύπων της μάθησης.

Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα σε πλαίσια μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
Από τη στιγμή που συλλαμβάνουμε τη μάθηση με έναν τέτοιο τρόπο, είναι επόμενο οι μη
τυπικές και οι άτυπες μορφές της που συμβαίνουν στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου των παιδιών να
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αποκτούν ένα διαφορετικό νόημα, μεγαλύτερης βαρύτητας από παλαιότερα, καθώς γίνονται αντιληπτές
ως φορείς εφοδίων που μπορούν να ενισχύσουν μελλοντικά το άτομο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
της νέας εποχής. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι η τυπική εκπαίδευση, όπως στο
σύνολό της προσφέρεται σήμερα, δεν καλλιεργεί στα παιδιά εκείνες τις δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για τον 21ο αιώνα και απαιτούνται για να πετύχει κανείς στη μάθηση, στην εργασία και
στη ζωή (Trilling and Fadel, 2009), αλλά παραμένει προσηλωμένη στις δεξιότητες του 20ου αιώνα,
που βασίζονταν στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική (Wisniewski, 2010). Ο 21ος αιώνας
απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων. Εκτός από τεχνολογικό και πληροφορικό εγγραματισμό,
επιζητά δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, επίλυσης
προβλημάτων, κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες,
παραγωγικότητα μέσα σε έναν
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ικανότητα εκμάθησης δεξιοτήτων, αυτορρύθμιση, προγραμματισμό,
ευελιξία, ανάληψη κινδύνων, διαχείριση συγκρούσεων και αίσθηση της πρωτοβουλίας και της
επιχειρηματικότητας (Voogt & Roblin, 2012).
Αυτές οι νέες δεξιότητες είναι δυνατόν να κατακτηθούν μέσα από τους τρόπους που η μη
τυπική και άτυπη μάθηση προσφέρει. Ως τέτοιους οι Van Noy, James & Bedley (2016) αναγνωρίζουν
τις στρατηγικές ενεργητικής μάθησης, που οδηγούν στην ενεργητική συμμετοχή και «ενσωματώνουν
τον προβληματισμό, την καθοδηγούμενη δέσμευση, την επίλυση προβλημάτων, την εποικοδομητική
μάθηση ή την αλληλεπίδραση» (Van Noy et all, 2016: 11), την εγκαθιδρυμένη μάθηση, όπου «η
μάθηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση ενός ατόμου με τις άλλες εμπειρίες του και τον
περιβάλλοντα κόσμο» (Van Noy et all, 2016: 12) και τη βιωματική μάθηση, όπου «ο εκπαιδευόμενος
είναι ενεργός και μαθαίνει μέσω ενεργειών και όχι με την παρατήρηση» (Dean & Murk, 1998 · Kolb,
1984 · Roessger, 2012 στο Van Noy et all, 2016: 12). Επίσης, συμπληρώνουν στους τρόπους αυτούς
τη σχεσιακή μάθηση η οποία «στο τυπικό σχολικό περιβάλλον αναφέρεται ως συνεργατική μάθηση ή
ομαδική εργασία» ενώ σε λιγότερο τυπικά πλαίσια ως «μάθηση σε μικρές ομάδες» ή «από έναν
μέντορα» και στο περιβάλλον εργασίας «μαθησιακές κοινότητες, κοινότητες πρακτικής ή
επαγγελματικές κοινότητες μάθησης» (Van Noy et all, 2016: 14).
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Στα παραπάνω προστίθεται και η τεχνολογία, η οποία διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στη
διαμεσολάβηση της μάθησης, ενώ ο πολλαπλασιασμός της κινητής τεχνολογίας μέσω μικρών φορητών
υπολογιστών (smartphones, tablets) έχει διευρύνει περαιτέρω τις ευκαιρίες μάθησης δημιουργώντας
πρόσθετους τρόπους για την επιδίωξή της, όπως τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας που
παρουσιάζουν «τα ψηφιακά αντικείμενα σαν φυσικά αντικείμενα πραγματικής ζωής» (Brown & Mbati,
2015: 121).

Η ενίσχυση του καλλιτεχνικού ερασιτεχνισμού στις μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης.
Το νέο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ερασιτεχνισμό ως μορφή πολιτιστικής παραγωγής
ασφαλώς δεν είναι ανεξάρτητο από τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας και την επιδίωξη της
καινοτομίας. Ο 21ος αιώνας ενισχύει τον ερασιτεχνισμό, καθώς η εφαρμογή τεχνολογιών, που
απλουστεύουν τα μέσα χρήσης/παραγωγής των καλλιτεχνών, διαμορφώνει γόνιμο έδαφος για
δημιουργική έκφραση που διευρύνει το κοινό στο οποίο η τέχνη απευθύνεται, ενώ το διευρυμένο κοινό
με τη σειρά του ενισχύει την πίεση για απλούστευση των μέσων της καλλιτεχνικής δημιουργίας. «Η
διαθεσιμότητα τεχνολογιών για το ευρύτερο κοινό της τέχνης υπήρξε μία από τις βασικές πτυχές της
ανάπτυξης ερασιτεχνικών πρακτικών» (Vodanovic, 2013: 174).

Οι αλματώδεις εξελίξεις που εξακολουθούν να συμβαίνουν στην ανάπτυξη της πληροφορικής
και η ευκολία στη δημιουργία δικτύων δημιούργησαν νέα πεδία δράσης. Οι χρήστες του διαδικτύου
δεν είναι παθητικοί καταναλωτές αλλά «προσφέρουν υπηρεσίες με την παραγωγή και το διαμοιρασμό
στον εικονικό κόσμο καλλιτεχνικών έργων, όπως κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής»
(Peromingo, 2016: 110). Είναι αυτό που ο οικονομολόγος θεωρητικός Jeremy Rifkin ονόμασε ως
«διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things)» και αναφέρεται στη συγκέντρωση μεγάλου όγκου
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πληροφοριών (Big Data) που μέσω του διαδικτύου διαμοιράζεται με αποτέλεσμα οι καταναλωτές
(consumers) να μετατρέπονται σε prosumers, δηλαδή σε καταναλωτές που έχουν συντελέσει στην
παραγωγή εκείνων που καταναλώνουν (Rifkin, 2014).

Έτσι, διαμορφώνεται μια διάθεση ενίσχυσης των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων από την παιδική
ηλικία, χωρίς την επιδίωξη επίσημης πιστοποίησης, που αντανακλάται στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
Στη σύγχρονη Ελλάδα δεν υπάρχει Δήμος που να μην συμπεριλαμβάνει στις δομές του μαθήματα
τέχνης (μουσικής, εικαστικών, φωτογραφίας, χορού, θεατρικής αγωγής), που απευθύνονται σε παιδιά
και νέους. Επίσης, δεν εννοείται πολιτιστικός χώρος, ίδρυμα ή οργανισμός, που αφορά τη νεότητα, ή
κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, που δεν επιδιώκει να ενισχύσει τις δράσεις του με καλλιτεχνικά
μαθήματα και εκδηλώσεις που συνδέονται με τα παιδιά. Ο τομέας της νεανικής τέχνης έχει γίνει ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό του αστικού χώρου (Poyntz, S. et all, 2019). Ακόμα και μέσα στο τυπικό
σχολικό πλαίσιο, εντάσσεται ένα άτυπο πρόγραμμα καλλιτεχνικής παιδείας, που καλλιεργεί δεξιότητες
και αξιοποιείται στις σχολικές γιορτές ή στις τελετές αποφοίτησης. Όλες αυτές οι καλλιτεχνικές
δραστηριότητες οδηγούν στην παραγωγή έργων παιδικής-εφηβικής καλλιτεχνικής δημιουργίας που
παρουσιάζονται ως έργα άρτια με την έννοια ότι μπορούν να προβάλλονται ευρύτατα μέσω των νέων
τεχνολογιών σε ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο από αυτό της οικογένειας, της ομάδας, του σχολείου ή
ακόμη και της τοπικής κοινότητας. Τα παιδιά, όντας μέλη του κοινού που, ακόμη και χωρίς την επίσημη
αναγνώριση των δεξιοτήτων τους, παράγουν πολιτισμό με το όνομά τους, μετατρέπονται σε
ερασιτέχνες καλλιτέχνες (John Roberts στο Vodanovic, 2013).
Πορίσματα πρόσφατης έρευνας σχετικά με τους ερασιτέχνες καλλιτέχνες
Το Δεκέμβριο του 2017, στα πλαίσια μεταπτυχιακής διατριβής, διεξήγαγα ποιοτική έρευνα που
αφορούσε ερασιτέχνες καλλιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνταν με διάφορα είδη τέχνης (Παπαϊωάννου,
2018). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ημιδομημένη προσωπική συνέντευξη, ενώ το δείγμα
αποτέλεσαν 10 ερασιτέχνες καλλιτέχνες, γυναίκες και άνδρες, με διαφορετικά ηλικιακά και
εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ελευσίνας. Ανάμεσά τους ήταν δύο
ανήλικοι μαθητές, ενώ οι υπόλοιποι κάλυπταν ένα ηλικιακό φάσμα μέχρι 64 ετών. Εδώ θα αναφερθούν
μόνο συμπεράσματα που συνδέουν την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δράση με την παιδική-νεανική
ευημερία.
Στην περίπτωση των μαθητών η καλλιτεχνική τους δραστηριοποίηση στο χορό και τη μουσική
αντίστοιχα τους προσέδωσε αναγνώριση από τους συμμαθητές τους, αύξησε το βαθμό αποδοχής τους,
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ενίσχυσε τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και ενδυνάμωσε την αυτοπεποίθησή τους. Η καλλιτεχνική
δραστηριοποίηση τούς επέτρεψε να αναλάβουν πρωτοβουλίες, παρουσιάζοντας το έργο τους μέσα στα
σχολικά πλαίσια αλλά και στην τοπική κοινωνία, κάτι που προϋπέθετε την αυτορρύθμιση και τον
προγραμματισμό, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο στόχο τους. Επίσης, διαφάνηκε ότι
επηρεάστηκε ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός, καθώς θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να
ασχοληθούν επαγγελματικά στο μέλλον αλλά ακόμη και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, εκδήλωσαν ισχυρή
δέσμευση και φάνηκαν διατεθειμένοι να συνεχίσουν να ασχολούνται ως ερασιτέχνες στην ενήλικη ζωή
τους. Όσον αφορά τους ενήλικες, στην πλειοψηφία τους είχαν ξεκινήσει από την παιδική ηλικία να
ασχολούνται, όχι αναγκαστικά με το ίδιο είδος τέχνης και δήλωναν ότι αντλούσαν από αυτή τη
διαδικασία, ήδη από την παιδική τους ηλικία, ικανοποίηση και ψυχική ενδυνάμωση. Αυτό θεωρούσαν
και ως το βασικό λόγο για τον οποίον συνέχισαν για μακρό διάστημα την ενασχόλησή τους αυτή.
Συμπεράσματα
Η εξασφάλιση της παιδικής-νεανικής ευημερίας αποτελεί μία ηθική επιταγή που όλοι μας
οφείλουμε να θέσουμε σε προτεραιότητα. Η ανακοίνωση επιδίωξε να αναδείξει πώς η ερασιτεχνική
καλλιτεχνική δραστηριοποίηση των παιδιών
, μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν η
τεχνολογία αλλά και οι σύγχρονες αντιλήψεις μας για την εκπαίδευση, μπορούν να προστατέψουν και
να προωθήσουν την παιδική ευημερία ενισχύοντας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και προσφέροντας
ουσιαστικό περιεχόμενο στη ατομική και συλλογική ζωή. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η πεποίθηση
ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει μέσω εκπαιδευτικών πολιτικών να ενθαρρύνουν τον
καλλιτεχνικό ερασιτεχνισμό των παιδιών ενισχύοντας τη θετική συνεισφορά του σε μικροπρόθεσμο
αλλά και μακροπρόθεσμο χρόνο.
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Σχολική Κοινωνική Εργασία και Κριτική Παιδαγωγική ως
πλαίσια για την προώθηση της παιδικής ευημερίας στην
Εκπαίδευση Επισκόπηση περίπτωσης στο Βερολίνο.
Ελεονώρα Χερίδη
Κοινωνική Λειτουργός-Παιδαγωγός
Ψυχοδραματίστρια,

Περίληψη
Το άρθρο μου στοχεύει στην επισκόπηση δύο πεδίων διαφύλαξης και προώθησης της παιδικής
ευημερίας στα πλαίσια της Εκπαίδευσης. Αρχικά αναφέρονται η εξέλιξη, το θεσμικό πλαίσιο και ο
ρόλος της Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας (ΣΚΕ) στη Γερμανία. Μέσα από την επισκόπηση
περίπτωσης σε Δημόσιο Σχολείο στο Ομοσπονδιακό Κρατίδιο του Βερολίνου αναδεικνύονται
σημαντικές πτυχές και δυνατότητες παρέμβασης αυτού του κλάδου στην Επιστήμη της Κοινωνικής
Εργασίας και Κοινωνικής Παιδαγωγικής, ο οποίος σήμερα αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε
παιδί, οικογένεια, κοινότητα, υπηρεσίες και κρατικούς φορείς. Συγκεκριμένα, αναφέρονται
παραδείγματα από τη σχολική κοινότητα, στην οποία εργάστηκα, καλές πρακτικές, δυσκολίες και
προβληματισμοί, καθώς επίσης και τα βασικά εργαλεία των Σχολικών Κοινωνικών Λειτουργών.
Επιπλέον, επιχειρείται η σύνδεση της ΣΚΕ. με το αξιακό σύστημα της Κριτικής Παιδαγωγικής, η οποία
προσανατολίζεται στη δημιουργία του/της Ανθρώπου - Πολίτη, στην προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από το θεσμό της Εκπαίδευσης.
Μιλώντας συγκεκριμένα για το σχολείο, το οποίο αποτελεί κατά κανόνα τόπο εκδήλωσης της
κοινωνικής παθογένειας, το στοίχημα είναι η υπέρβαση μιας “τραπεζικής συναλλαγής της γνώσης”, με
πομπό τον/την εκπαιδευτικό και δέκτη τον/την μαθητή/τρια. Καθοριστικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη
και ευημερία των παιδιών διαδραματίζουν η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών, των
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αναστοχαστικής και κριτικής σκέψης, ο
σεβασμός προς την ετερότητα. Στόχος του άρθρου είναι να εγείρει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά
με τις παραπάνω θεματικές και να ενισχύσει το διάλογο γύρω από την αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης
ενιαίου πλαισίου της Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας και της Κριτικής Παιδαγωγικής στον ελλαδικό
χώρο.
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Λέξεις Κλειδιά: Σχολική κοινωνική εργασία, σχολική κοινωνική υπηρεσία, εκπαίδευση, κριτική
παιδαγωγική, παιδική ευημερία
Εισαγωγή
Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και τόσο η Σχολική Κοινωνική Εργασία (στο εξής ΣΚΕ) όσο και
η εκπαίδευση αποτελούν σήμερα μερικούς από τους λιγοστούς πυλώνες προώθησης της παιδικής
ευημερίας. Μέχρι πριν από λιγότερο από μισό αιώνα, ωστόσο, οι έννοιες αυτές είχαν είτε διαφορετικό
πρόσημο και απεύθυνση, είτε ήταν ανύπαρκτες σε χώρες του Δυτικού κόσμου, εκ των οποίων και στη
Γερμανία. Στην προσπάθειά μου να προασπίσω την παιδική ευημερία στην εργασία μου στην
εκπαίδευση, συνάντησα πολλά τείχη, οξύμωρα φαινόμενα και αντιστάσεις. Από πού προέρχονται και
που σταματούν;
Αφόρμηση για τη συγγραφή του συγκεκριμένου άρθρου αποτέλεσε κατά κύριο λόγο το
παρακάτω τρίπτυχο:
- Η εμπειρία μου ως Κοινωνική Λειτουργός και υπεύθυνη της Σχολικής Κοινωνικής
Υπηρεσίας49τουAdam Ries Schule ή αλλιώς Σχολικός Σταθμός (Schulstation) σε Δημόσιο
Συμπεριληπτικό50 Δημοτικό Σχολείο Adam Ries Schule Lichtenberg του Ομόσπονδου
Κρατίδιου του Βερολίνου
- Η αναγκαιότητα που αντιλαμβάνομαι ως προς την εγκαθίδρυση αυτού του κλάδου της
Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση της παιδικής ευημερίας μέσα
από τον θεσμό της Εκπαίδευσης
- Ο προβληματισμός μου σχετικά με τον πολιτικό ρόλο και τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης
στην εποχή της Μετανεωτερικότας και η σύνδεσή της με την αφομοίωση και αναπαραγωγή
κοινωνικών ανισοτήτων
Ως Σχολική Κοινωνική Εργασία γίνεται αντιληπτή η κομβική διεπαφή ανάμεσα σε Σχολείο και
Αρωγή Νεότητας51, συντάσσοντας την πιο εντατική μορφή συνεργασίας ανάμεσα στους
συγκεκριμένους θεσμούς. (Karsten, 2014) Ο όρος «Σχολική Κοινωνική Εργασία» δεν αναφέρεται
αυτός κάθε αυτός στη Νομοθεσία. Μερικοί από τους ορισμούς που απαντώνται είναι οι εξής52:
«Κοινωνική Εργασία με Νέους στα Σχολεία», «Σχολικός Σταθμός» , «Αρωγή Νεότητας και Σχολείο»,
«Schoolworker», «Εργασία με Νεότητα». Συνοπτικά θα αναφέρω ότι, οι συγκεκριμένες μορφές αυτής
της συνεργασίας διαφοροποιούνται μεταξύ τους στην πράξη, γεγονός που αντανακλάται, μεταξύ
άλλων, στο εύρος ορολογίας των μοντέλων/προγραμμάτων εφαρμογής της. Η διαφοροποιημένη
ορολογία αντικατοπτρίζει τόσο τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ιστορικά αναπτυσσόμενη
κατανόηση της εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των Ομόσπονδων Κρατιδίων και στην αντίστοιχη
σχέση μεταξύ Αρωγής Νεότητας και σχολείου, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις το διαφορετικό
φάσμα και την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διαφορετικά μοντέλα ΣΚΕ. Λόγω του
φεντεραλιστικού χαρακτήρα του Κράτους της Γερμανίας οι νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν στην
εκπαίδευση, υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα Ομοσπονδιακά Κρατίδια. Επιπλέον τα

49Μοντέλο

χρηματοδότης για την εφαρμογή της ΣΚΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
να υλοποιήσει τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρίες στον σχολικό τομέα, η Γερουσία στη Γερμανία συνέταξε το 2011 την πρόταση« Συμπερίληψη στο
Βερολίνο». (https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/inklusion/fachinfo/)
51 Η Αρωγή Νεότητας (Kinder- und Jugendhilfe, εν συντομία Jugendhilfe)ως θεσμός περιλαμβάνει οφέλη και καθήκοντα,
δημόσιων και μη, προνοιακών φορέων που συνοψίζονται από τον νομοθέτη υπέρ των νέων και των οικογενειών τους στο
νομοθέτημα SGB VIII).
50Για
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Ομοσπονδιακά Κρατίδια μπορούν, σύμφωνα με την § 15 SGB VIII, να λαμβάνουν ανεξάρτητα
αποφάσεις σε σχέση με τους τρόπους χρηματοδότησης και εφαρμογής της ΣΚΕ (Fischer, 2016)
O Speck (2006, σσ 23, όπ. αναφ. στο Fischer, 2016) στην προσπάθειά του να αποδώσει με
ευρύτητα και σαφήνεια τον ορισμό και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΣΚΕ καταλήγει στον εξής
ορισμό:
«Ως Σχολική Κοινωνική Εργασία νοείται ως μια προσφορά υπηρεσιών της Μέριμνας για τη Νεότητα,
στην οποία οι κοινωνικοί/ές λειτουργοί - παιδαγωγοί εργάζονται στο σχολείο και
συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς σε δεσμευτική και ισότιμη βάση για την προώθηση της
ατομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόληψη και εξάρθρωση εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων,
ασκούν συμβουλευτική υποστηρίζοντας τους γονείς και τους κηδεμόνες στο κομμάτι της
διαπαιδαγώγησης
διασφαλίζουν την προστασία των ανηλίκων
συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ειρηνικού σχολικού περιβάλλοντος.»
Οι απαρχές της Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας στη Γερμανία και μια σύντομη ιστορική
αναδρομή μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα
Οι πρώτες υποδείξεις για την ύπαρξη της ΣΚΕ στη Γερμανία τοποθετούνται τον 18ο αιώνα, με
τη δημιουργία του θεσμού της Αρωγής Νεότητας στα λεγόμενα Βιομηχανικά Σχολεία. Όπως
υποδηλώνει άλλωστε και η ονομασία του, η κοινωνικο-παιδαγωγική ιδέα του σχολείου την περίοδο
αυτή στοχεύει στην δημιουργία ευέλικτων βιομηχανικών εργατών. Η επιμέλεια και η εργασία
βρίσκονται στο προσκήνιο του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι και έτσι η διαπαιδαγώγηση και η
εκπαίδευση στοχεύουν στη μεταγενέστερη εργασιακή λειτουργικότητα. Βασικό λόγο για τη
δημιουργία μιας τέτοιας μορφής σχολείου αποτελεί η καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία δεν
θεωρείται πλέον ως μια δεδομένη από τον Θεό συνθήκη, αλλά ως έλλειψη εκπαίδευσης και
προετοιμασίας στους τομείς της επιμέλειας, της λιτότητας, της υγιεινής και της τάξης (AdenGrossmann, 2016). Στα μέσα του 19ου αιώνα, με τις απαρχές της εκβιομηχάνισης στη Γερμανία και τη
βαθμιαία καπιταλιστική ανάπτυξη βασισμένη στην απληστία για το κέρδος και την εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, συναντάμε έντονα το φαινόμενο της δουλείας και εκμετάλλευσης παιδιών και
εφήβων, προερχόμενοι από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Ήδη σε ηλικία έξι ετών, τα παιδιά
απασχολούνται σε εργοστάσια κάτω από χείριστες συνθήκες, με τους ανήλικους να αναλαμβάνουν
ακόμη και τις νυχτερινές βάρδιες. Η ραγδαία ανάπτυξη μιας ανερχόμενης καπιταλιστικής βιομηχανίας
στηρίζεται στην παιδική εκμετάλλευση και συνοδεύεται από κακές κοινωνικές και υγειονομικές
συνθήκες για μεγάλη μερίδα παιδιών και εφήβων. Το 1823 δίδεται μεν έμφαση για την καλυτέρευση
των παραπάνω συνθηκών, ωστόσο το κίνητρο για μια κίνηση προς την προστασία του παιδιού δεν είναι
η διασφάλιση της σωματικής και διανοητικής ακεραιότητας των ανηλίκων αλλά η αποτροπή
οποιασδήποτε σωματικής βλάβης, που θα έθετε σε κίνδυνο τη μεταγενέστερη στρατιωτική ικανότητα
των αγοριών. Λόγω της μεγάλης αντίστασης των ιδιοκτητών εργοστασίων, η απασχόληση παιδιών και
εφήβων ρυθμίστηκε μόλις δεκαπέντε χρόνια αργότερα (Aden-Grossmann, 2016)
Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, δημιουργούνται νόμοι που περιορίζουν, αλλά δεν
καταργούν την παιδική εργασία. Επιπλέον δημιουργείται μια ένωση προστασίας των παιδιών, η οποία
συνοδεύεται από ευαισθητοποίηση του κοινού, η οποία συμβάλει ενεργά στην ηθική της παιδικής
προστασίας και τη δημιουργία των πρώτων εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας μετά το σχολείο (Hort).
Το 1911, υπήρχαν ήδη 950 τέτοιες εγκαταστάσεις σε όλη τη Γερμανία, με διττή λειτουργία. Από τη μια
στοχεύει στη διευκόλυνση των οικογενειών, των οποίων και οι δυο γονείς εργάζονται και από την
άλλη αποτελεί ένα μέτρο κατά του φαινομένου μειωμένων δυνατοτήτων στέγασης που επικρατεί στις
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μεγάλες πόλεις. Κι ενώ το σχολείο περιορίζεται στην στείρα μεταφορά γνώσης και η παραπάνω
εξέλιξη αποτελεί κυρίως μια προσπάθεια κάλυψης υλικών αναγκών των οικογενειών, μέσα στα
επόμενα χρόνια γίνεται αντιληπτή μια άλλη αναγκαιότητα. (Aden-Grossmann, 2016).
Η σχολική φροντίδα αναπτύσσεται από την υγειονομική περίθαλψη ενσωματωμένη στο
σχολείο. Οι σχολικοί γιατροί έπαιζαν όλο και πιο σημαντικό ρόλο για τους μαθητές. Από τη σχέση
αυτή, σύντομα κατέστη σαφές ότι η υγεία και η κοινωνική μέριμνα ήταν αδιάσπαστες και έτσι
δημιουργήθηκε η σχολική φροντίδα. Σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας, οι οποίες
αποτελούν ανεξάρτητα κοινωνικό-εκπαιδευτικά ιδρύματα, η σχολική φροντίδα χαρακτηρίζεται από
στενή συνεργασία με τα σχολεία. Επιπλέον, η σχολική διοίκηση συνεργάστηκε στενά με το υπηρεσία
ευημερίας των νέων και συνεργάζεται με φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Συμπερασματικά, η σχολική
φροντίδα μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος της ΣΚΕ. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
το 1918 και την ίδρυση της Δημοκρατία της Βαϊμάρης οι απαιτήσεις για μια μεταρρύθμιση του
σχολικού συστήματος καθίστανται σαφείς. Κεντρικοί πολιτικοί στόχοι είναι η καθιέρωση της
κοινωνικής εκπαίδευσης , η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά και τους
εφήβους. Ο νόμος για την ευημερία των νέων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 1924, δεν
προβλέπει μεν τη συνεργασία μεταξύ παιδικής μέριμνας και σχολείου, ωστόσο η καθιέρωση της
κοινωνικής εκπαίδευσης στα σχολεία δεν θεωρεί προβληματική αυτή τη συνεργασία και προωθεί
μεταγενέστερα μια τέτοια συνθήκη (Künneke, 2017)
Σχολική Κοινωνική Εργασια στη Γερμανία από το 1970 έως σήμερα
Τις τελευταίες δεκαετίες η ΣΚΕ λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις και εγκαθιδρύεται πλέον ως
ένα σημαντικό επαγγελματικό πεδίο ευημερίας των νέων, ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς στο
απαιτητικό τους έργο, που είναι η ενεργή υποστήριξη στην πολύπλευρη και υγιή ανάπτυξη των παιδιών
και των έμφυτων κλίσεών τους, ανεξαρτήτως φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικής ταυτότητας
πολιτισμικού, θρησκευτικού και εθνικού υπόβαθρου.(Kunkel, 2016) Τα πρώτα πλαίσια εφαρμογής
του πεδίου χρονολογούνται το 1975 σε Κέντρα Μέσης Εκπαίδευσης του Δυτικού Βερολίνου, τα οποία
επιχορηγούνται ως πιλοτικά προγράμματα από την κυβέρνηση. Μετά τη θετική πρόοδο που
τεκμηριώνεται από συνοδευτικές αξιολογήσεις, δημιουργούνται και άλλα τέτοια προγράμματα, κυρίως
σε σχολεία περιοχών με υψηλό δείκτη κοινωνικών προβλημάτων. (Aden-Grossmann, 2017). Ωστόσο,
μετά τη λήξη πενταετούς χρηματοδότησης τα κονδύλια για την εφαρμογή «παγώνουν».
Στην ελπίδα της ακτιβίστριας Gertrud Bäumer (1929, όπου αναφ. στο Pötter, 2016) για
μετασχηματισμό, ολοκληρωμένο σχεδιασμό της παιδικής μέριμνας και μια συνθετική προσέγγιση σε
συνεργασία με το σχολείο θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί η γερμανική πολιτεία μερικές δεκαετίες
αργότερα, μετά την πτώση του τείχους. Μέχρι τότε η ΣΚΕ εκπληρώνει ,όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στη βιβλιογραφία, τον παραγκωνισμένο «ρόλο Σταχτοπούτας» (Pötter, 2016, σσ 9). Μετά
την Ένωση σημειώνεται μια γενική αναδιάρθρωση σε πολλά επίπεδα στην πλέον Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, με την Πρώην Ανατολική να βρίσκεται στη μειονεκτική θέση κατάργησης
των εκπαιδευτικών δομών της και την αφομοίωση πολλών της Ομόσπονδης Γερμανίας. (AdenGrossmann, 2017)
Η αποκέντρωση και το ομοσπονδιακό σύστημα αποτελούν σύμφωνα με τον αρθρογράφο του
περιοδικού Le Monde de l’Education θετική εξέλιξη στην εκπαίδευση, προσδίδοντάς της έναν ευέλικτο
και πολύμορφο χαρακτήρα. Επιπλέον κάνουν την εμφάνισή τους νέα χαρακτηριστικά στον τομέα αυτό,
όπως ο επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων σπουδών, η καταπολέμηση της βίας και του άγχους
στα σχολεία , οι στενές σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και ο ρόλος των γονέων. (Καλογιαννάκη,
2018) Στα πλαίσια της Νεότερης Νομοθετικής Μεταρρύθμισης της Αρωγής για τα Παιδιά και τη
Νεότητα, το 1990, υιοθετείται η αρχή του "προσανατολισμού στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και
βιώνουν τον κόσμο οι εξυπηρετούμενοι/ες". Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η στάση αυτή για τη σύγχρονη
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ΣΚΕ, η οποία προσανατολίζεται σε κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που αντιλαμβάνονται το άτομο ως
αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντός του. (Beck, 2017) Μια σημαντική προσπάθεια προώθησης
της παιδικής ευημερίας στο σημείο αυτό είναι η νομοθετικά κατοχυρωμένη παραδοχή, ότι οι γονείς
είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών τους. Επομένως οποιαδήποτε παρέμβαση έχει
πλέον σα στόχο την εξάντληση όλων των δυνατών πόρων και δυνατοτήτων για την υποστήριξη του
οικογενειακού περιβάλλοντος και τη δημιουργία θετικού κλίματος στην οικογένεια
Την ίδια περίοδο θεσμοθετείται στα Νέα Κρατίδια η τυπική συνεργασία ανάμεσα στην Αρωγή
Νεότητας και στο Σχολείο. Συγκεκριμένα, η ΣΚΕ αναγνωρίζεται ως πολιτική προώθησης της
ευημερίας της Νεότητας και το σχολείο ως κυρίαρχο πλαίσιο των ζωών των νέων ανθρώπων, μαζί με
την οικογένεια53
Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 9ης Φεβρουαρίου 2010 δίνει
νέα ώθηση στην επέκταση τη ΣΚΕ στα σχολεία. Η απόφαση επικυρώνει ότι οι ευκαιρίες στο γερμανικό
εκπαιδευτικό σύστημα είναι άνισα κατανεμημένες και ότι, ιδιαίτερα, τα παιδιά και οι νέοι/ες από
χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αποκτήσουν ένα
υψηλόβαθμο απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, καθοριστική για τη σχολική
εξέλιξη και επιτυχία δεν είναι η νοημοσύνη και το ταλέντο, αλλά η κοινωνικοοικονομική προέλευση.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση κλήθηκε να αντισταθμίσει το μειονέκτημα αυτών των παιδιών με τα
κατάλληλα μέτρα. Ως αποτέλεσμα, η δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή ξεκίνησε για
περιορισμένο χρονικό διάστημα έως το 2013. Η ΣΚΕ έλαβε το ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ από
αυτό το πρόγραμμα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν περίπου 10.000 σχολικοί κοινωνικοί
λειτουργοί σε όλους τους τύπους σχολείων. (Aden-Grossman, 2017)
Θεσμοθετημένοι στόχοι της Εκπαίδευσης
Το 2002 στην Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη δεσμεύθηκαν ομόφωνα
να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία θα αποτελούν τον κορμό για τη διασφάλιση των
Δικαιωμάτων των Παιδιού και της Παιδικής Ευημερία. Τα εθνικά σχέδια δράσης οφείλουν να
περιλαμβάνουν συγκεκριμένους, έγκαιρους και μετρήσιμους στόχους και προδιαγραφές πολιτικής
χάραξης (Österreichische Parlamentskorrespondenz, 2005). Σύμφωνα με τη δημοσίευση του Prof. Dr.
Jörg Maywald (2009) στο περιοδικό του συνδικάτου των εκπαιδευτικών (GEW) το εθνικό σχέδιο
δράσης "Για μια φιλική προς τα παιδιά Γερμανία 2005-2010" βασίζεται στο τελικό έγγραφο "Ένας
κόσμος για τα παιδιά", το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2002
για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών παγκοσμίως. Η εκπαίδευση είναι η πρώτη από έξι τομείς
δράσης (μεταξύ των οποίων και η μη βίαιη ανατροφή καθώς και η προώθηση της υγιούς διαβίωση και
των υγιών περιβαλλοντικών συνθηκών), τις οποίες έχει στην ημερήσια διάταξη το σχέδιο δράσης για
την εφαρμογή των παγκόσμιων δικαιωμάτων των παιδιών
Στο σημείο αυτό παραθέτω απόσπασμα από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την
Παιδεία (1960):«Η παιδεία οφείλει να αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης ατόμων ώστε να γίνουν ενεργά
συμμετέχοντες στη μεταμόρφωση των κοινωνιών τους. Η μάθηση οφείλει να επικεντρώνεται στις
αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που επιτρέπουν στα άτομα να μάθουν να ζουν μαζί σε έναν
κόσμο, που χαρακτηρίζεται από την ετερότητα και τον πλουραλισμό.» (UNESCO, χ.η.). Είναι καθήκον
του σχολείου να προωθήσει την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή/-τριας ξεχωριστά. Η
αυτοπραγμάτωση και η ανεξαρτησία της σκέψης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους στην προσπάθεια
αυτή. Εξίσου σημαντική δεξιότητα, την οποία το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί, είναι η διαχείριση της
γνώσης, η ουσιαστική αξιοποίησή της και η ικανότητα διεύρυνσής της (Bettray & Ernst, 2006). Στη
53

Art. 1 § 3 Abs. 2 BKiSchG, §11, 70 §81 Nr 3 SGB VIII, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG
KJHG) i.d.Fassung vom 27. April 2001 (Kunkel, 2016) 53
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βάση των παραπάνω, το σχολείο καλείται να προωθήσει αξίες όπως η αυτοδιάθεση του ατόμου, η μη
βίαιη συνύπαρξη, η ισοτιμία των φύλων, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός απέναντι στον/στην
συνάνθρωπο , στη φύση , στο περιβάλλον και στην ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία και η αποστροφή
απέναντι στον εθνικοσοσιαλισμό.(“§ 1 SchulG- Schulgesetz für das Land Berlin“, χ.η.).
Μία νεωτεριστική άποψη υποστηρίζει, ότι η παραπάνω προσέγγιση προκύπτει από την
αναγκαιότητα δημιουργίας ευέλικτου εργατικού δυναμικού, το οποίο θα αναγκαστεί να προσαρμόζεται
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με άπλετη τη διάχυση της πληροφορίας. (Hellgermann,
2013) Οι θεωρίες του ανθρώπινου κεφαλαίου βασίζονται στην επενδυτική υπόθεση ότι οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι επενδύσεις οι οποίες, από τη μια πλευρά, επιβαρύνονται σήμερα
με κόστος (κόστος εκπαίδευσης) και από την άλλη, εκποιούν μελλοντικά έσοδα ή οφέλη (εκπαιδευτικά
έσοδα και οφέλη). Ωστόσο, οι θεωρίες ανθρώπινου κεφαλαίου δεν περιορίζονται στις εκπαιδευτικές
επενδύσεις, αλλά περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που αυξάνουν την ποιότητα και την απόδοση
του εργατικού δυναμικού και αυξάνουν το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής επιτυχίας (π.χ.
βελτίωση της κινητικότητας, της διατροφής και της υγείας). (Henneberger, χ.η.)
“Every man is the architect of his own fortune"54 είναι ένα κοινότυπο και συνάμα καθοριστικό
σύνθημα του νεοφιλελευθερισμού, το οποίο έρχεται να μετατοπίσει την ευθύνη για έναν άδικα
δομημένο κόσμο προσανατολισμένο στο κέρδος και την απόδοση στην εξατομικευμένη ανικανότητα.
Η σκέψη αυτή αντιπαρέρχεται σε μια σωρεία θεωριών από την ψυχοθεραπεία (βλ. συστημική
ψυχοθεραπεία, ψυχόδραμα) έως κοινωνιολογικές αναλύσεις (βλ. πχ. κριτική θεώρηση) που
αντιλαμβάνονται τον κόσμο ως ένα πολύπλοκο αλλά ενιαίο πλαίσιο-σύστημα, του οποίου τα μέλη
αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Ταυτόχρονα, μια τέτοια υπεραπλουστευμένη αντίληψη
εξατομίκευσης, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν οδηγεί σε κάποια λύση, αλλά αντιθέτως
επιδρά επιβαρυντικά στα άτομα και την ψυχοσύνθεσή τους, δίνοντάς τους το αποκλειστικό βάρος τις
ευθύνης για την «ορθή» εκπλήρωση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων, είτε αυτές σχετίζονται με το
σχολείο, το πανεπιστήμιο ή αργότερα το εργασιακό περιβάλλον. (Hellgermann, 2013).
Δεν είναι τυχαίο το ότι η κατάθλιψη και η αυξημένη κατανάλωση φαρμάκων είναι φαινόμενα
συνυφασμένα με τηv εποχή της Μετανεωτερικότητας. Σύμφωνα με τον Ehrenberg (2004) η κατάθλιψη
είναι απόρροια μιας κοινωνίας βασισμένης σε νόρμες, όπως αυτή της ατομικής ευθύνης και της
πρωτοβουλίας. Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι, εάν στην κοινωνία του χτες απαιτούνταν η
συμμόρφωση με τους κοινωνικούς κανόνες έως και αυτοματοποίηση του τρόπου σκέψης και δράσης,
στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη νεοφιλελεύθερη κοινωνία επιβραβεύεται έως και απαιτείται η
πρωτοβουλία και οι πνευματικές ικανότητες. (Ehrenberg, 2004 ) Ο Βραζιλιανός ο παιδαγωγός και
στοχαστής Paulo Freire (1997, όπ. αναφ. στο Hellgermann, 2013) ηλεκτρονική εφημερίδα )
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Στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω ένα απόσπασμα από τον διάλογο του Donaldo Macedo και Howard
Zinn (Ιανουάριος 2004, Κέμπριτζ Μασαχουσέτης)
«Donaldo Macedo :Και αν αρχίσεις να νιώθεις θυματοποιημένος από αυτό το «φυσικό σύστημα» που
υποστηρίζεται από τη λαϊκή θεωρία της κοινής λογικής, τότε μήνυμα είναι ότι «το λάθος είανι δικό σου….. αν
δουλέψεις αρκετά σκληρά, θα αποκτήσεις τα αγαθά όπως κάθε άλλος
Howard Zinn: Ξεκινάει από το δημοτικό σχολείο. Όταν πέρασα από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από εκεί στο
λύκειο – όλα αυτά σε περιβάλλον εργατικής τάξης- το εκπαιδευτικό σύστημα δίδασκε για τους Πατέρες του
Έθνους και το Σύνταγμα , και μας δίδασκε περήφανα για την Αμερική Επανάσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο, για
τους μεγάλους προέδρους και τους σπουδαίους στρατιωτικούς. Δεν υπήρχε τίποτα στην εκπαίδευσή μου που να
υπαινισσόταν ότι υπήρχε το οποιοδήποτε λάθος στην υπάρχουσα εκπαίδευση.»
(Macedo & Zinn, 2011)
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υποστηρίζει εύστοχα, ότι η εκπαίδευση στον νεοφιλελεύθερο κόσμο εστιάζει στο πώς θα γίνει κάποιος
δεινός καταναλωτής και ικανός διανομέας γνώσης, αποκομμένος από ηθικά ερωτήματα και ζητήματα.
Η κριτική παιδαγωγική για την ουσιαστική προώθησης της παιδικής ευημερίας
Η εκπαίδευση σε μια ετερόνομη κοινωνία αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι εσωτερικά
συνδεδεμένη με την επικρατούσα έννοια της πολιτικής και την εσωτερίκευση και αναπαραγωγή
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ανισοτήτων. (Φωτόπουλος, 2011)«…Η δημοκρατία εξ’
ορισμού , δεν μπορεί να σημαίνει ότι μόνο ένας ανειδίκευτος εργάτης μπορεί να γίνει ειδικευμένος. Πρέπει
να σημαίνει ότι κάθε “πολίτης” μπορεί να “κυβερνήσει ” και ότι η κοινωνία τον/την τοποθετεί σε μία
γενικότερη συνθήκη ώστε να το πετύχει (Α.Gramci, χ.η. όπ. αναφ. στο Dardner, 2011)
Μέσα από ένα συλλογικό όραμα, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τους μαθητές και
μαθήτριες να αμφισβητήσουν αντιφάσεις, διαχωρισμούς και τη μεροληψία των μορφών τυποποιημένης
γνώσης με πρώτιστο διακύβευμα τη δημιουργία ανθρώπων πολιτών και πολιτίδων, που θα
προασπίζονται το δικαίωμα στην ετερότητα , στην ισοτιμία και στην ελευθερία. (Dardner, 2011).
Απαραίτητο εργαλείο στη διαδικασία αυτή είναι η αναστοχαστική55, κριτική σκέψη, ως η ενεργητική,
επίμονη και προσεκτική εξέταση οποιασδήποτε πεποίθησης ή υποτιθέμενης μορφής γνώσης υπό το
πρίσμα των αιτιών που την υποστηρίζουν και των περαιτέρω συμπερασμάτων στα οποία τείνει (Dewey
1910;1933, όπ. αναφ. στο “Critical Thinking”, 2018).
Ο Paulo Freire απορρίπτει την «τραπεζική» προσέγγιση στην παιδαγωγική, υποστηρίζοντας ότι
η γνώση είναι δύναμη και ότι ουσιαστική προώθηση της μάθησης επιτυγχάνεται μονάχα μέσα από τη
ενεργή συμμετοχή των μαθητευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αντιδιαστολή με την
μηχανική μάθηση, στόχος αυτής της ενεργής εμπλοκής είναι η «αφομοίωση» της γνώσης η οποία
σχετίζεται με τον κόσμο, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητευόμενων, η ανάδειξη μέσα από
τον αναστοχασμό όλων των μορφών καταπίεσης στις οποίες υπόκεινται και η ανάληψη δράσης για τον
μετασχηματισμό της κοινωνίας (Φωτόπουλος, 2011). Η παιδαγωγική, για τον Freire, δηλώνει έναν
γραμματισμό που δεν ταυτίζεται απλά με την κατάρτιση και εκμάθηση δεξιοτήτων, αλλά και με έναν
τρόπο μάθησης γύρω από την ανάγνωση της λέξης ως αναγκαία προϋπόθεση παρέμβασης στον κόσμο.
Η κριτική σκέψη δεν ανάγεται σε ένα θεματικό αντικείμενο εξεταστικά αξιολογούμενο
αποπλαισιωμένο από τις ισχύουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, αλλά επιχειρεί να παρέχει μια
κουλτούρα μάθησης «προβληματίζουσας», έναν τρόπο σκέψης που έρχεται σε ρήξη με το
«αναπόφευκτο» της υπάρχουσας κατάστασης πραγμάτων και με τη φαινομενική ουδετερότητα.
Αμφισβητώντας τις υποθέσεις και πεποιθήσεις της ισχύουσας «κοινής γνώμης» και επιδιώκει να
καταστήσει δυνατή τη συνειδητοποίηση των καταπιέσεων που αναπαράγονται ιστορικά και
κοινωνικοπολιτικά, προβληματίζοντας και ενθαρρύνοντας για ένα μέλλον που δεν αναπαράγει απλά το
σήμερα.
Η κριτική παιδαγωγική, αναγνωρίζει τη βασική αρχή ότι η σύγχρονη γνώση εξαρτάται από τα
ιδιαίτερα ιστορικά πλαίσια και τις πολιτικές δυνάμεις. Ένα παράδειγμα αυτού του σκεπτικού είναι ότι
οι μαθητές και μαθήτριες στην τάξη φέρουν και επηρεάζονται από τις διαφορετικές τους εμπειρίες, από
τα παρεχόμενα μέσα μάθησης, από τις σχέσεις της διοίκησης και πώς αυτές επιβάλλονται πάνω στις
σχέσεις δασκάλου-μαθητή, από την εξουσία που ασκείται από τη διοίκηση σχετικά με τα όρια της
αυτονομίας του δασκάλου και τον θεωρητικό και πολιτικό λόγο που χρησιμοποιείται από τους
δασκάλους, για να διαβάσουν και να πλαισιώσουν τις απαντήσεις τους στις διαφοροποιημένες
ιστορικές, οικονομικές και πολιτισμικές δυνάμεις που αντανακλώνται μέσα στον διάλογο στην τάξη.
(Giroux, 2018)
55 55

Η αξία του αναστοχασμού έχει αναγνωριστεί ήδη από την αρχαίο φιλόσοφο Σωκράτη, ο οποίος υπογραμμίζει την
ανάγκη για μία ‘ζωή υπό εξέταση’, με στόχο την ανάπτυξη μιας ηθικής και συμπονετικής σχέσης με τον κόσμο και τα
ηθικά του διλήμματα (Fook, 2018).
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«Κάθε κατανόηση του έργου και των πρακτικών που χαρακτηρίζουν την κριτική παιδαγωγική
πρέπει να ξεκινάει με την αναγνώριση των δυνάμεων που λειτουργούν στο πλαίσιο με το οποίο
έρχονται αντιμέτωποι οι παιδαγωγοί και τα σχολεία καθημερινά. Η παιδαγωγική, σε αυτήν την
περίπτωση, αναζητά απαντήσεις στο πώς συνδέεται η μάθηση με την πραγμάτωση των δυνατοτήτων
για κοινωνικό αυτοπροσδιορισμό, όχι έξω, αλλά μέσα στους θεσμούς και τις κοινωνικές σχέσεις, στις
οποίες διαμορφώνονται και διεκδικούνται οι επιθυμίες, η αυτενέργεια και οι ταυτότητες. Ο ρόλος της
εκπαίδευσης στη σύνδεση της αλήθειας με τον λόγο, της μάθησης με την κοινωνική δικαιοσύνη και
της γνώσης με την υποκειμενικότητα και την κοινωνία είναι σύνθετος και απαιτεί την άρνηση από την
πλευρά των δασκάλων, μαθητών και γονιών να ξεχωρίσουν την εκπαίδευση από την πολιτική και τα
ζητήματα κοινωνικής ευθύνης.»(Giroux, 2018 §23).
Η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία56 ως ένα μοντέλο εφαρμογής στης ΣΚΕ
Η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία στην οποία εργάστηκα ως προϊστάμενη Κοινωνική
Λειτουργός από το 2014 έως το 2018 είναι τοποθετημένη μέσα στo Δημοτικό Σχολείο Adam Ries,
χρηματοδοτείται από οικονομικά μέσα της Αρωγής Νεότητας, τελεί υπό την αιγίδα του ανεξάρτητου
φορέα JuLi gGmbH και αποτελεί ένα από τα μοντέλα χρηματοδότησης για την άσκηση της ΣΚΕ στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση βασισμένη στην §13, 1SGB VIII. Μαζί με έναν συνάδελφο57 και σε
διεπιστημονική συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, την σχολική διαμεσολαβήτρια,,
σχολικούς ψυχολόγους και άλλους/ες επιστήμονες, η εργασία μας αποτελούσε βασικό κύτταρο της
σχολικής κοινότητας.
Το σχολείο βρίσκεται σε ένα αστικό τοπίο, σχεδόν περικυκλωμένο από υψηλά ομοιόμορφα
κτίρια σοβιετικής αρχιτεκτονικής, στο πρώην Ανατολικό Βερολίνο. Σύμφωνα με τα στατιστικά του
σχολείου το 60 % των γονέων και κηδεμόνων λαμβάνει στο χρονικό αυτό σημείο επίδομα ανεργίας.
Εκτός από τις 4 Τάξεις Υποδοχής ένας εξίσου μεγάλος αριθμός παιδιών προέρχεται από διαφορετικά
πολιτισμικά περιβάλλοντα (60%). Για μερικά παιδιά με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
είχαν διαμορφωθεί ξεχωριστά μικρά τμήματα των τριών έως 5 παιδιών58 . Πολλά από τα παιδιά στις
υπόλοιπες τάξεις έχρηζαν παράλληλης στήριξης, ώστε να ανταπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις59.
Σε αντιδιαστολή με το σχολείο, η σχολική κοινωνική εργασία δεν υπόκειται σε ένα αναλυτικό
πρόγραμμα. Οι στόχοι, τους οποίους θέτει, βασίζονται στην ολιστική και υγιή ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόμου. Μερικοί από αυτούς είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η ικανότητα
των ατόμων να εργάζονται σε μια ομάδα, η ικανότητα συγκέντρωσης, η όξυνση της κριτικής σκέψης,
η ετοιμότητα για ανατροφοδότηση και η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές/μαθήτριες
αισθάνονται σε αυτό το προωθητικό πλαίσιο άνετα να επικοινωνήσουν τις δυσκολίες και τα άγχη τους
ως προς τις απαιτήσεις του σχολείου αλλά και άλλα προβλήματα τους/τις απασχολούν, μέσα ή και έξω
από το σχολικό περιβάλλον, όπως είναι ο σχολικός εκφοβισμός προσωπικές ανασφάλειες, προβλήματα
με την οικογένεια κλπ. Στόχος είναι, στο πλαίσιο, που κάτι τέτοιο καθίσταται δυνατόν, η από κοινού
ανάληψη δράσης και διαμόρφωση λύσεων. (Aden-Grossmann, 2017)
Η διαρκής επιδίωξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, η δικτύωση με φορείς, πρόσωπα
κλειδιά και υπηρεσίες στην ευρύτερη κοινότητα, με στόχο την προώθηση της ευημερίας των παιδιών,
αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας μας. Μεγάλο στοίχημα αυτού του κλάδου είναι να η
εκπλήρωση του ρόλου ως συνδετικός κρίκος και δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε παιδί, οικογένεια,
56

Στην περίπτωση αυτή Schulstation (SST)
Οι μέρες και ώρες λειτουργίας της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας ήταν Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 έως 15.00
58 Στην προηγούμενη επιθεώρης του Σχολείου (2010) οι τάξεις αυτές ήταν 10, το 2017/18 είχαν παραμείνει 2.
Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συμπερίληψη οι τάξεις αυτές καταργούνται σταδιακά.
57
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Από την Έκθεση σχολικής επιθεώρησης (2017) https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berlinerschulen/schulverzeichnis/DokLoader.aspx?Schulinspektion=11G06_B_20171201_686.pdf
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εκπαιδευτικό προσωπικό, κοινότητα, υπηρεσίες και κρατικούς φορείς σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών
και μεγάλων προκλήσεων. Εκτός από το κομμάτι της διασύνδεσης, τα κύρια καθήκοντά μας
χωρίζονταν στους παρακάτω τομείς παρέμβασης:
1. Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης60 ,όπως παραμέληση, σεξουαλική, σωματική ή ψυχολογική
κακοποίηση, διενέξεις και σωματική βία, “ανυπακοή“, σχολική απόσυρση, bullying κά.
2. Πρόληψη και Πρώιμη Αντιμετώπιση μέσω ομάδων ενίσχυσης δεξιοτήτων, με συνελεύσεις
τάξεων, ατομικές συνεδρίες με παιδιά ή γονείς, ομάδες κοινωνικής μάθησης, ψυχοκινητική,
εκπαίδευση ομάδων διαμεσολάβησης για επίλυση συγκρούσεων στα διαλείμματα, συμμετοχή
σε ενδο- και εξωσχολικές δράσεις και εκδηλώσεις, συμβουλευτική κ.ά.)
Διόλου σπάνιο το βάρος της ΣΚΕ να πέφτει στο πρώτο πεδίο, προσδίδοντας της συχνά ρόλο
“πυροσβέστη”. Ωστόσο το στοίχημα για την αποποίηση αυτού του ρόλου είναι μεγάλο. Μια
προβληματική που χαρακτηρίζει αυτόν τον τομέα και αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση για τους/τις
επαγγελματίες είναι η σύγχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν σε αυτόν. “Yes,
anything goes“, όπως χαρακτηριστικά φέρει ο τίτλος του άρθρου της Pötter (2016, σσ 8), στο οποίο
θίγεται ακριβώς αυτό το ζήτημα των «γενικών αρμοδιοτήτων», που προσδίδονται στη ΣΚΕ.
«Οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει την ανάγκη για κοινωνικοπαιδαγωγική στήριξη στην
καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, οτιδήποτε χαρακτηρίζεται εμπόδιο στην ευημερία και υγιή
ανάπτυξή τους αποτελεί αρμοδιότητα της ΣΚΕ» (Pötter, 2016 σσ 8).
Εξίσου μεγάλο είναι το στοίχημα της σύναψης σταθερών, γνήσιων, διαπροσωπικών σχέσεων
με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, βασισμένες στο σεβασμό, την αποδοχή προς την ετερότητα, την
ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Βασικό εργαλείο που διέπει την
εργασία του/της σχολικού κοινωνικού λειτουργού/παιδαγωγού αποτελεί η στάση του/της απέναντι στα
παιδιά Το Μοντέλο των 5 πυλώνων, που ανέπτυξε η Sigrid Tschöpe (2006) αποτελεί λαμπρό
παράδειγμα για την προώθηση υγιών σχέσεων και διαπαιδαγώγησης, προωθώντας την ευημερία και
ομαλή ανάπτυξη:
- Παιδαγωγική αγάπη και στοργή: Στροφή προς το παιδί, ενεργητική ακρόαση και αποδοχή
των αναγκών του.
- Εκτίμηση και Σεβασμός: Η αναγνώριση της μοναδικότητας και ο σεβασμός της
προσωπικότητας κάθε παιδιού.
- Συνεργασία: Αμφίδρομη κατανόηση των θέσεων που εκπροσωπούνται και οριζοντιότητα στις
αποφάσεις που λαμβάνονται. Εδώ ισχύει, ότι η γνώμη του παιδιού δεν έχει λιγότερη αξία από
τη γνώμη του ενήλικα.
- Δομή και Συνέπεια: Όρια , διαφάνεια, συνδιαμόρφωση και αποδοχή των κανόνων από όλους
τους συντελεστές της ομάδας/κοινότητας, η παραβίαση των οποίων φέρει συνέπειες, χωρίς
όμως τη χρήση απειλών, Τα όρια δεν έχουν αρνητικό πρόσημο ως απαγορεύσεις, αλλά
σημαίνουν προσανατολισμό και διαφάνεια.
- Καθολική υποστήριξη: Οι ενήλικες φροντίζουν για ένα περιβάλλον είναι πλούσιο σε
προτάσεις. Εισάγει το παιδί στη φύση, την επιστήμη, την τεχνολογία, τη θρησκεία και τον
Κόσμο. Απαντούν στην περιέργειά του και του επιτρέπου πνευματικές, γλωσσικές, κινητικές
και αισθησιακές εμπειρίες. Έτσι το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του και αποκτά σε
πολιτισμικές εμπειρίες.

60

Η δημόσια Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων (Jugendamt) στη Γερμανία απευθυνόμενη κυρίως στις ειδικότητες που
εργάζονται με παιδιά και εφήβους έχει σχεδιάσει ένα Διαδικαστικό Πλαίσιο Καταγγελίας της παιδικής παραμέλησης και
κακοποίησης, βασισμένο σε δείκτες μετρησιμότητας της παιδικής προστασίας (Kinderschutzmeldung). Ως επαγγελματίες
καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε με ευελιξία και διεπιστημονικότητα.
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Η επιθυμία των παιδιών για σύναψη ουσιαστικών σχέσεων, για ισότιμη αντιμετώπιση,
ενεργητική ακρόαση, συναισθηματική σύνδεση και άνευ απόδοσης αποδοχή είναι γεγονός που
διαμόρφωσε και καθόρισε τη δράση μου ως κοινωνική λειτουργό και παιδαγωγό. Δεν ήταν λίγες οι
φορές που έθεσα στον εαυτό μου το ερώτημα, κατά πόσον η εκπαίδευση στη σύγχρονη μορφή θα
μπορούσε να συμβάλλει στην κάλυψη των παραπάνω αναγκών, στην καλλιέργεια κριτικής συνείδησης
και δράσης, βασισμένης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.
Αντί επιλόγου
Στο πλαίσιο της εργασίας μου στο σχολείο παρατηρούσα παιδιά κουρασμένα από την
τεχνοκρατία ενός τυποποιημένου περιβάλλοντος αφομοίωσης άχρηστων πληροφοριών, καθόλου
σχετικών με τα ενδιαφέροντα και τον κόσμο τους. Βίωνα πλάσματα ζορισμένα, μερικά από αυτά από
«κούνια τους» κοινωνικά αποκλεισμένα κι ένα μικροσύστημα που αναπαράγει και διατηρεί τις
ανισότητες. Έβλεπα την έμφυτη παιδική περιέργεια, τη διάθεση για αναστοχασμό και κριτική σκέψη
να αποκοιμιέται. Τα παιδιά καταιγίζονταν από επίπλαστες ανάγκες, στερεότυπα και νεοφιλελεύθερα
πρότυπα στα οποία το σχολείο ως θεσμός ελαχίστως θεματοποιεί και αντιπαρέρχεται. Συνάντησα
παιδιά, τα οποία αποσύρονταν από το δημοτικό λόγω της ανησυχίας τους , ότι κατά την απουσία τους
θα αυτοκτονήσει η μητέρα τους, η οποία έπασχε από κατάθλιψη. Πληροφορίες και κίνητρα τέτοιου
είδους, αποκτιούνταν με πολύ κόπο, επιμονή και διασύνδεση, καθώς παιδιά που βρίσκονται σε τέτοια
περιβάλλοντα, για ευνόητους λόγους δεν ανοίγονται. Παράλληλα, συνεργαζόμουν στενά με
αρκετούς/ές εκπαιδευτικούς, μερικόι/ες εκ των οποίων, όντας στα όρια των αντοχών και -διόλου
σπάνια- δεξιοτήτων τους, αντιδρούσαν τονίζοντας τις αδυναμίες των μαθητών/τριών τους. Τις
τυποποιημένες αξιολογικές - διαγνωστικές μεθόδους θα προτιμήσω να μην τις σχολιάσω στο παρόν
κείμενο. Θα θέσω αντί αυτού ένα ερώτημα: πως είναι δυνατόν να μπαίνει σε προκάτ καλούπια κάτι τόσο
μοναδικό και ανεπανάληπτο, όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η ψυχή του;
Συνοψίζοντας, το θεωρητικά κατοχυρωμένο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και της ΣΚΕ,
που θέτουν την παιδική ευημερία στη βάση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, η καθημερινή πράξη
στην εφαρμογή της είναι πεδίο πολιτικής διεκδίκησης. Θα αναφερθώ συνοπτικά σε δύο
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του
Παιδιού σε συνεργασία με τη σχολική διαμεσολαβήτρια, διοργανώσαμε ημερίδα προσκαλώντας γονείς,
με στόχο την ενημέρωσή τους ως προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παιδικής προστασίας στη Γερμανία.
Στα μισά περίπου της συζήτησης ένας πατέρας μας απευθύνει το λόγο: «Με συγχωρείτε. Ήρθα εδώ με
όλο το σεβασμό να ακούσω αυτά που έχετε να μας πείτε. Είμαι Αφγανός. Εδώ και τέσσερα χρόνια ζω με
την κατάκοιτη γυναίκα μου και τα 3 μου παιδιά σε ένα δωμάτιο προσφυγικού καταλύματος και σε
καθεστώς ομηρίας. Μου απαγορεύεται η άσκηση επαγγέλματος. Οι οικονομικό μας πόροι δε μας
επιτρέπουν να μετακομίσουμε. Αγαπώ τα παιδιά μου. Όμως πολλές φορές απελπισμένος από αυτή την
κατάσταση χωρίς προοπτική δεν μπορώ να αντέξω τη φασαρία τους όταν ζωηρεύουν. Ναι τα έχω
χτυπήσει. Εσείς σα σχολείο τι μπορείτε να κάνετε, πως μπορείτε να μας στηρίξετε σε αυτή τη δυσκολία.
Κανείς δε μας έχει βοηθήσει. Τι θα κάνατε εάν είσαστε στη θέση μου?»
Παράδειγμα δεύτερο. Μαθητής πρώτης δημοτικού με καταγωγή από Κουρδιστάν. Το παιδί
μιλάει αγγλικά, κουρδικά και σπαστά αλλά κατανοητά γερμανικά. Η δασκάλα, η οποία έχει μόλις
προσληφθεί, έχει καταγωγή από Ρωσία. Η βοηθός παιδαγωγός, Γερμανίδα, αντιδράει από την πρώτη
στιγμή, εκφράζοντας ανημποριά και απαξίωση ταυτόχρονα : „To παιδί έχει νοητική στέρηση! Δεν
κάθεται να παρακολουθήσει το μάθημα, δεν του αρέσει να μαθαίνει. Όταν τα άλλα παιδιά κάθονται ήσυχα
και αντιγράφουν από τον πίνακα, αυτός όλη την ώρα ζωγραφίζει ζώα. Και ζωγραφίζει και χάλια.
Αδυνατούμε να δουλέψουμε μαζί του! Ενοχλεί το μάθημά μας.“
Το παιδί αυτό ήταν τότε μόλις 6 χρονών. Μιλούσε τρεις γλώσσες, ήταν πάντοτε χαμογελαστό.
Ισχύει, ότι κάποιες φορές ενοχλούσε κάποια παιδιά, στην προσπάθειά του να συνάψει σχέση μαζί τους
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ή ως αντίδραση στον αποκλεισμό που βίωνε. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται. Όταν η ίδια η δασκάλα και
η βοηθός παιδαγωγός εκδηλώνουν δυσαρέσκεια, επειδή ένα παιδί δεν δείχνει την αναμενόμενη
«υπακοή» στην κυρίαρχη μεθοδολογική προσέγγιση της αφομοίωσης της γνώσης, τότε αυτό το
«διαφορετικό» παιδί θα οδηγηθεί πιθανά μέσα από τον στιγματισμό στην αντίδραση ή ακόμη και στην
απομόνωση. Προς μεγάλη μου τύχη, το γραφείο της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας βρισκόταν στο
υπόγειο, δίπλα από τη βιβλιοθήκη. Ο μικρός μας φίλος την επισκεπτόταν καθημερινά. Ήξερε απέξω
στα γερμανικά όλα τα διαφορετικά είδη σαλαμάνδρας. Αφιέρωνε τον ελεύθερό του χρόνο μελετώντας
για τα ζώα, τα οποία στη συνέχεια τα αποτύπωνε στο χαρτί και τα αφιέρωνε στη μικρή του αδερφούλα.
Αυτό το τρυφερό πλάσμα με το χαμόγελο στα χείλη δεν άφηνε το μολύβι από το χέρι του και ήξερε
εκτός από το ζωγραφίζει υπέροχα να γράφει, αυτό που πραγματικά τον ενδιέφερε: Ονόματα ζώων.
Εκπαίδευση δε σημαίνει κατάρτιση και πολιτική δε σημαίνει απλά εκπροσώπηση και διάλογος.
Εάν όντως εκπροσωπούμε την παιδική ευημερία οφείλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία
συνθηκών, ώστε τα παιδιά μας και φορείς του μέλλοντός μας, να είναι σε θέση να προασπίσουν την
ουσιαστική δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Paulo κατανοούσε βαθιά ότι η δημοκρατία
απειλείται από ένα ισχυρό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύστημα, από την άνοδο των ακραίων ομάδων και
την αυξημένη δύναμη του κράτους καταστολής. Επίσης, αναγνώριζε την παιδαγωγική δύναμη μιας
επιχειρηματικής και στρατιωτικοποιημένης κουλτούρας η οποία διαβρώνει το δημοκρατικό, ηθικό
υπόβαθρο των πολιτών να σκεφτούν πέρα από την κοινή λογική της επίσημης εξουσίας και τη ρητορική
μίσους των ακροδεξιών μέσων ενημέρωσης. Ο Paulo πίστευε ότι η δημοκρατία δεν μπορούσε να έχει
διάρκεια χωρίς τη διαμορφωτική κουλτούρα που την καθιστούσε δυνατή. Εκπαιδευτικοί χώροι μέσα στα
σχολεία και στην ευρύτερη κουλτούρα αποτελούν πολύ σημαντικούς τόπους συνάντησης, μέσω των
οποίων επιβεβαιώνονται οι δημόσιες αξίες, υποστηρίζεται η κριτική ιδιότητα του πολίτη και
ενδυναμώνεται η αντίσταση απέναντι σε εκείνους που αρνούνται τις χειραφετητικές λειτουργίες της
διδασκαλίας και της μάθησης. (Giroux, 2018 §23 )
Ας αναρωτηθούμε για τον πραγματικό μας ρόλο ως φορείς ενός εκπαιδευτικού, πολιτικού και
κοινωνικού συστήματος. Για να υπάρξει διέξοδος.
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Η ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας των παιδιών μέσω των
προγραμμάτων του Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά-Υγεία
Ανδρέας Αθανασόπουλος
Ψυχίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου «Αθηνά-Πρόμαχος»

Σοφία Χιώτη
MEd, Στέλεχος Πρόληψης

Μυρτώ Καραμπεσίνη- Μάτσκα
Φοιτήτρια Ψυχολογίας

Ηρώ Βλάχου
Φοιτήτρια Ψυχολογίας

Γεώργιος Αρβανίτης
Κοινωνιολόγος, Στέλεχος Πρόληψης

Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Αθηνά Υγεία", ιδρύθηκε το 1998 και έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας, μέλη της οποίας
είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και
Περίθαλψης, ενώ χρηματοδοτείται από την ΚΕΔΚΕ και εποπτεύεται διοικητικά από το Δήμο Αθηναίων
και επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ. Στελεχώνεται από ομάδα επιστημόνων εξειδικευμένων σε θέματα
Πρόληψης των εξαρτήσεων, στην υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και στην παροχή
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και οι Υπηρεσίες που προσφέρει
διατίθενται δωρεάν. Μέχρι σήμερα λειτουργούν 7 Κέντρα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων,
γίνονται όμως παρεμβάσεις και πέραν αυτών.
Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Αθηνά Υγεία" επιδιώκει τόσο την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ατόμου, όσο και τη μείωση των
παραγόντων που οδηγούν στη χρήση νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και σε
άλλες μορφές εξαρτητικών στάσεων και συμπεριφορών. Η φιλοσοφία των προγραμμάτων που
υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή και δράση όλης της κοινωνίας
και όχι μόνο των ειδικών.
Οι δράσεις που αναπτύσσει δεν εξαντλούνται μόνο στην παροχή έγκυρης και επιστημονικής
πληροφόρησης, αλλά στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην
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υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής και στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και ομάδων
στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της συλλογικής παρέμβασης σε θέματα και
προβλήματα που αφορούν σε όλους. Βασικός στόχος όλων των δραστηριοτήτων του κέντρου είναι το
παιδί και η ευημερία του.
Ευημερία: η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αποτελεί μια δυναμική κατάσταση η οποία ενισχύεται
όταν οι άνθρωποι εκπληρώνουν τους προσωπικούς και τους κοινωνικούς τους στόχους. Πρόκειται για
πολυπαραγοντική έννοια που δύσκολα ορίζεται και γίνεται διαφορετικά αντιληπτή από τους ενήλικες
και από τα παιδιά. Η παιδική ευημερία αφορά τη συνολική υγεία των παιδιών, τόσο η σωματική όσο
και η ψυχική, η οποία βοηθά στην ομαλή και τη φυσιολογική εξέλιξη και ανάπτυξη τους και στην
κοινωνική τους ένταξη και απόκτηση εμπειριών, έχει άμεση σχέση και επηρεάζει την ανάπτυξη μιας
κοινωνίας και τη διαδικασία διαμόρφωσης κοινωνικής συνοχής (CAPITAL HEALTH. Παιδική υγεία
και κοινωνικές συνθήκες. Available at: http://www.capitalhealth.gr/Article.aspx?id=822088; 2009).
Τα προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζονται από το Κέντρο Πρόληψης εντάσσονται στο
πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Σύµφωνα µε τους Twaddle και
Hessler, 1977, η υγεία έχει τρεις διαστάσεις: 1)Βιολογική υγεία 2) Ψυχολογική υγεία 3) Κοινωνική
υγεία. Η υγεία είναι µια δύσκολη έννοια ως προς τον προσδιορισµό της και διαµορφώνεται από την
κουλτούρα την κοινωνία καθώς και της περιβαλλοντικές παραµέτρους του κάθε ατόµου.
Η Αγωγή Υγείας (health education), είναι μια μαθησιακή διεργασία εκπαίδευσης των
ανθρώπων η οποία περιλαμβάνει τις συστηματικά σχεδιασμένες δράσεις που βοηθούν τα άτομα δρουν
εκούσια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υγείας τους (Green & Kreuter, 2005˙ WHO, 1998˙
Σώκου, 1999). Η Αγωγή Υγείας στην εκπαίδευση αφορά σε γνώσεις, στάσεις, αξίες και συμπεριφορές
σχετικές με την υγεία (Draijer & Williams, 1991). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η
Προαγωγή της Υγείας (health promotion), είναι η διαδικασία που δίνει τα εφόδια στα άτομα να
βελτιώσουν την υγεία τους και αναφέρεται στις διαδικασίες εκείνες οι οποίες καθιστούν τα άτομα ικανά
να αυξήσουν τον έλεγχο στην υγεία τους και να την βελτιώσουν (Χάρτης της Οττάβα, 1986).
Η Αγωγή Υγείας και η Προαγωγή της Υγείας είναι έννοιες αλληλένδετες και
αλληλοσυμπληρούμενες. Όμως, η Προαγωγή Υγείας αποτελεί μια πιο ευρεία και δυναμική έννοια
εμπερικλείοντας την Αγωγή Υγείας ενώ στοχεύει στη δυνατότητα του ατόμου να ελέγχει και να είναι
υπεύθυνο για την υγεία του και προωθεί δραστηριότητες που ενισχύουν την υγεία μέσω συνεργασιών
συναφών φορέων (WHO, 1984). Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας στο
σχολικό περιβάλλον στοχεύει, μέσω διαδραστικών μεθόδων βιωματικής μάθησης, στην αλλαγή
στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών προκειμένου αυτοί να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής.
Τονίζεται παράλληλα η συμβολή του ίδιου του σχολείου και του θετικού κλίματος που αυτό καλλιεργεί
στην αποτελεσματική επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων.
Το σχολείο δεν στοχεύει πλέον αποκλειστικά στη μάθηση αλλά, γίνεται αντιληπτό ως ένας
χώρος όπου προάγει την ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Το σύγχρονο σχολείο δίνοντας
έμφαση στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες των μαθητών στοχεύει στην καλλιέργεια των
προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων, στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και στη
λειτουργία του ως ένα υγιές πλαίσιο για την ψυχική ανάπτυξη των μαθητών (Χατζηχρήστου,
Δημητροπούλου, Λυκιτσάκου, & Λαμπροπούλου, 2009). Το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον που
ενδείκνυται για την εφαρμογή προληπτικών δράσεων καθώς εγγυάται μακροπρόθεσμη και συνεχή
παρέμβαση σε μεγάλο αριθμό νέων, παρέχοντας τη δυνατότητα συστηματικών και μακροχρόνιων
παρεμβάσεων και την αξιοποίηση ενδιάμεσων ομάδων στόχου, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί (ΕΚΤΕΠΝ,
2003˙ WHO, 1978, 1979˙ Council de Europe, 1982).
Τα προγράμματα αφορούν καθολική παρέμβαση που απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών
και υλοποιείται είτε από Στελέχη Πρόληψης, είτε από τους ίδιους τους Εκπαιδευτικούς, μετά από
εξειδικευμένη κατάρτιση και εποπτεία που έχουν λάβει και πολυεπίπεδη παρέμβαση που αφορά
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μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, το σύνολο δηλαδή της σχολικής κοινότητας. Στόχος των
προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολικό χώρο, η ανάπτυξη και εδραίωση μιας
ομαδικής, συνεργατικής κουλτούρας και η εκπαίδευση στην αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση του
συναισθήματός τους.
Στόχος της Πρόληψης και της Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας είναι η ενίσχυση της
ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης και των λειτουργικών σχέσεων, της ψυχικής
ανθεκτικότητας και της λειτουργικής συνύπαρξης με τον εαυτό και με τον άλλο. Μέσω των
προγραμμάτων που υλοποιούνται, καλλιεργούνται οι προσωπικές, κοινωνικές και συναισθηματικές
δεξιότητες και προωθούνται αρχές, αξίες και στάσεις ζωής που θέτουν στο κέντρο τον άνθρωπο.
Συνολικά, το πρόγραμμα στοχεύει στην εδραίωση ενός θετικού-λειτουργικού κλίματος στην τάξη και
στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών, διευκολύνοντας αφενός τις μαθησιακές
διεργασίες, αφετέρου την ομαλή κοινωνική προσαρμογή που αφορά στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.
Θέματα που αναπτύσσονται στις συναντήσεις με τα παιδιά είναι: Ανιχνεύοντας εμπόδια στην
επικοινωνία μου με τους άλλους, Διερευνώντας τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας μου, οι
κοινωνικές επιρροές και η επίδρασή τους στις αποφάσεις μου, η επίδραση των προτύπων στη
συμπεριφορά μου, η εικόνα εαυτού και πως σχηματίζεται, η αυτοεκτίμησή μου πως χτίζεται και τι την
επηρεάζει, οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι αξίες μου, αντιμετωπίζοντας, η αναγνώριση των
συναισθημάτων μου, μαθαίνω να εκφράζω με εποικοδομητικό τρόπο τα «αρνητικά» συναισθήματα
(θυμός, λύπη, φόβος) κ.α. Θέματα που αναπτύσσονται στις συναντήσεις με τους γονείς είναι: πώς
μπορεί ο γονέας να συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας (η έννοια της ενεργητικής ακρόασης),
πως μπορεί να βάλει με το παιδί του λειτουργικά και εφαρμόσιμα όρια σ’ αυτό, πως μπορεί να ενισχύσει
την αυτοεκτίμηση του παιδιού, κ.α.
Θέματα που αναπτύσσονται στις συναντήσεις με τους
εκπαιδευτικούς είναι θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους με τους μαθητές, τη διερεύνηση τρόπων
που βελτιώνουν την επικοινωνία, τη διερεύνηση τρόπων που ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή,
την αναγνώριση των προσδοκιών τους από τους μαθητές, την ενημέρωση τους για τις ενδείξεις της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (μόνο για Γυμνάσιο και Λύκειο), κ.α.
Τα προγράμματα Πρόληψης που εφαρμόζονται στα σχολεία στηρίζονται στην ενεργητική-βιωματική
μάθηση, στοχεύοντας στη μεταβολή αντιλήψεων και στάσεων και στην υιοθέτηση υγιών τρόπων ζωής.
Η μάθηση μέσω της επεξεργασίας των εμπειριών είναι ένα θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική
κοινότητα την τελευταία εικοσαετία (Lewis & Williams, 1994˙ Jarvis, 2004˙ Κόκκος, 2005). Στο
επίκεντρο της βιωματικής μάθησης βρίσκεται ο μαθητής, οι ανάγκες και η εμπειρία του. Κάθε
πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συμμετεχόντων, σεβόμενο την
ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητά τους. Ο συντονιστής δεν είναι εκπαιδευτικός που προσπαθεί να
μεταδώσει γνώσεις. Δουλειά του είναι η ενθάρρυνση της ομαδικότητας, της συνεργατικότητας και της
κινητοποίησης. Στόχος δεν είναι να προτείνονται και να επιβάλλονται λύσεις, αλλά να κινητοποιούνται
οι ίδιοι οι συμμετέχοντες να εργαστούν προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης της λύσης μόνοι τους. Η
συζήτηση και η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς και ο προβληματισμός. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ομάδας και η υποστηρικτικότητα μεταξύ των μελών, επιβάλλεται
η δημιουργία κλίματος συνεργασίας, αληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης και επικοινωνίας (ΣτάππαΜουρτζίνη, 2010).
Αναφερόμενοι στις ιδιαίτερες τεχνικές και μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα
προγράμματα προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των
μαθητών, διακρίνουμε μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας. Κάποιες απ’ αυτές ίσως ήδη
χρησιμοποιούνται στην τάξη (δουλειά σε υποομάδες, ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού, καλλιτεχνικές
δημιουργίες, ομαδικές ασκήσεις, κ.α.). Όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι μέθοδοι
ενεργητικής μάθησης οι οποίες προτρέπουν το μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διεργασία.
Σε εκτενή μελέτη της Tobler (2000), τονίζεται η αποτελεσματικότητα των προληπτικών παρεμβάσεων
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που βασίζονται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και τη διαντίδραση, σε σχέση με άλλες
παρεμβάσεις που βασίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.
Η προώθηση της παιδικής ευημερίας αποτελεί πρωτίστως ηθική επιταγή αλλά και πρακτική,
αφού οι συνδεόμενες μετέπειτα διαταραχές, αντικοινωνικές συμπεριφορές, χαμηλή παραγωγικότητα
κτλ., αυξάνουν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, η προστασία και η ευημερία του
παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε κάθε παγκόσμια, κυβερνητική, τοπική,
δημοτική πολιτική αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας.

BigO: Συλλογή δεδομένων μεγάλης κλίμακας με την χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους
Α. Τραγομάλου 1,2,
Π. Κάσσαρη 1,2,,
Ι. Ιωακειμίδης 3,
Κ. Φίλης 4,
Ε. Θεοδωροπούλου 4,
Γ. Λυμπερόπουλος 4,
I. Perez Cuevas 5,

Γ. Καραβιδοπούλου 6,
Χ. Δίου 7,
Χ. Μαραμής 6,
Ε. Λέκκα 6,
Ν. Μαγκλαβέρας 6,
Α. Ντελόπουλος 7,
Ε. Χαρμανδάρη 1,2

1.

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Αθήνα, Ελλάδα
Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και
Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα
3. Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Στοκχόλμη, Σουηδία
4. Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Αθήνα, Ελλάδα
5. MySphera – TSB RTLS, Βαλένθια, Ισπανία
6. Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
7. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2.

Περίληψη
Σκοπός: Το τετραετές ευρωπαϊκό έργο ΒigO (http://bigoprogram.eu) στοχεύει στο να συλλέξει
δεδομένα διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και ύπνου σε παιδιά και εφήβους, για να αναπτυχθούν
υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης συμπεριφορών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας.
Μεθοδολογία: Υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά και έφηβοι ηλικίας 9-18 ετών, που παρακολουθούνται
στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, συμμετείχαν στην πιλοτική φάση του έργου.
Το σύστημα συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει την τεχνολογική πλατφόρμα BigO, η οποία
διασυνδέεται με ένα έξυπνο κινητό (smartphone) και ένα έξυπνο ρολόι (Smartwatch). Στο σύστημα
καταγράφονται με αντικειμενικό τρόπο (με τη χρήση αδρανειακών αισθητήρων και GPS) για κάθε
παιδί (α) δείκτες της φυσικής του δραστηριότητας / άσκησης, (β) δείκτες των διατροφικών του
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συνηθειών και (γ) οι συνθήκες του περιβάλλοντος (αστικού, κοινωνικοοικονομικού, διατροφικού) στο
οποίο ζει και κινείται. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν το σύστημα BigO για 2 εβδομάδες. Τους
ζητήθηκε να παίρνουν φωτογραφίες των ειδών διατροφής που κατανάλωσαν και διαφημίσεων
τροφίμων από το καθημερινό περιβάλλον τους και να φορούν το ρολόι με συγκεκριμένες ελάχιστες
περιόδους ανά εβδομάδα (τουλάχιστον 2 ημέρες σχολείου, 1 ημέρα του Σαββατοκύριακου και 3
οποιεσδήποτε νύχτες). Στο τέλος, κλήθηκαν να επιστρέψουν το ρολόι και να απαντήσουν σε
ερωτηματολόγιο χρηστικότητας.
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 40 παιδιά και έφηβοι (11 αγόρια, 29 κορίτσια). Στην εφαρμογή ανέβασαν
571 φωτογραφίες γευμάτων από την κάμερα του κινητού και καταγράφηκαν 177 ημέρες δεδομένα
αδρανειακών αισθητήρων από κινητό ή ρολόι (επιταχυνσιόμετρο). Κατά την αξιολόγηση του
συστήματος και της χρήσης του ρολογιού, το 77% εξέφρασε θετική ή ουδέτερη άποψη.
Συμπεράσματα: Η συλλογή Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, τα οποία αφορούν στις συμπεριφορές
παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία, καθώς και στο περιβάλλον τους, αναμένεται να συμβάλλουν
σημαντικά τόσο στην επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος όσο και στην διαμόρφωση κατάλληλων
πολιτικών υγείας για την πρόληψη της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους.
Εισαγωγή
Η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του
21ου αιώνα (Cunningham SA, et al, 2014). Σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, η επίπτωση της παχυσαρκίας τριπλασιάστηκε από το 1975 (WHO, 2018). Περισσότεροι από
1900 εκατομμύρια ενήλικες είναι υπέρβαροι και 650 εκατομμύρια είναι παχύσαρκοι. Επίσης,
τουλάχιστον 2.8 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν λόγω υπερβαρότητας ή παχυσαρκίας. Η
υπερβαρότητα και παχυσαρκία συνοδεύονται από πιο υψηλή θνησιμότητα συγκριτικά με τον
υποσιτισμό. Αν και στο παρελθόν σχετιζόταν με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τώρα η
παχυσαρκία είναι συχνή σε χώρες χαμηλού ή μέσου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου.
Αναφορικά με την παχυσαρκία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, 41 εκατομμύρια παιδιά
προσχολικής ηλικίας (<5 έτη) είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, 340 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι
ηλικίας 5-19 ετών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και 124 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι είναι
παχύσαρκοι (Cunningham SA, et al, 2014). Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά είναι πιθανόν να γίνουν
παχύσαρκοι ενήλικες και είναι πιο πιθανόν να αναπτύξουν σε νεαρότερη ηλικία νοσήματα που οδηγούν
σε πρώιμη θνησιμότητα. (Nigro J, et al, 2006, Baker JL, et al, 2007, Tirosh A et al, 2011, Juonala M,
et al 2011, Franks PW, et al, 2010, Berrington de Gonzalez A, et al, 2010).
Εκτός από την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα (Berrington de Gonzalez A, et al 2010),
η παχυσαρκία ευθύνεται και για ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό των δαπανών της δημόσιας υγείας
(Finkelstein EA, et al, 2003). Στις ΗΠΑ, οι εκτιμώμενες ιατρικές δαπάνες που αποδίδονται στην
υπερβαρότητα και παχυσαρκία είναι 175-194 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως (στοιχεία έτους
2010) (Finkelstein EA et al, 2003). Πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι τα άμεσα κόστη
υγειονομικής περίθαλψης που οφείλονται στην παχυσαρκία και την υπερβαρότητα θα
υπερδιπλασιάζονται κάθε δεκαετία και μέχρι το 2030, το κόστος αναμένεται να κυμανθεί από 860.7
έως 956.9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (Wang Y, et al, 2008). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι το 2030,
η παχυσαρκία και οι επιπλοκές που συνδέονται με αυτή, προβλέπεται να κοστίζουν περίπου 2
δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. (Finkelstein EA, et al, 2003).
Τα στοιχεία για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας είναι εξίσου σημαντικά. Περισσότεροι από 2,1
δισεκατομμύρια άνθρωποι - σχεδόν το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού – σήμερα είναι υπέρβαροι ή
παχύσαρκοι (Cunningham SA, et al, 2014). Αναμένεται ότι σχεδόν το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού
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στον κόσμο να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο έως το 2030 (Wang Y, et al, 2008). Η παχυσαρκία
ευθύνεται για περίπου το 5% όλων των θανάτων παγκοσμίως.
Οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις (Finkelstein EA, et al, 2003) από την παχυσαρκία είναι
περίπου 2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου ισοδύναμο με το παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο από
το κάπνισμα ή την ένοπλη βία, τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Η παχυσαρκία έρχεται τρίτη μετά το
κάπνισμα και την ένοπλη βία, ευθύνεται για 2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ή 2,8% του
παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος [ΑΕΠ].
Κατά την τελευταία δεκαετία, η ευρεία χρήση προσωπικών ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα
έξυπνα κινητά και τα επιταχυνσιόμετρα (Katz RL, et al, 2014), δημιουργούν νέες δυνατότητες
αντικειμενικής συλλογής δεδομένων συμπεριφοράς (Bort-Roig J, et al, 2014). Παράλληλα, έχει ήδη
γίνει ευρέως αποδεκτή (Groves P, et al, 2016) και η αξία της χρήσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big
Data) στη σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη (Raghupathi N, et al, 2014). Οι μεθοδολογίες Big Data
έχουν ήδη εξελιχθεί στο επίπεδο της επεξεργασίας, ανάλυσης και απεικόνισης μεγάλου όγκου
δεδομένων και αναμένεται να αναδιαρθρώσουν την δημόσια υγεία μετατοπίζοντας το επίκεντρο της
υγειονομικής περίθαλψης στην πρόληψη και όχι στην θεραπεία (Khoury MJ, et al, 2016).
Η ανάπτυξη τέτοιων μεθοδολογιών θα επιτρέψει στους επιστήμονες και τις αρχές δημόσιας
υγείας να συλλέγουν και να αναλύουν αντικειμενικά καθημερινά δεδομένα συμπεριφοράς από τα
παιδιά που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης παχυσαρκίας και να προσαρμόσουν κατάλληλα
τις στρατηγικές πολιτικής για την δημόσια υγεία και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο.
Ένα τέτοιο Πρόγραμμα που στηρίζεται στις παραπάνω αρχές είναι το Πρόγραμμα με τίτλο
“BigO: Big Data Against Childhood Obesity” ή “Δεδομένα μεγάλης κλίμακας κατά της παιδικής
παχυσαρκίας”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Έρευνα και την Καινοτομία βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo 727688
(http://bigoprogram.eu).
Το έργο έχει διάρκεια 4 χρόνια (1/12/2016-30/11/2020), συμμετέχουν 13 φορείς από 5
ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Ισπανία) και το συντονίζει το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Στόχος του έργου είναι η συλλογή δεδομένων διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και ύπνου,
καθώς και στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον, από παιδιά και εφήβους προκειμένου να αναπτυχθούν
υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης συμπεριφορών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας.
Το σύστημα συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει την τεχνολογική πλατφόρμα BigO, η οποία
διασυνδέεται με ένα έξυπνο κινητό (Smartphone) και ένα έξυπνο ρολόι (Smartwatch). Το σύστημα
αυτό συλλογής δεδομένων καταγράφει ανώνυμα δεδομένα με αντικειμενικό τρόπο (με τη χρήση
αδρανειακών αισθητήρων και GPS) για κάθε παιδί, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται στους
διακομιστές BigO για να εξαχθούν δείκτες συμπεριφοράς σχετικά με (α) τη φυσική του δραστηριότητα,
(β) διατροφικές συνήθειες και (γ) συνθήκες του περιβάλλοντος (αστικού, κοινωνικοοικονομικού,
διατροφικού) στο οποίο ζει και κινείται.
Τα αποτελέσματα θα δοθούν στις αρχές δημόσιας υγείας προκειμένου να προσαρμόσουν
κατάλληλα τις στρατηγικές πολιτικής για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Σύμφωνα με
πρόσφατη έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τονίζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας
αξιόπιστων συστημάτων παρακολούθησης και αιτιολόγησης συμπεριφορών για να παρέχουν
αποδείξεις ως προς την αποτελεσματικότητα μέτρων και παρεμβάσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας
(WHO, 2017).
Μεθοδολογία
Η περιγραφόμενη συλλογή δεδομένων αποτελεί μέρος της προσπάθειας αυτής και καλύπτει τη
συλλογή δεδομένων που έχει προβλεφθεί για την Κλινική μελέτη στην Ελλάδα με την συγκατάθεση
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των γονέων/κηδεμόνων υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και εφήβων (ηλικίας 9-18 ετών) που
παρακολουθούνται ή/και παραπέμπονται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Α’
Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος
συμμετέχει με χρηματοδότηση για την διεκπεραίωση των ερευνητικών δράσεων, μέσω του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), εταίρου στο Ερευνητικό Πρόγραμμα
BigO.
Η μελέτη έχει λάβει έγκριση για την διεξαγωγή της από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
(Επιστημονικό Συμβούλιο) του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και έχουν ληφθεί όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων, π.χ. όλες οι
πληροφορίες που άμεσα ταυτοποιούν τους συμμετέχοντες (όπως ονόματα παιδιών και γονέων, έτος
γεννήσεως) ποτέ δεν θα εισέλθουν στο σύστημα BigΟ, το οποίο θα παρακολουθεί κάθε συμμετέχοντα
με αναγνωριστικό κωδικό.
Κατά την πρώτη φάση της πειραματικής διαδικασίας μικρής κλίμακας (Phase 0), οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα BigO για 2 εβδομάδες και μετά από 3 μήνες
παρέμβασης, ξαναχρησιμοποίησαν το ρολόι για άλλες 2 εβδομάδες, όπως φαίνεται στο παρακάτω
χρονοδιάγραμμα (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Χρονοδιάγραμμα πρώτης φάσης
πειραματικής διαδικασίας μικρής κλίμακας (Phase 0)
Τους ζητήθηκε να παίρνουν φωτογραφίες των ειδών διατροφής που κατανάλωσαν και
διαφημίσεων τροφίμων από το καθημερινό περιβάλλον τους και να φορούν το έξυπνο ρολόι όσο το
δυνατόν περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας (συγκεκριμένες ελάχιστες περιόδους χρήσης
ανά εβδομάδα: τουλάχιστον 2 ημέρες σχολείου, τουλάχιστον 1 ημέρα του Σαββατοκύριακου) καθώς
και όταν κοιμούνται (3 οποιεσδήποτε νύχτες, ιδανικά για τουλάχιστον 2 νύχτες σχολικής εβδομάδας
και 1 από το Σαββατοκύριακο).
Στο τέλος, κλήθηκαν να επιστρέψουν το ρολόι και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο
χρηστικότητας της BigO εφαρμογής και του έξυπνου ρολογιού.
Αποτελέσματα
Στην πρώτη πιλοτική φάση συμμετείχαν 40 παιδιά και έφηβοι (11 αγόρια, 29 κορίτσια) με μέση
τιμή Δείκτη Μάζας Σώματος 29,94 kgr/m2 για τα αγόρια και 30,86 kgr/m2 για τα κορίτσια. Οι
συμμετέχοντες ανέβασαν στην BigO εφαρμογή 571 φωτογραφίες γευμάτων από την κάμερα του
κινητού και καταγράφηκαν 177 ημέρες δεδομένα αδρανειακών αισθητήρων από κινητό ή ρολόι
(επιταχυνσιόμετρο).
Στην Εικόνα 1, παρατίθεται ενδεικτικά παράδειγμα από τα δεδομένα που καταγράφονται και
παρακολουθούνται από την BigO εφαρμογή
α) μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος
β) φωτογραφίες γευμάτων που ανέβασε στην εφαρμογή (σε μία εβδομάδα)
γ) τη φυσική του δραστηριότητα σε χρονική (μέσος όρος μίας εβδομάδας)
Το 77% των συμμετεχόντων εξέφρασε θετική ή ουδέτερη άποψη κατά την αξιολόγηση του
συστήματος και της χρήσης του ρολογιού.
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Εικόνα 1, παράδειγμα από τα δεδομένα που καταγράφονται και παρακολουθούνται από την BigO
εφαρμογή: α) μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος β) φωτογραφίες γευμάτων που ανέβασε στην εφαρμογή
(σε μία εβδομάδα) γ) τη φυσική του δραστηριότητα σε χρονική (μέσος όρος μίας εβδομάδας)
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Συμπεράσματα
Το BigO αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
διότι για πρώτη φορά θα επιτρέψει την σύγχρονη καταγραφή συμπεριφορών παιδιών και εφήβων και
του περιβάλλοντός τους με αντικειμενικό τρόπο κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής.
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Pedobesity: Ένα καινοτόμο ενιαίο σύστημα εφαρμογών Ε-Health
για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά
και εφήβους
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Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Αθήνα
Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και
Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
3.DatamedAE, Αθήνα
4. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα
5. Τμήμα Φαρμακευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
6. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολόγιας – Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2.

Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ενίσχυση του Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου
Βάρους Σώματος και η ψηφιακή αναβάθμιση του υφιστάμενου Εθνικού Μητρώου Πρόληψης και
Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία
(Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος “Ανάπτυξη Εθνικού
Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική
και Εφηβική Ηλικία’’ με σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή”.
Μεθοδολογία: Η συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και
γενετικών δεδομένων προέρχονται από τους ασθενείς που αξιολογούνται στο Ιατρείο. Κρίσιμο
υποσύνολο δεδομένων αποτελεί η ανίχνευση γονιδιακών πολυμορφισμών που συνδέονται με την
παχυσαρκία, τον διαβήτη την αντιοξειδωτική ικανότητα, τον δείκτη μάζας σώματος ή το αίσθημα
ανταμοιβής. Ακολουθεί η ανάπτυξη ειδικού αλγόριθμου κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας μέσω της
σύνδεσης κάθε γονότυπου με το άτομο αλλά και με βιβλιογραφικά δεδομένα για τον τρόπο που
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επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την παχυσαρκία σε κλινικό ή γενετικό επίπεδο. Παράλληλα οι εργασίες
ψηφιακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν επέκταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Εθνικού
Μητρώου, πλατφόρμα ευφυούς διαχείρισης δεδομένων, υποσύστημα πρόσβασης ασθενή στα δεδομένα
του και online παροχής κρίσιμων πληροφοριών, καθώς και mobile εφαρμογή για παιδιά, εφήβους και
τους γονείς τους.
Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται στην
Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου
Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, στο οποίο παρακολουθούνται 3.000 περίπου παιδιά και
έφηβοι. Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων μας έδειξε ότι οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν
οδήγησαν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά 30% και της υπερβαρότητας κατά 35-40% σε
χρονική διάρκεια 3 ετών.
Συμπεράσματα: Η καταγραφή, πρόληψη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχρονική
παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία με χρήση ευφυών
πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων μπορεί να
συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Εισαγωγή
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου
αιώνα (Cunningham SA, et al, 2014). Στην Ελλάδα, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων
παιδιών και εφήβων υπερβαίνει πλέον το 30-35% (Brug J, et al, 2012). Με δεδομένο ότι στη χώρα μας
έχουμε περίπου 100.000 γεννήσεις ετησίως και κατά συνέπεια 1.800.000 παιδιά και εφήβους, την
παρούσα χρονική στιγμή 540.000 – 630.000 (30-35%) παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα είναι υπέρβαροι
ή παχύσαρκοι (Carter R, et al, 2012).
Καθώς τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά ενηλικιώνονται, αντιμετωπίζουν ένα πλήθος
ιατρικών προβλημάτων που οφείλονται στην παχυσαρκία (Nigro J, et al, 2006, Baker JL, et al, 2007,
Tirosh A, et al, 2011, Juonala M, et al, 2011, Franks PW, et al, 2010, Berrington de Gonzalez A, et al
2010). Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας είναι πολλές και περιλαμβάνουν ινσουλινοαντοχή, διαβήτη
τύπου 2, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία και καρδιαγγειακά νοσήματα και ευθύνονται για ένα σημαντικά
υψηλό ποσοστό των δαπανών της δημόσιας υγείας (Nigro J, et al, 2006, Baker JL, et al, 2007, Tirosh
A, et al, 2011, Juonala M, et al 2011, Franks PW, et al, 2010, Berrington de Gonzalez A, et al, 2010).
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι το κόστος νοσηλείας λόγω επιπλοκών της παχυσαρκίας στις ΗΠΑ
(Wang Y, et al, 2008) ανήλθε σε 175-194 δισεκατομμύρια USD το 2010, ενώ το αντίστοιχο κόστος στο
Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ανέλθει σε 2 δισεκατομμύρια GBP μέχρι το 2030 (Finkelstein EA,
et al, 2003). Αν λάβουμε υπόψη μας την αναλογία στον πληθυσμό μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ,
αν όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν ίδιες, εκτιμάται ότι το αντίστοιχο κόστος για τη χώρα μας
είναι τουλάχιστον 5.8-6.5 δισεκατομμύρια. Ευρώ τον χρόνο.
Κατά συνέπεια, είναι απολύτως απαραίτητο να δοθεί έμφαση τόσο στην πρόληψη, όσο και
στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, ώστε να βοηθήσουμε
αποτελεσματικά στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της χώρας μας κατά την ενήλικη ζωή, καθώς
και στην ελάττωση του κόστους νοσηλείας τους, λόγω των επιπλοκών της παχυσαρκίας.
Η Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του επιστημονικού της έργου, έχει αναλάβει δράση για
την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Η δράση αφορά στην ηλεκτρονική
καταγραφή και αξιολόγηση του προβλήματος πανελλαδικά, καθώς και στην εκπόνηση οδηγιών προς
τους Παιδιάτρους και Γενικούς Ιατρούς για τη σωστή αντιμετώπισή του. Πρόκειται για το Πρόγραμμα
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με τίτλο: “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και
Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’’ και σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή”, το
οποίο
υλοποιήθηκε
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
“ΑνάπτυξηΑνθρώπινουΔυναμικού” (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούςπόρους. Το Πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1
Ιανουαρίου 2013 και έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2015. Επιστημονική Υπεύθυνος του έργου ήταν η κ.
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ), η οποία είναι και η Επιστημονική Υπεύθυνη του παρόντος έργου.
Στόχος του έργου ήταν να τεθούν οι βάσεις για τη διαχρονική παρακολούθηση και
αντιμετώπιση όλων των παιδιών και εφήβων με αυξημένο βάρος σώματος πανελλαδικά. Για το λόγο
αυτό, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αναπτύχθηκε μια Ηλεκτρονική
Διαδικτυακή Εφαρμογή, το “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας
και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία” για την καταγραφή των παιδιών και
εφήβων πανελλαδικά, καθώς και για την καθοδήγηση
Παιδιάτρων και Γενικών Ιατρών σχετικά με τη διακίνηση
και αντιμετώπισή τους. Η πρόσβαση στην εφαρμογή
γίνεται από την ιστοσελίδα http://app.childhoodobesity.gr/.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την παιδική
παχυσαρκία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα και είναι σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του
2015. Σημαντική διάκριση για το έργο που
προαναφέρθηκε ήταν στα Healthcare Business Awards
2016, όπου το “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και
Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας
κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία”, έλαβε το βραβείο
BRONZE στην κατηγορία “e-Health / Η1.1 Ψηφιακές
εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών”.
Τα παιδιά και οι έφηβοι που παρακολουθούνται
από το Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, το οποίο λειτουργεί καθημερινά στη
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, αξιολογούνται κλινικά και εργαστηριακά
ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σήμερα, 3.000 περίπου παιδιά και
έφηβοι αξιολογούνται στο Ιατρείο. Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων από το Ιατρείο έδειξε ότι οι
παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν οδήγησαν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά 30% και
της υπερβαρότητας κατά 35-40%.

Μεθοδολογία
Το έργο “PEDOBESITY: Ανάπτυξη Ευφυών Πολυεπίπεδων Πληροφοριακών Συστημάτων και
Εξειδικευμένων Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της
Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας” υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ)
(κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 01386, MIS: 5030543).
Ο σκοπός του είναι η συνέχιση της καταγραφής, η πρόληψη, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση
και η διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία
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από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα, με χρήση ευφυών πληροφοριακών
συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα
χρησιμοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και
ανθρώπινους πόρους. Αποτελεί συνέχεια του προγράμματος “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική
Ηλικία’’ με σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή”.
Βασικοί καινοτόμοι στόχοι του έργου:
1. Συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών
δεδομένων από τους ασθενείς που προσέρχονται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους
Σώματος
2. Ανίχνευση γονιδιακών πολυμορφισμών που συνδέονται με την παχυσαρκία, τον διαβήτη την
αντιοξειδωτική ικανότητα, τον δείκτη μάζας σώματος ή το αίσθημα ανταμοιβής
3. Ανάπτυξη ειδικού αλγόριθμου κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας
4. Δημιουργία πλήρως διασυνδεδεμένων εφαρμογών διαδικτύου και mobile για την ολοκλήρωση του
οικοσυστήματος εφαρμογών για την παιδική παχυσαρκία:
a. ανάπτυξη και επέκταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Εθνικού Μητρώου
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και
Εφηβική Ηλικία
b. υποσύστημα πρόσβασης ασθενή στα δεδομένα και online παροχής κρίσιμων πληροφοριών
c. mobile εφαρμογή για παιδιά, εφήβους και γονείς
5. Ανάπτυξη πλατφόρμας ευφυούς διαχείρισης δεδομένων με χρήση καινοτόμου μεθοδολογίας
Ασαφών Γνωστικών Δικτύων και τεχνικών μοντελοποίησης από ανάλυση ιατρικών δεδομένων, για
την παροχή συμβουλών εξατομικευμένης θεραπείας
Τα παραπάνω αντικείμενα θα αποτελέσουν ένα καινοτόμο ενιαίο οικοσύστημα εφαρμογών, το
οποίο θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Όσα περιγράφηκαν
παραπάνω συνοψίζονται στο Σχήμα1 που ακολουθεί:

Σχήμα 1–Ένα καινοτόμο ενιαίο οικοσύστημα εφαρμογών
Στα πλαίσια του 12th State-of-the-Art Συνέδριο Εφηβικής Ιατρικής, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα,
5-6 Απριλίου 2019, η εργασία μας με τίτλο : “PEDOBESITY: Ηλεκτρονική Εφαρμογή για την
Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας” πήρε το βραβείο
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ" της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής.
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Το βραβείο τιμά τον εν ζωή
Επίτιμο Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Ιδρυτή της
Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής
Ιατρικής (ΕΕΕΙ), τ. Καθηγητή
Παιδιατρικής / Εφηβικής Ιατρικής,
Creighton University, School of
Medicine,
USA,
Επισκέπτη
Καθηγητή
Ιατρικής
Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποτελέσματα
Η
αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται στην Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή
πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους
Σώματος, στο οποίο παρακολουθούνται 3.000 περίπου παιδιά και έφηβοι.
Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων από το Ιατρείο έδειξε ότι οι παρεμβάσεις που
εφαρμόστηκαν σε 3.000 παιδιά και εφήβους οδήγησαν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά
30% και της υπερβαρότητας κατά 35-40% (σε 3 έτη).
Στόχος μας είναι 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου τα ποσοστά υπερβαρότητας και
παχυσαρκίας στην Ελλάδα να έχουν ελαττωθεί τουλάχιστον στο 20% περίπου.

Συμπεράσματα
Η καταγραφή, πρόληψη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχρονική παρακολούθηση όλων
των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία με χρήση ευφυών πληροφοριακών
συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων μπορεί να συμβάλλει στον
περιορισμό του φαινομένου. Έτσι διασφαλίζεται ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
σε όλη τη χώρα.
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Υποκειμενική
περίπτωσης)

Ευημερία

Μαθητών

Γυμνασίου

(Μελέτη

Αντωνίου Θεόδωρος
Εκπαιδευτικός, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

Μαρκάκη Στυλιανή
Εκπαιδευτικός, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

Περίληψη
Η υποκειμενική ευτυχία των μαθητών επηρεάζει τις χρησιμοποιούμενες παιδαγωγικές και
εκπαιδευτικές πρακτικές. Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην διερεύνηση της υποκειμενικής
ευτυχίας, καθώς και στην επίδραση του φύλου, στην αντιλαμβανόμενη ευτυχία και τα συναισθήματα,
μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη έρευνα συμμετείχαν 65 μαθητές Γυμνασίου 16 ετών, της
πόλης του Ηρακλείου. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την υποκειμενική ευτυχία και
τα συναισθήματα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτοαξιολογούν γενικά ότι βιώνουν συχνά έως πολύ
συχνά θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Αντίθετα
αυτοαξιολογούν τα αρνητικά συναισθήματα ότι τα βιώνουν σπανίως έως μερικές φορές. Με βάση τα
σκόρ των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων το ισοζύγιο συναισθημάτων φαίνεται να είναι στην
κατεύθυνση του βιώματος των θετικών συναισθημάτων. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα επίπεδα των
συναισθημάτων και στο φύλο των μαθητών του δείγματος. Αναφορικά με την υποκειμενική ευτυχία
τους, φαίνεται ότι θεωρούν τον εαυτό τους ως χαρούμενα άτομα. Συγκριτικά με τους συμμαθητές τους
αισθάνονται τον εαυτό τους ως λιγότερο χαρούμενα άτομα. Ενώ αναφορικά πως αντιλαμβάνονται την
ευτυχία των άλλων ανθρώπων φαίνεται να δηλώνουν γεικά μια στάση ουδετερότητας.
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν αξιοποιηθούν σε συνδυασμό
άλλων αποτελεσμάτων ερευνών, όπου θα συμπεριλαβάνοται και άλλες μεταβλητές. Απαιτείται
μεγαλύτερης εμβέλειας έρευνα η οποία θα συμπεριλαμβάνει στοιχεία της προσωπικότητας (π.χ.
εξωστρέφεια, κοινωνικότητα, συνεργατικότητα, κ.λπ.) και άλλους κοινωνικούς δημογραφικούς
παράγοντες. Ενώ απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει διαρκώς να παραμένει η ενίσχυση της
υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών.
Λέξεις κλειδιά: Υποκειμενική ευτυχία, Θετικά συναισθήματα, Αρνητικά συναισθήματα, μαθητές.
1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ποιότητα της ζωής είναι η αντίληψη ενός
ατόμου σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του. Είναι μια ευρεία
έννοια που επηρεάζεται από τη σωματική υγεία του ατόμου, την ψυχολογική του κατάσταση, τις
προσωπικές του πεποιθήσεις και τις κοινωνικές του σχέσεις. Το νόημα της ευτυχίας έχει τεθεί στο
επίκεντρο της ζωής κάθε ανθρώπου και αποτελεί ένα θεμελιώδη στόχο της ανθρώπινης ύπαρξης. Πολύ
συχνά ο όρος ευτυχία ταυτίζεται με τον όρο ηδονική υποκειμενική ευημερία ή υποκειμενική ευημερία
ή ακόμη και με τον όρο ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με αυτή την έννοια υποδηλώνεται ότι η ζωή είναι
καλή, αλλά δεν προσδιορίζεται τι είναι καλό στη ζωή. Ο Easterlin, (2003), υπoγραμμίζει ότι η ευτυχία
αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η δυσκολία ορισμού της έννοιας της ευτυχίας
έχει πυροδοτήσει πλήθος συζητήσεων μεταξύ των επιστημόνων με αποτέλεσμα δεν υπάρχει ένας
ενιαίος και καθολικά αποδεκτός ορισμός της ευτυχίας. Τόσο ο ορισμός της ευτυχίας όσο και ο
προσδιορισμός των συστατικών της ποικίλλουν. Σύμφωνα με την οπτική του Diener, et.al., (2009a), η
ευτυχία (happiness) (HP) έχει συνδεθεί με μια πολλαπλότητα σημασιών και μπορεί μεταξύ άλλων να
αποδίδεται ως ευχαρίστηση, αίσθημα ικανοποίησης, συν άθροισμα θετικών συναισθημάτων, ή ακόμη
και ως ζωή με νόημα Η ευτυχία είναι μια ψυχική ή συναισθηματική κατάσταση του ευ ζην που
χαρακτηρίζεται από θετικά ή ευχάριστα συναισθήματα που κυμαίνονται από ικανοποίηση έως έντονη
χαρά. Μια ποικιλία βιολογικών, ψυχολογικών, θρησκευτικών και φιλοσοφικών προσεγγίσεων
προσπάθησαν να καθορίσουν την ευτυχία και να εντοπίσουν τις πηγές της. Με τη στενή έννοια του
όρου η ευτυχία είναι κατ’ αρχήν ένα θετικό συναίσθημα. Οι Σταλίκας και Μυτσκίδου, (2011)
αναφέρουν ότι η έννοια της διαφοροποιείται από τις σύντομες στιγμές χαράς ή ηδονής και αφορά σε
μια μακρόχρονη και συνολική αίσθηση ψυχικής ευεξίας και ικανοποίησης από τη ζωή. Από την άλλη,
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι Forgeard, et.al., (2011) αναφέρουν ότι ευτυχία είναι ο βαθμός στον οποίο
ένα άτομο αξιολογεί τη ζωή του ως ευνοϊκή και θετική. Προς αποφυγή παρανοήσεων, κρίνεται
απαραίτητη η διασαφήνιση του όρου well-being που συναντάται με αρκετές διαφορετικές μεταφράσεις
στην ελληνική βιβλιογραφία: ως ευημερία, ευζωία, ευ ζην, ευεξία αλλά και ευφορία. Στην παρούσα
εργασία χρησιμοποιείται ο όρος υποκειμενική ευημερία προς απόδοση του αγγλικού όρου subjective
well-being. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η πολυσημία από τη χρήση του όρου ευτυχία ο Diener,
et.al., (2009b) πρότειναν τον όρο υποκειμενική ευημερία (subjective well-being) για την επιστημονική
μελέτη της ευτυχίας.
Ωστόσο, στη βιβλιογραφία οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται μερικές φορές συνώνυμα, ίσως
εξαιτίας της αναγνώρισης, υπεροχής και συχνής χρήσης του όρου ευτυχία στον δημόσιο λόγο. Η
υποκειμενική ευημερία (subjective well-being), όπως υποστηρίζουν οι Lucas και Diener, (2009)
αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο το άτομο σκέφτεται και αισθάνεται πως η ζωή του είναι καλή.
Η υποκειμενική ευημερία, ορίζεται ως η συνολική εκτίμηση της ποιότητας της ζωής ενός ατόμου
σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ο Veenhoven (2006) ισχυρίζεται ότι η διαρκής ικανοποίηση με τη
ζωή κάποιου ως όλο, συχνά αναφέρεται ως ευτυχία ή υποκειμενική ευημερία. Παρόμοια ο Diener,
et.al., (2003) και οι Frey & Stutzer (2006) προσδιορίζουν την ευτυχία και την υποκειμενική ευημερία
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από τον τρόπο που ένα άτομο αξιολογεί τη ζωή του ως σύνολο. Η υποκειμενική ευημερία εσωκλείει
ένα ευρύ φάσμα συστατικών όπως η ευτυχία, η ικανοποίηση από τη ζωή, η ηδονική ισορροπία και η
εκπλήρωση και ορίζεται ως η υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου.
Περιλαμβάνει δύο συνιστώσες. Μια συναισθηματική, που αφορά το σύνολο των θετικών και
αρνητικών συναισθημάτων που βιώνει ένα άτομο και μια γνωστική η οποία σχετίζεται με την ατομική
αξιολόγηση των γεγονότων που συμβαίνουν στη ζωή ενός ανθρώπου, προσδιοριζόμενη από παγκόσμια
αξιολογικά εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής. Σύμφωνα με τους Kim-Prieto et.al., (2005), Anusik
et.al., (2013), Savage et.al., (2013) η γνωστική συνιστώσα της υποκειμενικής ευημερίας αντανακλά την
ατομική ευτυχία ή την ικανοποίηση από τη ζωή. Σύμφωνα με μια άλλη κατηγοριοποίηση των Dodge,
et.al., (2012) υποστηρίζεται ότι η υποκειμενική ευημερία αποτελείται από αλληλένδετες συνιστώσες:
την Ικανοποίηση από τη Ζωή - Life Satisfaction (LS), το Θετικό και το Αρνητικό Συναίσθημα (Positive
and Negative Affect) (PA&NA) και την Ευτυχία. Η Ικανοποίηση από τη Ζωή βασίζεται σε αξιολογικές
πεποιθήσεις (στάσεις) για τη ζωή ενός ατόμου. Είναι μια νοητική, κριτική διαδικασία και μπορεί να
νοηθεί ως μια αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ενός ανθρώπου σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Δεν
αποτελεί απλή αντανάκλαση των πραγματικών γεγονότων και συνθηκών αλλά αντανακλά τη
συναισθηματική διάθεση και τη γνωστική εκτίμηση που κάνει το άτομο για τα γεγονότα και τις
συνθήκες ζωής. Σύμφωνα με τους Diener, et.al., (2000c) υποστηρίζεται ότι, η εκτίμηση του πόσο
ικανοποιημένοι είναι οι άνθρωποι με την τωρινή κατάσταση τους βασίζεται σε ένα μέτρο σύγκρισης
το οποίο θέτει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του χωρίς να καθορίζεται εξωτερικά.
Το Θετικό και Αρνητικό Συναίσθημα από την άλλη, αφορά την αξιολόγηση της Υποκειμενικής
Ευημερίας με βάση το πόσο ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα βιώνουν οι άνθρωποι στη ζωή
τους. Δεύτερον, η υποκειμενική ευημερία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο θετικά μέτρα και δε συνδέεται
απλώς με απουσία αρνητικών παραγόντων. Και τρίτον, η υποκειμενική ευημερία προκύπτει κατά
κανόνα από τη συνολική αξιολόγηση εκ μέρους του ίδιου του ατόμου όλων των τομέων και πτυχών
της ζωής του και μπορεί να αφορά είτε την τωρινή περίοδο είτε ολόκληρη τη ζωή του. Η σύγχρονη
επιστημονική έρευνα έχει δείξει πως η υποκειμενική ευημερία δε συνιστά μόνο προϊόν κάποιων
θετικών παραγόντων, αλλά η ίδια προηγείται και καθίσταται αιτία πλήθους θετικών αποτελεσμάτων,
τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η μελέτη της υποκειμενικής ευημερίας έχει
παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη, κυρίως διότι έχει πλέον αναγνωριστεί η
σπουδαιότητά της για τη ζωή των ανθρώπων. Σύμφωνα με έρευνες των Diener, et.al., (2009c) τα υψηλά
επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας συνδέονται με πολλαπλά οφέλη για το άτομο, όπως καλύτερη υγεία
και αυξημένη μακροζωία. Επίσης, τα ίδια τα άτομα αξιολογούν την υποκειμενική ευημερία ως κάτι
πολύ σημαντικό στη ζωή τους, σημαντικότερο και από τα χρήματα, θέτοντάς την πολλές φορές ως τον
απώτερο σκοπό τους. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα για την υποκειμενική ευημερία, στρέφεται σε
ερωτήματα όπως γιατί αυτή είναι σημαντική για τους ανθρώπους, πώς και γιατί οι άνθρωποι βιώνουν
υποκειμενική ευημερία, από τι αυτή επηρεάζεται και σε τι οδηγεί, μεταξύ άλλων. Ωστόσο η μελέτη
της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών (children’s subjective well-being) έχει μόλις την τελευταία
δεκαετία προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον των επιστημόνων και επαγγελματιών. Μολονότι
εκδηλώνεται αυξημένο ενδιαφέρον, οι έρευνες για την υποκειμενική ευημερία των παιδιών
εξακολουθούν να υπολείπονται των ερευνών σε ενήλικες. Όπως υποστηρίζουν ο Ben-Arieh, et.al.,
(2017) καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της διερεύνησης της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών,
εφόσον έχει αποδειχθεί ότι η φύση αυτής διαφέρει αρκετά από εκείνης των ενηλίκων. Επιπλέον
υποστηρίζει την αναγκαιότητα της διερεύνησης των γνωστικών και συγκινησιακών αξιολογήσεων των
ίδιων των παιδιών για τη ζωή τους. Ο Bradshaw, (2006) αναφέρει ότι η μελέτη της υποκειμενικής
ευημερίας των παιδιών οφείλει να εξετάζει τις απόψεις και τα συναισθήματα των ίδιων των παιδιών
για ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους και να μη βασίζεται σε αδρές και αποστειρωμένες μετρήσεις
του οικογενειακού εισοδήματος ή/και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας. Ο
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

194

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
Savahl, et.al., (2017) υποστηρίζει ότι απαιτείται να συνυπολογίζεται το υπάρχον κοινωνικοϊστορικό
πλαίσιο, διότι επηρεάζει τις εμπειρίες και τις αξιολογήσεις των παιδιών. Ο Bradshaw & Richardson,
(2009) αναφέρουν την τάση μελέτης της υποκειμενικής ευημερίας μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών που
διανύουν την περίοδο της εφηβικής ηλικίας ώστε είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των ερευνών που
μελετούν την υποκειμενική ευημερία των παιδιών σχολικής ηλικίας. Όπως υποστηρίζουν οι Yoo &
Ahn, (2017), τα τελευταία χρόνια εκφράζεται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή διεθνών
συγκριτικών μελετών προκειμένου να προσδιοριστούν οι καθολικές συνθήκες που ευθύνονται για την
υποκειμενική ευημερία των παιδιών. Σύμφωνα με τους Ben-Arieh & Goerge, (2006), McDonell,
(2006), οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές, η οικονομική κρίση, η έξαρση του προσφυγικού ζητήματος,
κ.ά. αναδεικνύουν την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα μελέτης της ευημερίας των παιδιών για τη
χάραξη κατάλληλης πολιτικής και την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων προς αντιμετώπιση
τέτοιων ιδιαιτέρως σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. Άλλωστε, όπως υπογραμμίζουν οι Moore &
Brown, (2006), η ευημερία των παιδιών αποτελεί πρωτεύοντα δείκτη των μελλοντικών προοπτικών και
της υγιούς ανάπτυξης της κοινωνίας και αποτελεί αντικείμενο μελέτης επαγγελματιών στον χώρο της
υγείας, των κοινωνικών λειτουργών, νομοθετών και εκπαιδευτικών.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Μέθοδος της έρευνας
Ερευνητικός στόχος ήταν να διερευνήσουμε τη δομή της έννοιας της υποκειμενικής ευημερίας,
τα νοήματα που αποδίδουν οι μαθητές ηλικίας 15 ετών στον όρο υποκειμενική ευημερία, τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβάνονται θετικά και αρνητικά συναισθήματα, την υποκειμενική ευτυχία και
ταυτόχρονα, να παρατηρήσουμε και να αναδείξουμε πιθανές διαφορές ή/και ομοιότητες ανάμεσα στα
δυο φύλα. Η ερευνητική περιοχή (πληθυσμός-στόχος) ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Το
τυχαίο δείγμα ευκολίας συνιστούν μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄τάξης Γυμνασίου της
πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.
Η κατανομή των χαρακτηριστικών του δείγματος των συμμετεχόντων μαθητών, 65 άτομα,
κατά φύλο συνίσταται από αγόρια (48,44) και κορίτσια (51,56%). Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν
το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο ατομικών συμβουλευτικών συνεδριών επαγγελματικού
προσανατολισμού στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Ηρακλείου. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία αυτοαναφοράς (self-report
instruments), για τη μέτρηση της Ευτυχίας Happiness Scale (HP) η Κλίμακα της Υποκειμενικής
Ευτυχίας (Subjective Happiness Scale). Η κλίμακα αυτή αποτελείται από τέσσερα στοιχεία που είναι
καθοριστικά της Ευτυχίας (HP). Δύο από τα τέσσερα στοιχεία ζητούν από τα άτομα να χαρακτηρίσουν
τους εαυτούς τους τόσο με απόλυτες όσο και με σχετικές (σε σχέση με τους συνομηλίκους τους)
αξιολογήσεις, ενώ τα άλλα δύο στοιχεία περιγράφουν σύντομα ευτυχισμένα και δυστυχισμένα άτομα
και ζητoύν, σύμφωνα με τους Lyubomirsky & Tucker (1998), από τα άτομα να απαντήσουν σε ποιο
βαθμό ταυτίζονται με κάθε χαρακτηρισμό. Για την μέτρηση του Θετικού και Αρνητικού
Συναισθήματος Positive and Negative Affect (PA&NA) χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα SPANE (Scale
of Positive and Negative Experience) με 12 γενικά συναισθήματα (έξι θετικά και έξι αρνητικά) (π.χ.
χαρά, λύπη). Επιπλέον, η κλίμακα SPANE, σύμφωνα με τον Forgeard, κ.ά., (2011) ζητά από τα άτομα
να προσδιορίσουν πόσο μεγάλο μέρος του χρόνου βίωσαν τα συναισθήματα αυτά. Σύμφωνα με τους
Robson, (2010) και Creswell, (2003), από την έναρξη της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, αλλά και
κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, ακολουθήθηκαν όλα τα απαραίτητα στάδια σύμφωνα με τις
αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
2.2. Αποτελέσματα - Συζήτηση
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας προσεγγίζεται περιγραφικά και ερμηνευτικά. Σύμφωνα με την
περιγραφική προσέγγιση στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι
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σχετικές συχνότητες της κλίμακας των συναισθημάτων. Δεν δήλωσε τα συναισθήματα του ένας
μαθητής.
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις της και σχετικές συχνότητες της Κλίμακας των
Συναισθημάτων (n=65)
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20,0

50,8

24,6

0,94

12,3

44,6

29,2

9,2

3,1

3,94

0,77

4,6

0,0

18,5

53,8

21,5

Κακός /ή

1,86

0,96

44,6

29,2

20,0

3,1

1,5

Ευχάριστος /η

3,91

0,95

1,5

6,2

21,5

40,0

29,2

Δυσάρεστος /η

2,06

0,91

27,7

44,6

20,0

4,6

1,5

Ευτυχισμένο ς/η

3,76

1,04

4,6

4,6

24,6

38,5

24,6

Λυπημένος /η

2,17

1,00

26,2

43,1

16,9

10,8

1,5

Φοβισμένος /η

1,65

1,06

63,1

15,4

10,8

4,6

3,1

Χαρούμενος /η

3,84

0,96

1,5

9,2

16,9

46,2

24,6

Θυμωμένος /η

2,53

1,21

21,5

32,3

23,1

13,8

7,7

Ευχαριστημένος /η

3,67

0,96

1,5

9,2

29,2

38,5

20,0

Συναισθήματα

Από τα δεδομένα του πίνακα 1 προκύπτει ότι, οι μαθητές του δείγματος αυτοαξιολογούν γενικά
ότι βιώνουν συχνά έως πολύ συχνά θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων
εβδομάδων. Ειδικότερα οι μαθητές του δείγματος βιώνουν συχνά το συναίσθημα ευχαριστημένος/η
(Μ.Ο.= 3,67, Τ.Α.=0,96). Το συναίσθημα Θετικός/η βιώνουν περισσότερο συχνά (Μ.Ο.= 3,97,
Τ.Α.=0,82). Το συνολικό σκορ για τα θετικά συναισθήματα είναι (ΡΑ)= 23,09, με μέγιστο σκόρ
(ΡΑ)=30 και ελάχιστο σκορ (ΡΑ)=6. Αντίθετα αυτοαξιολογούν τα αρνητικά συναισθήματα ότι τα
βιώνουν σπανίως έως μερικές φορές. Ειδικότερα οι μαθητές του δείγματος βιώνουν σπάνια το
συναίσθημα κακός/η (Μ.Ο.= 1,86, Τ.Α.=0,96). Επιπλέον το αρνητικό συναίσθημα Δυσάρεστος/η το
βιώνουν μερικές φορές (Μ.Ο.= 2,06, Τ.Α.=0,91). Το συνολικό σκορ για τα αρνητικά συναισθήματα
είναι (ΝΑ)= 12,73, με ελάχιστο σκορ (ΝΑ)=6 και μέγιστο σκόρ (ΝΑ)=30. Με βάση τα σκόρ των
θετικών και αρνητικών συναισθημάτων προκύπτει η ισορροπημένη επίδραση (ισοζύγιο
συναισθημάτων)= 10,36. Το σκόρ της ισορροπημένης επίδρασης μπορεί να κυμαίνεται από -24 έως 24.
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Το άτομο με ένα πολύ υψηλό σκορ 24 βαθμών είναι αυτός/ή που σπανίως ή ποτέ δεν αντιμετωπίζει
κανένα από τα Αρνητικά Συναισθήματα (ΝΑ) και πολύ συχνά ή πάντα νιώθει όλα τα Θετικά
Συναισθήματα (ΡΑ) (Diener 1985).
Μετά τη δοκιμή X2, δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα επίπεδα των συναισθημάτων και στο φύλο
των μαθητών του δείγματος.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι σχετικές συχνότητες
της κλίμακας της υποκειμενικής ευτυχίας. Δεν δήλωσαν πως αντιλαμβάνονται την ευτυχία τους δυο
μαθητές.
Πίνακας 2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και σχετικές συχνότητες της κλίμακας Υποκειμενική Ευτυχία
(n=65)
Ευτυχία

Μ.Ο

1.Σε γενικές γραμμές θεωρώ τον
3,21
αυτό μου…………..
2. Σε σύγκριση με τους συμμαθητές
μου
θεωρώ
τον
εαυτό 2,43
μου…………
3. Μερικοί άνθρωποι είναι γενικά
πολύ χαρούμενοι. Απολαμβάνουν
2,27
τη ζωή ανεξάρτητα από το τι
συμβαίνει…………
4. Μερικοί άνθρωποι δεν είναι
γενικά πολύ χαρούμενοι. Ποτέ δε
φαίνεται να είναι τόσο ευτυχείς όσο 2,70
Θα
μπορούσαν
να
είναι……………….

Τ.Α.

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

1,60

23,1

10,8

20,0

9,2

33,8

1,47

38,5

16,9

16,9

10,8

13,8

1,31

36,9

23,1

20,0

7,7

9,2

1,21

20,0

21,5

30,8

16,9

7,7

Κωδικοποίηση για τις μεταβλητές 1 και 2: 1= Όχι χαρούμενο άτομο, 2= Όχι ιδιαίτερα χαρούμενο
άτομο, 3= Ούτε χαρούμενο ούτε λυπημένο, 4= Πολύ χαρούμενο άτομο, 5= Πάρα πολύ χαρούμενο άτομο.
Κωδικοποίηση για τις μεταβλητές 3 και 4: 1= Καθόλου δεν συμφωνώ, 2= Λίγο συμφωνώ, 3= Ούτε
συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= Πολύ συμφωνώ, 5= Πάρα πολύ συμφωνώ.
Από τα δεδομένα του πίνακα 2 προκύπτει ότι, οι μαθητές του δείγματος θεωρούν τον εαυτό τους
χαρούμενο άτομο (Μ.Ο.= 3,21, Τ.Α.=1,60). Συγκριτικά με τους συμμαθητές τους αισθάνονται τον
εαυτό τους λιγότερο χαρούμενο άτομο (Μ.Ο.= 2,43, Τ.Α.=1,47). Αναφορικά πως αντιλαμβάνονται την
ευτυχία των άλλων ανθρώπων, δήλωσαν ότι λίγο συμφωνούν (Μ.Ο.= 2,27, Τ.Α.=1,31) με την πρόταση
Μερικοί άνθρωποι είναι γενικά πολύ χαρούμενοι. Απολαμβάνουν τη ζωή ανεξάρτητα από το τι
συμβαίνει... Από την άλλη δήλωσαν ουδετερότητα (Μ.Ο.= 2,27, Τ.Α.=1,31), όσον αφορά την πρόταση
Μερικοί άνθρωποι δεν είναι γενικά πολύ χαρούμενοι. Ποτέ δε φαίνεται να είναι τόσο ευτυχείς όσο Θα
μπορούσαν να είναι…
Σύμφωνα με την ερμηνευτική προσέγγιση, αναφορικά με διαφοροποιήσεις των παραγόντων
ευτυχίας ως προς το φύλο οι μαθητές, μετα την το t-test για ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε, όπως
φαίνεται στον πίνακα 3 ότι:
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Πίνακας 3 Διαφοροποίηση ενός παράγοντα ευτυχίας ως προς το Φύλο
Αγόρια
Παράγοντας
Μερικοί
άνθρωποι είναι
γενικά πολύ
χαρούμενοι.
Απολαμβάνουν τη
ζωή ανεξάρτητα
από το τι
συμβαίνει.

Κορίτσια

M

SD

M

SD

2,7

1,39

1,88

1,11

95% CI for
Mean
Difference

,189 -1,453

t

p

2,597

0,012

* p < .05.

Υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση αναφορικά με το φύλο, t(61) = 2,597, p=,0012 , με
τα αγόρια να συμφωνούν περισσότερο (M = 2,7, SD = 1,39) από τα κορίτσια (M = 1,88, SD = 1,11)

Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν γενικά με τα αποτελέσματα της
βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα των Gilman & Huebner, (2003) ήταν εντυπωσιακά, σε παγκόσμια
κλίμακα για τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, τα ίδια αξιολογούν θετικά τη ζωή τους ως
ολότητα, χωρίς αυτό να υποβαθμίζει βέβαια το γεγονός πως κάποια παιδιά δε βιώνουν τη ζωή τους ως
ευχάριστη. Γενικά η προσωπικότητα φαίνεται να χρωματίζει το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας οδηγούν τους ανθρώπους να βιώνουν τη ζωή τους με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Οι
Rees, et.al., (2016) τονίζουν ότι οι αξιολογήσεις των περισσότερων παιδιών αναφορικά με την
υποκειμενική τους ευημερία τείνουν να εμπίπτουν στο θετικό μισό της εκάστοτε κλίμακας και μάλιστα
να συγκεντρώνονται επί το πλείστον στο θετικότερο άκρο της, ώστε τα μέσα επίπεδα υποκειμενικής
ευημερίας των παιδιών να είναι αρκετά υψηλότερα από εκείνα των ενηλίκων. Τα ευρήματα των Savahl,
et.al., (2017) επιβεβαιώνουν ότι τα υψηλά επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών σε ορισμένες
περιπτώσεις καθίστανται ανακόλουθα με τις υπάρχουσες στην εκάστοτε κοινωνία μη ικανοποιητικές
συνθήκες ζωής, γεγονός που φανερώνει μια μεροληψία αισιοδοξίας (optimism bias) εκ μέρους των
παιδιών ώστε να διατηρούν μια γενικευμένη θετική αυτοαντίληψη και να αξιολογούν υπό ένα θετικό
πρίσμα τις εμπειρίες της ζωής τους. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί και η περίπτωση της Ελλάδας
όπου, σύμφωνα με ερευνητικά ευρωπαϊκά δεδομένα του 2006, τα επίπεδα συνολικής ευημερίας των
παιδιών βάσει αντικειμενικών δεικτών (όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι υλικοί και οικονομικοί πόροι,
οι συνθήκες στέγασης, το κοινωνικό περιβάλλον, η ασφάλεια και οι συμπεριφορές κινδύνου) είναι
μεταξύ των χαμηλότερων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 23η θέση
μεταξύ 29 χωρών. Αντιθέτως, τα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών είναι ιδιαιτέρως
υψηλά, ώστε η Ελλάδα να καταλαμβάνει την 3η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τα υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών (Bradshaw & Richardson, 2009).
Αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα του Bradshaw, et.al., (2007) αναφέρουν ότι το 92,2% των παιδιών
στην Ελλάδα αξιολογούν τη ζωή τους θετικά, με τις αξιολογήσεις τους να εμπίπτουν άνω του μέσου
όρου στην κλίμακα της υποκειμενικής ευημερίας. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα τότε
αποτελέσματα εξήχθησαν απουσία της οικονομικής κρίσης, η οποία σήμερα αποτελεί μια
πραγματικότητα. Ο Diener, et.al., (2009d), υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση μιας
οικονομικής κρίσης, οπότε το άτομο συναντά δυσχέρειες στην κάλυψη των αναγκών του και στην
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επιδίωξη των στόχων του, παρατηρείται μείωση των επιπέδων υποκειμενικής του ευημερίας, αν και με
το πέρασμα του χρόνου το άτομο τείνει να προσαρμόζεται στη νέα οικονομική πραγματικότητα ώστε
τα επίπεδα υποκειμενικής του ευημερίας αποκαθίστανται. Από την άλλη οι Fahey & Smyth (2004),
υποστηρίζουν ότι το επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης βάσει διεθνών προτύπων, επηρεάζουν ως
έναν βαθμό την υποκειμενική ευημερία του ατόμου. Επιπλέον όπως τονίζει ο Cummins (2014), η
παρατηρούμενη μεροληψία αισιοδοξίας των παιδιών γενικά κατά την αξιολόγηση της ποιότητας της
ζωής τους ίσως να οφείλεται σε έναν μηχανισμό ομοιόστασης που ελέγχει και διατηρεί σταθερά υψηλή
την υποκειμενική τους ευημερία μέσω αυτόματων νευρολογικών και ψυχολογικών διαδικασιών, όπως
προτείνει η θεωρία ομοιόστασης της υποκειμενικής ευημερίας (theory of subjective well-being
homeostasis). Ο τρόπος που τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους επηρεάζει τα επίπεδα της
υποκειμενικής τους ευημερίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Tomlinson, et.al., (2017), σε παιδιά
και εφήβους ηλικίας 8 έως 18 ετών, καταδεικνύουν πως οι ιδιοσυγκρασιακές τάσεις των παιδιών να
διατηρούν θετικά γνωστικά σχήματα για τον εαυτό τους συνιστούν σημαντικούς προβλεπτικούς
παράγοντες της υποκειμενικής τους ευημερίας και μάλιστα περισσότερο για τα κορίτσια από ότι για τα
αγόρια. Ο Klocke, et.al., (2014) αναφέρει ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών όπως η ηλικία
και το φύλο επηρεάζουν ως έναν βαθμό τα επίπεδα της υποκειμενικής τους ευημερίας. Οι Rees &
Main (2015) υπογραμμίζουν, πως τα κορίτσια βιώνουν γενικά χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από
τον εαυτό τους συγκριτικά με τα αγόρια και αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων εντείνεται στην ηλικία
των 12 ετών. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Kaye-Tzadok, et.al., (2017) οι
οποίοι, αναλύοντας τα δεδομένα για τα παιδιά 12 ετών που βιώνουν χαμηλά επίπεδα υποκειμενικής
ευημερίας, διαπίστωσαν πως τα κορίτσια είναι λιγότερο ικανοποιημένα με διάφορες πτυχές του εαυτού
τους και πως συνολικά βιώνουν χαμηλότερη υποκειμενική ευημερία από τα αγόρια. Επίσης, οι
ερευνητές συμπέραναν πως οι κοινωνικές κατασκευές σχετικά με τους ρόλους και τους στόχους ζωής
των δύο φύλων επηρεάζουν τον βαθμό σημαντικότητας που τα παιδιά προσδίδουν σε διαφορετικούς
τομείς της ζωής τους, με τις κοινωνικές σχέσεις να καθίστανται ισχυρότερος παράγοντας επίδρασης
της υποκειμενικής ευημερίας των κοριτσιών, ενώ για τα αγόρια ισχυρότερη καθίσταται η επίδραση της
αντιλαμβανόμενης ακαδημαϊκής/σχολικής επιτυχίας. Ο Lawler et al., (2018) τονίζει ότι τα μικρότερα
ηλικιακά παιδιά αφενός και τα αγόρια αφετέρου να βιώνουν υψηλότερη υποκειμενική ευημερία.
Επιπλέον προβλεπτικοί παράγοντες είναι απαραίτητο να μελετώνται και να διερευνώνται για
ολοκληρωμένη ερμηνεία της υποκειμενικής ευτυχίας των παιδιών. Σημαντικοί επομένως πυλώνες της
υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών, εκτός του εαυτού, συνιστούν το οικογενειακό, σχολικό και το
ευρύτερο κοινοτικό πλαίσιο στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται. Το οικογενειακό πλαίσιο
περιλαμβάνει τόσο τη δομή και τους πόρους της οικογένειας όσο και τις σχέσεις μεταξύ των μελών
της, το σχολικό πλαίσιο περιλαμβάνει το περιβάλλον του σχολείου και τις συνθήκες μάθησης όπως και
τις σχέσεις του ατόμου με τους συνομηλίκους και τους δασκάλους του, ενώ το κοινοτικό πλαίσιο
περιλαμβάνει το περιβάλλον και τις συνθήκες της κοινότητας/γειτονιάς και τις εν γένει κοινωνικές
σχέσεις. Ο Huebner, et.al., (2014) αναφέρει ότι η ποιότητα των σχολικών εμπειριών των παιδιών
φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της υποκειμενικής τους ευημερίας. Ενώ
οι Rees, et.al., (2017) και Rees και Main, (2015), μετά από αξιολόγηση αναφέρουν ότι τα κορίτσια
τείνουν να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από το σχολείο συγκριτικά με τα αγόρια. Οι Rees
& Bradshaw (2018) αναφέρουν τελικά πως είναι ανώφελο οι άνθρωποι να αναζητούν την πηγή της
ευτυχίας, διότι αυτή εξαρτάται από τη σύνθετη αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών παραγόντων των
περιβαλλοντικών αντικειμενικών συνθηκών, των πόρων του εκάστοτε ατόμου όπως το εισόδημα, το
επίπεδο εκπαίδευσης, η υγεία και η φυσική ελκυστικότητα, των κοινωνικών του σχέσεων, των
γνωστικών του λειτουργιών, των προσωπικών του στόχων, της προσωπικότητας και ιδιοσυγκρασίας
του, ακόμη και του πολιτισμού όπου ανήκει.

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

199

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
5. Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτουν ότι οι μαθητές του δείγματος:
Αυτοαξιολογούν γενικά ότι βιώνουν συχνά έως πολύ συχνά θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Αντίθετα αυτοαξιολογούν τα αρνητικά συναισθήματα ότι τα
βιώνουν σπανίως έως μερικές φορές. Με βάση τα σκόρ των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων το
ισοζύγιο συναισθημάτων φαίνεται να είναι στην κατεύθυνση του βιώματος των θετικών
συναισθημάτων. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα επίπεδα των συναισθημάτων και στο φύλο των
μαθητών του δείγματος. Αναφορικά με την υποκειμενική ευτυχία τους, φαίνεται ότι θεωρούν τον εαυτό
τους ως χαρούμενα άτομα. Συγκριτικά με τους συμμαθητές τους αισθάνονται τον εαυτό τους ως
λιγότερο χαρούμενα άτομα. Ενώ αναφορικά πως αντιλαμβάνονται την ευτυχία των άλλων ανθρώπων
φαίνεται να δηλώνουν γεικά μια στάση ουδετερότητας. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, υπέρ των
αγοριών, όσον αφορά ο βαθμό συμφωνίας τους Μερικοί άνθρωποι είναι γενικά πολύ χαρούμενοι.
Απολαμβάνουν τη ζωή ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκαν οι συνθήκες
του σχολικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, δεν αξιολογήθηκαν τα οικονομικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά των οικογενειών των μαθητών και μαθητριών, καθώς και ο βαθμός επίδρασης τους
στις ανωτέρω μεταβλητές. Τέλος δεν έγιναν συγκρίσεις με βάση τα πολιτιστικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά, καθώς θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό ομοιογενές το δείγμα, ως προς τα χαρακτηριστικά
αυτά.
Τα ευρήματα σχετικά με την υποκειμενική ευημερία επηρεάζουν τις χρησιμοποιούμενες
παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. Απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι η
ενίσχυση της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών. Προτείνεται η διερεύνηση της υποκειμενικής
ευτυχίας των μαθητών σε σχέση με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και την υιοθέτηση θετικών
στάσεων. Επίσης η διερεύνηση της επιρροής του κοινωνικού περιβάλλοντος και της οικογένειας στην
αντιλαμβανόμενη ευτυχία των μαθητών στον εκπαιδευτικό χώρο. Ειδικότερα ο εκπαιδευτικός μπορεί
να αυξήσει τα επίπεδα υποκειμενικής ευτυχίας των μαθητών, επιβραβεύοντας την δημιουργικότητα,
την ηθική και σωστή συμπεριφορά, δίνοντας κατάλληλη ανατροφοδότηση, στο πλαίσιο της κριτικής
παιδαγωγικής. Παράλληλα μπορεί να εμπνέει τους μαθητές να θέτουν υψηλούς στόχους και να
εμπλέκονται σε δραστηριότητες που θα αυξάνουν την ικανοποίηση από τα επιτεύγματα τους με
πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές.
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“Η Εικόνα του Κόσμου μου” - Ομάδες Δημιουργικής Ανάπτυξης
μέσω Ζωγραφικής (Art as Therapy) – Μέτρο Βελτίωσης της
Παιδικής Ευημερίας
Σοφία Κουκουρλή
Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

Ως ενήλικες μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιληφθούμε ποια είναι τα συμβάντα, οι
αντιδράσεις ή οι διάλογοι, που μπορεί να μείνουν στο παιδικό μυαλό και να ερμηνευτούν με το δικό
τους τρόπο. Μέσα από την παρουσίαση “Η Eικόνα του Kόσμου μου” είδαμε πως οι Ομάδες
Δημιουργικής Ανάπτυξης μέσω Ζωγραφικής (Art as Therapy) λειτουργούν ως Μέτρο Βελτίωσης της
Παιδικής Ευημερίας.
Τα παιδιά ως ευαίσθητες υπάρξεις προσπαθούν με το δικό τους μυαλό να μεταβολίσουν τα
γεγονότα και τις καταστάσεις του περιβάλλοντός τους. Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολούνται
άμεσα ή έμμεσα είναι η οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τους Gilman, Kawachi, Fitzmaurice, Buka,
όπως αναφέρονται στον Ευθυμίου κα. (2013), τα άτομα με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
κατά την παιδική ηλικία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης μείζονος κατάθλιψης (1,69 με 2,07 φορές)
από ότι εκείνα με υψηλότερο, ανεξάρτητα από την πορεία ζωής τους ακόμη και μετά την ενηλικίωσή τους.
Η πραγματική λειτουργία του Art as Therapy είναι να εμπνεύσει τα παιδιά να εκφραστούν
συναισθηματικά και να πουν τις ιστορίες τους, συνδέοντας την τέχνη με την ψυχολογία. Μέσα από τη
ζωγραφική επικοινωνούμε με τα παιδιά στη δική τους γλώσσα. Το πρόγραμμα Art as Therapy,
χρησιμοποιώντας ως μέσο τη ζωγραφική, δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια
“Εικόνα του Κόσμου”, όπως τον βιώνουν στο δικό τους εσωτερικό κόσμο και στη συνέχεια τους
παρέχει τη δυνατότητα να τη μετασχηματίσουν.
Μέσω της δημιουργικότητας τα παιδιά μεταμορφώνουν τον κόσμο γύρω τους. Ακόμη και μια
μουντζούρα έχει συναισθηματική αξία καθώς επιτρέπει την έκφραση χαράς, θυμού, θλίψης. Η τέχνη
είναι για τα παιδιά, ο τρόπος να πουν “ευχαριστώ”, “σ’ αγαπώ” ή “μου λείπεις”. Στο πρόγραμμα τα
παιδιά μαθαίνουν να επιλέγουν, να δημιουργούν, να δρουν, να αλλάζουν τις αποφάσεις τους, να
πειραματίζονται. Ουσιαστικά μαθαίνουν πως να μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους.
Πιστεύοντας ότι η ορθότερη αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών επιπτώσεων είναι
η πρόληψη, παρουσιάστηκε η λειτουργία του προγράμματος Art as Therapy σε ομάδες παιδιών
Δημοτικού, από 4-12 χρονών, στην Τήνο και την Αθήνα. Οι ομάδες διενεργήθηκαν τα σχολικά έτη
2017-2018 και 2018-2019, ήταν συνολικά 19 και συμμετείχαν σε αυτές 147 παιδιά.
Πραγματοποιούνταν μία φορά το μήνα και είχαν διάρκεια μίας ώρας. Οι ομάδες μελετήθηκαν ως προς
την επίδραση που είχαν στην ευημερία των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτές. Από την ανάλυση και
τα ευρήματα, μπορούν να διεξαχθούν χρήσιμα στοιχεία για περαιτέρω έρευνα. Τα αποτελέσματα δεν
μπορούν αυτή τη στιγμή να γενικευθούν.
Η δομή των ωριαίων συναντήσεων των ομάδων αποτελούνταν από τρία μέρη. Την αρχική
συζήτηση του θέματος που είχε επιλεγεί, τη δημιουργική διαδικασία και την παρουσίαση και
επεξεργασία του εικαστικού και το μοίρασμα της εμπειρίας. Ρωτώντας τα παιδιά για τα σχέδιά τους
ενθαρρύνονταν να πουν πολλά πράγματα πέρα από αυτό που φαινόταν σε αυτά, βοηθώντας έτσι στην
αύξηση της κατανόησή τους. Οι ζωγραφιές των παιδιών είναι μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών για
τα συναισθήματα, τα όνειρα και τις δυσκολίες τους. Μας ταξιδεύουν σ’έναν κόσμο γεμάτο χρώματα,
φαντασία και ομορφιά που βγαίνει απ’την καρδιά τους.
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Η εικόνα του σώματος, ήταν μία από τις θεματικές που επεξεργάστηκαν τα μέλη των ομάδων
και είναι σύμφωνα με την Dolto (2011) η ζωντανή σύνθεση όλων των συγκινησιακών εμπειριών μας,
των διαπροσωπικών εμπειριών που ζούμε επαναληπτικά, μέσα από τις επίλεκτες ερωτογόνους αισθήσεις,
αρχαϊκές ή επίκαιρες.
Στην παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών εικόνων είδαμε, όπως αναφέρει και η Rubin (1993),
πως η τέχνη και η δημιουργικότητα μπορούν να θεωρηθούν ως ένας τρόπος ανακούφισης της έντασης
και ταυτόχρονα ενδυνάμωσης του Εγώ. Επίσης πως οι εικόνες ενεργούν ως γέφυρες ανάμεσα στον
εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο του ατόμου και δημιουργούν ένα χώρο μετάβασης. (Case &
Dalley, 1992)
Η έκθεση των έργων των παιδιών ήταν σημαντική για την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου Art
as Therapy, για να εμπνεύσει τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθησή τους, για ότι είχαν
δημιουργήσει.
Μελετώντας τα έργα και αυτά που έλεγαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος από
2017 ως το 2019 οδηγηθήκαμε στις εξής διαπιστώσεις: μετακίνηση παρουσίασε το 91.5% των
συμμετεχόντων παιδιών στις ομάδες, όπως παρουσιάζεται στα έργα των παιδιών και αφορά στην
εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια της ομάδας,
στασιμότητα παρουσίασε το 7.5% των
συμμετεχόντων, που δεν εμφάνισαν καμία
διαφοροποίηση,
ενώ
παλινδρόμηση
παρουσίασε το 1% των συμμετεχόντων με
πιθανό ανασταλτικό παράγοντα τις συχνές
απουσίες.
Στο 95% των παιδιών που
συμμετείχαν στις ομάδες του σχολικού έτους
2017-2018 άρεσε η διαδικασία και ήθελαν να
συνεχίσουν, ενώ το ποσοστό αυξήθηκε στο
97% στις ομάδες του σχολικού έτους 2018-2019.
Σύμφωνα με ότι είπαν τα παιδιά στο κλείσιμο κάθε κύκλου τους άρεσε που: ζωγραφίζανε και
φτιάχνανε κατασκευές, ήταν μαζί στην ομάδα, επέλεγαν υλικά και ιδέες, γελούσαν, λέγανε τα νέα τους
και μιλούσαν για τα έργα τους, ήταν ασυνήθιστη η διαδικασία, ζωγράφιζαν και εκφραζόντουσαν
ελεύθερα, ήταν εύκολα. Τους άρεσε ακόμη κι αν δεν είχαν αποφασίσει για ποιο λόγο.
Αυτό που πρέπει όλοι μας να κάνουμε, όπως αναφέρθηκε κλείνοντας, είναι να υποστηρίξουμε
τα παιδιά και να τα βοηθήσουμε να αντιληφθούν, πως οι καθημερινές δυσκολίες δε μπορούν να
εμποδίσουν τους ανθρώπους να σκέφτονται, να δημιουργούν και να αγαπούν τη ζωή. Τα παιδιά
χρειάζεται να διατηρήσουν άσβεστη την επιθυμία τους για γνώση, ελεύθερη έκφραση,
δημιουργικότητα και προσφορά, χρειάζεται να μπορούν να ονειρεύονται.
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Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ψυχικής υγείας σε
μαθητές Δημοτικού Σχολείου
Ευαγγελία Παππά
Δασκάλα Αγγλικών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού από το
ΕΑΠ στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Μέλος της ομάδας για την εκπόνηση
προγραμμάτων ενάντια στη σχολική βία και το Σχολικό Εκφοβισμό του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Ερμούπολης. Επιμόρφωση από το ΕΚΠΑ στα θέματα Σχολικού Εκφοβισμού και στη Διαπαιδαγώγηση
κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΑΠΚΥ στο πρόγραμμα
‘Επιστήμες της Αγωγής’, με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή.
Περίληψη
Βασικός στόχος της παρουσίασης αποτελεί η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της εκπόνησης
προγραμμάτων ψυχικής υγείας σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Σε μία κοινωνία όπου η αβεβαιότητα
και η έλλειψη ελπίδας δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όρια των ενηλίκων, τα παιδιά καλούνται να
διαχειριστούν έντονα συναισθήματα και καταστάσεις. Η σπουδαιότητα της καλλιέργειας στρατηγικών
διαχείρισης των συναισθημάτων αλλά και ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης, της απαραίτητης αυτής
κοινωνικής δεξιότητας του να μπορεί ο ένας να μπει στη θέση του άλλου, αποκτά μεγάλη σημασία. Θα
ήταν καλό μέσα στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Σχολείου, με πρόσβαση για όλα τα παιδιά και φροντίδα για
τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των παιδιών, τα προγράμματα που καλλιεργούν και τη
συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών αποδεικνύουν στην πράξη ότι λαμβάνεται υπόψη τόσο η
Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3699/2008) όσο και η Διεθνής Διακήρυξη της Unesco (Σαλαμάνκα, 1994),
όπου γίνεται λόγος για ολόπλευρη καλλιέργεια όλων των δυνατοτήτων των παιδιών. Μιας
εκπαίδευσης, που θα οραματίζεται αλλά και θα πραγματοποιεί την ολόπλευρη καλλιέργεια όλων των
ειδών της νοημοσύνης των παιδιών, όπως αυτές απαντώνται στο έργο του Gardner (1983), των εννοιών
του σεβασμού, της αποδοχής του διαφορετικού, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία κοινωνία ενεργών
πολιτών, όπου όλοι θα έχουν το δικαίωμα να τους φέρονται ισότιμα, αλλά και την υποχρέωση να
φέρονται ισότιμα.
Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
ενσυναίσθησης, διαχείριση συναισθημάτων

προγράμματα

ψυχικής

υγείας,

ενδυνάμωση

Η ανάδειξη του πρωταρχικού στόχου που είναι η σπουδαιότητα της εκπόνησης
προγραμμάτων ψυχικής υγείας σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν
ληφθεί υπόψη το παρόν κοινωνικό πλαίσιο της ανασφάλειας και της έλλειψης ελπίδας που βιώνει η
Ελληνική κοινωνία της σύγχρονης κρίσης. Οι δυνάμεις και τα όρια των ενηλίκων τελούν υπό δοκιμασία
και τα παιδιά καλούνται να είναι σε θέση να διαχειρίζονται έντονες συναισθήματα και καταστάσεις. Η
σημασία της καλλιέργειας και ανάπτυξης στρατηγικών διαχείρισης αυτών των έντονων
συναισθημάτων και ενδυνάμωσης της ενσυναίσθησης, αυτής της απολύτως απαραίτητης κοινωνικής
δεξιότητας της βίωσης των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, έχει πραγματικά γίνει πολύ έντονη.
Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, εναρμονιζόμενη με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο στοχεύει προς μία
Ενιαία Εκπαίδευση ή Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, δηλαδή τη φιλοσοφία ‘ένα σχολείο για όλους’ με
προσβασιμότητα για όλους και πρόβλεψη και φροντίδα για τις ανάγκες και τα ξεχωριστά
χαρακτηριστικά όλων των παιδιών. Προγράμματα Σπουδών τα οποία καλλιεργούν και αναπτύσσουν
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τη Συναισθηματική Νοημοσύνη αποδεικνύουν ότι κάνουν πράξη, επί της ουσίας, τόσο την Διεθνή
Διακήρυξη της Ουνέσκο της Σαλαμάνκα όσο και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3699/2008) για την
Ειδική Αγωγή. Και στα δύο προαναφερθέντα έγγραφα δίνεται έμφαση στην πλήρη καλλιέργεια των
δυνατοτήτων των παιδιών, εφαρμόζοντας στην πραγματικότητα τη θεωρία του Gardner (1983) για τις
Πολλαπλές Νοημοσύνες , ούτως ώστε να διαμορφωθεί μία κοινωνία ενεργών πολιτών με
ενσυναίσθηση, σεβασμό, αλληλοαποδοχή των ατομικών χαρακτηριστικών, ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις και δίκαιη αντιμετώπιση.
Φυσικά κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί πως οι εκπαιδευτικοί κατέχουν μαγικές ικανότητες ή
είναι ειδικοί για να καταφέρουν να καλλιεργήσουν τις προαναφερθέντες κοινωνικές δεξιότητες. Δε θα
ήταν δυνατό, άλλωστε, να αντικαταστήσουν τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, ψυχολόγους,
ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες σχετικές ειδικότητες. Αυτό που πράγματι μπορούν να
κάνουν, ωστόσο, είναι να παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διαχείριση συναισθημάτων
και καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως αυτή περιγράφεται στον Goleman (1995).
Για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια
και έχει διαφανεί ότι η εκπόνηση και ενσωμάτωση προγραμμάτων ψυχικής υγείας στις σχολικές τάξεις
σε τακτική βάση μπορεί να απομειώσει ή και να ανακουφίσει σε μερικές περιπτώσεις τις επιπτώσεις
της σκληρής οικονομικής κρίσης που υφίσταται η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία και τον αντίκτυπο
αυτής στα παιδιά.
Έχοντας τις συμβουλές του Creswell’s (2016) αναφορικά με τα επικείμενα οφέλη της
εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής έρευνας κατά νου, η υποφαινόμενη διεξήγαγε μία μικρής κλίμακας
εκπαιδευτική έρευνα σχετικά με τα προγράμματα ψυχικής υγείας τα οποία εκπονήθηκαν από
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε νησιά των Κυκλάδων, με βολική δειγματοληψία. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Κατά τη σχολική χρονιά 20182019, 36 προγράμματα ψυχικής υγείας εκπονήθηκαν σε Δημοτικά Σχολεία των Κυκλάδων. Στα
προγράμματα αυτά οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως συντονιστές με καθοδήγηση και βοήθεια από
ψυχολόγους φορέων που συνεργάζονται με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κυκλάδων ή/και άλλους
ειδικούς ή τους Συντονιστές Εκπαίδευσης. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί λειτουργώντας ως
συντονιστές/εμψυχωτές μπορούν να προβούν σε συνεδρίες που προσομοιάζουν ομαδικές θεραπευτικές
συνεδρίες, βασιζόμενοι στην ξεκάθαρη οριοθέτηση, τις αρχές της εμπιστευτικότητας, σεβασμού,
αποδοχής , ενσυναίσθησης και ομαδικότητας όπως οι Πλατσίδου (2010) και Θεοδοσάκης (2011)
προτείνουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι ομάδες παίρνουν την ονομασία ‘μαγικός κύκλος’
και όντως λειτουργεί μαγικά!
Στους υποστηρικτές της γνωσιοκεντρικού σκοπού που καλείται να υπηρετήσει το σχολείο,
μπορεί κανείς να αντιτάξει τη σχετική βιβλιογραφία (Salzberger-Wittenberg, Henry & Osborne, 1983,
Sokou, 2004, Schiller, 2009), η οποία καταδεικνύει πως μόλις οι μαθητές βιώσουν συναισθηματική
ασφάλεια και δέσιμο στην ομάδα, η μαθησιακή τους ετοιμότητα βελτιστοποιείται και μαθησιακή
διαδικασία / εμπειρία μπορεί να πραγματωθεί με νέους ρυθμούς και καινοφανείς τρόπους. Η μάθηση
και επικοινωνία σε ομάδα, άλλωστε, αποτελεί τον πυρήνα των περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών.
Συνεπώς, ο χρόνος που αφιερώνεται σε προγράμματα που προωθούν την ομαδικότητα δεν είναι χρόνος
‘χαμένος’. Τουναντίον, είναι χρόνος αφιερωμένος επωφελώς στο πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας
μας: τα παιδιά και την ευημερία τους. Όπως πολύ εύστοχα η Μάγια Αγγέλου διατύπωσε: « Έχω μάθει
οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτό που είπες, θα ξεχάσουν αυτό που έκανες, αλλά ποτέ δε θα ξεχάσουν τον
τρόπο που τους έκανες να αισθανθούν». Ας βοηθήσουμε τα παιδιά να αισθάνονται ωραία με τον εαυτό
τους και τους άλλους, να επικοινωνούν με τους άλλους, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα
συναισθήματά τους σε ένα μη- στρεσογόνο περιβάλλον κι έτσι, ίσως, να τα βοηθήσουμε να εξελιχθούν
με πιο ισορροπημένο και υγιή τρόπο σ’ όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους και να βοηθήσουμε τον
εγκέφαλό τους να μάθουν περισσότερο όπως υποστηρίζει ο Sousa (2011).
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Η Δομή της Έννοιας της Υποκειμενικής Ευημερίας σε Παιδιά
Ηλικίας 12 Ετών
Ζαχαρούλα Πετράκη
Δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης, MEd – Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Επιστήμες της
Εκπαίδευσης

Πέννυ Παναγιωτοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της δομής της έννοιας της υποκειμενικής ευημερίας
σε παιδιά ηλικίας περίπου 12 ετών. Σύμφωνα με τον Ed Diener, η υποκειμενική ευημερία ορίζεται ως
το μέγεθος της ευτυχίας που οι άνθρωποι μακροπρόθεσμα βιώνουν στη ζωή τους, η οποία συνίσταται
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από τα επίπεδα θετικού θυμικού, έλλειψης αρνητικού θυμικού και ικανοποίησης από τη ζωή –συνολικά
και ως προς συγκεκριμένους σημαντικούς τομείς–, όπως προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των ίδιων
για τη ζωή τους (Diener, 1994/2009˙ Tov and Diener, 2007/2009). Οι έρευνες για την υποκειμενική
ευημερία των παιδιών εξακολουθούν να σπανίζουν και να υπολείπονται των ερευνών σε ενήλικες, ενώ
καμία άλλη μέχρι ώρας μελέτη στην Ελλάδα δεν έχει διερευνήσει τη φύση της υποκειμενικής ευημερίας
των παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 182 παιδιά της ηλικιακής ομάδας
των 12 ετών από την ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐας και για τη συλλογή των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ISCWeB (Children’s Worlds, 2013), αφού πρώτα μεταφράστηκε
στα ελληνικά με τη μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας
προσδιορίζουν την ικανοποίηση από τον εαυτό, από την οικογένεια, από το σχολείο και από τις σχέσεις
ως τις κύριες διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών ηλικίας 12 περίπου ετών,
βρίσκοντας υποστήριξη και στα ευρήματα της διεθνούς έρευνας (ενδεικτικά Newland et al., 2014˙
Lawler et al., 2018˙ Gadermann et al., 2016˙ Lee and Yoo, 2017).
Λέξεις κλειδιά
Υποκειμενική ευημερία των παιδιών, ικανοποίηση από τον εαυτό, ικανοποίηση από την οικογένεια,
ικανοποίηση από το σχολείο, ικανοποίηση από τις σχέσεις.
Εισαγωγή
Κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία οφείλει να θέτει ως απώτερο και ύψιστο στόχο της τη
βελτίωση της ζωής και της ευημερίας των πολιτών της και ειδικά των παιδιών. Η διεξαγωγή ερευνών
αναφορικά με την ικανοποίηση και την ευτυχία που τα παιδιά βιώνουν από τη ζωή τους θέτει το πλαίσιο
προκειμένου να αποκαλυφθεί ο βαθμός στον οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες τηρούν τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στα παιδιά προσφέροντάς τους καλύτερη ποιότητα ζωής (Phipps, 2006˙ Ben-Arieh et al.,
2001). Έτσι, τα τελευταία χρόνια έντονο είναι το ερευνητικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στις
κοινωνικές επιστήμες για το αναδυόμενο πεδίο μελέτης της υποκειμενικής ευημερίας.
Η μελέτη της υποκειμενικής ευημερίας (subjective well-being), υπό το πρίσμα του πεδίου
έρευνας της Κοινωνικής Ψυχολογίας –και ειδικότερα του κλάδου της Θετικής Ψυχολογίας–,
αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα της ζωής εξετάζοντας τις γνωστικές και συγκινησιακές
αξιολογήσεις του ίδιου του ατόμου για τη ζωή του (Diener, Scollon and Lucas, 2004/2009). Σε μία
απλούστερη αποτύπωση της έννοιας, η υποκειμενική ευημερία αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο
το άτομο σκέφτεται και αισθάνεται πως η ζωή του είναι καλή (Lucas and Diener, 2008/2009). Η
υποκειμενική ευημερία, βέβαια, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες στη ζωή ενός ατόμου.
Προσφάτως αυξημένο ενδιαφέρον εκδηλώνεται διεθνώς από τους ερευνητές στον χώρο της
Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής για τη μελέτη της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών (children’s
subjective well-being), καταδεικνύοντας πως απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι η
ενίσχυση της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών, με πιο απλά λόγια, το να κάνει τα παιδιά πιο
ευτυχισμένα. Εντούτοις, οι έρευνες για την υποκειμενική ευημερία των παιδιών εξακολουθούν να
σπανίζουν και να υπολείπονται των ερευνών σε ενήλικες. Επίσης, παρατηρείται μια ερευνητική τάση
μελέτης της υποκειμενικής ευημερίας μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών που διανύουν την περίοδο της
εφηβικής ηλικίας (Bradshaw and Richardson, 2009), ώστε είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των ερευνών
που μελετούν την υποκειμενική ευημερία των παιδιών σχολικής ηλικίας.
Όσον αφορά ειδικά την επιστημονική έρευνα στον ελλαδικό χώρο, το ερευνητικό ενδιαφέρον
που έχει εκδηλωθεί για τη μελέτη της υποκειμενικής ευημερίας είναι πολύ περιορισμένο. Στην Ελλάδα,
ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν μελετήσει την υποκειμενική ευημερία παιδιών και εφήβων, ενώ
καμία μέχρι ώρας έρευνα δεν έχει διερευνήσει τη φύση της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών
μέσης παιδικής ηλικίας. Προς κάλυψη του ερευνητικού αυτού κενού, η παρούσα μελέτη έθεσε ως
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σκοπό της τη διερεύνηση της δομής της έννοιας της υποκειμενικής ευημερίας σε παιδιά ηλικίας 12
ετών.
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η έννοια της υποκειμενικής ευημερίας
Η ευτυχία (happiness) αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο κίνητρο, καθώς θεωρείται ευρέως ως
αναγκαία συνθήκη για μια καλή ζωή. Μάλιστα, οι περισσότεροι άνθρωποι επιδιώκουν την ευτυχία ως
απώτερο σκοπό της ζωής τους, ώστε η συμπεριφορά και οι προσωπικές τους επιλογές συχνά
καθοδηγούνται βάσει του τι οι ίδιοι θεωρούν πως θα τους κάνει ευτυχισμένους (Lucas and Diener,
2008/2009). Η διαπίστωση αυτή έχει τα τελευταία χρόνια εγείρει το εγγενές ενδιαφέρον των
ερευνητών, που προτιμούν τη χρήση του όρου υποκειμενική ευημερία (subjective well-being)
αναφερόμενοι στην επιστημονική μελέτη της ευτυχίας (Diener, 1984/2009). Ειδικότερα, με τον
συγκεκριμένο όρο περιγράφεται το φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο υποκειμενικά πιστεύει για τον
εαυτό του και αισθάνεται πως η ζωή του είναι καλή, ευχάριστη και επιθυμητή (Diener and Diener,
1995/2009).
Κύριο χαρακτηριστικό της υποκειμενικής ευημερίας αποτελεί το ότι, εφόσον είναι υποκειμενική,
ενυπάρχει εντός της προσωπικής εμπειρίας και του βιώματος του ίδιου του ατόμου (Campbell, 1976).
Ακολουθώντας τον ορισμό που πρότεινε ο Ed Diener (1994/2009), η υποκειμενική ευημερία είναι το
μέγεθος της ευτυχίας που οι άνθρωποι μακροπρόθεσμα βιώνουν στη ζωή τους, συνιστάμενη από τα
επίπεδα θετικού θυμικού, έλλειψης αρνητικού θυμικού και ικανοποίησης από τη ζωή –συνολικά και
ως προς συγκεκριμένους τομείς–, όπως προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των ίδιων για τη ζωή τους.
Ο εν λόγω ορισμός σχηματοποιεί και τη δομή της υποκειμενικής ευημερίας, η οποία αποτελείται
από δύο συγκινησιακές συνιστώσες και μία γνωστική. Το θετικό θυμικό (positive affect) και το
χαμηλών επιπέδων αρνητικό θυμικό (negative affect) είναι οι δύο συγκινησιακές της συνιστώσες, όπως
προκύπτουν από τη μέτρηση των θετικών/ευχάριστων και των αρνητικών/δυσάρεστων συναισθημάτων
και διαθέσεων, αντίστοιχα (Kesebir and Diener, 2008/2009). Ασφαλώς, η υποκειμενική ευημερία
συνδέεται με αυξημένο θετικό θυμικό και παράλληλα με μειωμένο αρνητικό θυμικό (Diener,
1984/2009). Τη γνωστική συνιστώσα της υποκειμενικής ευημερίας αποτελεί η ικανοποίηση από τη ζωή
(life satisfaction), η οποία προκύπτει από τη μέτρηση τόσο της σφαιρικής ικανοποίησης από τη ζωή
(global satisfaction) όσο και της ικανοποίησης από σημαντικούς τομείς της ζωής (domain satisfaction)
(Andrews and Withey, 1976˙ Campbell, Converse and Rodgers, 1976). Η ικανοποίηση από τη ζωή είναι
επί της ουσίας οι υποκειμενικές αναστοχαστικές κρίσεις του ατόμου αναφορικά με τη ζωή του
συνολικά αλλά και ως προς επιμέρους τομείς (Lucas and Diener, 2008/2009).
Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα έχει δείξει πως η υποκειμενική ευημερία δε συνιστά μόνο
προϊόν κάποιων θετικών παραγόντων, αλλά η ίδια προηγείται και καθίσταται αιτία πλήθους θετικών
αποτελεσμάτων, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Diener and Ryan, 2009). Φαίνεται,
δηλαδή, πως η υποκειμενική ευημερία διαδραματίζει προσαρμοστικό και εξελικτικό ρόλο στη ζωή του
ατόμου, οδηγώντας σε διάφορα οφέλη (Kesebir and Diener, 2008/2009).
Η έρευνα για την υποκειμενική ευημερία των παιδιών
Η μελέτη της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών (children’s subjective well-being) έχει μόλις
την τελευταία δεκαετία προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον των επιστημόνων και επαγγελματιών.
Τα παιδιά συνιστούν μια ιδιαίτερη και διακριτή ομάδα του πληθυσμού, των οποίων η ποιότητα της
ζωής και η ευημερία ως έναν βαθμό διαμορφώνονται βάσει διαφορετικών παραγόντων από εκείνους
που ισχύουν για τους ενήλικες (Ben-Arieh et al., 2001). Είναι γεγονός, ωστόσο, πως η μεγάλη
πλειοψηφία των διεξαγόμενων ερευνών προσανατολίζεται στη μελέτη αντικειμενικών πτυχών της
ευημερίας των παιδιών, όπως των συνηθειών διαβίωσής τους, της υγείας και ασφάλειας που
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απολαμβάνουν, της κατάστασης στέρησης και ανέχειας όπου μπορεί να βρίσκονται και της
εκπαιδευτικής τους συμμετοχής και επίτευξης. Έτσι, συχνά παραμελείται η μελέτη της υποκειμενικής
ευημερίας των παιδιών, η οποία δύναται να σκιαγραφήσει μια πληρέστερη εικόνα της ποιότητας της
ζωής τους όπως τα ίδια την αντιλαμβάνονται και την αξιολογούν (Main, 2014).
Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα στρέφεται πλέον στη διερεύνηση των γνωστικών και
συγκινησιακών αξιολογήσεων των ίδιων των παιδιών για τη ζωή τους, θέτοντας ως απώτερο σκοπό τον
προσδιορισμό των παραγόντων που συντελούν στη βίωση μιας καλής παιδικής ηλικίας ώστε να
διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού για όλα τα παιδιά (Ben-Arieh, Dinisman and Rees, 2017). Καθότι
φαίνεται πως τα παιδιά προσδίδουν διαφορετική βαρύτητα στους διάφορους τομείς της ζωής τους, με
ορισμένους να καθίστανται σημαντικότεροι στη διαμόρφωση της υποκειμενικής τους ευημερίας, οι
ερευνητές προσανατολίζονται στην αναζήτηση εκείνων των παραγόντων που συμβάλλουν το μέγιστο
στην υποκειμενική ευημερία των παιδιών.
Τα ευρήματα πολλών ερευνών επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο της υποκειμενικής ευημερίας των
παιδιών όπου εξαιρετικά σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι υφιστάμενες σχέσεις στη ζωή τους. Για
παράδειγμα, η έρευνα των Newland et al. (2014) σε παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών ανέδειξε ως
ισχυρότερους προβλεπτικούς παράγοντες της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών την ικανοποίησή
τους από το σχολείο καθώς και τις σχέσεις τους με την οικογένειά τους, τους δασκάλους τους και τους
συνομηλίκους τους. Αντίστοιχα, οι Lawler et al. (2017) βρήκαν πως η ποιότητα των σχέσεων με την
οικογένεια και τους συνομηλίκους αλλά και η ποιότητα των συνθηκών στο σχολείο και στη γειτονιά
συνιστούν τους ισχυρότερους παράγοντες πρόβλεψης της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών.
Σε συμφωνία με τα παραπάνω βρίσκονται και τα ευρήματα των Dinisman et al. (2017), που
καταδεικνύουν πως η συνολική υποκειμενική ευημερία των παιδιών επηρεάζεται από την
αντιλαμβανόμενη ποιότητα των οικογενειακών τους σχέσεων. Συνεξετάζοντας το οικογενειακό με το
σχολικό κοινωνικό κεφάλαιο, οι Lau και Li (2011) διαπίστωσαν πως η αντιλαμβανόμενη
συνδεσιμότητα των παιδιών τόσο με τους γονείς τους όσο και με τους συνομηλίκους και τους
δασκάλους τους δύναται να εξηγήσει πληρέστερα τις παρατηρούμενες διαφορές στην υποκειμενική
τους ευημερία. Ιδιαίτερα σημαντικές για την υποκειμενική ευημερία των παιδιών καθίστανται και οι
φιλικές τους σχέσεις, καθώς όπως διαπίστωσε ο Goswami (2012) οι σχέσεις των παιδιών με τους φίλους
τους φαίνεται να έχουν την υψηλότερη επίδραση στα επίπεδα υποκειμενικής τους ευημερίας έπειτα
από τις οικογενειακές τους σχέσεις, ενώ και οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών με τους ενήλικες στη
γειτονιά τους συμβάλλουν ως έναν βαθμό στην υποκειμενική τους ευημερία. Αντίστοιχα ήταν και τα
ευρήματα των Gadermann et al. (2016), τα οποία υποδεικνύουν πως το ανήκειν στην ομάδα των
συνομηλίκων και οι σχέσεις με τους ενήλικες στο σχολείο και στο σπίτι συνιστούν τους ισχυρότερους
παράγοντες πρόβλεψης της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα
ευρήματα της έρευνας των Casas και González (2017) όπως και εκείνης της Uusitalo-Malmivaara
(2012), συνάγεται πως η ικανοποίηση από το σχολείο λαμβάνει σημαντική βαρύτητα στη διαμόρφωση
της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών.
Όπως συμπέραναν και οι Lee και Yoo (2015), η οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ζωή των
παιδιών συνιστούν σημαντικούς παράγοντες επίδρασης της υποκειμενικής τους ευημερίας,
επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα των σχέσεων των παιδιών με τα κοντινά τους περιβάλλοντα στη
διαμόρφωση των επιπέδων αυτής. Επίσης, σε μετέπειτα έρευνα των Lee και Yoo (2017) διαπιστώθηκε
πως οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες καθορισμού των συνολικών επιπέδων υποκειμενικής ευημερίας
των παιδιών 12 ετών είναι ο εαυτός –δηλαδή η προσωπικότητα και η αυτοεικόνα τους– και η ελευθερία
επιλογής στη ζωή τους, ενώ μέτρια επίδραση φαίνεται να έχουν οι παράγοντες των σχέσεων, του
κοινωνικού περιβάλλοντος και του ελεύθερου χρόνου και ουσιαστικά ασήμαντη καθίσταται η
επίδραση των μαθησιακών και οικονομικών παραγόντων.
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Αντλώντας από τα ερευνητικά πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη φύση της
υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας και με δεδομένη την απουσία
αντίστοιχων ερευνών στην Ελλάδα, στην παρούσα μελέτη τέθηκε και ελέγχθηκε το εξής ερευνητικό
ερώτημα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών;

Μεθοδολογική Προσέγγιση
Δείγμα
Δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 182 παιδιά της ηλικιακής ομάδας των
12 ετών
(M = 12,1˙ SD = 0,6) από την ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐας, συγκεκριμένα 74 αγόρια (40,66%)
και 108 κορίτσια (59,34%). Η άντληση του δείγματος πραγματοποιήθηκε σε σχολικές τάξεις, με το
δείγμα να συγκροτείται από 76 μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού (41,76%) και 106 μαθητές της Α΄
Γυμνασίου (58,24%). Η επιλογή του δείγματος των παιδιών πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψία
ευκολίας (convenience sampling) (Etikan, Musa and Alkassim, 2016), ωστόσο προκειμένου το δείγμα
να είναι κατά το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό και ετερογενές ακολουθήθηκε μέθοδος
δειγματοληψίας από επιλεγμένες περιοχές της Αχαΐας με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά,
επιτρέποντας έτσι τη συμμετοχή στην έρευνά μας παιδιών από πολύ διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά
στρώματα, ακόμα και παιδιών από κοινωνικά περιβάλλοντα στέρησης (όπως παιδιών Ρομά).
Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 92 παιδιά που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία της Πάτρας
(50,55%), 69 παιδιά που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία του Αιγίου (37,91%) και 21 παιδιά που
φοιτούσαν σε σχολεία ημιαστικών περιοχών (11,54%).
Ερευνητικά εργαλεία
Στην παρουσιαζόμενη έρευνα, ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το «Ερωτηματολόγιο
της Διεθνούς Έρευνας της Ευημερίας των Παιδιών (International Survey of Children’s Well-Being
Questionnaire)», το οποίο εν συντομία αποκαλείται ως ερωτηματολόγιο ISCWeB. Το ερωτηματολόγιο
ISCWeB για παιδιά ηλικίας 12 ετών («12 Years-Old Questionnaire») κατασκευάστηκε από τη διεθνή
οργάνωση Children’s Worlds (2013) και συνιστά ένα εξειδικευμένο ερευνητικό εργαλείο για τη
μέτρηση της υποκειμενικής ευημερίας σε παιδιά ηλικίας 12 ετών. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο
εντάσσεται στην κατηγορία των ερευνητικών εργαλείων αυτοαναφοράς (self-report instruments), διότι
μετρά τις αντιλήψεις και αξιολογήσεις των ίδιων των παιδιών για τη ζωή τους.
Το ερωτηματολόγιο ISCWeB έχει στο παρελθόν ελεγχθεί επανειλημμένως ως προς την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, ενώ έχει δοκιμαστεί σε πολλά διαφορετικά πολιτισμικά
περιβάλλοντα ανά τον κόσμο έχοντας μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Ειδικότερα, το
ερωτηματολόγιο αυτό έχει ήδη χορηγηθεί και συμπληρωθεί από μεγάλης κλίμακας αντιπροσωπευτικό
δείγμα παιδιών ηλικίας 12 περίπου ετών στα πλαίσια μιας διαπολιτισμικής έρευνας σε 21
κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά διαφορετικές χώρες (Children’s Worlds, 2013), ενώ έχει επίσης
επιλεγεί και χρησιμοποιηθεί διεθνώς από πολλούς ερευνητές της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών
(ενδεικτικά: Lee and Yoo, 2017˙ Dinisman et al., 2017˙ Casas and González, 2017). Προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη, μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από την αγγλική
ακολουθώντας τη μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης (back translation), ώστε να διασφαλιστεί η
εννοιολογική ισοδυναμία των προτάσεων-ερωτημάτων (items) του ερωτηματολογίου μεταξύ των δύο
γλωσσών (Brislin, 1970).
Το ερωτηματολόγιο ISCWeB για την ηλικιακή ομάδα παιδιών 12 ετών περιλαμβάνει 123
προτάσεις-ερωτήματα, συλλέγοντας πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τις αξιολογικές κρίσεις των
παιδιών για όλους τους σημαντικούς τομείς της ζωής τους. Αναλυτικότερα, το ερωτηματολόγιο
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χωρίζεται σε εννέα θεματικές ενότητες (Rees and Main, 2015):
1. δημογραφικές πληροφορίες,
2. οικογενειακό πλαίσιο, 3. οικονομική και υλική κατάσταση, 4. φιλικές σχέσεις και σχέσεις με τους
ανθρώπους γενικά, 5. κοινοτικό πλαίσιο, 6. σχολικό πλαίσιο, 7. δραστηριότητες και κατανομή του
ελεύθερου χρόνου, 8. εαυτός και αυτοεικόνα και 9. σφαιρική αξιολόγηση της ζωής. Εντός των
θεματικών ενοτήτων του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο ερωτήσεις συμφωνίας
όπου η χρησιμοποιούμενη αξιολογική κλίμακα συμφωνίας (agreement scale) είναι πενταβάθμια
κλίμακα τύπου Likert (1 = Δε συμφωνώ, 2 = Συμφωνώ λίγο, 3 = Συμφωνώ αρκετά, 4 = Συμφωνώ πολύ,
5 = Συμφωνώ απόλυτα), αλλά και ερωτήσεις ικανοποίησης όπου η αξιολογική κλίμακα ικανοποίησης
(satisfaction scale) είναι εντεκαβάθμια κλίμακα τύπου Likert (από το
«0 = Καθόλου
ικανοποιημένος/–η» έως το «10 = Απόλυτα ικανοποιημένος/–η»).
Ερευνητική διαδικασία συλλογής δεδομένων
Τόσο πριν από την έναρξη της διαδικασίας συλλογής δεδομένων όσο και κατά τη διεξαγωγή της
παρούσας έρευνας, ακολουθήθηκαν όλα τα απαραίτητα στάδια σύμφωνα με τις αρχές ηθικής και
δεοντολογίας της έρευνας (Robson, 2010˙ Creswell, 2003). Η παρούσα έρευνα έλαβε επισήμως άδεια
εκπόνησης (με αριθμό πρωτοκόλλου 264/6319) από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, που νομιμοποιούνταν για την παροχή
αδειών διεξαγωγής έρευνας έπειτα από εξέταση και έλεγχο των εκάστοτε ερευνητικών προτάσεων
(όπως ορίζεται στην περίπτωση ζζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του νόμου 4485/2017 στο ΦΕΚ
Α΄ 114/04.08.2017).
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018, οπότε η κύρια ερευνήτρια
επισκέφθηκε τις σχολικές μονάδες των συμμετεχόντων παιδιών για τη διανομή των προς συμπλήρωση
ερωτηματολογίων. Έχοντας τη σύμφωνη συνεργασία των διευθυντών/–ντριών και των δασκάλων, για
τη συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα απαιτούνταν η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων ή
κηδεμόνων τους, οι οποίοι μέσω ειδικού εγγράφου ενημερώθηκαν και διαβεβαιώθηκαν τόσο σχετικά
με τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής των παιδιών τους στην έρευνα, όσο και σχετικά με την
τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων παιδιών και την εμπιστευτικότητα των συλλεχθέντων
δεδομένων με τη διαβεβαίωση πως θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.
Αναφορικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, αυτή ολοκληρώθηκε στο χρονικό διάστημα μίας
διδακτικής ώρας εντός των σχολικών τάξεων των παιδιών, εν τη συνεχή παρουσία της κύριας
ερευνήτριας προς απάντηση τυχόν αποριών των παιδιών και παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων.
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
Τα συλλεχθέντα δεδομένα της παρούσας μελέτης υποβλήθηκαν σε ποσοτική ανάλυση με τη
χρήση στατιστικών μεθόδων μέσω του προγράμματος SPSS. Αρχικά, για κάθε πρόταση-ερώτημα
(item) του χρησιμοποιηθέντος ερωτηματολογίου αντικαταστάθηκαν οι εκλιπούσες τιμές (missing
values) με τον μέσο όρο των απαντήσεων σε αυτήν, ώστε να μην υπάρξει απώλεια δεδομένων κατά τις
στατιστικές αναλύσεις. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίστατο κίνδυνος παραποίησης και
αλλοίωσης της κατανομής των τιμών με τη χρήση της συγκεκριμένης πρακτικής, καθότι το δείγμα της
έρευνας ήταν αρκετά μεγάλο και ο αριθμός των εκλιπουσών τιμών (missing values) ήταν μικρός
(λιγότερο από 5% στο σύνολο των τιμών κάθε πρότασης-ερωτήματος) (Field, 2009). Αφότου
αντικαταστάθηκαν οι εκλιπούσες τιμές, οι μετρήσεις για κάθε πρόταση-ερώτημα (item) μετατράπηκαν
σε τιμές z, προκειμένου να αποφευχθούν οι περιορισμοί στις μετέπειτα στατιστικές αναλύσεις λόγω
της χρήσης διαφορετικών αξιολογικών κλιμάκων μεταξύ των προτάσεων-ερωτημάτων (items).
Προκειμένου να απαντηθεί το τεθέν ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι διαστάσεις της
υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών;», κατάλληλη στατιστική ανάλυση κρίθηκε ότι είναι η
ανάλυση παραγόντων (factor analysis). Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε ανάλυση παραγόντων με μέθοδο
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εξαγωγής (extraction method) «Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis)»
(Tabachnick and Fidell, 2007), διότι η υποκειμενική ευημερία είναι μια ιεραρχικά ανωτέρου επιπέδου
εννοιολογική κατασκευή και αποτελεί μια μη άμεσα παρατηρήσιμη και μετρήσιμη μεταβλητή αλλά
μια υποκρυπτόμενη/λανθάνουσα μεταβλητή (latent variable) (Diener, Scollon and Lucas, 2004/2009)
ώστε οι μετρήσεις των επιμέρους προτάσεων-ερωτημάτων (items) του ερωτηματολογίου ISCWeB
φαίνεται να είναι συνιστώσες και ενδείξεις (indicators) της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών.
Επίσης, στην παραγοντική αυτή ανάλυση εφαρμόστηκε η ορθογώνια μέθοδος περιστροφής (orthogonal
rotation method) «Varimax» προκειμένου να διευκρινιστεί ποιες μεταβλητές σχετίζονται ισχυρότερα
με κάθε παράγοντα (Field, 2009), καθώς οι συνιστώσες της υποκειμενικής ευημερίας θεωρούνται πως
είναι ως έναν βαθμό ανεξάρτητες (Diener, 1994/2009).
Όπως ήδη σημειώθηκε κατά την περιγραφή του χρησιμοποιούμενου ερευνητικού εργαλείου, το
ερωτηματολόγιο ISCWeB για την ηλικιακή ομάδα των παιδιών 12 ετών περιλαμβάνει συνολικά 123
προτάσεις-ερωτήματα (items), όμως μόλις 68 από αυτές μετρούν την υποκειμενική ευημερία των
παιδιών εξετάζοντας τις αξιολογικές κρίσεις και την ικανοποίηση των ίδιων από την ποιότητα της ζωής
τους. Εντούτοις, στην ανάλυση παραγόντων για τον προσδιορισμό των διαστάσεων της υποκειμενικής
ευημερίας των παιδιών 12 ετών συμπεριλήφθηκαν εντέλει 49 μεταβλητές, καθότι από την ανάλυση
εξαιρέθηκαν ορισμένες μεταβλητές οι οποίες είτε παρουσίαζαν ισχυρές συσχετίσεις με άλλες –όπως
φανέρωσαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων συνάφειας (correlation analysis)–, είτε είχαν
παρόμοιες/αντίστοιχες φορτίσεις στους εξαγόμενους παράγοντες –όπως φάνηκε σε μια πρώτη
διερευνητική ανάλυση παραγόντων– (Field, 2009).
Η πρωταρχική ανάλυση παραγόντων φανέρωσε την ύπαρξη δεκαπέντε παραγόντων με ιδιοτιμή
(eigenvalue) μεγαλύτερη από 1 βάσει του κριτηρίου του Kaiser, οι οποίοι εξηγούσαν συνολικά το 67%
της διακύμανσης. Όμως, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα από την επισκόπηση της γραφικής
αναπαράστασης των ιδιοτιμών (scree plot), αυτή ομαλοποιείται σημαντικά μετά τον δεύτερο
παράγοντα, γεγονός που οδηγεί στην υιοθέτηση της λύσης των δύο παραγόντων που έχουν και ιδιοτιμή
(eigenvalue) μεγαλύτερη από 1 βάσει του κριτηρίου του Kaiser. Ο δείκτης KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
measure of sampling adequacy) για αυτή την ανάλυση παραγόντων ήταν 0,82, δηλαδή αρκετά υψηλός,
επαληθεύοντας την καταλληλότητα της δειγματοληψίας και των παρόντων δεδομένων για τη
συγκεκριμένη ανάλυση (Field, 2009˙
Tabachnick and Fidell, 2007).
Σχήμα. Γραφική αναπαράσταση
των ιδιοτιμών (scree plot) από την
ανάλυση
παραγόντων
της
υποκειμενικής ευημερίας των
παιδιών 12 ετών.
Εφόσον από την επισκόπηση
της γραφικής αναπαράστασης των
ιδιοτιμών προκρίθηκε η λύση των δύο
παραγόντων, εφαρμόστηκε ξανά η ίδια
ανάλυση
κύριων
συνιστωσών
(principal components analysis) με
ορθογώνια
μέθοδο
περιστροφής
«varimax», με προεπιλογή την
εξαγωγή δύο μόνο παραγόντων. Το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που εξηγείται από τους δύο
αυτούς εξαγόμενους παράγοντες είναι 28,72%. Στον πίνακα της επόμενης σελίδας παρουσιάζονται οι
δύο παράγοντες που προέκυψαν, τα φορτία των συμπεριλαμβανόμενων σε καθέναν από αυτούς
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μεταβλητών με φόρτιση από 0,40 και πάνω, καθώς και τα επιμέρους ποσοστά εξηγούμενης
διακύμανσης. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που προέκυψαν είναι οι εξής δύο: «Ικανοποίηση από τον
εαυτό και από την προσωπική ζωή» και «Ικανοποίηση από την κοινωνική ζωή και από τις
αντικειμενικές συνθήκες»
Πίνακας
Ανάλυση παραγόντων της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών

2. Ικανοποίηση από την κοινωνική ζωή και
συνθήκες

από τις αντικειμενικές

1. Ικανοποίηση από τον εαυτό και

από την προσωπική ζωή

Παρά–
γοντες

Εκφράσεις της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών

Φορτίο

Αισθάνομαι γεμάτος/–η ενέργεια

0,68

Ικανοποιημένος/–η με το πόσο καλός/–ή είμαι στα πράγματα που θέλω να είμαι καλός/–ή

0,68

Μου αρέσει που είμαι έτσι όπως είμαι

0,64

Ικανοποιημένος/–η με τη ζωή μου ως μαθητής/μαθήτρια

0,64

Ικανοποιημένος/–η με την ελευθερία που έχω

0,62

Ικανοποιημένος/–η με την αυτοπεποίθησή μου

0,62

Ικανοποιημένος/–η με την υγεία μου

0,61

Αισθάνομαι δραστήριος/–α

0,59

Ικανοποιημένος/–η με το τι κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο

0,58

Νομίζω ότι μαθαίνω αρκετά προς το παρόν

0,52

Ικανοποιημένος/–η με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου

0,51

Η ζωή μου πάει καλά

0,50

Ικανοποιημένος/–η με την εμφάνισή μου

0,50

Έχω αρκετούς φίλους

0,49

Οι φίλοι μου συνήθως είναι καλοί μαζί μου

0,46

Νιώθω αισιόδοξος/–η για το μέλλον μου

0,45

Ικανοποιημένος/–η με τους φίλους μου

0,45

Ικανοποιημένος/–η με το να κάνω πράγματα μακριά από το σπίτι μου

0,45

Ικανοποιημένος/–η με την οικογενειακή μου ζωή

0,42

Οι άνθρωποι γενικά είναι αρκετά φιλικοί μαζί μου

0,58

Έχω αρκετή ελευθερία στο πώς θα διαχειριστώ τον χρόνο μου

0,58

Έχω ένα ήσυχο μέρος για διάβασμα στο σπίτι

0,58

Είμαι καλός/–ή στο να διαχειρίζομαι τις καθημερινές μου υποχρεώσεις

0,57

Ικανοποιημένος/–η με την περιοχή που μένω

0,55

Ικανοποιημένος/–η με την αστυνομία στην περιοχή μου

0,54

Ικανοποιημένος/–η με το πώς με αντιμετωπίζουν οι γιατροί στην περιοχή μου

0,52

Έχω στη ζωή μου ό,τι θέλω

0,51

Ικανοποιημένος/–η με τα άλλα παιδιά στην τάξη μου

0,49

Πώς αισθάνομαι συγκριτικά με την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή σε όλη μου τη ζωή

0,45

Αισθάνομαι ήρεμος/–η

0,45

Ικανοποιημένος/–η με το τι μπορεί να μου συμβεί αργότερα στη ζωή μου

0,44

Ικανοποιημένος/–η με τα πράγματα που έχω

0,44

Ικανοποιημένος/–η με τους εξωτερικούς χώρους στην περιοχή μου

0,44

Μου αρέσει να πηγαίνω σχολείο

0,41

Ικανοποιημένος/–η με τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους γενικά

0,41

% της δια–
κύμανσης

16,07

12,65

Ο πρώτος παράγοντας «Ικανοποίηση από τον εαυτό και από την προσωπική ζωή» ερμηνεύει το
16,07% της συνολικής διακύμανσης και περιλαμβάνει δεκαεννέα μεταβλητές με φόρτιση μεγαλύτερη
από 0,40, των οποίων τα φορτία κυμαίνονται από 0,42 έως 0,68. Στον πρώτο παράγοντα
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ομαδοποιούνται μεταβλητές όπως «Ικανοποιημένος/–η με το πόσο καλός/–ή είμαι στα πράγματα που
θέλω να είμαι καλός/–ή», «Μου αρέσει που είμαι έτσι όπως είμαι», «Ικανοποιημένος/–η με την
ελευθερία που έχω», «Ικανοποιημένος/–η με την αυτοπεποίθησή μου», «Ικανοποιημένος/–η με το τι
κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο», «Ικανοποιημένος/–η με την εμφάνισή μου», οι οποίες συνδυαστικά
αποτυπώνουν την ικανοποίηση των παιδιών από τον εαυτό τους. Ακόμη, στον πρώτο παράγοντα
ομαδοποιούνται μεταβλητές όπως «Ικανοποιημένος/–η με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου»,
«Ικανοποιημένος/–η με την οικογενειακή μου ζωή», «Έχω αρκετούς φίλους», «Οι φίλοι μου συνήθως
είναι καλοί μαζί μου», «Ικανοποιημένος/–η με τους φίλους μου», οι οποίες συνδυαστικά αποτυπώνουν
την ικανοποίηση των παιδιών από την προσωπική τους ζωή, όπου εντάσσεται η οικογένεια και οι φίλοι.
Έτσι, ο πρώτος παράγοντας της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών αποτυπώνει την
ικανοποίησή τους από τον εαυτό και από την προσωπική ζωή. Ο παράγοντας αυτός βρέθηκε να έχει
πολύ υψηλά επίπεδα εσωτερικής συνοχής, με δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α = 0,89.
Ο δεύτερος παράγοντας «Ικανοποίηση από την κοινωνική ζωή και από τις αντικειμενικές
συνθήκες» ερμηνεύει το 12,65% της συνολικής διακύμανσης και περιλαμβάνει δεκαέξι μεταβλητές με
φόρτιση μεγαλύτερη από 0,40, των οποίων τα φορτία κυμαίνονται από 0,41 έως 0,58. Στον δεύτερο
παράγοντα ομαδοποιούνται μεταβλητές όπως «Οι άνθρωποι γενικά είναι αρκετά φιλικοί μαζί μου»,
«Ικανοποιημένος/–η με τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους γενικά», «Ικανοποιημένος/–η με τα άλλα
παιδιά στην τάξη μου», «Μου αρέσει να πηγαίνω σχολείο», οι οποίες συνδυαστικά αποτυπώνουν την
ικανοποίηση των παιδιών από την κοινωνική τους ζωή, όπου εντάσσεται και το σχολείο. Επιπλέον,
στον δεύτερο παράγοντα ομαδοποιούνται μεταβλητές όπως «Έχω ένα ήσυχο μέρος για διάβασμα στο
σπίτι», «Ικανοποιημένος/–η με τα πράγματα που έχω», «Ικανοποιημένος/–η με την περιοχή που μένω»,
«Ικανοποιημένος/–η με την αστυνομία στην περιοχή μου», «Ικανοποιημένος/–η με το πώς με
αντιμετωπίζουν οι γιατροί στην περιοχή μου», οι οποίες συνδυαστικά αποτυπώνουν την ικανοποίηση
των παιδιών από τις αντικειμενικές συνθήκες της ζωής τους, όπως τα χαρακτηριστικά της τοπικής
κοινωνίας. Κατ’ επέκταση, ο δεύτερος παράγοντας της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών
αποτυπώνει την ικανοποίησή τους από την κοινωνική ζωή και από τις αντικειμενικές συνθήκες. Ο εν
λόγω παράγοντας βρέθηκε να έχει υψηλά επίπεδα εσωτερικής συνοχής, με δείκτη αξιοπιστίας
Cronbach’s
α = 0,85.
Καθότι και οι δύο παράγοντες που προέκυψαν παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα εσωτερικής
συνοχής, τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων είναι αποδεκτά. Συνεπώς, δύο είναι οι
διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών: η «ικανοποίηση από τον εαυτό και από
την προσωπική ζωή» και η «ικανοποίηση από την κοινωνική ζωή και από τις αντικειμενικές συνθήκες».
Συζήτηση
Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της δομής της έννοιας της υποκειμενικής
ευημερίας σε παιδιά ηλικίας 12 ετών. Τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας ανέδειξαν πως οι
διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών είναι οι εξής δύο: η «ικανοποίηση από
τον εαυτό και από την προσωπική ζωή» και η «ικανοποίηση από την κοινωνική ζωή και από τις
αντικειμενικές συνθήκες». Στο πλαίσιο της ικανοποίησης από την προσωπική ζωή εντάσσεται και η
ικανοποίηση από την οικογένεια, τους φίλους και εν γένει τις σχέσεις, ενώ στο πλαίσιο της
ικανοποίησης από την κοινωνική ζωή εντάσσεται και η ικανοποίηση από το σχολείο. Με άλλα λόγια,
τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας προσδιορίζουν την ικανοποίηση από τον εαυτό, από την
οικογένεια, από τις σχέσεις και από το σχολείο ως τις κύριες διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας
των παιδιών ηλικίας 12 ετών.
Σε ανάλογα συμπεράσματα έχουν καταλήξει και άλλοι ερευνητές. Για παράδειγμα, η έρευνα των
Newland et al. (2014) ανέδειξε ως ισχυρότερους προβλεπτικούς παράγοντες της υποκειμενικής
ευημερίας των παιδιών 12 έως 14 ετών την ικανοποίησή τους από το σχολείο καθώς και τις σχέσεις
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τους με την οικογένειά τους, τους δασκάλους τους και τους συνομηλίκους τους. Συν τοις άλλοις, σε
έρευνα των Lee και Yoo (2017) διαπιστώθηκε πως σημαντικός παράγοντας καθορισμού των
συνολικών επιπέδων υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών είναι ο εαυτός, ενώ μέτρια
επίδραση φαίνεται να έχουν οι παράγοντες των σχέσεων και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σε
συμφωνία με την εν λόγω διαπίστωση βρίσκονται και τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, όπου επίσης
αναδείχθηκε ο σημαίνοντας ρόλος της διάστασης του εαυτού στην υποκειμενική ευημερία των παιδιών
της ηλικιακής ομάδας των 12 ετών.
Επιπροσθέτως, τα ευρήματα της έρευνας των Lee και Yoo (2015) φανέρωσαν πως η
οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ζωή των παιδιών συνιστούν σημαντικούς παράγοντες επίδρασης
της υποκειμενικής τους ευημερίας. Αντίστοιχα, ο Goswami (2012) βρήκε πως πρώτα οι οικογενειακές
σχέσεις και έπειτα οι σχέσεις των παιδιών με τους φίλους τους φαίνεται να έχουν την υψηλότερη
επίδραση στα επίπεδα υποκειμενικής τους ευημερίας, ενώ και οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών με
τους ενήλικες στη γειτονιά τους συμβάλλουν ως έναν βαθμό στην υποκειμενική τους ευημερία. Από
την άλλη, η βαρύνουσα σημασία της ικανοποίησης των παιδιών από το σχολείο καταδεικνύεται στα
ευρήματα των ερευνών των Casas και González (2017) και της Uusitalo-Malmivaara (2012), σύμφωνα
με τα οποία η σχολική υποκειμενική ευημερία λαμβάνει σημαντική βαρύτητα στη διαμόρφωση της
συνολικής υποκειμενικής ευημερία των παιδιών. Επιπλέον, σε μια πρόσφατη έρευνα των Lawler et al.
(2018) διαπιστώθηκε πως η υποκειμενική ευημερία των παιδιών προβλέπεται από τις οικογενειακές
σχέσεις, την εμπλοκή των γονέων, την ποιότητα των συνθηκών στο σχολείο, καθώς και από την
ποιότητα των σχέσεων με τους συνομηλίκους. Συμπερασματικά, καίριας σημασίας στη δομή της
υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών καθίστανται ο ίδιος τους ο εαυτός, η οικογενειακή τους
ζωή, η σχολική τους ζωή και οι σχέσεις που εν γένει εδραιώνουν στη ζωή τους.
Όσον αφορά τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, οφείλεται να σημειωθούν ορισμένοι σε
σχέση με τα χρησιμοποιούμενα ερευνητικά εργαλεία. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ISCWeB, το οποίο εντάσσονται στην κατηγορία των
ερευνητικών εργαλείων αυτοαναφοράς (self-report instruments) μετρώντας τις αντιλήψεις και
αξιολογήσεις των ίδιων των παιδιών για τη ζωή τους. Με τη χρήση εργαλείων αυτοαναφοράς, ωστόσο,
οι πληροφορίες που συλλέγονται υπόκεινται σε επιδράσεις καταστασιακών παραγόντων, όπως η
τρέχουσα διάθεση των παιδιών και οι περιβάλλουσες συνθήκες, ενώ οι μετρήσεις αυτών επηρεάζονται
περισσότερο από ιδιοσυγκρασιακές τάσεις των παιδιών σχετικά με μοτίβα απάντησης (Diener,
1984/2009˙ Diener et al., 1999). Ένα ακόμη ζήτημα είναι πως η άγνοια των παιδιών ως προς τον τρόπο
συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου ενδέχεται να επηρεάζει τις μετρήσεις της υποκειμενικής τους
ευημερίας (Tov & Diener, 2007/2009). Πρόσθετο περιορισμό της παρούσας έρευνας συνιστά η
αδυναμία επιβεβαίωσης και γενίκευσης των ευρημάτων αναφορικά με τις διαστάσεις της
υποκειμενικής ευημερίας στον ευρύτερο πληθυσμό των παιδιών 12 ετών. Έτσι, τα εν λόγω ευρήματα
φαίνεται να περιορίζονται και να αφορούν μόνο τα παιδιά ηλικίας 12 ετών της ευρύτερης περιοχής του
Νομού Αχαΐας. Παρόλα αυτά, η συλλογή δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων σε τοπικό επίπεδο
δύναται να αποτελέσει σημαντικό συμπλήρωμα των ευρημάτων σε εθνικό ή/και διαπολιτισμικό
επίπεδο, προσφέροντας πρόσθετες πληροφορίες (Shuptrine and Ravenell, 2006).
Κλείνοντας με ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί σε
μεγαλύτερο βάθος η δομή της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών 12 ετών, προτείνεται η διεξαγωγή
ποιοτικής έρευνας όπου μέσω συνεντεύξεων ή/και παρατήρησης θα μπορούσαν να προσδιοριστούν τα
ακριβή χαρακτηριστικά των διαστάσεων αυτής. Επίσης, προτείνεται να εφαρμοστεί παράλληλα και η
μέθοδος των αναφορών παρατηρητών/πληροφοριοδοτών (observer/informant reports) –κατά την οποία
η μέτρηση της υποκειμενικής ευημερίας των παιδιών επιτελείται μέσω των εκτιμήσεων αυτής από
άλλους ανθρώπους (Diener, Scollon and Lucas, 2004/2009˙ Diener, 1994/2009), όπως τους γονείς ή
τους δασκάλους τους–, έτσι ώστε να σκιαγραφηθεί υπό μία πιο αντικειμενική οπτική η υποκειμενική
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ευημερία των παιδιών. Τέλος, προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για τη μελέτη της
υποκειμενικής ευημερίας παιδιών που ανήκουν σε επιμέρους ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως
παιδιών με ειδικές μαθησιακές ικανότητες ή παιδιών που δε ζουν με την οικογένειά τους αλλά
εναπόκεινται στη δημόσια φροντίδα.
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ABSTRACT
The present paper extends existing research on job insecurity and parental work experiences by
investigating, empirically for Greece, the spillover effects of parents’ job insecurity on their money
anxiety and the crossover effects of parental money anxiety on youths’ beliefs about money and work.
It is found that there is a need for scholars and practitioners alike to recognize the numerous
implications that employees’ job insecurity hold for the Greeks, their families, and their organizations.
Keywords: Greek crisis, Job Insecurity, Money anxiety, Motivation to work
1. Introduction
As is well known, the Greek economy suffered the longest recession of any advanced capitalist
economy to date, overtaking the US Great Depression (see, e.g. Mariolis, 2011). The bailout policies
had a tremendous impact on the labour market through deregulations of labour relations, a sharp rise in
unemployment and sustained increase in part-time and insecure unemployment.61 These recent changes
in Greece have generated considerable job insecurity (JI hereafter) among its workers.
Commonly defined as “an individual’s powerlessness to maintain desired continuity in a
threatened job situation”, JI is known to be a stressful experience for workers (Greenhalgh &
Rosenblatt, 1984, p.438; Ashford & Bobko, 1989; De Witte; 1999). Reported consequences of
perceived JI include suspicion, helplessness, lower morale, insomnia, psychosomatic complaints,
reduced organizational commitment, job dissatisfaction, and intention to quit, among others (Ashford
& Bobko, 1989; Rosenblatt & Ruvio, 1996).
A large body of research have focused on spill-over and cross over mechanisms (Almeida,
Wethington & Chandler, 1999; Bolger, De Longis, Kessler, & Wethington, 1989) and more recently,
as a framework to investigate how parental job insecurity affect youth’s development (Lim & Loo,
2003; Lim & Sng, 2006). Except for cognitive distraction, lower academic performance and decreased
self-efficacy, parental job insecurity has been found to be linked with youth’s anxiety about money,
negative motives for obtaining money, and youth’s lower intrinsic motivation to work (Barling, Dupre,
& Hepburn, 1998; Lim & Sng, 2006).
The only purpose of this paper is, following the structural model proposed by Lim and Sin (2009)
to investigate empirically, in the case of Greece, (i) the spillover-effect of parental perceived job
insecurity on money anxiety; (ii) the crossover effect of parents’ money anxiety on their children’s
money anxiety; (iii) money motives; as well as (iv) their motivation to work.

61

According to the International Labour Organization (2016, pp. 12–13), in 2015 the average real wage rates in
Greece real wages have dropped by approximately 25% since 2007.
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The remainder of the paper is structured as follows. Section 2 constructs the theoretical
framework. Section 3 describes the procedures. Sections 4 and 5 present the results and the discussion,
respectively. Section 6 concludes.
2. Research Hypotheses
The spillover-mechanism holds that experiences at work can be carried into the home and affect the
home environment, and subsequently, the home environment carries over into the work environment
(Bolger et al., 1989). Given that work is the main source of income, job insecurity leads to fear of job
loss, and logically, fear of money loss. In many countries among them Greece, the father is commonly
the bread winner of the family, and thus fathers may develop a stronger affinity for their work role (Lim
& Sng, 2006). Therefore, our initial hypothesis can be summarized as follows:
H1. Parental JI will be positively associated with parental money anxiety, and particularly,
paternal money anxiety.
Moreover, through socialization and family interactions, parental money anxiety has a crossover
effect on youth’s money anxiety. In comparison with the spillover effect, the crossover is considered
an inter-individual contagion process (Westman, 2001). In particular, children learn about economic
constructs and develop money anxiety through the experiences and emotions of their parents (Lim &
Sng, 2006). Hence, our second hypothesis is the following:
H2. Parental money anxiety would be positively associated with youth’s money anxiety.
Additionally, money anxiety may create the feeling of inability to provide for the family, as well
as create feelings of failure, inadequacy and self-doubt. Therefore, money now becomes combined with
negative feelings in the family and for the children. More specifically, money becomes instrumental in
alleviating feelings of self-doubt and inadequacy (Lim & Sng, 2006). As a result, the purpose of making
money is now combined with overcoming such feelings, and may lead to obtaining money for negative
motives such as for social comparisons, etc. Along this line of reasoning, we hypothesized the
following:
H3. Money anxiety will be positively linked with youth’s negative money motives.
As Lim and Sng (2006) theorizes, children who are oriented toward making money for the
purposes of overcoming feelings of inadequacy will be less likely to be motivated by intrinsic objectives
and rewards. Instead, they tend to be less interested in doing good work because they do not view work
as having any intrinsic meaning. Hence, when individuals engage in work for the sake of earning money
to fulfill extrinsic goals, they have less positive feelings about doing good work. Thus, our last
hypothesis is the following:
H4. Youth’s negative money motives will be negatively linked with youth’s intrinsic motivation
to work.
3. Procedure
Our data was collected using questionnaire surveys. Respondents comprised of undergraduates as well
as parents of these undergraduates. The questionnaires were administered to 220 undergraduates
attending private lessons in Athens. Each student respondent was required to bring the parental survey
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questionnaire to his or her parents for completing. Completed questionnaires were then collected by the
researchers 2 weeks later. One 172 data sets were obtained, thus yielding a usable response rate of 78%,
we were interested only in responses from dual-income families with heterosexual parents. The mean
age of undergraduates was 18 years old; the mean ages for fathers and mothers were 44 years and 41
years, respectively.
The average annual family income was approximately 12,234 euros.
4. Results
We estimated our structural equation model following, once again step by step Lim and Sng (2006) and
we present the parameter estimates for the model, which provide a good fit for the data. Therefore three
models examined using Tucker–Lewis index (TLI), comparative fit index (CFI), goodness-of-fit index
(GFI), and root-mean-square error of approximation (RMSEA). 62 The analyses suggest that the
hypothesized model, provided a good fit to the data and that there was no significant difference between
the hypothesized model and the alternative model.
Table 1. Fit Indices and Model Comparisons
Model
χ2
df
TLI
Null
234.22
43
.03
Hypothesized 34.12
26
.92
Alternative
33.86
23
.90

CFI
.27
.93
.92

GFI
.62
.93
.92

RMSEA
.38
.05
.05

Δχ2

Δdf

200.1
0.26

17
1

So, we only present the covariate relationships in the final model:63 First, the results showed a
positive association between paternal JI and paternal money anxiety (b=.22, p<.05), as well as maternal
JI and maternal money anxiety (b=.17, p<.05) partially confirming the first hypothesis. Next, a positive
association between paternal and maternal money anxiety and youth’s money anxiety (b=.29 and .b=31,
p<.05, respectively), confirming the second hypothesis. Moreover, the third hypothesis was entirely
confirmed. In other words, there was a positive link between youth’s money anxiety and youth’s
negative money motives (b=37, p<.05) Finally, a negative association was found between youth’s
negative money motives and youth’s intrinsic motivation to work (b=-.42, p<.05).
5. Discussion
To begin with, the results of the current research indicate a significant link between JI and money
anxiety for both mothers and fathers. This evidence goes beyond the theoretical developments and
empirical findings of previous studies and also, the structure we had in mind for the Greek family. It is
suggested that money anxiety may be salient only for fathers, as in most cultures they are usually the
breadwinners. One suggestion to explain the results of the current study is that gender differences in
socialization may not be as prevalent in this case after severe economic crises, increasing the likelihood
for money anxiety for both fathers and mothers, making women’s income no longer supplemental to
the spouse’s income.
Next, this paper contributes to the expanding stream of research which suggests that parental JI
go beyond the job-insecure workers (Kelloway & Watts, 1994; Barling et al., 1998; Lim & Loo, 2003).
Our results indicate, in line with Lim and Sing (2006) that parental JI carries over on to other family
62 The TLI, CFI, and GFI should be greater than .90 to indicate an acceptable model fit. A value of .05 or less for RMSEA would suggest a
close fit of the model in relation to the degrees of freedom.
63 Family income, as a covariate, was significantly and negatively related to paternal and maternal and youths’ money

anxiety.
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members and influences money anxiety, motives for obtaining money as well as their intrinsic
motivation to work. Finally, this paper adds to existing literature on money attitudes (Furnham &
Argyle, 1998) and provides important insights into how parental JI as well as money anxieties may
transfer over on to children’s attitudes and beliefs about money and work. These findings may generate
crucial information for scholars, practitioners and governments, with the current prevalence of
downsizing and restructuring of organizations in mind.
A limitation of the current research is that we only focused on dual-income families, so next step
for future research could be to examine single income families, or other non-traditional family
arrangements. Furthermore, all these results are preliminary with a limited sample of 176 participants
from Athens, so widening the sample and also including other regions from Greece is valuable. Finally,
since there is a significant link between JI and money anxiety for both mothers and fathers, a farther
investigation is required about the structure of the Greek family and especially about the how it has
changed after the crisis.
6. Conclusion
Our investigation shows that there is a significant association between parental JI and parental money
anxiety, as well as parental money anxieties and youth’s attitudes about money and work. Our results
and their implications are important to the effort of Greece to recover. Hence, labour market policies
such as protection of the minimum wage, the full implementation of collective bargaining, and reducing
undeclared work that cover the job insecurity are necessary but not enough. In any case, it is important
to avoid "horizontal policies" and to implement sector-targeted policies that affect the economic
production structure with the aim of generating work environment benefits.
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Ενίσχυση, Ενδυνάμωση και Στήριξη της σχέσης γονέων – παιδιών
μέσω του Προγράμματος «Support»
Δρ. Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους
Κοινωνικός Λειτουργός, Ειδικό Διδακτικό προσωπικό, Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας,
Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος

Εισαγωγή
Η οικογένεια είναι ο πρώτος θεσμός κοινωνικοποίησης για κάθε παιδί όπου σύμφωνα με τη
γονεϊκή φροντίδα, τη γονεϊκή διαπαιδαγώγηση που λαμβάνει, καθορίζει την ενήλικη του ζωή. Οι
γονεϊκές πρακτικές διαπαιδαγώγησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης του
παιδιού, στις σχέσεις του τόσο με την οικογένεια του και με τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής του
όσο και με τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνομηλίκους του. Ακόμα, η γονεϊκή στήριξη,
υποστήριξη, καθοδήγηση που λαμβάνει το παιδί κατά τη βρεφική-παιδική-εφηβική του ηλικία
συμβάλλει στη μελλοντική σχολική, κοινωνική και ακαδημαϊκή του επιτυχία. Οι γονείς στην
προσπάθεια τους να παρέχουν σωστή ανατροφή στα παιδιά τους υιοθετούν διάφορους γονεϊκούς
τύπους διαπαιδαγώγησης σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες, γνώσεις, απόψεις, αντιλήψεις και
σύμφωνα με την ανατροφή την οποία έλαβαν από την πατρική τους οικογένεια.
Η οικογένεια ως πρωτογενής παράγοντας κοινωνικοποίησης έχει καθοριστική σημασία στη
συμπεριφορά των παιδιών, επιδρά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους και λειτουργεί ως
πρωτεύον πλαίσιο για τη μίμηση συμπεριφορών. Τα αρνητικά πρότυπα των γονέων, η
ενδοοικογενειακή βία (εμπειρία βίας μέσα στην οικογένεια), η ασυμφωνία των γονέων όσον αφορά την
ανατροφή των παιδιών, η έλλειψη γνώσεων για την αγωγή τους (παραμέληση, υποβιβασμός,
υπερπροστασία, έλλειψη τρυφερότητας και αγάπης) μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά και να
οδηγήσουν το παιδί στην υιοθέτηση της δικής του «αντικοινωνικής» στάσης, την οποία θα διατηρεί
τόσο στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στην κοινωνία αργότερα ως ενήλικας (Eysenck, 2013, pp. 2135).
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σύμφωνα με τους Bloomfield και Kendall (2012, pp. 364-372) και Stewart-Brown (2008, pp.
102-104), η συμπεριφορά των γονέων, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική,
κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και έχει καθοριστική σημασία στην ανάπτυξη ψυχικών
διαταραχών, παραβατικής συμπεριφοράς και ακαδημαϊκής επιτυχίας τόσο στην παιδική ηλικία όσο και
στην ενήλικη ζωή.
Οι Groder και Hyra (2009, p. 10), αναφέρουν ότι τα παιδιά επηρεάζονται από το ποιοι είναι οι
γονείς τους (φύλο, καταγωγή, ηλικία), την εθνικότητα, τη νοημοσύνη, την εκπαίδευση, από το τι
γνωρίζουν οι γονείς τους (σχετικά με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του παιδιού), από το τι
πιστεύουν οι γονείς (στάσεις σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση), από το τι εκτιμούν οι γονείς (εκπαίδευση,
υπακοή, επίδοση, διαπροσωπικές σχέσεις), από το τι προσδοκούν οι γονείς (ηλικιακά ή αναπτυξιακά
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κατάλληλες πεποιθήσεις για τη συμπεριφορά και την επίδοση του παιδιού), από το τι τελικά κάνουν οι
γονείς (οι πράξεις και το στυλ τους).
Σύμφωνα με τον Gordon (2009, σς. 253-255) αποτελεσματικός γονέας είναι το άτομο το οποίο
αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του και αποδέχεται ότι δεν είναι «τέλειος γονέας». Είναι,
εξάλλου, εκείνος που συμπεριφέρεται στο παιδί με σεβασμό, σταθερότητα, συνέπεια μέσα από τις
πράξεις του και κατανοεί τις ανάγκες του παιδιού, εκείνος που προσφέρει στο παιδί χώρο και χρόνο, ο
γονέας που τονίζει τα θετικά του στοιχεία και που δίνει την ευκαιρία στο παιδί να μάθει κάνοντας λάθη.
Ο αποτελεσματικός γονέας αγαπά το παιδί χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τις
ικανότητες και τις συμπεριφορές του παιδιού, δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις και πολύ υψηλές
φιλοδοξίες, αντιμετωπίζει το παιδί ως μοναδική οντότητα χωρίς συγκρίσεις, βάζει σταθερά, συνεπή και
ευδιάκριτα όρια συμπεριφοράς, δημιουργεί κανόνες στην οικογένεια, έχει εμπιστοσύνη στην κρίση και
τις ικανότητες του παιδιού. Παράλληλα ο αποτελεσματικός γονέας είναι εκείνος που αποτελεί πρότυπο
θετικής συμπεριφοράς για το παιδί του, που έμπρακτα δίνει πρώτος το παράδειγμα για όσα διδάσκει,
που επικοινωνεί ουσιαστικά με το παιδί με διάλογο. Ο πρότυπος αποτελεσματικός γονέας, δεν
μετατρέπει το παιδί σε μέσο για την επίλυση δικών του προβλημάτων ή για την κάλυψη δικών του
ανασφαλειών, δεν εμπλέκει το παιδί στις δικές του συγκρούσεις με το σύντροφο του, δεν θεωρεί τη
συμπεριφορά του παιδιού σαν προσωπική του αποτυχία ως γονέας, δεν περιμένει αντάλλαγμα από το
παιδί για τη φροντίδα που του παρέχει και εκείνος που δράττεται ευκαιριών για συζήτηση και
ανταλλαγή των προβληματισμών του με άλλους γονείς.
Τεχνικές Διαπαιδαγώγησης παιδιών
Επικοινωνία
Σύμφωνα με τους Runcan et al., (2012, pp.904-908), η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια είναι
καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη ποιοτικής σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιού. Αν οι γονείς
αναπτύξουν και διασφαλίσουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους, τότε τα παιδιά βελτιώνουν τις δικές
τους ικανότητες επικοινωνίας και καθίστανται ικανά να επικοινωνήσουν με τον καλύτερο τρόπο με το
εξωτερικό περιβάλλον γύρω τους. Οι γονείς δεν σταματούν να είναι σταθερό πρότυπο μίμησης για το
παιδί για την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφοράς. Η καλή επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά
συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Το παιδί μέσα στην οικογένεια, ανάλογα με
τις σχέσεις που διαμορφώνονται και το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί, διαμορφώνει την
αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση για το άτομο του, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα
μηνύματα που εισπράττει από τους γονείς του και τους σημαντικούς άλλους στο περιβάλλον του
(γιαγιά, παππούς, δάσκαλος, φίλοι). Η αυτοαντίληψη αντιπροσωπεύει την πεποίθηση του ατόμου για
τον εαυτό του και η αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά, την άποψη που έχει
κάποιος για την αξία του ως άτομο. Πολλές φορές οι γονείς μέσα στην προσπάθεια οριοθέτησης των
συμπεριφορών του παιδιού, διαπραγματεύονται τα συναισθήματα τους και την αγάπη τους προς το
παιδί, έτσι το παιδί βιώνει συνεχείς αγωνίες και ματαιώσεις για τη σταθερότητα των συναισθημάτων
και τη θέση του μέσα στην οικογένεια.
Αποδοχή
Γονεϊκή αποδοχή, εννοούμε τη στοργική στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά, τη
συναισθηματική τους συμπαράσταση όταν τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη συμμετοχή
στις δραστηριότητες των παιδιών τους. Σύμφωνα με τη Δημητρίου (2001, σ.852), οι γονείς αυτοί θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν παιδοκεντρικοί, επειδή λαμβάνουν υπόψη σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες
και τις σκέψεις των παιδιών τους. Ο Gordon (2009), υποστηρίζει ότι το παιδί έχει την ικανότητα να
αναπτύσσεται, μέσω της αποδοχής των γονέων του όπου θα του δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί,
να μάθει μόνο του να λύνει τα προβλήματά του, να γίνει πιο παραγωγικό και δημιουργικό και να
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πραγματώσει έτσι το δυναμικό του. Από την άλλη μεριά βρίσκεται η απόρριψη. Απορριπτικοί είναι οι
γονείς που υπερβάλλουν σε σχέση με τα ελαττώματα του παιδιού τους και τονίζουν περισσότερο τις
ατέλειες τους παρά τις ικανότητες τους (Δημητρίου, 2001, σ.857). Δεν εκφράζουν γενναιόδωρα στοργή
και τρυφερότητα προς τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τον Gordon (2009, σσ. 40-48), οι απορριπτικοί
γονείς επιβαρύνουν συνεχώς το παιδί τους με μηνύματα αξιολόγησης, κριτικής, επίκρισης, διδαχής,
ηθικολογίας, νουθεσιών κι εντολών, μηνύματα που μεταφέρουν τη μη αποδοχή του παιδιού όπως αυτό
είναι. Η γλώσσα της μη αποδοχής, κλείνει τις διόδους επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Τα
παιδιά αρνούνται να συζητήσουν και προτιμούν να κρατάνε τα συναισθήματα και τα προβλήματα τους
για τον εαυτό τους, παρά να βιώσουν την απόρριψη από τους γονείς τους.
Ενεργητική ακρόαση
Η ενεργητική ακρόαση είναι ένας τρόπος που βοηθά τους γονείς να αποκωδικοποιούν το
συναίσθημα και να το αντανακλούν πίσω στο παιδί (Αρχοντάκη και Φιλίππου, 2003, σ.31),. Η ακρόαση
αποτελεί μια διαδικασία μείζονος σημασίας για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος, στο οποίο
παρέχεται ο χρόνος και ο χώρος για να εκφράσουν τα παιδιά τις απόψεις, τις ανησυχίες, τα
ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες τους. H ενεργητική ακρόαση είναι μια δεξιότητα επικοινωνίας που
στηρίζεται στην ενσυναίσθηση, στην κατανόηση και αποδοχή του άλλου καθώς και στο σεβασμό της
δυσκολίας που βιώνει. Όταν οι γονείς είναι καλοί ακροατές, τότε και τα παιδιά τους θα γίνουν καλοί
ακροατές. Το παιδί το οποίο νιώθει την ευχαρίστηση ότι οι γονείς του το ακούνε, γίνεται κι εκείνο πιο
πρόθυμο, να ακούσει τις απόψεις και τις ιδέες των γονέων του. H ενεργητική ακρόαση ενθαρρύνει το
παιδί να γίνει περισσότερο αυτο-κατευθυνόμενο, δηλαδή να σκέφτεται, να κάνει διάγνωση για το
πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να βρίσκει δικές του λύσεις (Gordon, 2009, σ. 67.).
Ενθάρρυνση
Η ενθάρρυνση ως μέθοδος διαπαιδαγώγησης του παιδιού αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του παιδιού. Η μη ενθάρρυνση των παιδιών έχει
ως συνέπεια την ανάπτυξη μη επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς όπου τα παιδιά τα οποία δεν
ενθαρρύνονται συνήθως φέρονται άσχημα και έχουν χαμηλή αυτοεικόνα. Όταν το παιδί ενθαρρύνεται,
μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, γίνεται ένα αισιόδοξο άτομο με υψηλή αυτοεκτίμηση
και αυτοπεποίθηση. Η ενθάρρυνση είναι η συστηματική στήριξη του παιδιού, λεκτική ή μη, με συνεχείς
και στοχευμένες προτροπές για την προσπάθεια που καταβάλλει το παιδί και για τα επιτεύγματα του.
Οι προτροπές δίνουν στο παιδί το μήνυμα ότι ο γονιός αναγνωρίζει και εκτιμά τις προσπάθειες που
κάνει το παιδί, ενισχύοντας έτσι την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμησή του. Σύμφωνα με τη Δήμου
(2009), η ενθάρρυνση βοηθάει το παιδί να είναι θαρραλέο, υπεύθυνο και εργατικό. Οι γονείς οι οποίοι
ενθαρρύνουν το παιδί τους, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες του, έχουν εμπιστοσύνη
και σέβονται τις ικανότητες του παιδιού αυτή η συμπεριφορά έχει επίδραση στην πρόοδο και στην
πορεία του παιδιού.
Αναγνώριση και Θετική ενίσχυση
Η θετική ενίσχυση βασίζεται στην αρχή της μάθησης. Όταν μια πράξη ακολουθείται από ένα
θετικό ερέθισμα, τότε τείνουμε να την επαναλαμβάνουμε. Συναποφασίζουμε με το παιδί ένα σύστημα
κανόνων συμπεριφοράς, σύμφωνα με το οποίο αν το παιδί κάνει μια επιθυμητή συμπεριφορά, θα λάβει
μια συγκεκριμένη ανταμοιβή, είτε υλική είτε μη υλική. Σύμφωνα με τους Kelleher et al., (2008, pp.
811-818), Smith και Mosby, (2003, pp. 369-381) και Durrant (2008, pp 55-66), η αναγνώριση των
παιδιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαπαιδαγώγηση και τη πειθαρχία τους. Οι γονείς
πρέπει να ενδιαφέρονται για τις απόψεις των παιδιών, να τα σέβονται, να τα ενθαρρύνουν, να τα
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επαινούν και να είναι ενεργοί ακροατές στις ανησυχίες τους, έτσι θα συμβάλλουν στην εκμάθηση της
πειθαρχίας, της οριοθέτησης και των κανόνων που θεσπίζουν οι γονείς.
Οριοθέτηση της συμπεριφοράς
Σύμφωνα με Δήμου (2009), τα παιδιά για να έχουν υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη χρειάζονται
αγάπη, στοργή, αποδοχή καθώς οριοθέτηση και κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια. Οι
κανόνες βοηθούν το παιδί να αναπτύξει θετική και υγιή συμπεριφορά τόσο με την οικογένεια του όσο
και με τις σχέσεις που αναπτύσσει με το εξωτερικό του περιβάλλον (σχολείο, συμμαθητές), σε αντίθετη
περίπτωση όπου οι γονείς δεν θέτουν κανόνες ή δεν είναι συνεπείς και σταθεροί με τους κανόνες
κλονίζεται η λειτουργία της οικογένειας και το παιδί νιώθει ανασφάλεια και συχνά παρουσιάζει
παραβατική συμπεριφορά. Τα όρια αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας οικογένειας
επιτελούν τον ρόλο τους, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους. Τα όρια είναι οι
κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την οικογένεια σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας και συμπεριφοράς
μεταξύ των μελών της (Παπαδιώτου, 2000, σ.100). Τα όρια καθορίζουν το βαθμό αυτονομίας και
ανεξαρτησίας των μελών όσο και τη συναισθηματική τους σχέση. Σύμφωνα με τη δομική θεωρία, για
να λειτουργεί σωστά η οικογένεια, πρέπει να έχει δομή και οργάνωση. Βασική θέση της δομικής
συστημικής προσέγγισης είναι, τα μέλη της οικογένειας, να έχουν ξεκάθαρους ρόλους και να τους
τηρούν. Τα προβλήματα προκύπτουν όταν υπάρχει σύγχυση στους ρόλους που έχουν να επιτελέσουν
τα υποσυστήματα της οικογένειας. Όταν το παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται σε ένα υγιές περιβάλλον
με σαφή και σταθερά όρια στη συμπεριφορά του, έχει καλή σχολική επίδοση, καλές κοινωνικές
δεξιότητες, είναι υπεύθυνο, προστατεύει τον εαυτό του, διεκδικεί τα δικαιώματα ενώ γνωρίζει και τις
υποχρεώσεις του, είναι ικανό να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει την ικανότητα να
εκφράσει τα συναισθήματα του, έχει θετική αυτοεικόνα, έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Ο γονέας προσπαθώντας να οριοθετήσει το παιδί πρέπει να του εξηγήσει τους λόγους που δεν μπορεί
να ικανοποιήσει μια ανάγκη του τη δεδομένη στιγμή. Μέσω της οριοθέτησης της συμπεριφοράς του
παιδιού από τους γονείς, το παιδί μαθαίνει ότι δεν είναι αποδεκτή η αρνητική του συμπεριφορά και
βρίσκει εναλλακτικό τρόπο να διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναισθήματα και να επιλύνει με υγιή
τρόπο τις συγκρούσεις και τα προβλήματα του (Κίκιλα και Κουτελέκο, 2012, σσ.37-50).
Ενδυνάμωση & Επιβράβευση σωστής συμπεριφοράς
Οι γονείς πρέπει να παρέχουν το πλαίσιο και να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του παιδιού σε
όλα τα αναπτυξιακά στάδια της ζωής τους. Η ενδυνάμωση του παιδιού από τους γονείς επιτυγχάνεται
μέσω του σεβασμού, της ανάλογης προσοχής και φροντίδας και συμβάλει τόσο στη ψυχοκοινωνική
ωρίμανση του παιδιού όσο και στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του. Η επιβράβευση των παιδιών
είναι κίνητρο για το παιδί ώστε να υιοθετήσει και να διατηρήσει θετικές μορφές συμπεριφοράς, πράγμα
που βοηθάει στη δημιουργία πιο στενών και υγιών σχέσεων τόσο μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον
όσο και με τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού (Κίκιλα και Κουτελέκο, 2012, σσ.37-50).
Προγράμματα Εκπαίδευσης Γονέων στην Κύπρο
Όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Κύπρο, η πολιτική που έχει αναπτυχθεί για
την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των παιδιών, υποστηρίζει την πρωταρχική σημασία που έχει
η οικογένεια και προωθεί τον θεσμό στήριξης για γονείς, με στόχο την ασφαλή και υγιή ανάπτυξη της
σχέσης γονέων και παιδιού.
Σχολές Γονέων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, προσφέρει σεμινάρια για γονείς τα οποία
διεκπεραιώνονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και από εξωτερικούς συνεργάτες.
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Οι ενημερωτικές διαλέξεις αφορούν συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επιλέγει η σχολική ομάδα μέσα από
θεματικές περιοχές που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σκοπός των ενημερωτικών διαλέξεων
είναι μια γενική ενημέρωση πάνω στο θέμα και περιλαμβάνει σύντομες πρακτικές εισηγήσεις που
μπορούν να εφαρμόσουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Απευθύνονται σε όλους τους γονείς μιας σχολικής
μονάδας και γίνονται σε χρόνο απογευματινό ή βραδινό. Ακόμη διεξάγονται βιωματικά εργαστήρια για
συγκεκριμένα θέματα και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες συναποφασίζονται με
λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τη διεύθυνση του σχολείου και τον σύνδεσμο γονέων.
Απευθύνονται σε ομάδες γονέων αλλά και σε ομάδες γονιών και παιδιών. Διεξάγονται από λειτουργούς
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εξωτερικούς συνεργάτες (www.pi.ac.cy ανακτήθηκε 05 Αυγούστου
2019)
Παγκύπρια Σχολή Γονέων
Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων δραστηριοποιείται από το 1968 σε θέματα επιμόρφωσης των
γονέων σχετικά με την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είναι ένας εθελοντικός,
κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μέλη τις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες
Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, τις Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, τους Συνδέσμους Επιθεωρητών όλων
των βαθμίδων Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα άτομα τα οποία
εκπροσωπούν τους πιο πάνω θεσμούς και στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους εθελοντικά (www.scholigoneon.org.cy ανακτήθηκε 05 Αυγούστου 2019).
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παιδιά και στις
οικογένειες τους. Σκοπός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΤΑΣΗ είναι η παροχή στήριξης και
συμβουλευτικής μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε νεαρά άτομα, ζευγάρια και οικογένειες
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή τους. Απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους και νεαρά άτομα που
θέλουν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ανησυχίες εμπιστευτικά με κάποιο εξειδικευμένο
Σύμβουλο. Επιπρόσθετα, απευθύνονται σε ζευγάρια και γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις
σχέσεις ή/και στις οικογένειές τους, όπως βία στην οικογένεια, προβλήματα για θέματα εξαρτήσεων,
αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά (https://onek.org.cy ανακτήθηκε 05 Αυγούστου 2019)
Η παρούσα μελέτη
Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία ομάδων εκπαίδευσης γονέων με σκοπό την
ενίσχυση, στήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου μέσω βιωματικών εργαστηρίων. Μέσα από το
ομαδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων δόθηκε έμφαση στην κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων,
ικανοτήτων σε θέματα επικοινωνίας, στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές,
κοινωνικές ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους, στη ψυχοκοινωνική στήριξη και
ενδυνάμωση της οικογένειας, στη συναισθηματική αποφόρτιση, στο χειρισμό επίλυσης συγκρούσεων,
στην οριοθέτηση παιδιών, στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των γονέων προς το παιδί τους και
στην αποδοχή χωρίς όρια του παιδιού. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε γονείς οι οποίοι είχαν παιδιά
ηλικίας 6-12 ετών.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια Διαδραστική εφαρμογή (application) με τη μορφή παιχνιδιού
σε πλατφόρμα Android για επιμόρφωση των γονέων. Η εφαρμογή έχει ονομασία «Parenting Game»,
είναι εύχρηστη, διατίθεται δωρεάν στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα προς τους γονείς μέσω του
Google Play Store και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets. Η εφαρμογή
είναι βασισμένη σε θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας και της Ψυχολογίας. Μέσω του
παιχνιδιού επιτυγχάνεται η επιμόρφωση των γονέων για την αναπτυξιακή και εξελικτική πορεία του
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παιδιού, η επίδραση του γονεϊκού ρόλου στα παιδιά, θεσμοί κοινωνικοποίησης παιδιού, όρια, πρακτικές
συμβουλές, πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών εξάρτησης. Η εφαρμογή προσφέρεται για όλους
τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους για το γονεϊκό
τους ρόλο.
Μεθοδολογία
Πρόγραµµα εκπαίδευσης γονέων
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων είχε τη μορφή εργαστηρίων βιωματικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης γονέων µε σκοπό την εκπαίδευση των γονέων σε θέµατα
της καθηµερινότητας τα οποία απασχολούν τους γονείς µε παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας
(Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου, 2008, σ.21).
Σύμφωνα με τους Αρχοντάκη και Φιλίππου (2003, σσ.75-77), σκοπός της βιωματικής
εκπαίδευσης/μάθησης είναι ότι κάθε άσκηση μπορεί να κινητοποιήσει διαφορετικά το άτομο σε
σωματικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη μέσα από την
ενεργητική συμμετοχή των μελών. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εκφραστούν και να
αλληλεπιδράσουν καλύτερα με τους υπόλοιπους. Μέσα από μία βιωματική άσκηση με τη μορφή
παιχνιδιού, το άτομο δεν εκτίθεται αφηγούμενο μία δική του προσωπική εμπειρία, αλλά αναλαμβάνει
κάποιο ρόλο, όπου μέσα από αυτό το ρόλο επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του δίνονται,
υιοθετώντας εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και νέες συμπεριφορές. Μέσα από τις βιωματικές
ασκήσεις το άτομο μπορεί να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του, καθώς τα άτομα
έρχονται σε επαφή με τον εαυτό τους και τα βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις τους. Οι βιωματικές
ασκήσεις συνδέουν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους ως αποτελέσματα, τα μέλη να μαθαίνουν γρήγορα
και ευχάριστα νέες κοινωνικές δεξιότητες
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων, περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες
με επιστημονικό υπόβαθρο με σκοπό αφενός να εμπλουτίσουν οι γονείς τις γνώσεις τους σχετικά με
γονεϊκές πρακτικές διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιούν, αφετέρου να κατανοήσουν οι γονείς τι είναι
αυτό που τους προσφέρει η βιωματική εκπαίδευση σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο. Το
πρόγραμμα ενσωματώνει διάφορα είδη βιωματικών ασκήσεων όπως
«καταιγισμός ιδεών» όπου
τα μέλη μπορούν να εκφράζονται αυθόρμητα και να προτείνουν όσες περισσότερες ιδέες μπορούν σε
μία ερώτηση που τους θέτει ο εκπαιδευτής,
«Ομάδες εργασίας» τα μέλη χωρίζονται σε μικρές
ομάδες για να κάνουν μία άσκηση ή μία συζήτηση σε ομαδικό επίπεδο. Τα μέλη έρχονται το ένα πιο
κοντά στο άλλο, με σκοπό να μπορούν να συνεργαστούν και να μοιραστούν πληροφορίες στη διάρκεια
των συναντήσεων. Επίσης, συνεργάζονται και ακούει ο ένας την άποψη του άλλου για θέματα
επικοινωνίας, συγκρούσεων, συνεργασίας. Στην μελέτη περίπτωσης, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα
πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα. Ο σκοπός της τεχνικής αυτής είναι να αναλυθεί διεξοδικά το
παράδειγμα που δίνεται και να συζητηθούν οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης στα θέματα που
αναδύονται από αυτό. Στο τέλος, γίνεται συζήτηση αν τα μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες και
διεξάγονται τα συμπεράσματα. «Παιχνίδι ρόλων»: ο εκπαιδευτής παρουσιάζει μία πραγματική ή
υποθετική κατάσταση στην ομάδα και τα μέλη καλούνται να υποδυθούν ρόλους. Σκοπός του παιχνιδιού
ρόλων είναι να μπορέσουν τα μέλη μίας ομάδας, μέσα από τους ρόλους που υποδύονται, να
κατανοήσουν καλύτερα μία κατάσταση, τις αντιδράσεις τους, τα συναισθήματα τα δικά τους και των
άλλων. Τα παιχνίδια ρόλων είναι πολύ βοηθητικά για την επίλυση συγκρούσεων και δυσκολιών στην
επικοινωνία, την αλλαγή των στάσεων και την τροποποίηση μιας συμπεριφοράς (άσκηση γονείς
καλούνται να είναι παιδιά) (Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου, 2008, σ.115). «Ζωγραφική»: Ο
σύμβουλος/συντονιστής ζητάει από τα μέλη να ζωγραφίσουν ατομικά ή σε μικρές ομάδες εργασίας
(μία κατάσταση, ένα συναίσθημα, ένα πορτραίτο) και να το παρουσιάσουν στην ευρύτερη ομάδα στην
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ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση, γίνεται παρουσίαση της διαδικασίας και των δυσκολιών που
συνάντησαν τα μέλη.
Στάδια Ομάδων
Στο πρώτο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώθηκε η κάθε ομάδα, ο συντονιστής εξηγεί τον τρόπο
λειτουργίας της, τους κανόνες και το βιωματικό χαρακτήρα της. Επίσης, προτείνονται συγκεκριμένες
ασκήσεις για να μπορέσουν να γνωριστούν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους και να νιώσουν οικεία. Στο
δεύτερο στάδιο, στόχος του συντονιστή είναι η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και αποδοχής μεταξύ των
μελών, αλλά και η ενεργητική ακρόαση και ο ανοιχτός διάλογος για να μπορούν να βλέπουν όλοι μαζί
τι συμβαίνει και να προχωράνε. Στο τρίτο στάδιο, το οποίο είναι το τελευταίο, η κάθε ομάδα προχωρεί
προς το κλείσιμο της και έτσι ολοκληρώνεται η ομαδική διαδικασία. Ο συντονιστής βοηθάει να
«κλείσουν» τα θέματα που αναδύθηκαν στην πορεία. Ακόμη, ο συντονιστής συμμετέχει σε όλη τη
διαδικασία, εκφράζοντας με αυθεντικότητα τα συναισθήματα του για το τέλος και τη πορεία της ομάδας
(Αρχοντάκη και Φιλίππου, 2003, σσ.73-74).
Φάσεις εκπαίδευσης ομάδων γονέων:
Κάθε συνάντηση δομείται από τρείς φάσεις την εισαγωγική, τη φάση της ανάπτυξης και τη
φάση του κλεισίματος. Ο συντονιστής στην εισαγωγική φάση διευκολύνει τους συμμετέχοντες με
διάφορες δραστηριότητες να επικεντρωθούν στον εαυτό τους, να «ανοιχτούν», να επικοινωνήσουν με
άλλους και να εκφράσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση της
ανάπτυξης όπου τα άτομα εμβαθύνουν σε θέματα που τα απασχολούν, συνειδητοποιούν τις αξίες και
τις στάσεις της ζωής τους και μοιράζονται εμπειρίες με άλλους ανθρώπους. Η φάση του κλεισίματος
είναι σημαντική γιατί ο καθένας μπορεί να μιλήσει για κάτι που ανακάλυψε για τον εαυτό του, για
συναισθήματα του ή απλά να μοιραστεί κάτι με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για τη συνάντηση
(Αρχοντάκη και Φιλίππου, 2003, σς.73-74).
Θεματολογία συναντήσεων
Το πρόγραµµα εκπαίδευσης γονέων ολοκληρωνόταν σε 8 δίωρες συναντήσεις. Ήταν δομημένο
και οι συναντήσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέµατα: 1η συνάντηση: Γνωριμία, Συμβόλαιο τρόπος
λειτουργίας της ομάδας, κανόνες της ομάδας καταγραφή των αναγκών των γονέων, προσδοκίες από
την εκπαίδευση. 2η συνάντηση: Χαρακτηριστικά και ανάγκες της νηπιακής, σχολικής και εφηβικής
ηλικίας. Τα χαρακτηριστικά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Η σωματική, βιολογική,
γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι ανάγκες σε κάθε ηλικιακή ομάδα του
παιδιού. 3η συνάντηση: Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Στόχος της συνάντησης ήταν να
αντιληφθούν οι γονείς ότι η επικοινωνία είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη σχέση
που δημιουργούμε με τα παιδιά μας. Να γνωρίσουν και να αντιληφθούν τι είναι η παθητική και η
ενεργητική ακρόαση και ποια η χρησιμότητα τους. Εμπόδια στην επικοινωνία, Βασικές δεξιότητες που
διευκολύνουν την επικοινωνία. 4η συνάντηση: Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης / Αυτοεκτίμησης. Στόχος
είναι οι γονείς να αντιληφθούν την επιρροή που έχουν οι ίδιοι στην αυτοεκτίμηση του παιδιού τους. Οι
τρόποι που επιτυγχάνουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας. 5η συνάντηση: Έκφραση /
Εξωτερίκευση Συναισθημάτων. Στόχος είναι να αναδείξουμε τη σημαντικότητα των συναισθημάτων
και το ρόλο που παίζουν στη ζωή μας. Σημαντικό είναι η έκφραση και η επίδραση των συναισθημάτων
τόσο στην πατρική όσο και στην σημερινή μας οικογένεια. Διαχείριση συναισθημάτων όπως θυμός,
άγχος, λύπη. 6η συνάντηση: Οριοθέτηση συμπεριφοράς παιδιών. Θέσπιση ορίων. Η ανάγκη των
παιδιών για οριοθέτηση. Τα στυλ διαπαιδαγώγησης του γονέα στην οριοθέτηση των παιδιών.
Πειθαρχία ή οριοθέτηση στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σαφή και λογικά όρια. 7η συνάντηση:
Συγκρούσεις/Επίλυση και Χειρισμός Συγκρούσεων. Διαχείριση αρνητικής συµπεριφορά του παιδιού.
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Τρόποι αλλαγής της αρνητικής συµπεριφοράς. Τιμωρία, ενίσχυση, αμοιβή, γενίκευση, απόσβεση. 8η
συνάντηση: Κλείσιμο συναντήσεων. Ανακεφαλαίωση. Συζήτηση. Αξιολόγηση του προγράμματος.
Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματολογίας βασίστηκε σε θέµατα όπως τα χαρακτηριστικά της
ανάπτυξης του παιδιού, η επικοινωνία, η αυτοεκτίμηση, τα προβλήµατα συµπεριφοράς του παιδιού και
τα συναισθήματα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και εκπαίδευσης σε πολλά προγράµµατα
εκπαίδευσης γονέων που εφαρµόζονται διεθνώς (Kaminski et al, 2008, pp. 567-589). Επίσης, οι πάνω
θεματικές αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους γονείς μέσω διαλέξεων
και εργαστηρίων που πραγματοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής
Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να βοηθήσει τους γονείς να
βελτιώσουν την επικοινωνία µε τα παιδιά τους µέσω της εκπαίδευσης τους, με µη βίαιους τρόπους
αντιμετώπισης της αρνητικής συµπεριφοράς των παιδιών τους, με τεχνικές προαγωγής των κοινωνικών
και συναισθηματικών δεξιοτήτων και τεχνικές επίλυσης προβλήματος (Kaminski et al, 2008, pp. 567589).
Αποτελέσματα προγράμματος
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων είναι το εργαλείο εκείνο που βοηθαει τους γονείς να
βελτιώσουν τις γονεϊκές τους δεξιότητες για να μπορούν να προάγουν και να στηρίξουν τη φυσική,
συναισθηματική, κοινωνική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών τους. Επίσης, στηρίζει τους γονείς
να μεγαλώσουν παιδιά ώστε να γίνουν υπεύθυνα και κοινωνικοσυναισθηματικά προσαρμοσμένοι
ενήλικες. Ενισχύει τον γονέα να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα παιδιά του, να
τους μεταδίδει αρχές και αξίες, να στηρίζει τις κοινωνικές τους ανάγκες, να θέτει όρια, να ενθαρρύνει
τη γνωστική τους ανάπτυξη και να είναι συνεπής σε αυτά που λέει.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων «Support» όπως και πολλά προγράμματα εκπαιδεύουν
τους γονείς να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα τη συμπεριφορά των παιδιών τους, να επιλύσουν
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να οικοδομήσουν υγιείς σχέσεις με τα παιδιά τους. Επίσης, το
πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των γονιών σε θέματα επικοινωνίας με τα παιδιά τους, σε
μεθόδους οριοθέτησης της συμπεριφοράς των παιδιών, στην ενεργητική ακρόαση, καθώς και στην
κατανόηση της επίδρασης των γονεϊκών πρακτικών στη συμπεριφορά του παιδιού. Οι γονείς
εκπαιδεύτηκαν σε πρακτικές δεξιότητες και για να επαναπροσδιορίσουν τις προσδοκίες που έχουν από
τα παιδιά τους καθώς και τις ανάγκες τους πέρα από τον γονεϊκό τους ρόλο.
Οι γονείς οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα και συμμετείχαν στην εκπαίδευση
αξιολόγησαν το πρόγραµµα εκπαίδευσης γονέων συµπληρώνοντας στην τελευταία συνάντηση
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος. Απαντώντας στις ερωτήσεις οι γονείς αξιολόγησαν
τη δομή, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτή, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν και οι
απόψεις και προσδοκίες τους για το συγκεκριμένο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο
περιλάμβανε τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων των γονέων, 6 ερωτήσεις, οι οποίες αξιολόγησαν
τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1= Πολύ Καλή, 2= Καλή, 3=
Μέτρια, 4=Μη Ικανοποιητική, 5=Ανεπαρκής), 12 ερωτήσεις οι οποίες αξιολόγησαν συνολικά την
εκπαίδευση (περιεχόμενο, δομή, θεματολογία, χρησιμότητα και βοηθητικό προς τους ίδιους κλπ) και
βαθμολογούνται σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1= Συμφωνώ απόλυτα, 2=Συμφωνώ, 3=ούτε
συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Διαφωνώ, 5=Διαφωνώ απόλυτα) και 1 ερώτηση στην οποία καλούνται οι
γονείς να βάλουν σε προτεραιότητα τις θεματικές των συναντήσεων σύμφωνα με τι είναι αυτό που
αποκόμισαν από την εκπαίδευση. Ο κάθε γονέας, απαντάει τις ερωτήσεις καταγράφοντας την
προσωπική του άποψη και εκφράζοντας την άποψή του σχετικά µε το πόσο ικανοποιημένος είναι από
την εκπαίδευση ή κατά πόσο πιστεύει ότι βοηθήθηκε.
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Διαπιστώθηκε ότι οι γονείς αξιολόγησαν ότι ο εκπαιδευτής/τρια είχε πολύ καλή προετοιμασία
και οργάνωση για τις συναντήσεις, πολύ καλή γνώση του θέματος της κάθε συνάντησης, ενώ έκριναν
ότι έλυσε πολύ ικανοποιητικά τις απορίες τους, έδωσε ενθάρρυνση για συζήτηση, τους μετέδωσε
γνώσεις και γενικά ήταν πολύ βοηθητικός/ή στα εργαστήρια. Αναφορικά με την αξιολόγηση του
πειραματικού προγράμματος εκπαίδευσης στο οποίο συμμετείχαν, διαπιστώνεται ότι οι γονείς
συμφώνησαν απόλυτα ότι το πρόγραμμα είχε ξεκάθαρους στόχους, τους οποίους κάλυψε επαρκώς, ότι
οι βιωματικές ασκήσεις ήταν αποτελεσματικές και ότι το εκπαιδευτικό υλικό που τους προσφέρθηκε
ήταν επαρκές. Δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι από τον χώρο διεξαγωγής των συναντήσεων όπως
και από τη διάρκεια των συναντήσεων. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται ότι το
πρόγραμμα κάλυψε απόλυτα τις προσδοκίες των γονέων, ενώ τα εργαστήρια αξιολογήθηκαν ως πολύ
χρήσιμα για το γονεϊκό τους ρόλο. Οι γονείς θεώρησαν εξάλλου, ότι οι σημειώσεις που τους δόθηκαν
ήταν πολύ χρήσιμες, κι ότι αποκόμισαν νέες ιδέες, εμπειρίες και γνώσεις από το πρόγραμμα, ιδιαίτερα
γνώσεις για να διαχειρίζονται καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων
φαίνεται ότι γενικά αξιολόγησαν το πρόγραμμα ως πολύ χρήσιμο και θα το πρότειναν και σε άλλους
γονείς. Τέλος, παρουσιάζονται οι δηλώσεις των γονέων σε σχέση με την αξιολόγηση των πιο χρήσιμων
στοιχείων που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αλλά και των ενοτήτων που
συμπεριλήφθησαν σε αυτό. Διαπιστώνεται ότι οι γονείς είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από όλες τις
θεματικές ενότητες. Η σειρά προτεραιότητας των ενοτήτων όπως αξιολογήθηκε από τους γονείς είναι
η ακόλουθη: «Ουσιαστική Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια», «Οριοθέτηση συμπεριφοράς
παιδιών», «Βιωματικές ασκήσεις» και συζήτηση με το συντονιστή και τους γονείς της ομάδας,
«Παιχνίδια ρόλων», «ζωγραφική» και η ομαδικές εργασίες μεταξύ των γονέων, «Επίλυση και
διαχείριση συγκρούσεων», «Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης παιδιού», «Έκφραση και εξωτερίκευση
συναισθημάτων των γονέων και των παιδιών», Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών σε κάθε
ηλικιακή ομάδα. Συνολικά, διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή του πειραματικού προγράμματος
εκπαίδευσης γονέων ήταν αποτελεσματική προς τους γονείς συμμετέχοντες.
Συζήτηση
Από τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων έχει
επιδράσει θετικά στους γονείς συμμετέχοντες, ενισχύοντας τον γονεϊκό τους ρόλο. Παρόμοια
αποτελέσματα σημειώνει η Παππά (2006), ότι η συμμετοχή ενός γονέα στις ομάδες εκπαίδευσης
γονέων, του προσφέρει τη διαφοροποίηση ως προς τη στάση και τη συμπεριφορά προς το παιδί του και
επίσης επιδρά θετικά στη συζυγική σχέση, βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των δύο συντρόφων
(Χουρδάκη, 2000). Τα ευρήματα υποστηρίζονται και από πορίσματα άλλων ερευνών, με θέμα την
εξέταση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων. Οι ερευνητές
διαπιστώνουν ότι η συμμετοχή των γονέων στα προγράμματα συσχετίζεται με αυξημένη ικανοποίηση
από το γονεϊκό ρόλο και τη συζυγική σχέση (Winans και Cooker, 1984, pp. 423-425). Διαπιστώνεται
από τους Dadds, Schwartz και Sanders (1987, p.396) ότι οι γονείς μέσα από τη συμμετοχή τους στις
ομάδες γονέων αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση της σχέσης τους με
το παιδί τους και το σύζυγο τους. Οι Schuhmann et al, (2010, pp.4419-4427) έδειξαν ότι μετά την
εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης σε γονείς, εκείνοι που είχαν παιδιά προσχολικής ηλικίας με
προβλήματα συμπεριφοράς άλλαξαν αποτελεσματικά το στυλ και τη μέθοδο αλληλεπίδρασης με το
παιδί τους με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να δείξουν σημαντικές βελτιώσεις. Μετά τη παρέμβαση,
παρατηρήθηκε ότι οι γονείς είχαν θετικότερες αλληλεπιδράσεις και περισσότερη εμπλοκή με τα παιδιά
τους, τα επαινούσαν περισσότερο ενώ ασκούσαν και λιγότερη κριτική προς αυτά. Ως σημαντική
επίδραση καταγράφηκε η αύξηση στη συμμόρφωση των παιδιών στις υποδείξεις των γονιών τους.
Παρατηρήθηκε, εξάλλου, ότι οι γονείς μετά την εκπαίδευση αισθάνονταν, κατά δική τους ομολογία,
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πιο σίγουροι για την ικανότητα τους να ελέγχουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους και βίωναν λιγότερο
άγχος.
Παρόμοια αποτελέσματα υποστηρίζει η έρευνα των Smagner και Sullivan (2005, pp.431-439),
οι οποίοι εφάρμοσαν πρόγραμμα συμπεριφοριστικής εκπαίδευσης σε γονείς και διαπίστωσαν ότι
υπήρξαν βελτιώσεις στις γονεϊκές δεξιότητες οι οποίες διατηρήθηκαν και μετά τη διεκπεραίωση του
προγράμματος. Οι Bradley et al (2009, pp. 1171-1178), υποστηρίζουν ότι με την υλοποίηση του
προγράμματος «123Magic», το οποίο εφαρμόστηκε σε 67 γονείς παιδιών ηλικίας 6 μηνών μέχρι 10
ετών, διαπιστώθηκε ότι μέσω του προγράμματος οι γονείς είχαν αποβάλει τα άγχος που ένιωθαν για το
γονεϊκό τους ρόλο, είχαν ενδυναμωθεί και ένιωθαν πιο επαρκείς και ικανοποιημένοι από το γονεϊκό
τους ρόλο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Chaffin et al, (2011, pp.84-95) οι γονείς που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα Parent Child Interaction Therapy Model, ανέπτυξαν πιο υγιή στάση και συμπεριφορά
προς τα παιδιά τους, αποφεύγοντας σκληρές και αυταρχικές γονεϊκές πρακτικές, μειώνοντας τον
κίνδυνο της σωματικής κακοποίησης των παιδιών και είχαν βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών
τους. Σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα απέκτησαν
δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, υιοθέτησαν πιο θετική στάση και συμπεριφορά προς τα παιδιά τους,
πράγμα που, σύμφωνα με τους ίδιους, ενίσχυσε τη θετική και μείωσε την αρνητική συμπεριφορά των
παιδιών τους.
Ευρήματα των Bloomfield και Kendall (2012, pp.364-372), Bywater et al (2009, 318-324), τα
οποία συνάδουν με τα δικά μας, είναι ότι οι γονείς οι οποίοι συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης
γονέων, ανέφεραν ότι νιώθουν περισσότερη επάρκεια και ικανοποίηση στο γονεϊκό τους ρόλο,
απέκτησαν δεξιότητες ενσυναίσθησης για τις ανάγκες των παιδιών τους, εφαρμόζουν πιο
αποτελεσματικές γονεϊκές πρακτικές απ’ ότι πριν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, χρησιμοποιούν
περισσότερο το διάλογο και τη συζήτηση, είναι λιγότερο επικριτικοί απέναντι στα παιδιά τους,
μειώθηκε το άγχος που ένιωθαν και ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς τους συνέβαλε στην θετική αλλαγή
της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Σημαντικό εύρημα του McMahon (2006, pp. 1-8), είναι ότι οι
αλλαγές στη συµπεριφορά των γονέων µπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη συµπεριφορά των
παιδιών. Επίσης, σε έρευνα του Κωνσταντινίδη (2011,) σε ελληνικό πληθυσμό γονέων, ο οποίος
εκπαίδευσε 63 γονείς μέσω γνωστικού-συμπεριφορικού προγράμματος εκπαίδευσης γονέων, φάνηκε
ότι οι γονείς με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανέφεραν ότι είχαν μειωθεί τα συναισθήματα που
ένιωθαν όπως κατάθλιψη, άγχος, θυμό, νευρικότητα, ανησυχία. Επίσης, ανέφεραν ότι με τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα βελτίωσαν την ψυχοκοινωνική τους υγεία, είχαν καλύτερη διάθεση και
περισσότερη υπομονή, ένιωθαν πιο επαρκείς και ικανοποιημένοι από το γονεϊκό τους ρόλο και
απέκτησαν πιο αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες με τα παιδιά τους. Οι μητέρες υποστήριξαν
ότι με την αλλαγή της στάσης και της συµπεριφοράς τους, άλλαξε θετικά η συμπεριφορά των παιδιών
τους και μειώθηκαν οι αρνητικές συμπεριφορές τους.
Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι τα ευρήματα ενισχύονται από εκείνα παρόμοιων
ερευνητικών εργασιών. Όλοι συμφωνούν ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων, ενισχύουν τις
γονεϊκές δεξιότητες και προσφέρουν στους γονείς συναισθηματική αποφόρτιση. Η ενδυνάμωση των
γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο βοηθάει στην εφαρμογή των τεχνικών που διδάσκονται στην
εκπαίδευση, πράγμα που ενισχύει την ικανοποίησή τους από το γονεϊκό τους ρόλο, αλλά και την
επάρκειά τους να διαχειριστούν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
Η αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς των γονέων φαίνεται να συνάδει με αλλαγή στη στάση και
συμπεριφορά των παιδιών τους καθώς παρατηρούν ότι τα παιδιά τους αναπτύσσουν περισσότερη
κοινωνική, σχολική και οικογενειακή επάρκεια.
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Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και o συμβουλευτικός
ρόλος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Ν. Ρεθύμνου
Σωτηρία Γαρίνη
Φιλόλογος-Ειδική Εκπαιδευτικός

Νίνα Χαρατσίδου
Ιστορικός

Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (school bullying) ή
αλλιώς θυματοποίηση (victimization) έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια (εξαιτίας)
δεδομένου της αύξησης των περιστατικών που καταγράφηκαν ως δέκτες κάποιας μορφή εκφοβισμού.
Δυστυχώς, οι μορφές εκφοβισμού συνεχώς εξελίσσονται και πολλές φορές γίνονται επικίνδυνες για τα
παιδιά εντός και εκτός του σχολείου, κατάσταση η οποία εμφανίζεται κυρίως στις σύγχρονες κοινωνίες.
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια είναι αποδέκτες κατά
βάση σωματικής βίας, ενώ τα κορίτσια λεκτικής. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι το 10%-15% των
παιδιών έχει δεχτεί κάποια στιγμή στη ζωή του βία, όπου, όμως, το ένα στα δύο παιδιά αποσιωπούν το
περιστατικό . Η αιτία της άσκησης του σχολικού εκφοβισμού προέρχεται από την επιθυμία των παιδιών
να ιεραρχήσουν και να ασκήσουν εξουσία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανάπτυξη αρνητικών
συναισθημάτων, η μειωμένη επίδοσή στις δραστηριότητές τους και φυσικά η άσχημη ψυχολογία τους.
Επίσης, μελέτες έδειξαν ότι το φαινόμενο ενισχύεται από ψυχολογικούς παράγοντες,
εκφοβιστικές, ρατσιστικές συμπεριφορές και από επιβολή σωματικής δύναμης ή αδυναμία,
διακρίνοντας την έντονη εμφάνιση του λεκτικού, σωματικού και ψυχολογικού εκφοβισμού . Για αυτό
το λόγο, σημαντικό ρόλο για την εξάλειψη του σχολικού εκφοβισμού παίζει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος
καλείται να εντοπίσει, να προλάβει και να αντιμετωπίσει με την συμβουλευτική υποστήριξη το
συγκεκριμένο φαινόμενο.
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Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας πιστεύουν ότι δεν είναι έτοιμοι να
αναλάβουν χρέη συμβούλου, διότι δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και από την άλλη
θεωρούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού υπερεκτιμημένο.
Όπως προανέφερα, στην παρούσα έρευνα έλαβα ως δείγμα τους εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου. Ειδικότερα, το δείγμα αποτελείται από 20
εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν στο 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου κατά το
σχολικό έτος 2018-2019.
Τους ρώτησα λοιπόν:
1. Πως αντιμετωπίζουν τα περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο όπου
εργάζονται.
2. Ποιους παράγοντες ενίσχυσης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί μέσω του συμβουλευτικού τους ρόλου;
3. Πως αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμβουλευτικής υποστήριξης
οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού;
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο αναπτύχθηκε ξαφνικά,
αλλά σχετίζεται άμεσα και έχει την βάση του στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών από τις
οικογένειες τους. Έτσι, πραγματοποιούνται συνεχείς καμπάνιες και δημόσιες δράσεις, οι οποίες
προσπαθούν να ενημερώσουν τους γονείς, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την σπουδαιότητα
της κατάστασης. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάμειξη των πληθυσμών και η διαταραχή των
οικογενειακών σχέσεων που λαμβάνει χώρα στην σημερινή κοινωνία, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την
ψυχοσύνθεση των παιδιών προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στη συμπεριφορά τους. Είναι
σημαντικό λοιπόν, να παρακολουθείται το φαινόμενο τακτικά, καθώς οι μεταβολές σε όλες τις πτυχές
της σημερινής κοινωνίας είναι πολυμορφικές και ραγδαίες εξελισσόμενες.
Από τους μελετητές ο πρώτος που ασχολήθηκε και προσπάθησε να ορίσει τον σχολικό
εκφοβισμό ήταν ο Dan Olweus, το 1970, ο οποίος περιέγραψε τον όρο με την λέξη «mobbing» που
σημαίνει «συμμορία» (Olweus, 2009). Ωστόσο, στην αγγλική γλώσσα ο όρος εκφοβισμός αποδίδεται
με τη λέξη «bullying», ο οποίος σημαίνει νταής ή αυτός που απειλεί, όπου και παρέμεινε (Γιαννακούρα,
2011∙ Λιόλιου, 2017). Επιπλέον, ο όρος «σχολικός εκφοβισμός» συνδέεται με τον όρο «θυματοποίηση»
που δηλώνει τον καθ’ επανάληψη εκφοβισμό που υφίσταται ο μαθητής από έναν ή περισσότερους
συμμαθητές του (Λιόλιου, 2017).
Όσο αφορά, τις μορφές του εκφοβισμού διακρίνονται σε άμεσες και σε έμμεσες. Ο άμεσος
εκφοβισμός εκδηλώνεται με σωματικό και λεκτικό τρόπο, όπου οι θύτες έρχονται σε άμεση επαφή με
το θύμα. Ο μεν λεκτικός εκφοβισμός γίνεται με τη χρήση υβριστικών εκφράσεων, πειραγμάτων,
απειλών, ώστε να πληγώσουν τους μαθητές (θύματα), ο δε σωματικός εκφοβισμός γίνεται με την
άσκηση βίας (π.χ. χτυπήματα και σπρωξίματα). Αντίθετα, σύμφωνα με τον Κουστουράκη (2016), ο
έμμεσος εκφοβισμός αναγνωρίζεται πιο δύσκολα από τον άμεσο. Αυτό οφείλεται, διότι ο έμμεσος
εκφοβισμός είναι περισσότερο υπαινικτικός και γίνεται μέσω τρίτων προσώπων. Μπορεί να εκδηλωθεί
μέσω του κοινωνικού και ηλεκτρονικού τρόπου.
•
Ο πρώτος σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης του σχολικό εκφοβισμού είναι η
οικογένεια, καθώς επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού από την ημέρα που γεννιέται και έτσι
υπάρχει το ενδεχόμενο, με βάση τα βιώματα το παιδί να διαπράξει κάποια στιγμή εκφοβισμό στο
σχολείο.
•
Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με το ίδιο το άτομο. Δηλαδή, παίζει σημαντικό
ρόλο η διαμόρφωση του χαρακτήρα, η ιδιοσυγκρασία του ατόμου και οι εσωτερικοί μηχανισμοί, όπου
μέσα από αυτά θα πρέπει να διαχειριστεί μόνος του τα προβλήματα και τις όποιες δυσκολίες κληθεί να
αντιμετωπίσει. Για αυτό το λόγο, το άτομο μπορεί να οδηγηθεί στην χρήση τον εκφοβισμού, εξαιτίας
της μειωμένης ενσυναίσθησης, της χαμηλής επίδοσης και προσαρμογής στο σχολείο.
•
Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με τον σχολικό περιβάλλον και αυτό μπορεί να
οφείλεται στα στερεότυπα που υπάρχουν στα σχολεία και πιο συγκεκριμένα ως προς το φύλο. Δηλαδή,
οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τους μαθητές/τριες με αποτέλεσμα να
προάγουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές σχετικά με την επίδοση τους.
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Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ στις τρεις κατηγορίες ατόμων που εμπλέκονται στον σχολικό
εκφοβισμό:
1.
Ο πρώτος που εμπλέκεται είναι ο θύτης, ο οποίος έχει σωματική δύναμη και προσπαθεί να
επιβληθεί απέναντι στους άλλους .
2.
Ο δεύτερος εμπλεκόμενος είναι το θύμα, το οποίο διακρίνεται σε παθητικό και επιθετικό. Το
επιθετικό θύμα παρουσιάζει διαταραχές στη συμπεριφορά και στο συναίσθημα, ενώ το παθητικό θύμα
είναι ντροπαλό και χωρίς αυτοεκτίμηση.
3.
Τέλος, η τελευταία αλλά ίσως και ουσιώδης κατηγορία είναι οι παρατηρητές, οι οποίοι
συνήθως παρατηρούν κάποιο περιστατικό εκφοβισμού και δεν συμμετέχουν .
Αξίζει ν’ αναφερθούμε στο ρόλο της Συμβουλευτικής στο Σχολείο, καθώς και στους τρόπους
αντιμετώπισης των μαθητών.
Στόχος της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση, είναι ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει ρόλο
συμβούλου. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τον διάλογο ως εργαλείο του για να επιλύσει μαζί με τους
μαθητές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν .Για αυτό το λόγο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει
υπομονή και κατανόηση. Επιπλέον θα πρέπει ιδανικά να μην μεταλαμπαδεύει μόνο στείρα γνώση στους
μαθητές, αλλά να τους δίνει τη δυνατότητα να σκέφτονται και να καλλιεργούν αξίες, ώστε να
διαμορφώσουν ένα σωστό χαρακτήρα με αίσθημα ατομικής δύναμης και ευθύνης, που θα τους
συντροφεύει όταν βγουν στην κοινωνία ενηλίκων. Έτσι, ο εκπαιδευτικός- σύμβουλος θα πρέπει να
κατέχει τρεις σημαντικούς ρόλους. Ο πρώτος ρόλος είναι ο προληπτικός, με τον οποίο, είναι σε θέση
να προβλέψει ή να προλάβει κάποιες σοβαρές καταστάσεις που θα συμβούν στο μέλλον. Ο δεύτερος
ρόλος είναι ο εκπαιδευτικός, με τον οποίο ο μαθητής με παρότρυνση του εκπαιδευτικού κατανοεί και
αντιλαμβάνεται τις ικανότητες του και τροποποιεί κάποια κακή συμπεριφορά με τη βοήθεια του. Ο
τρίτος ρόλος είναι ο θεραπευτικός, με τον οποίο ο εκπαιδευτικός βοηθάει τον μαθητή να ξεπεράσει
μία κατάσταση που βιώνει
Μέσα από έρευνες, αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις,
εκπαιδευτικού και μαθητή καθώς έτσι δίνεται η δυνατότητα και η ώθηση στον μαθητή να μιλήσει με
ειλικρίνεια, χωρίς να φοβάται ότι θα εκτεθεί, αφού θα υπάρχει εχεμύθεια, κατανόηση και σεβασμός ως
προς το πρόβλημα του . Με αυτό τον τρόπο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή επιφέρει θετικά αποτελέσματα ως προς την επίδοση στο
σχολείο και την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων
Εκτός από τους τρεις βασικούς ρόλους ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει και άλλα
χαρακτηριστικά της συμβουλευτικής . Συγκεκριμένα η Βότση (2018:57-58) αναφέρει έξι
χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής:
Α) Η ενσυναίσθητη κατανόηση η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να
κατανοήσει τον τρόπο που σκέφτεται και βλέπει τον κόσμο ο μαθητής. Δηλαδή, μέσω της
ενσυναίσθησης δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να γνωρίσει τα συναισθήματα του (γνωστικό
επίπεδο), να έχει συναισθηματική επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό (συναισθηματικό επίπεδο) και να
βρει τον τρόπο που θέλει να επικοινωνήσει τα μηνύματα του (επικοινωνιακό επίπεδο).
Β) Η γνησιότητα, η οποία αναφέρεται στην ειλικρίνεια του εκπαιδευτικού.
Γ) Η αυτοαποκάλυψη, η οποία αναφέρεται στην αποκάλυψη διαφόρων πτυχών της
προσωπικότητας του εκπαιδευτικού με σκοπό τη σύνδεση με τον μαθητή.
Δ) Η θετική στάση και η αποδοχή, οι οποίες αναφέρονται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού
να αποδέχεται τις ικανότητες και την προσωπικότητα των μαθητών παραμερίζοντας τις δικές του
αξιώσεις.
Ε) Ο σεβασμός με τον οποίο ο εκπαιδευτικός δείχνει ότι δέχεται και αποδέχεται τους μαθητές
ως ξεχωριστές οντότητες.
Στ) Η ευκρίνεια, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα του εκπαιδευτικού, όπου ο ίδιος κάνει
αναφορά στα συναισθήματα και στις εμπειρίες των μαθητών.
Η συμβουλευτική παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ενίσχυση της μάθησης, αλλά και στην
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή, το σχολείο θα πρέπει να προσαρμόζεται στις
ανάγκες του κάθε μαθητή. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα εξελίσσονται σε προσωπικό και
κοινωνικό επίπεδο αλλά και θα υπάρχει και μία ψυχική ισορροπία. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
από τους Cooper et al. το 2005 στη Σκωτία σε διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
διαπιστώθηκε μέσα από τα αποτελέσματα, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν θετική στάση ως
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προς τη χρήση της Συμβουλευτικής, ενώ υπήρχε μία μικρή μειονότητα εκπαιδευτικών, οι οποίοι τη
θεώρησαν ως μη αναγκαία και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι οι μαθητές ενδέχεται να
καταχραστούν την παροχή συμβουλών.
Ένας, ακόμη, τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού είναι η συζήτηση
που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν ποια είναι τα δικαιώματά
τους, να ενημερωθούν για τους κανόνες συμπεριφοράς, αλλά και ποιες στρατηγικές θα
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κάποιου περιστατικού.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις τέχνες, τη μουσική, το θέατρο ή και τα αθλήματα
για να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση στο μαθητή, ώστε να κατανοήσει τα συναισθήματα του .Για
παράδειγμα, κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Broh, το 2002, διαπιστώθηκε ότι οι
μαθητές που ασχολήθηκαν με τη μουσική, είχαν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις (επικοινωνία) τόσο
με τους γονείς, όσο και με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι μαθητές να έχουν
καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυξημένα κίνητρα. Αντίθετα, σε
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Αυστρία και Γερμανία σε 625 εκπαιδευτικούς από τους Burger, et
al., 2015, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούνε με ποσοστό 82% παρεμβάσεις που
σχετίζονται με την άσκηση εξουσίας και με την επιβολή του ελέγχου, ενώ σε μικρότερο βαθμό
χρησιμοποιούνε τη συνεργασία με τους θύτες και την εμπλοκή άλλων εκπαιδευτικών.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο,
το οποίο χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου.
Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έλαβε υπόψη του, τον ερευνητικό σκοπό και τα
ερευνητικά ερωτήματα, ώστε να διερευνηθούν οι τρόποι αντιμετώπισης των περιστατικών του
σχολικού εκφοβισμού, οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην πράξη και κάποια από τα χαρακτηριστικά
της Συμβουλευτικής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί.
Επιπλέον, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν σύντομες, απλές και σαφείς, ώστε να
αυξηθεί αφ’ ενός η ακρίβεια στη συλλογή των πληροφοριών και αφετέρου να υπάρχει μεγάλη
ανταπόκριση και να μην κουράσει τους συμμετέχοντες, ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις με
ειλικρίνεια ενώ έρχεται παράλληλα σύμφωνη με την ηθική ιδεοντολογία .
Το εργαλείο δεδομένων της έρευνας αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αρχικά,
έγινε μια σύντομη αναφορά στο σκοπό της έρευνας, καθώς επίσης και στη διαβεβαίωση σχετικά με την
ανωνυμία των συμμετεχόντων και την εχεμύθεια της ερευνήτριας. Η διαμόρφωση του ερευνητικού
εργαλείου έγινε βασιζόμενη σε ερωτηματολόγια άλλων ερευνών παρόμοιου ερευνητικού
ενδιαφέροντος τα οποία σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό και τον συμβουλευτικό ρόλο των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη:
Πρώτη Ενότητα: Οι πρώτες 6 ερωτήσεις σχετίζονται με τα δημογραφικά και κοινωνικά
στοιχεία των εκπαιδευτικών.
Δεύτερη Ενότητα: Οι επόμενες 2 ερωτήσεις σχετίζονται με την αξιοποίηση των τρόπων
πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου από την οπτική των εκπαιδευτικών και χρησιμοποιείται
η διαβαθμισμένη κλίμακα, όπου ο συμμετέχοντας μπορεί να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας
με την κλίμακα Likert ( από το Διαφωνώ Απόλυτα μέχρι το Συμφωνώ Απόλυτα).
Τρίτη Ενότητα: Οι επόμενες 3 ερωτήσεις σχετίζονται με τους παράγοντες που ενισχύουν το
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Δύο από τις τρεις ερωτήσεις απαντώνται με την κλίμακα Likert
(από το Διαφωνώ Απόλυτα μέχρι το Συμφωνώ Απόλυτα) και μία ερώτηση θα απαντηθεί με την κλίμακα
σε διαβάθμιση Καθόλου έως Πάρα Πολύ.
Τέταρτη Ενότητα: Οι τελευταίες 5 ερωτήσεις σχετίζονται με τη Συμβουλευτική και με
χαρακτηριστικά της οποίας αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Οι 4 από τις 5 ερωτήσεις θα απαντηθούν με την
κλίμακα Likert από το Καθόλου μέχρι το Πάρα Πολύ, ενώ σε μία ερώτηση οι εκπαιδευτικοί θα
επιλέξουν τις απαντήσεις που επιθυμούν με όποια σειρά θέλουν με περιορισμό μέχρι τρεις απαντήσεις.
Στην έρευνα αυτή επιδιώχθηκε να διερευνηθούν οι τρόποι αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών
απέναντι στα περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού, οι παράγοντες που ενισχύουν τον σχολικό
εκφοβισμό και τα χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής που χρησιμοποιούν, οι εκπαιδευτικοί της Δ.Ε.
του Νομού Ρεθύμνου. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS. Τα αποτελέσματα
που προέκυψαν χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε τα δημογραφικά
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στοιχεία των εκπαιδευτικών με βάση την κατηγοριακή κλίμακα, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορούσε
τη διατακτική κλίμακα Likert. Τέλος, βεβαιώνεται η εγκυρότητα της έρευνας, διότι εξετάζονται
ενδελεχώς οι πτυχές που αφορούν τα ερευνητικά ερωτήματα.
Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν 20. Από αυτούς, οι 15 ήταν γυναίκες
(75%) και 5 άνδρες (25%). Η ηλικία του δείγματος ποικίλλει, ωστόσο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
έχουν ηλικία ανάμεσα στα 31 με 40 έτη (55%). Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο μορφωτικό επίπεδο των
εκπαιδευτικών, όπου ένας εκ των εκπαιδευτικών δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση, ενώ 9 καθηγητές
δήλωσαν ότι έχουν βασικό πτυχίο (45%), όμοιο ποσοστό δήλωσαν ότι έχουν μεταπτυχιακό (45%) και
μόλις ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι είναι κάτοχος διδακτορικού (5%).
Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικότητές (βιολόγος, μαθηματικός, χημικός,
θεολόγος, εικαστικών και φιλόλογος), ωστόσο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν φιλόλογοι (60%)
και μετά έπονται οι μαθηματικοί (30%). Ενώ, το ποσοστό των μόνιμων και των αναπληρωτών ήταν
όμοιο (50%).Τέλος, γίνεται αναφορά στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπου από τους 20
εκπαιδευτικούς οι 6 έχουν 6-10 χρόνια προϋπηρεσία (30%) και αυτό μας δηλώνει ότι διαθέτουν μία
σχετική εμπειρία στην εκπαίδευση.
1ο Ερευνητικό Ερώτημα: Με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου αντιμετωπίζουν τα περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού στο
σχολείο;
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είχε σκοπό να εξετάσει ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Για να απαντηθεί το ερώτημα,
ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν τη συχνότητα που χρησιμοποιούν τα παιδαγωγικά
εργαλεία στο σχολείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
συχνά αυτά τα παιδαγωγικά εργαλεία κατά της διάρκειας της διδασκαλίας τους. Οι εκπαιδευτικοί στο
σχολείο χρησιμοποιούν τη συνεργατική μάθηση για την ενίσχυση της αποδοχής του ενός για τον άλλο
(Μ.Ο.=3.40 και Τ.Α.= 0.68), τις εικαστικές τέχνες (π.χ. ζωγραφική), οι οποίες βοηθάνε τους μαθητές
να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους» (Μ.Ο.= 3.35 και Τ.Α.= 0.75) και τη
μουσική, η οποία καλλιεργεί την ενσυναίσθηση μεταξύ των μαθητών» (Μ.Ο.=3.35 και Τ.Α.=0.87).
Όσο αφορά τους τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, οι
εκπαιδευτικοί επιλέγουν με αρκετή συχνότητα τη «συζήτηση με το θύμα» (Μ.Ο.= 3.55), τη «Συζήτηση
με το θύτη» (Μ.Ο.= 3.45) και τη «Συζήτηση με την υπόλοιπη τάξη για το φαινόμενο του εκφοβισμού»
(Μ.Ο.= 3.45. Ενώ, με πολύ μικρή συχνότητα φαίνεται να επιλέγεται η σωματική τιμωρία του θύτη ως
τρόπος παρέμβασης και παραδειγματισμού των υπολοίπων(Μ.Ο.= 1.53).
2ο Ερευνητικό Ερώτημα: Ποιους παράγοντες που ενισχύουν το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί μέσω του συμβουλευτικού τους
ρόλο;
Το δεύτερο ερώτημα είχε σκοπό να εξετάσει τους παράγοντες που ενισχύουν το συγκεκριμένο
φαινόμενο. Για να απαντηθεί το ερώτημα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν ποιους από
τους παράγοντες θεωρούν ότι ενισχύουν την αρνητική συμπεριφορά των μαθητών. Μέσα από τα
αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι όλοι είναι σημαντικοί
παράγοντες, αλλά λίγο περισσότερο η ύπαρξη της ενδοοικογενειακής βίας (Μ.Ο= 3.55 και Τ.Α. =0.61)
και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι ταινίες τρόμου και θρίλερ (Μ.Ο. = 3.40 και Τ.Α. = 0.82), εκτός
από τη δήλωση «σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι ή στο σχολείο» (Μ.Ο= 2.80 και Τ.Α.
0.95) όπου και διαφώνησαν.
3ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πως αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της
συμβουλευτικής υποστήριξης οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νόμου
Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού;
Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα είχε σκοπό να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
της συμβουλευτικής από την πλευρά των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού. Για να απαντηθεί το ερώτημα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς αρχικά να δηλώσουν
αν συμβάλει η Συμβουλευτική στην επίλυση διάφορων προβλημάτων.
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Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους πιστεύουν ότι η συμβουλευτική υποστήριξη δεν μπορεί να
συμβάλλει σημαντικά στα οικογενειακά προβλήματα με Μ.Ο=2.80, ενώ θεωρούν όλες τις παρακάτω
δηλώσεις σημαντικές για τη συμβολή της Συμβουλευτικής για την καταπολέμηση τους σχολικού
εκφοβισμού, όπως τις συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (Μ.Ο.=3.30) και τα
προβλήματα συμπεριφοράς (Μ.Ο=3.30).
Όσον αφορά τους τρόπους και τις πρακτικές οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι είναι αρκετά
σημαντικές για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι όλες οι πρακτικές είναι σημαντικές αλλά ξεχώρισαν οι δηλώσεις
«Δημιουργία σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές/τριες (Μ.Ο. =3.75), Συνεργασία με τους
μαθητές/τριες πάνω στα προβλήματα τους (Μ.Ο. =3.60) και η Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των
μαθητών/τριών (Μ.Ο.=3.60).
Ακόμα, ενέργειες συμβολής στην ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων μαθητών, όπου οι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ποιες από αυτές τις προτάσεις τους εκφράζει. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι 19 από
τους 20 εκπαιδευτικούς (95%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κατά κόρον την ενθάρρυνση των μαθητών,
ώστε οι μαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Το δεύτερο κατά σειρά που χρησιμοποιούν
αρκετά οι εκπαιδευτικοί είναι η χρήση ενθαρρυντικών μη λεκτικών εκφράσεων με ποσοστό 55%. Ενώ,
μόλις 5 εκπαιδευτικοί (25%) πηγαίνουν για μάθημα με ενθουσιασμό.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι όλες οι δηλώσεις είναι σημαντικές, εστιάζοντας στα πιο σημαντικά
πλεονεκτήματα που είναι γι’ αυτούς η αποδοχή της διαφορετικότητας (Μ.Ο. 3.70. και Τ.Α.=0.47)
και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών (Μ.Ο.=3.65 και Τ.Α.= 0.59). Ενώ, στα
μειονεκτήματα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί τα θεώρησαν ως μη σημαντικά και διαφώνησαν
απόλυτα με τον ισχυρισμό της διόγκωσης του προβλήματος (Μ.Ο.=1.25 και Τ.Α.=0.44) και με το
χάσιμο διδακτικού χρόνου (Μ.Ο.=1.95 και Τ.Α.=0.75). Οι τυπικές αποκλίσεις μας δίνουν την
πληροφορία ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση του φαινομένου επέλεξαν τη
συζήτηση με το θύμα αλλά και με τον θύτη, καθώς επίσης επιλέχθηκε και η γνωστοποίηση του
ζητήματος σε όλη την τάξη. Ακόμη, η σωματική βία δεν προτιμήθηκε από τους εκπαιδευτικούς της
έρευνας. Ενώ, σε παρόμοια έρευνα που έγινε στην Αυστρία και στη Γερμανία διαπιστώθηκε ότι οι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο ως παρέμβαση την άσκηση εξουσίας και την επιβολή
ελέγχου παρά τη συνεργασία με τους θύτες και την εμπλοκή άλλων εκπαιδευτικών (Burger, et al.,
2015).
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι οι πιο σημαντικές πρακτικές για την
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού είναι η συνεργασία με τους μαθητές για να επιλύσουν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τους και η ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης των μαθητών. Αυτό διαπιστώνεται και από άλλες έρευνες, οι οποίες αναφέρουν ότι οι
διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητή, δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να μιλήσει με
ειλικρίνεια, χωρίς να φοβάται ότι θα εκτεθεί, αφού θα υπάρχει εχεμύθεια, κατανόηση και σεβασμό ως
προς το πρόβλημα του .
Όσο αφορά, τους παράγοντες που ενισχύουν το σχολικό εκφοβισμό, οι εκπαιδευτικοί της
έρευνας θεωρούν ότι τα κύρια αίτια είναι οι ψυχολογικοί παράγοντες, τα ρατσιστικά σχόλια και η
σωματική δύναμη ή αδυναμία των μαθητών. Ενώ, θεωρούν ότι το σχολικό περιβάλλον είναι μια
παράμετρος που δεν ενισχύει το φαινόμενο, δεδομένου ότι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που αναφέρει
η Αθανασίου-Γκαδρή (2017), δηλαδή οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τους
μαθητές/τριες μέσα στην τάξη και προάγουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές σχετικά με την
επίδοση τους.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα από
ότι μειονεκτήματα στον ρόλο της Συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ενισχύει την αποδοχή
της διαφορετικότητας και το κλίμα συνεργασίας χωρίς να προσφέρει φόρτο εργασίας σε αυτούς. Μια
παρόμοια έρευνα που έγινε από τους Cooper et al. το 2005 στη Σκωτία διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί διατέθηκαν θετικά ως προς τη χρήση της Συμβουλευτικής, ενώ υπήρχε μία μικρή
μειονότητα εκπαιδευτικών, οι οποίοι τη θεωρούσαν ως μη αναγκαία και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους
ότι οι μαθητές ενδέχεται να καταχραστούν την παροχή συμβουλών.
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Τέλος, ορισμένα νέα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν προκύψει μέσα από τα αποτελέσματα
της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής: Πόσο συχνά, οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν συμπεριφορές
που σχετίζονται με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού; Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
επηρεάζεται από την εμπειρία των εκπαιδευτικών; Ποιες μορφές του σχολικού εκφοβισμού επηρεάζουν
περισσότερο τους μαθητές; Πόσο συχνά χρησιμοποιούν τη Συμβουλευτική ως εργαλείο για την
αντιμετώπιση του φαινομένου;
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“Εδώ ζούμε αλλιώς”: παιδική φτώχεια και βιώματα των παιδιών
που μεγαλώνουν σε υποβαθμισμένες γειτονιές της Αττικής
Σταυρούλα Κοφινά
Κοινωνική Λειτουργός – Κοινωνική Επιστήμονας, υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανδρέας Φερώνας
Aναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(επιβλέπων)

Η διαβίωση σε υποβαθμισμένες γειτονιές, μπορεί να επιδράσει στην ανάπτυξη των παιδιών
ανεξάρτητα από την οικογενειακή φτώχεια, ιδίως σε αστικές περιοχές ακραίας φτώχειας, όπου η
διαβίωσης σε επικίνδυνες συνθήκες, λειτουργεί εκθετικά και σωρευτικά. Τα παιδιά δεν έχουν την ίδια
κινητικότητα με τους ενήλικες στο χώρο, με αποτέλεσμα η διαβίωση σε φτωχογειτονιές (neighborhood
effects) να έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην υγεία, την ανάπτυξη και την ευημερία τους, μέσα από τη
στεγαστική φτώχεια και τις κακές συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια του τόπου και την απαξιώση του
περιβάλλοντος, τη φτώχεια των ανθρώπων και την κυριαρχία διαβρωτικών προτύπων. Πρόκειται για
περιβάλλοντα όπου τα παιδιά ζουν σε κακές, ακατάλληλες εώς και επικίνδυνες στεγαστικές συνθήκες,
με φτωχά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ερεθίσματα, χωρίς ασφάλεια και φιλικές προς τα παιδιά
υποδομές, με υψηλή επικινδυνότητα και παραβατικότητα, που δεν προσφέρουν ευκαιρίες διαφυγής από
τον κύκλο της φτώχειας. Ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες γειτονιές και κοινότητες, τα παιδιά ζουν σε
χωρική απομόνωση και θεσμική εγκατάλειψη, με το σχολείο να είναι ο μόνος θεσμός “επαφής” με την
ευρύτερη κοινωνία.
Σε παιδοκεντρική ποιοτική έρευνα για την παιδική φτώχεια που πραγματοποιήθηκε σε φτωχές
γειτονιές της περιφέρειας Αττικής, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Ιουνίου 2019, 420 παιδιά, ηλικίας 1015 ετών, μιλούν για τη ζωή τους στις γειτονιές τους και παρουσιάζουν βιωματικές εμπειρίες σχετικά με
τις επιζήμιες επιπτώσεις της φτώχειας σε διάφορες πτυχές της ευημερίας τους. Αυτό το άρθρο
επικεντρώνεται σε μια από τις διαστάσεις που αναδείχθηκαν στην έρευνα, τη χωρική διάσταση της
παιδικής φτώχειας και τα χαρακτηριστικά της.
Λέξεις-κλειδιά: παιδική φτώχεια, χωρική διάσταση, παιδική ευημερία, ποιοτική έρευνα, στεγαστική
επισφάλεια
Εισαγωγή
Για τα παιδιά, οι τόποι που ζουν και μεγαλώνουν, συνιστούν αναπτυξιακά περιβάλλοντα που
επιδρούν πολλαπλά στην υγεία, στην ανάπτυξη και στην ευημερία τους. Σε συνθήκες φτώχειας όμως,
η επιλογή των οικογενειών να ζουν σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και σε κακές συνθήκες λόγω
υψηλού κόστους στέγασης, εντείνει το μειονέκτημα της φτώχειας μέσα από την υστέρηση πόρων,
ευκαιριών και ασφαλών συνθηκών διαβίωσης που αναγκαστικά βιώνουν τα παιδιά στην
καθημερινότητά τους. Η χωρική διάσταση της παιδικής φτώχειας, αφορά στη συσσώρευση αρνητικών
επιρροών και στις κοινωνικές διαδικασίες που συντελούνται σε υποβαθμισμένες περιοχές διαβίωσης
όπου εμποδίζουν τα παιδιά να έχουν μια υγιή ανάπτυξη και εξέλιξη στη ζωή τους, μακριά από τη
φτώχεια. Στην Ελλάδα, η επιστημονική συζήτηση για την παιδική φτώχεια και ευημερία, ξεκίνησε πολύ
πρόσφατα με τη οικονομική κρίση και φαίνεται τώρα να αρχίζει μια ερευνητική κινητικότητα γύρω
από την ανάδειξη των πραγματικών συνθηκών που διαβιούν τα παιδιά στη χώρα μας. Στο κείμενο που
ακολουθεί, παρουσιάζονται βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη χωρική διάσταση της παιδικής
φτώχειας και κάποια πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα από ποιοτική έρευνα που ολοκληρώθηκε
πρόσφατα, η οποία διερευνά την παιδική φτώχεια μέσα από τα βιώματα και την οπτική των παιδιών,
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όπου στο πλαίσιό της, το μειονέκτημα της διαβίωσης σε φτωχογειτονιές αναδείχθηκε ως μια σημαντική
διάσταση από τα ίδια τα παιδιά.
Η χωρική διάσταση της φτώχειας: θεωρητικές προσεγγίσεις
Στις σύγχρονες προσεγγίσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αναγνωρίζεται
ότι, το που ζει και μεγαλώνει κανείς, τον καθορίζει. Οι «τόποι» (places) όπου διαμένουν οι άνθρωποι
(ήπειρος, χώρα, περιφέρεια, τοπική κοινότητα), συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στην πρόσβαση,
στη συμμετοχή και στην κοινωνική ένταξη, εφόσον συνδέονται με συλλογικές μνήμες, αποδίδουν
κοινωνικές ταυτότητες και διαφέρουν ως προς τους πόρους, τις υποδομές (υλικές, κοινωνικές και
πολιτισμικές) και την κοινωνική σύνθεση (Silver 2015:2). Η αστικοποίηση που συνεχίζει να
συγκεντρώνει τον παγκόσμιο πληθυσμό στις πόλεις, αναδεικνύει την αστική φτώχεια ως πρωτεύον
κοινωνικό πρόβλημα, λόγω της χωρικής συσσώρευσης μειονεκτημάτων και της επίτασης του
κοινωνικού αποκλεισμού, που στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες, λαμβάνει τη μορφή της χωροταξικής
απομόνωσης. (Φερώνας, 2019)
Στην αστική φτώχεια, ο χώρος ως παράγοντας ανισότητας και αποκλεισμού, περιλαμβάνει
τρείς διαστάσεις (Powell et al, 2001, Silver, 2015):
α) τη χωρική εγκατάσταση και διανομή της ανθρώπινης φτώχειας, που αφορά στη γεωγραφία
της φτώχειας, στα μοτίβα κατοίκισης και στις ανισότητες στην κατοίκιση μεταξύ πλουσίων – φτωχών,
όπου παράγουν θύλακες φτώχειας και προνομοιακές περιοχές διαβίωσης
β) τη φτώχεια του τόπου (place poverty), ως συνολικά υποβαθμισμένο και υστερημένο
περιβάλλον διαβίωσης λόγω χωρικής συγκέντρωσης μειονεκτημάτων, με σημαντικότερα τη
στεγαστική φτώχεια και επισφάλεια, τον υποβαθμισμένο φυσικό και δημόσιο χώρο, τη ρύπανση και
τοξικούς κινδύνους, την έλλειψη ή άνιση χωροθέτηση συλλογικών πόρων και τη θεσμική εγκατάλειψη
των υποβαθμισμένων γειτονιών
γ) τη φτώχεια των ανθρώπων, όπου αφορά στα χαρακτηριστικά των φτωχών ατόμων και πως
αλληλεπιδρούν μέσα στους θύλακες φτώχειας, καθώς και στα μοτίβα διαβίωσης που ακολουθούν.
Αφορά επίσης σε πρακτικές διαβίωσης μειονοτικών ομάδων που αξιοποιούν στη χωρική συγκέντρωση
στην κατοίκιση, για συσπείρωση και πολιτισμική συνεκτικότητα, παράγοντας πολιτισμικούς "θύλακες"
που στηρίζονται στην συνοχή μεταξύ ομοίων (Knox & Pinch, 2009)
Στις αστικές περιοχές συγκέντρωσης της φτώχειας, ο χωρικός αποκλεισμός σχετίζεται με την
έλλειψη πρόσβασης των ατόμων σε συλλογικούς πόρους αλλά και με ένα εύρος πεδίων της ανθρώπινης
διαβίωσης που διαμεσολαβούνται από το χώρο και αφορούν στην πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα και
στην ιδιότητα του πολίτη (Bartlett, 2011), στις κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που
αναπτύσσει η εγγύτητα (proximal processes) (Bronfenbrenner,1994) και στις συνέπειες για τα άτομα
και τις οικογένειες από τη διαβίωσή τους σε υποβαθμισμένες αστικές γειτονιές (neighborhood effects)
(Wilson,1987). Η χωρική προσέγγιση επίσης συμβάλει στον εντοπισμό πιο κρυφών μορφών αστικής
φτώχειας και χωροταξικού αποκλεισμού, όπως είναι η στέγαση σε μη κανονικές κατοικίες και
καταυλισμούς (Grant, 2010). Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, είναι από τους πλέον αποκλεισμένους
από το κύριο σώμα της κοινωνίας, διότι διαβιούν σε συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης και
σε κίνδυνο χρόνιας φτώχειας. Η έλλειψη επενδύσεων και η θεσμική εγκατάλειψη των περιοχών
διαβίωσής τους, εκβάλει σε υστέρηση υπηρεσιών και υποδομών (Mingione (Ed.), 2008, Hastings et al.,
2002) και σε αποκλεισμό από κοινωνική στήριξη ενώ η φύση της κατοικίας τους, προκαλεί διακρίσεις
στην αγορά εργασίας, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους (Grant, 2010)
Στις γειτονιές της φτώχειας, συναθροίζονται η φτώχεια του τόπου και των ανθρώπων,
συνθέτοντας «αρνητικά» περιβάλλοντα που ενισχύουν και διαιωνίζουν τον αποκλεισμό των ατόμων ή
ομάδων (Kristensen 1995:146-158) Η διαβίωση σε αυτές τις γειτονιές πλήττει δομικά χαρακτηριστικά
των τοπικών κοινωνιών και εκβάλει σε κοινωνική αποδιοργάνωση (Wilson, 1987) εφόσον
χαρακτηρίζεται από: α) χαμηλή συλλογική αποτελεσματικότητα (collective efficacy) στον κοινωνικό
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έλεγχο και στην επιβολή ελάχιστων κοινωνικά αποδεκτών προτύπων διαβίωσης, β) δυσλειτουργική
συλλογική κοινωνικοποίηση (collective socialization) λόγω των συνεπειών της επιμόλυνσης (contagion
effects) από αντισυμβατικά διαβρωτικά πρότυπα που σχετίζονται με την υψηλή παραβατικότητα (Small
& Newman, 2001) και γ) χωροταξικό στίγμα που αποδίδει στις υποβαθμισμένες γειτονιές,
χαρακτηριστικά γκέτο64 απαξιώνοντας τους κατοίκους και εμποδίζοντας την κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση και συμμετοχή τους.
Χωρική διάσταση στην παιδική φτώχεια
Ένα στα τέσσερα παιδιά στον κόσμο, ζει σε συνθήκες αστικής φτώχειας (Bartlett, 2011). Για
τα παιδιά, οι γειτονιές και οι κοινότητες δεν είναι μόνο χωρικές δομές, κοινωνικά περιβάλλοντα ή
δίκτυα, αλλά κυρίως πλαίσια ανάπτυξης (Bartlett, 2011) είναι οι χώροι που αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν
και εξελίσσονται. Οι υποβαθμισμένες γειτονιές, λειτουργούν ως υστερημένα και διαβρωτικά
περιβάλλοντα για τα παιδιά, που μπορούν να επιδράσουν στην ανάπτυξή τους ανεξάρτητα από την
οικογενειακή φτώχεια, ιδίως σε αστικές περιοχές ακραίας φτώχειας, όπου η διαβίωσης σε επικίνδυνες
συνθήκες, λειτουργεί εκθετικά και σωρευτικά. (Duncan & Brooks-Gunn 2000, Spencer et al, 1997,
Evans, 2004) Ο Sampson (1992) συνέδεσε την θεωρία της κοινωνικής αποδιοργάνωσης στις
φτωχογειτονιές με αυτή της ανάπτυξης του παιδιού υποστηρίζοντας ότι, δομικά χαρακτηριστικά της
κοινότητας (community-level structural features) όπως στεγαστικές συνθήκες, πυκνότητα
κατοικίας/κατοίκων, φτώχεια και υλική υστέρηση, ανεπαρκής πόροι υγείας και χωρική συγκέντρωση
της «υποτάξης», μεσολαβούνται μέσα από διαδικασίες σε επίπεδο κοινότητας (community – level
processes) και επιδρούν άμεσα στα παιδιά και έμμεσα μέσα από την άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Οι
διαδικασίες της κοινότητας στα φτωχά περιβάλλοντα αναφέρονται στη διάρρηξη οικογενειακών και
κοινωνικών δεσμών, στην εποπτεία των νέων και στον έλεγχο από την κοινότητα, στη διαγενεακή
μεταβίβαση, στον έλεγχο γειτονιάς από ομάδες ανηλίκων και στα πρότυπα του δρόμου, στην οργάνωση
της τοπικής ζωής και συμμετοχής, στην κοινοτική αλληλεγγύη και τα κοινωνικά δίκτυα, στην
αμοιβαιότητα και στην κοινοτική εμπιστοσύνη, στα πρότυπα γονεϊκότητας που επικρατούν.
Ο παράγοντας της γειτονιάς (neighborhood effect), ως θεωρία που χρησιμοποιήθηκε στην
κατανόηση της παιδικής φτώχειας, εδράζεται στη συστημική θεωρία (Bronfenbrenner,1994), η οποία
αναλύει την επίδραση που ασκούν επιμέρους συστήματα από το περιβάλλον διαβίωσης των ατόμων
στην ανθρώπινη συμπεριφορά και ανάπτυξη, κατά τη διάρκεια της ζωής. Στις φτωχές γειτονιές, η
εγγύτητα με την υστέρηση είναι παράγοντας δυσλειτουργίας για ένα παιδί, υπονομεύει την πλήρη
ανάπτυξη του δυναμικού του και εκβάλει σε αρνητικά αποτελέσματα όπως είναι η χαμηλή νοητική
ικανότητα, τα χαμηλά μαθησιακά επιτεύγματα και οι χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες.
Τα παιδιά δεν έχουν την ίδια κινητικότητα με τους ενήλικες στο χώρο, με αποτέλεσμα ο
χωρικός εγκλωβισμός τους στις φτωχές συνοικίες (neighborhood effect) να έχει καταλυτικές
επιπτώσεις στην υγεία, την ανάπτυξη και την ευημερία τους όπως αναδεικνύουν πολλές έρευνες
(Attree, 2006; Bartlett, 2011; Duncan & Brooks-Gunn, 1997; Brooks-Gunn et al, 1993; Brooks-Gunn,
Duncan, & Aber (Eds.). (1997), Fauth et al, 2007; Kershaw et al,2007; Leventhal & Brooks-Gunn,
2003; Kohen et al, 2002; Harding, 2003; Evans, 2004; Ridge, 2002; Sellstrom & Brembreg, 2006;
Gibbons,2002).
Σε αυτά τα επιβαρυμένα περιβάλλοντα η διαβίωσή των παιδιών, συγκεντρώνει τα εξής
χαρακτηριστικά:
έλλειψη πρόσβασης ή δύσκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες χαμηλού κόστους (υγείας,
κοινωνικές). Έλλειψη δομών για την προσχολική ηλικία, ανεπάρκεια σχολείων, αποσπασματικές
γραφειοκρατικές και στιγματιστικές για τα παιδιά υπηρεσίες
64

Συγκεντρώνουν δηλαδή στίγμα (stigma), περιορισμό (constraint), χωρικό περιορισμό (spatial confinement) και
θεσμική ενθήκευση (institutional encasement) ( Wacquant et al, 2014)
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συνωστισμό στις κατοικίες, φθηνή και ακατάλληλη στέγη (υγρασία κα.), ενεργειακή φτώχεια
και αδυναμία πληρωμής λογαριασμών (Bradshaw et al,2007:12) Βασικός κίνδυνος για τις οικογένειες
και τα παιδιά είναι η αστεγία ή η στεγαστική επισφάλεια, που μεταφράζεται σε αδυναμία διαβίωσης
σε τυπικές κατοικίες λόγω υψηλού κόστους, στέγαση σε ακατάλληλα καταλύματα σε περιφερειακές
συνοικίες χωρίς υποδομές και σε εξώσεις για οικογένειες που ενοικιάζουν. Όλες αυτές οι συνθήκες
προκαλούν άγχος και ανασφάλεια στα παιδιά, καταστρέφουν τα κοινωνικά τους δίκτυα, οδηγούν σε
σχολική εγκατάλειψη όταν τα παιδιά αναγκάζονται να αλλάξουν και σχολείο και σε απροθυμία
επενδύσεων των οικογενειών στη βελτίωση της κατοικίας και στις σχέσεις με τη γειτονιά, δικτύωση
που θα συνέβαλε στην κοινωνική τους κινητικότητα εκτός φτώχειας. Η ανασφαλής διαβίωση διαπερνά
κάθε πτυχή της ζωής. Χωρίς επίσημη διεύθυνση ή με συνεχής μετακινήσεις είναι σύνηθες τα παιδιά
και τις οικογένειές τους να στερούνται πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα του πολίτη καθώς και σε
αστυνομική προστασία (Bartlett, 2011).
έλλειψη υποδομών παιχνιδιού, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού, που είναι απαραίτητα
για την κάλυψη αναγκών της παιδικής ηλικίας
περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω κακού δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών
χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση, λόγω υποβαθμισμένων υποδομών, αλλά και μαθητικού και
εκπαιδευτικού δυναμικού. Αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο, εάν τα σχολεία αντλούν από κοινωνικά
ομοιογενείς περιοχές (πχ. εθνοτικούς θύλακες ή καταυλισμούς Ρομά) και συνεπώς μεταφέρουν τα
μειονεκτήματα της διαβίωσης σε φτωχές και κοινωνικά ασταθείς συνοικίες, μέσα στο εκπαιδευτικό
σύστημα. (EAPN and Eurochild, 2013:18-20)
Έλλειψη ασφάλειας και εχθρικό για τα παιδιά περιβάλλον: μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων,
επικινδυνότητα χώρου για την υγεία (κίνδυνοι τραυματισμού, τοξικοί κίνδυνοι), υψηλή
παραβατικότητα και κίνδυνος θυματοποίησης των παιδιών
θεσμική εγκατάλειψη των γειτονιών: περιβαλλοντικά υποβαθμισμένος, βανδαλισμένος, μη
ελκυστικός και μη καθαρός χώρος, λόγω αποτυχίας περιβαλλοντικών και άλλων υπηρεσιών να
ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των υποβαθμισμένων γειτονιών (αποκομιδή σκουπιδιών,
μετακινήσεις, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης κ.α.), έλλειψη υποδομών ή συντήρησης των
υπαρχόντων υποδομών, έλλειψη πολιτικών ασφάλειας, έλλειψη δημόσιας δράσης (Hastings,2009a)
Συχνά οι τοπικές αρχές είναι εχθρικά κείμενες προς θύλακες φτώχειας, ειδικά όταν αυτές είναι
καταυλισμοί που δομούνται με κατάληψη γης, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν χωρικές παρεμβάσεις
και βελτιώσεις και να διαιωνίζουν τις κακές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε αυτές τις συνοικίες.
Χωροταξικό στίγμα: οι φτωχογειτονιές, είναι συνήθως “κακόφημες” συνοικίες, που ο
στιγματισμός τους αποτρέπει τις ανθρώπινες εισροές και εκβάλει σε διαχωρισμό και απομόνωση των
κατοίκων με αρνητικές συνέπειες για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών και την επαφή τους με
εναλλακτικά πρότυπα διαβίωσης.
Η επίδραση του παράγοντα της γειτονιάς στα παιδιά (neighborhood effect), κατανοείται ως
πρωτογενής δομικός παράγοντας, προοδευτικής έντασης και επιρροής, όπου όσο τα παιδιά
αυτονομούνται αυξάνεται και η επίδραση του (Brooks-Gunn et al,1997). Στα μικρότερα παιδιά είναι
λιγότερο ισχυρός παράγοντας λόγω της υψηλής εξάρτησης από την γονεϊκή φροντίδα, αυξάνεται με
την ένταξη στο σχολείο και στα μεγαλύτερα παιδιά έχει την μεγαλύτερη επίδραση καθώς διαμορφώνει
στις προοπτικές τους και νοηματοδοτεί τις σχέσεις τους.
Στη βιβλιογραφία, η διαβίωση σε φτωχογειτονιές (neighborhood effect) επιδρά στα παιδιά,
μέσα από τους εξής «διαύλους»:
1.
μέσα από την θεωρία της συλλογικής κοινωνικοποίησης, όπου υποστηρίζει ότι τα
παιδιά που μεγαλώνουν σε φτωχές γειτονιές, έρχονται σε επαφή με ελάχιστα πετυχημένα ενήλικα
πρότυπα ρόλων, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλές προσδοκίες από τους εαυτούς τους (Small &
Newman, 2001).
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μέσα από το άγχος, το φόβο και την ανασφάλεια των γονέων, που μεγαλώνουν παιδιά
σε αυτές τις γειτονιές, συνθήκες που διαμορφώνουν τις γονικές πρακτικές και την οικογενειακή
λειτουργικότητα (Curley, 2005:102). Οι φτωχοί γονείς δεν έχουν τις οικονομικές δυνάμεις να
εγκαταλείψουν τις υποβαθμισμένες γειτονιές και προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους από
αρνητικές συνέπειες γύρω τους, συχνά αναγκάζονται να διαχειρίζονται το περιβάλλον, με τρόπους που
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους (π.χ. απομόνωση των παιδιών στο σπίτι) (Elder et al, 2003).
Παράλληλα πετυχημένες γονικές πρακτικές, μπορούν να υπονομευθούν από τις πρακτικές της
πλειοψηφίας των γονέων σε μια κοινότητα (Leventhal et al, 1997), ιδιαίτερα όταν αυτές αναπτύσσονται
από ασταθή και χαοτικά νοικοκυριά, όπου οι γονείς ασχολούνται πολύ λιγότερο με τη σχολική φοίτηση
των παιδιών τους (Evans, 2004)
3.
μέσα από την επιρροή των συνομηλίκων στη συμπεριφορά των παιδιών, που έχει μια
μορφή “επιμόλυνσης” (contagion effects) λόγω της μη έκθεσης σε εναλλακτικές νόρμες. Τα παιδιά που
διαβιούν σε φτωχές γειτονιές, εκτίθενται σε δύο συγκρουσιακά μεταξύ τους πρότυπα: το κοινώς
αποδεκτό της κυρίαρχης κουλτούρας (mainstream culture) και το πρότυπο του “δρόμου” (street norms),
αυτό δηλαδή που δεσπόζει στους δρόμους της γειτονιάς τους και μεταξύ των συνομηλίκων. Όσο οι
ευκαιρίες των παιδιών, σε σχέση με συμβατικούς στόχους, περιορίζονται και τα παιδιά καταλαβαίνουν
ότι δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν σε κυρίαρχα πρότυπα, το πιθανότερο είναι να αυξηθεί η
συναίνεσή τους στην κουλτούρα της γειτονιάς και η επιρροή των προτύπων του δρόμου επάνω τους,
πρότυπα που συνήθως είναι αντισυμβατικά και διαβρωτικά (Leventhal et al., 1997; Small & Newman,
2001). Στη βιβλιογραφία, η επιρροή αυτή συνδέεται στενά με τον αναλφαβητισμό, προβλήματα στη
σχολική φοίτηση, τη σχολική εγκατάλειψη (Brooks-Gunn et al, 1993) αντικοινωνικές συμπεριφορές
και παραβατικότητα (Sampson et al., 1997). Επίσης η έκθεση των παιδιών σε βία, είτε ως παρατηρητές
είτε ως θύματα, έχει συνέπειες στον αυτοέλεγχο, εκβάλει σε επιθετικότητα και υπονομεύει τις
κοινωνικές συναναστροφές τους (Bartlett, 2011).
4.
μέσα από κοινωνικό κεφάλαιο που αποκτούν τα παιδιά. Το κοινωνικό κεφάλαιο, είναι
οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων, κοινωνικά δίκτυα και νόρμες εγγύτητας και εμπιστοσύνης που
αναδύονται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και είναι σημαντικό στις ευκαιρίες ζωής και τις
προοπτικές κοινωνικής κινητικότητας των ατόμων (Putnam,2000). Στις φτωχές γειτονιές, έρευνες
αναδεικνύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ τοπικοποιημένα και απομονωμένα από την υπόλοιπη
κοινωνία, με αποτέλεσμα να προσφέρουν ισχνές ευκαιρίες εξέλιξης στα άτομα και κυρίως στα παιδιά
(Wacquant & Wilson, 1989). Σε άλλες έρευνες, όμως αναδεικνύεται ο θετικός τους ρόλος, καθώς,
επειδή ακριβώς είναι πολύ ισχυρά στις τοπικές κοινωνίες, προσφέρουν ένα δίχτυ ασφαλείας στους
φτωχούς ενεργοποιώντας πόρους της άτυπης οικονομίας (Edin & Lein, 1997; Vale, 2002) οι οποίοι
συμβάλλουν στην επιβίωση των παιδιών.
2.

Παρουσίαση έρευνας για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα και τη χωρική της διάσταση
Η σχέση του Έλληνα με τον «τόπο», έχει τις ρίζες της στην ιστορία. Κοινωνικοxωρικές μελέτες
(Εμμανουήλ κ.α., 2008) δείχνουν ότι η κοινωνική οργάνωση με πυρήνα την οικογένεια, εκβάλουν σε
χαμηλή κοινωνική κινητικότητα και δεσμεύουν οικογένειες για περισσότερες από δύο γενιές, μεταξύ
τους και με τους τόπους που ζουν. Η ιδιοκατοίκηση ως βασικό μέσο κοινωνικής ασφάλειας σε ένα
υπολειμματικό κράτος και η κυριαρχία των οικογενειακών δικτύων στην οργάνωση της ελληνικής
κοινωνίας, επιδρούν στα μοτίβα κατοίκησης στο χώρο (οικογενειακή πολυκατοικία, συμβίωση τριών
γενεών κ.α.), ιδιαίτερα στις φτωχές γειτονιές όπου η εγγύτητα με την εκτεταμένη οικογένεια εξυπηρετεί
την καθημερινή ζωή (φροντίδα για παιδιά και ηλικιωμένους κ.λπ.) και προσφέρει ασφάλεια έναντι των
κοινωνικοοικονομικών κρίσεων (π.χ. ανεργία). Ωστόσο, στις φτωχές αυτές γειτονιές οι ευρέως
διαδεδομένες, κοινωνικοχωρικές πρακτικές των φτωχών ανθρώπων, εκβάλουν σε δύσκολες και
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υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης και στέγασης των παιδιών, διότι αναγκάζουν τις οικογένειες σε
παράνομη, άναρχη και κακής ποιότητας δόμηση για να εξασφαλιστεί φθηνή στέγη.
Όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης των φτωχών παιδιών στην Ελλάδα ελάχιστα γνωρίζουμε
πέρα από γενικές στατιστικές περιγραφές και ποσοτικά δεδομένα. Γνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος φτώχειας
για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 22,7% σημειώνοντας μείωση κατά 1,8
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017, αλλά παραμένοντας υψηλότερος από τις άλλες ομάδες
πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Γνωρίζουμε επίσης, για το επίπεδο υλικής υστέρησης των παιδιών που
διαβιούν σε φτωχά νοικοκυριά, αναφορικά με τη διατροφή, τις δαπάνες κατοικίας και κοινωνικές
δαπάνες. Οι ποσοτικές περιγραφές αναδεικνύουν ότι ο αντίκτυπος της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
έπληξε ιδιαίτερα την ευημερία των παιδιών και ότι το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα
παραμένει μεγάλο και δυσεπίλυτο. Πως ζουν και μεγαλώνουν όμως τα παιδιά στις γειτονιές της
φτώχειας, παραμένει άγνωστο και συσκοτισμένο εφόσον η παιδική φτώχεια και χωρικές της διαστάσεις
μέσα στο αστικό περιβάλλον, δεν έχουν διερευνηθεί, τουλάχιστον με ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους.
Ως εκ τούτου, η έρευνα που παρουσιάζουμε, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό γνωστικό κενό για τη
φτώχεια των παιδιών, σε γειτονιές της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας.
Μεθοδολογία
Η έρευνα, αφορά στα βιώματα και στις αναπαραστάσεις των παιδιών για την παιδική φτώχεια
σε υποβαθμισμένες γειτονιές της περιφέρειας της μητροπολιτικής Αθήνας. Πραγματοποιήθηκε σε
μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, που φοιτούν
σε σχολεία των Δήμων Ασπροπύργου, Αγίας Βαρβάρας και Φυλής (Άνω Λιόσια, Φυλή, Ζεφύρι). Οι
περιοχές επιλέχτηκαν επί τη βάση της κυρίαρχης αντίληψης, ότι φτωχά είναι τα παιδιά που διαβιούν σε
φτωχά νοικοκυριά (Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος, 2010: 54) και στις περιοχές αυτές υπάρχει ισχυρή
υπόθεση ότι διαβιούν πολλά φτωχά νοικοκυριά, διότι στην μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της
χώρας που είναι η Περιφέρεια Αττικής:
1. Βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2011, είναι Δήμοι που συγκεντρώνουν από τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας (Ασπρόπυργος 29,2%, Αγία Βαρβάρα 24,6%, Φυλή 24,2%)
2. Βάσει στοιχείων της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), από το 2014 - 1/6/2017 έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό
ωφελουμένων ΤΕΒΑ στον πληθυσμό τους (ποσοστά επί του τοπικού πληθυσμού:
Ασπρόπυργος:10% , Αγία Βαρβάρα: 8,2%, Δήμος Φυλής: 9%).
3. είναι περιοχές που συνθέτουν υποβαθμισμένα περιβάλλοντα διαβίωσης: περιστοιχίζονται από
βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες με υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και κυκλοφορία βαρέων
οχημάτων. Στα Άνω Λιόσια βρίσκεται ο ΧΥΤΑ που εξυπηρετεί την μητροπολιτική Αθήνα, ο
Ασπρόπυργος βρίσκεται στην καρδιά του Θριάσιου Πεδίου, όπου συγκεντρώνονται μερικές από
τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και εταιρίες logistics της χώρας καθώς και τα Διυλιστήρια, ενώ η
Αγία Βαρβάρα περιβάλλεται από βαριές βιομηχανικές χρήσεις γης. Και οι τρείς περιοχές, έχουν
δεχτεί μεγάλο πλήγμα από την αποβιομηχάνιση και την κατάρρευση του κατασκευαστικού
κλάδου, μέσα στην οικονομική κρίση
4. Είναι περιοχές διαχρονικής συγκέντρωσης της φτώχειας, με έξαρχων χαρακτηριστικό τις μεγάλες
στεγαστικές ανισότητες μεταξύ των κατοίκων. Ενώ και στις τρείς περιοχές υπάρχουν γειτονιές
καλής διαβίωσης με ανάλογες κατοικίες, στο μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούνται από σοβαρά
υποβαθμισμένες γειτονιές, με κακές στεγαστικές συνθήκες. Στα Άνω Λιόσια και στο Ζεφύρι,
κανονικές κατοικίες συνυπάρχουν με φθηνές και πρόχειρες κατασκευές, ενώ σε απομακρυσμένες
κοινότητες (Σαρακήνα, Θεολόγος) υπάρχουν παράγκες και καταυλισμοί. Στον Ασπρόπυργο,
υπάρχουν δεκάδες μικρές γειτονιές “φυτεμένες” ανάμεσα στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και
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εφοδιαστικές εταιρείες, οι οποίες αποτελούν απομακρυσμένες κοινότητες υποβαθμισμένης
διαβίωσης. Σε αυτές, κανονικές κατοικίες επίσης συνυπάρχουν με πρόχειρες κατασκευές, ακόμη
και συνθήκες καταυλισμού. Νεόκτιστα, Άνω Φούσα, Ρουπάκι, Νέα Ζωή, είναι περιοχές όπου
βρίσκονται διάσπαρτες γειτονιές, με μεγάλες αποστάσεις από άλλους οικισμούς αλλά και τον
κεντρικό αστικό ιστό. Στην Αγία Βαρβάρα η εικόνα είναι αντίθετη: υπάρχει μεγάλος συνωστισμός
στην κατοίκιση, ελάχιστοι δημόσιοι χώροι και 31 εργατικές πολυκατοικίες που χτίστηκαν τη
δεκαετία του '60, με πάνω από 550 διαμερίσματα στις οποίες αντιστοιχούν 26-33 τμ ανά ένοικο.
Οι κατοικίες αυτές είναι κακοσυντηρημένες στην πλειοψηφία τους, χωρίς θέρμανση και
συγκεντρώνονται στην περιοχή της Κάτω Αγίας Βαρβάρας.
5. Και στις τρείς περιοχές διαβιούν μεγάλες κοινότητες Ρομά, οι οποίες συγκροτούν ισχυρούς
πολιτισμικούς θύλακες
Η μέθοδος της «χιονοστιβάδας» (Snowball Sampling) που εφαρμόστηκε στους πληροφορητές
της έρευνας, βοήθησε να αναδειχθούν εντός αυτών των μεγάλων διοικητικών περιοχών, οι 12 πιο
υστερημένες γειτονιές, στις οποίες τελικά εφαρμόστηκε η έρευνα.65
Η έρευνα εφαρμόζει την ποιοτική μέθοδο των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus group)
και ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας Ερευνών με υποκείμενα παιδιά της UNICEF (UNICEF’s
Procedure for Ethical Standards in Research, Evaluation, Data Collection and Analysis (the Ethics
Procedure), Document Number: CF/PD/DRP/2015-001). Πρόκειται για παιδοκεντρική έρευνα, που
εμφορείται από την προσέγγιση των δικαιωμάτων, καθώς αναγνωρίζει την συμμετοχή των παιδιών ως
άσκηση του δικαιώματός τους να εκφέρουν τη γνώμη τους πάνω σε ένα πρόβλημα που τα αφορά άμεσα
(άρθρο 12, Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, σε σχολεία των ανωτέρων
περιοχών, από το Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019. Πραγματοποιήθηκαν 23 ομαδικές
συνεντεύξεις (focus group) και συμμετείχαν 420 παιδιά, 172 μαθητές Δημοτικού Σχολείου και 248
Γυμνασίου. Στο 42,79% των περιπτώσεων, τα παιδιά προέρχονται από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες. Στο 40,48% ο πατέρας δεν εργάζεται ή εργάζεται σε επισφαλείς, χαμηλής έντασης ή
παράτυπες εργασίες και στο 49,33% των μητέρων είναι άνεργες. Το 23,81% των παιδιών ζουν σε
οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο, το 29,29% σε οικογένειες με 1 μόνο εργαζόμενο, το 19,29% σε
οικογένειες που ζουν από παράτυπες εργασίες (ρακοσυλλέκτες, γυρολόγοι, καθαρίστριες σε σπίτια,
σερβιτόροι, φύλαξη ηλικιωμένων κ.α.).
Αποτελέσματα Έρευνας
Χωροταξικές ανισότητες και στεγαστική επισφάλεια
Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν υψηλή επίγνωση της χωρικής ανισότητας που
βιώνουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και γενικά των χωρικών ανισοτήτων και του διαχωρισμού
στην κατοίκιση, μεταξύ προνομιούχων και φτωχών.
“σε πιό ευκατάστατες περιοχές έχουν κάποια οικονομική άνεση ενώ εμείς ζούμε διαφορετικά”
(φ4γ Φυλή).
Τα παιδιά έχουν αυξημένη επίγνωση του περιβάλλοντος που διαβιούν. Αντιλαμβάνονται τη
χωρική συγκέντρωση της φτώχειας γύρω τους, στερεοτυπικά λένε πως “ζουν αλλιώς” και περιγράφουν
τι συμβαίνει στις φτωχογειτονιές, όπως τις χαρακτηρίζουν:
“εμείς εδώ τη ζούμε (τη φτώχεια) σε καθημερινή βάση....Υπάρχει ανεργία στον Ασπρόπυργο και
65

Οι γειτονιές που υπέδειξαν τα παιδιά ήταν 15 όμως σε 2 περιπτώσεις δεν υπήρξε ανταπόκριση για συνεργασία
στην εκπόνηση της έρευνας από τα σχολεία και σε 1 περίπτωση δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η έρευνα εντός
του χρονικού πλαισίου που όριζε η άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

251

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
με την κρίση έχει αυξηθεί (φ22γ Ασπρόπυργος)....οι γονείς δεν δουλεύουν τόσο και στις πολύτεκνες
οικογένειες όταν ένας γονιός δουλεύει δεν φτάνει ο μισθός (φ21γ Ασπρόπυργος)
Τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητες αυτόνομης μετακίνησης στο χώρο και έτσι οι βασικές εικόνες
και εμπειρίες τους, προέρχονται από το περιβάλλον που κατοικούν και πηγαίνουν σχολείο. Η χωρική
διάσταση, επιδρά άμεσα στο αφήγημά τους για τη φτώχεια και το διαμορφώνει. Έτσι, στα Λιόσια, στο
Ζεφύρι και στον Ασπρόπυργο κυριαρχεί το αφήγημα της αστεγίας των παιδιών, το οποίο είναι έντονο
γύρω τους, καθώς στις περιοχές αυτές υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές, όπου η κατοίκηση των παιδιών
είναι πολύ υποβαθμισμένη, σε μη κανονικές και ακραίες συνθήκες διαβίωσης.
“Νέα Ζωή έχει φτώχεια γιατί εκεί είναι πολλά παιδιά ...μένουν σε παράγκες, κοιμούνται στις
σανίδες. Λίγα σπίτια έχει...είδατε πως είναι εκεί» (φ18δ Ασπρόπυργος)
“εδώ στα Άνω Λιόσια βάζουν πράγματα που βρίσκουν στα σκουπίδια και φτιάχνουν παράγκες
και ζουν μέσα» (φ13δ Λιόσια)
“ από αυτή την πλευρά είναι με παράγκες από την άλλη είναι με κανονικά σπίτια” (φ12δ Ζεφύρι)
Στην Αγία Βαρβάρα όπου υπάρχουν μόνο κανονικές κατοικίες, η έλλειψη στέγης αφηγείται
διαφορετικά από τα παιδιά εφόσον κυριαρχεί η αδυναμία των οικογενειών να ανταπεξέλθουν στα έξοδα
ενοικίασης κατοικίας, συνθήκη που τις αναγκάζει σε συνεχείς μετακομίσεις και στεγαστική
επισφάλεια.
“ξέρουμε παιδιά που μετακομίζουν συνέχεια. … είναι κάποια παιδιά και εδώ στο σχολείο τα ξέρω
που δεν έχουνε μόνιμη κατοικία δηλαδή συνέχεια νοικιάζουν σπίτια και φεύγουν κάθε 2 χρόνια και
πηγαίνουν κάπου αλλού ....είναι αλλιώς να έχεις δικό σου σπίτι και αλλιώς να το νοικιάζεις (φ19γ Αγ.
Βαρβάρα)
Παράλληλα, με την οικονομική κρίση όπως αναφέρουν τα παιδιά, πολλές οικογένειες που ήταν
σε καλή οικονομική κατάσταση αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τις δόσεις του στεγαστικού τους
δανείου. Τα παιδιά ζουν αυτό το άχος και την ανασφάλεια μαζί με τους γονείς τους, ότι αργά ή γρήγορα
θα χάσουν το σπίτι τους.
Η στεγαστική ανισότητα και επισφάλεια, υπήρξε το κεντρικό αφήγημα για την παιδική φτώχεια
όλων των ομάδων. Αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που συμμετείχαν στην
έρευνα, ως κυρίαρχη και εξέχουσα διάσταση στη φτώχεια των παιδιών, σε κάποιες περιπτώσεις, πάνω
ακόμη και από άλλες, πιό ακραίες εκφάνσεις της φτώχειας, όπως είναι η έλλειψη τροφής. Οι περιγραφές
των παιδιών για την αστεγία, όταν αναφέρονται σε συνθήκες καταυλισμού αφορούν στους Ρομά, όμως
όπως τονίζουν τα ίδια τα παιδιά, η αστεγία ή η κακή στέγαση των παιδιών δεν αφορά μόνο αυτή την
πληθυσμιακή ομάδα, αλλά και πολλές οικογένειες σε φτώχεια, χωρίς άλλα ειδικά χαρακτηριστικά.
Μέσα στα σχολεία των περιοχών αυτών, όλα τα παιδιά συναθροίζονται και φοιτούν ανεξάρτητα
από τις συνθήκες διαβίωσή τους ή άλλα χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα αυτές οι ακραίες ανισότητες
στις συνθήκες κατοίκησης των φτωχών παιδιών, να λειτουργούν σωρευτικά μέσα στο σχολικό πλαίσιο,
καθιστώντας τα παιδιά «ορατά» ανάμεσα στους συνομηλίκους τους και με το στίγμα της
υποβαθμισμένης κατοίκησης, να λειτουργεί προσθετικά στο στίγμα της φτώχειας.
Ενεργειακή φτώχεια και κακή στέγαση
Το αφήγημα της στεγαστικής επισφάλειας, συνοδεύεται σε όλες τις ομάδες της έρευνας, από
εκτενείς αναφορές στην ενεργειακή φτώχεια και στις κακές συνθήκες διαβίωσης μέσα στα φτωχά
σπίτια (υγρασία, έλλειψη εξοπλισμού, συνωστισμένη διαβίωση κ.α.). Η θέρμανση θεωρείται το πιό
ακριβό αγαθό, που πολύ δύσκολα εξασφαλίζει μια οικογένεια, είτε ζει σε κανονική είτε σε μη κανονική
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κατοικία.
Το κόστος για εξασφάλιση ενεργειακών πόρων είναι δυσβάστακτο στη φτώχεια και οδηγεί
πολλά νοικοκυριά σε λύσεις ανάγκης που τις γνωρίζουν τα παιδιά όπως είναι η παράνομη σύνδεση με
τα δίκτυα ηλεκτροδότησης – υδροδότησης. Η πρακτική αυτή πέρα από το γεγονός ότι αναγκάζει τους
γονείς να είναι παραβάτες του νόμου και να διώκονται ποινικά (παραβατικότητα της επιβίωσης), τους
εκθέτει και σε κίνδυνο ζωής προκειμένου να εξασφαλίσουν στην κατοικία της οικογένειά τους
ενεργειακούς πόρους.
“έχουν όλοι ρεύμα.....από τα καλώδια στην κολώνα και το συνδέουν και με κάποια άλλα
καλώδια. Και με το νερό γίνεται το ίδιο περίπου. Ότι λεφτά έχουν τα κάνουν φαγητό, για να ζήσουν αυτή
τη μέρα και αύριο έχει ο Θεός» (φ12δ, Ζεφύρι)
Παρόλα αυτά δεν είναι λύσεις που υιοθετούνται από όλους. Όπως αποκαλύπτουν οι
πληροφορητές υπάρχουν νοικοκυριά με παιδιά που ζουν χωρίς ρεύμα ή που δεν μπορούν να
εξασφαλίσουν μια σταθερότητα στους ενεργειακούς πόρους του σπιτιού, ακόμη και στις περιοχές που
είναι εντός πυκνού αστικού ιστού. Η απουσία βασικών ενεργειακών πόρων, επιδρά αρνητικά στη
σχολική τους φοίτηση και μπορεί να εκβάλει και σε κοινωνική απομόνωση των παιδιών, όταν τους
στερεί την πρόσβαση σε βασικά μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης της εποχής μας, αλλά και την
απλή δυνατότητα της επίσκεψης φίλων στο σπίτι.
“Δεν έχει τηλεόραση. Υπάρχουν τέτοια σπίτια στο Ζεφύρι. Ο........(λένε ένα όνομα και
γελάνε)...και εγώ έχω δει παιδί να μην έχει τηλεόραση, δίπλα στο σχολείο, μένει σε παράγκα“ (φ12δ
Ζεφύρι)
Η ενεργειακή φτώχεια επίσης λειτουργεί σωρρευτικά και επιδεινώνει το στίγμα της φτώχειας
μέσα στα σχολεία, ιδιαίτερα όταν εξαιτίας της τα παιδιά δεν μπορούν να τηρήσουν κανόνες ατομικής
υγιεινής.
Υποβαθμισμένο περιβάλλον και θεσμική εγκατάλειψη
Πέρα από τη συγκέντρωση της φτώχειας των ανθρώπων, στις γειτονιές αυτές, όπως
περιγράφουν τα παιδιά, υπάρχει και ένδεια στους συλλογικούς πόρους. Οι τοπικές αρχές
αναγνωρίζονται ως “φτωχές”, δεν υπάρχουν υποδομές, ιδιαίτερα για παιδιά και όσες υπάρχουν είναι
βανδαλισμένες. Τα σχολεία είναι λίγα, δεν υπάρχουν μη εμπορευματοποιημένες δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου για παιδιά, ο δημόσιος χώρος είναι λίγος και μη ελκυστικός, ενώ η καθαριότητα
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
“Γιατί δεν είναι κανένας Δήμος που έχει πλούσιους πολίτες ούτε ο Δήμος έχει αρκετά
λεφτά...είναι φτωχή περιοχή ....και έχει λίγα σχολεία” (φ1δ Αγ. Βαρβάρα)
«Έχει κάτι κούνιες που είναι χαλασμένες και δεν μπορούμε να παίξουμε...τα έχουν αλλάξει δύο
φορές φέτος αλλά τα σπάνε....το γυμναστήριο εγώ που μένω κοντά δεν έχει δραστηριότητες για παιδιά»
(φ18δ Ασπρόπυργος)
Στις γειτονιές της φτώχειας, κυριαρχεί η άναρχη και αυθαίρετη δόμηση και απουσιάζει ο
πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπ΄ όψιν και τις ανάγκες των παιδιών, με
αποτέλεσμα αυτά να παίζουν είτε στο δρόμο είτε σε μικρούς δημόσιους χώρους (πλατείες) που
υπάρχουν. Οι γειτονιές τους επίσης χαρακτηρίζονται από θεσμική εγκατάλειψη και συνιστούν
περιβάλλοντα που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους αλλά και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών
και ατυχημάτων.
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“Δεν έχει να παίξω εκεί που μένω. Έχει πολλούς δρόμους με φορτηγά μεγάλα. 'Έχει χτυπήσει
παιδί κι εγώ παραλίγο από το φορτηγό....δεν καθαρίζει κανείς...οι ίδιοι οι άνθρωποι μόνο ...δε έρχεται
κανείς (φ15δ Ασπρόπυργος, Νέα Ζωή)
Τα παιδιά περιγράφουν πως βρίσκονται σε ανταγωνισμό με ενήλικες για τη χρήση των
λιγοστών δημόσιων χώρων ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλο συνωστισμό στη διαβίωση.
“Εδώ πέρα είναι δύσκολο να βρεις κάπου να παίξεις, σε κάθε πλατεία μαζεύονται μεγάλοι
άνθρωποι και μας διώχνουνε. Πίνουνε και σπάνε τα μπουκάλια βρίσκουμε διάφορα. Έχει πολύ
χρήση...έχει πολλά σκουπίδια» (φ23γ Αγ. Βαρβάρα)
Στις γειτονιές της ακραίας φτώχειας και κυρίως στις συνθήκες καταυλισμού, ήταν πολύ λυπηρή
πραγματικά η εικόνα να είναι τα σκουπίδια περισσότερα από την ανθρώπινη παρουσία. Το να
μεγαλώνουν παιδιά μέσα στα σκουπίδια, πέρα από τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους,
αποτελεί και ένα δείγμα άρνησης της αξίας και αξιοπρέπειάς τους, που το κουβαλούν μαζί με τη
φτώχεια τους. Στις υπόλοιπες γειτονιές αυτών των περιοχών, είναι εμφανής η παραμέληση και η
έλλειψη ποιοτικού και ελκυστικού για τα παιδιά δημόσιου χώρου. Ακόμη και ο χώρος εγκατάστασης
πολλών σχολείων, μαρτυρά τη φτώχεια στους συλλογικούς πόρους αυτών των περιοχών: σχολεία δίπλα
σε νεκροταφεία, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δρόμους βαριάς κυκλοφορίας, δίπλα σε μεγάλους
υποσταθμούς της ΔΕΗ, στις κορυφές βουνών. Σχολεία με αίθουσες κοντέινερ, καγκελόφραχτα
παράθυρα για να αποφύγουν τους βανδαλισμούς και σπασμένο εξοπλισμό. Σε ελάχιστες περιπτώσεις
τα σχολεία είναι νεόδμητα και πραγματικά δημιουργούν μια θετική οπτική αντίθεση με τα φτωχά σπίτια
που τα περιβάλουν.
Σχέση κατοίκισης στο χώρο και σχολικής φοίτησης
Σε όλες τις περιοχές τα παιδιά αναγνωρίζουν την κατοίκηση στο χώρο ως ένα από τα εμπόδια
για τη συνέχιση της σχολικής φοίτησης, ιδιαίτερα για τα παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες
κοινότητες. Δεν έχουν όλες οι περιοχές προγράμματα μεταφοράς μαθητών στο σχολείο και συχνά
παιδιά, ιδιαίτερα τα πιό μικρά που δεν έχουν αυτονομηθεί στις μετακινήσεις, όταν μένουν πιό μακριά
εξαναγκάζονται σε σχολική εγκατάλειψη.
“αν δεν σε φέρουν οι γονείς σου πως θα έρθεις στο σχολείο; Κάποιοι μένουν μακριά και δεν είναι
εύκολο να έρθουν” (φ6δ Ζεφύρι)
Ακόμη και στην Αγία Βαρβάρα όπου τα σχολεία βρίσκονται μέσα σε πυκνοδομημένο αστικό
ιστό, οι συνεχείς μετακομίσεις των οικογενειών, εμποδίζουν την κανονική φοίτηση των παιδιών στο
σχολείο, ιδιαίτερα όταν είναι αναγκαστικές (εξώσεις) και γίνονται στη μέση της σχολικής χρονιάς.
Συγκρουσιακά και διαβρωτικά πρότυπα διαβίωσης
Η συνθήκη της διαβίωσης στις φτωχογειτονιές, ιδιαίτερα σε περιοχές με ισχυρούς
πολιτισμικούς θύλακες, φαίνεται από τις περιγραφές των παιδιών ότι αναπαράγει μέσα στα σχολεία και
μεταξύ των παιδιών την έντονη κοινωνική πόλωση που υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες, συνέπεια των
συγκρουσιακών προτύπων στη διαβίωση μεταξύ της ομάδας που εκπροσωπεί το κυρίαρχο και
κοινωνικά αποδεκτό πρότυπο και της ομάδας του εκπροσωπεί το πρότυπο του δρόμου. Ο διαχωρισμός
στη διαβίωση μεταξύ κοινωνικών ομάδων, αφήνει πολλά φτωχά παιδιά στην αποκλειστική επιρροή της
οικογένειάς και της ομάδας τους μέσα στη γειτονιά, χωρίς αλληλεπίδραση με διαφορετικά πρότυπα με
αποτέλεσμα την αναπαραγωγή της κουλτούρας της ομάδας προέλευσης.
“αυτός που δεν θα πάει σχολείο ξέρει να πάρει το λεωφορείο και να πάει κάπου να κάνει
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ζητιανιά...... ξέρει να ζει σαν φτωχός” (φ18δ Ασπρόπυργος)
Για πολλά από αυτά τα παιδιά, το σχολείο είναι ο τελευταίος “θεσμός επαφής” με το υπόλοιπο
κόσμο, καθώς όπως αναδεικνύουν όλες οι ομάδες στην έρευνα, τα παιδιά σε φτώχεια είναι σύνηθες να
ακολουθούν διαφορετικούς παιδικούς βίους (παιδική εργασία, επαιτεία, παραβατικότητα, γάμος) Για
τα παιδιά που σταματούν το σχολείο, το διαβρωτικό πλαίσιο διαβίωσης στις γειτονιές τους, δεν έχει
πλέον κανέναν “ανταγωνιστή” με αποτέλεσμα να κυριαρχεί. Η τύχη των παιδιών αυτών είναι άγνωστη
στα γκέτο της φτώχειας, μέχρι να ξαναεπικοινωνήσουν με θεσμικές δομές, ως ενήλικες πλέον. Αυτό το
χρονικό κενό, όπου χάνεται πλέον η επαφή, ευνοεί την διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας και την
κυριαρχία διαβρωτικών προτύπων διαβίωσης. Καλύτερη τύχη φαίνεται να έχουν τα παιδιά που ζουν σε
κανονικές κατοικίες, στις πιό πυκνοκατοικημένες περιοχές (Αγία Βαρβάρα) και κοντά στον κύριο
αστικό ιστό των τριών πόλεων, εφόσον εκεί υπάρχει κοινωνικοοικονομική ετερογένεια, μεγαλύτερος
κοινωνικός έλεγχος και αναγκαστική επαφή με θετικά κοινωνικά πρότυπα στην κοινότητα.
Χωροταξικό στίγμα
Ένα άλλο ζήτημα που θέτουν τα παιδιά, είναι η κατασκευή των περιοχών τους στον κυρίαρχο
λόγο ως κακόφημες και “ομογενοποιημένες” γειτονιές, όπου όλοι οι κάτοικοι εκεί ζουν σε φτώχεια και
παραβατικότητα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο, όπου αναπαριστάται
στερεοτυπικά ως περιοχή αμιγούς διαβίωσης Ρομά σε συνθήκες καταυλισμού, ενώ η πραγματικότητα
είναι πως ζουν εκεί και πολλές οικογένειες Παλιννοστούντων σε κανονικές κατοικίες. Τα παιδιά ζουν
έντονα το χωρικό στίγμα για τη γειτονιά και την περιοχή τους, σε κάθε εξωκοινοτική επικοινωνία τους
και είναι μια συνθήκη που εμποδίζει τις εκτός κοινότητας συναναστροφές και δικτυώσεις.
“Δεν είμαστε τόσο υποβαθμισμένοι αλλά μας βλέπουν σαν υποβαθμισμένους. Επειδή υπάρχουν
περιοχές πως να το πω με καλύτερο κόσμο για την κοινωνία και επειδή βάζουν ταμπέλες ότι είναι
κατώτεροι από κάποιους άλλους που έχουν μια οικονομική δυνατότητα μας βλέπουν πιό
υποβαθμισμένους. ....είναι κυρίως το όνομα εδώ. Δηλαδή είχε γίνει μια διοργάνωση από παιδιά από όλη
την Αθήνα και τα ακούγαμε να λένε (ειρωνικά) “Santa Barbara, 2 ευρώ” και τέτοια” (φ19γ Αγ. Βαρβάρα)
Παραβατικότητα και αρνητική επιρροή ομάδων συνομηλίκων
Τέλος, σε όλες δυστυχώς τις περιοχές της έρευνας, τα παιδιά ζουν σε ανασφάλεια και φόβο
λόγω υψηλής παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Ενήλικοι γύρω τους, χρησιμοποιούν και
μετατρέπουν τις γειτονιές σε κακόφημα στέκια, επιδίδονται σε εγκληματικές πράξεις όπως εμπορία και
χρήση ουσιών, κλοπές, ληστείες και έχουν εμπλοκή με το νόμο.
“Υπάρχουν πολλές κλοπές σε σπίτια και όποιος έχει ανάγκη δηλαδή πάει και κλέβει. (φ1δ Αγ.
Βαρβάρα)....είναι δύσκολα για τα παιδιά να μένεις εκεί. Έχει μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών στις
εργατικές πολυκατοικίες ...είναι δύσκολο να περάσεις από κει και να μη σε κλέψουν» (φ19γ Αγ. Βαρβάρα)
Στις γειτονιές της ακραίας φτώχειας, τα παιδιά μιλούν για την παραβατικότητα της επιβίωσης,
με εξαίρεση το Ζεφύρι, όπου στο λόγο των παιδιών αναδεικνύεται ως γκέτο βαριάς παραβατικότητας,
όπου επιζητείται πιά η ευζωία, μέσα από την παρανομία.
“Δεν έχουν τηλεόραση ας πούμε και βάζουν τα πρεζόνια. Τους λένε τράβα κλέψε εκείνο να σου
δώσω αυτά (τα παιδιά γελούν) (φ12δ Ζεφύρι)....άμα βρεις θα βρεις δουλειά με λίγα λεφτά, ενώ άμα
κλέψεις θα κλέψεις κάτι που έχει μεγαλύτερη αξία (φ8γ Ζεφύρι)
Τα παιδιά περιγράφουν φοβικές εικόνες που συμβαίνουν γύρω τους και ανεξέλεγκτες
καταστάσεις, ακόμη και περιπτώσεις όπου κινδύνευσαν να θυματοποιηθούν τα ίδια. Δεν νοιώθουν
ασφαλή, φοβούνται και εξαναγκάζονται σε χωρικό αποκλεισμό στα σπίτια τους από νωρίς για να
προστατευτούν
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“Τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να μπουν μέσα πριν νυχτώσει γιατί μετά είναι πολύ
τρομακτικά. Ακούς πυροβολισμούς και δεν μπορείς να βγεις. Κλειδώνεσαι στο σπίτι”. (φ22γ
Ασπρόπυργος)
Η παραβατικότητα στις γειτονιές της φτώχειας, επαναλαμβάνεται και στις ομάδες
συνομηλίκων που λειτουργώντας σε αγέλες, περνούν την ώρα τους εφαρμόζοντας πρακτικές ελέγχου
γειτονιάς: ασκούν βία και εκφοβισμό προς συνομηλίκους, βανδαλίζουν δημόσια και ιδιωτική
περιουσία, αναποδογυρίζουν κάδους σκουπιδιών, σταματούν αυτοκίνητα ή πετάνε αντικείμενα στα
διερχόμενα αυτοκίνητα, επιδίδονται σε κλοπές στο δρόμο αλλά και μέσα στο σχολείο, ακόμη και σε
ληστείες άλλων παιδιών με απειλή, όπου τους κλέβουν συνήθως τα κινητά ή χαρτζιλίκι, κάνουν χρήση
και κάποιες φορές διακίνηση ουσιών. Τα παιδιά περιγράφουν την παραβατικότητα στις ομάδες των
συνομηλίκων ως μια πρακτική όπου μυούνται και εκπαιδεύονται προοδευτικά τα μικρότερα από τα
μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις όπου παιδιά έχουν πέσει θύματα παραβατικών
συμπεριφορών από συνομηλίκους τους, γνωρίζουν τους θύτες αλλά δεν προβαίνουν σε καταγγελίες
από φόβο για αντίποινα, καθώς θύτες και θύματα μένουν στην ίδια γειτονιά.
“Κλέβουν και μέσα στο σχολείο.....Είχανε παιδιά απειλήσει κάποιους με μαχαίρι ότι αν δεν μας
πείτε π.χ. τι έχει μέσα η τσάντα θα σε σκοτώσω.....πολλά παιδιά μαζί στην Κάτω Αγία Βαρβάρα πιό
πολύ...μαζεύονται και την πέφτουν. Τους ξέρει αυτούς όλη η περιοχή και δεν πάνε να το καταγγείλουνε
γιατί μένουν κοντά» (φ23γ, Αγία. Βαρβάρα)
Επιτομή της παραβατικότητας αποτελεί το Ζεφύρι, όπου τα παιδιά Ρομά που συμμετείχαν στην
έρευνα, αναδεικνύουν την καταστροφική επιρροή του περιβάλλοντος που ζουν στις ζωές τους: έχουν
συμπεριφορά «επικυριαρχίας του τόπου», λεκτικά και σωματικά προκλητική και επιθετική τόσο προς
του ενήλικες όσο και προς άλλα παιδιά, ειρωνεύονται τα παιδιά που ζουν ακόμη από επαιτεία,
στερεοτυπικά επαναλαμβάνουν, πως, για να ζεις καλά, όλα επιτρέπονται και απενοχοποιούν στο λόγο
τους ακραίες παραβατικές συμπεριφορές.
“έχω δει πολλά παιδιά να κάνουν ναργιλέ μικρότερα από μένα (είναι 12 χρονών). Οι πιό πολλοί
το κάνουν. Έτσι έπαθα και εγώ. Μιά μέρα ήμουνα με τους φίλους μου και τα αδέλφια μου και δεν είχα
φάει τίποτα και πηγαίναμε για μπάλα. Και μετά πήγαμε σε ένα ναργιλάδικο και ήπιαμε ναργιλέ...κυρία
μας αφήνουνε” (φ12δ Ζεφύρι)
Οι πληροφορητές της έρευνας, στην πλειοψηφία τους θεωρούν τη φτώχεια και τις κακές
συνθήκες διαβίωσης, ως υπεύθυνες για την ανήλικη παραβατικότητα, γιατί, όπως λένε, τα παιδιά αυτά
δεν αισθάνονται να έχουν προοπτικές για μια καλύτερη ζωή, συσσωρεύουν θυμό τον οποίο τελικά
διοχετεύουν σε αντικοινωνικές συμπεριφορές και πρακτικές, που εφαρμόζουν σε ομάδες,
υποκύπτοντας στα διαβρωτικά αξιακά πρότυπα της γειτονιάς.
“ληστείες....ξέρω παιδιά που το κάνουν γιατί λένε η ζωή δεν είναι δίκαια και αφού δεν είναι
δίκαια σε μένα γιατί να είναι στον άλλον;“ (φ21γ Ασπρόπυργος)
Τα παιδιά στις φτωχογειτονιές δεν έχουν τίποτα να χάσουν, παρά μόνο την ελπίδα τους και την
αισιοδοξία τους για ένα καλύτερο αύριο. Παύουν να προσπαθούν και η παραβατικότητα μέσα σε
κύκλους συνομηλίκων που μοιράζονται την κοινή εμπειρία της φτώχειας, γίνεται διέξοδος και
αντίδραση, για να αποκτήσουν κάτι: υλικό απόκτημα ή αποδοχή.
Γονεϊκές πρακτικές και οικογενειακή λειτουργικότητα
Εξαιτίας αυτού του φόβου στην καθημερινή διαβίωση, οι γονείς επιβάλουν σε αυτές τις
περιοχές αυξημένο γονεϊκό έλεγχο και εποπτεία, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το περιβάλλον και να
μειώσουν τους κινδύνους για τα παιδιά τους: έτσι ελέγχουν τις παρέες των παιδιών τους, τα αναγκάζουν
σε χωρική απομόνωση μέσα στα σπίτια, τα συνοδεύουν παντού, τα πηγαίνουν σε εξωσχολικές
δραστηριότητες μακριά από την επιρροή της γειτονιάς τους, ακόμη και σε άλλες πόλεις, λένε ψέματα
για την κατοικία τους, για να μπορούν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο σε καλύτερες γειτονιές, ένα ψέμα
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το οποίο αναγκάζονται να συντηρούν και τα ίδια τα παιδιά, καθ΄ όλη τη σχολική τους φοίτηση.
“υπάρχουν πολλά παιδιά που μένουν στη Νέα Ζωή που δεν είναι Ρομά αλλά οι γονείς τους δεν
τους στέλνουν σχολείο εκεί επειδή και καλά έχει Ρομά και δεν θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν παρέα
επειδή είναι διαφορετικοί, μένουνε σε παράγκες και έχουν ένα τρόπο ζωής που δεν τον έχουν συνηθίσει
οι άλλοι και γι΄ αυτό δεν τα στέλνουνε τα πηγαίνουν δίπλα στο ........ Πολλά το κρύβουνε ότι μένουν στη
Νέα Ζωή για να μην τους κοροϊδέψουνε. Είναι και ένα πρόβλημα που είναι περισσότερο ψυχολογικό για
τα παιδιά (φ20γ Ασπρόπυργος)
Στις απομακρυσμένες κοινότητες του Ασπροπύργου και του Ζεφυρίου, λόγω των
προστατευτικών γονεϊκών πρακτικών που περιορίζουν τα παιδιά στο σπίτι για να μην κινδυνεύσουν,
το σχολείο καταλήγει να είναι ο μοναδικός χώρος όπου μπορούν να έχουν κοινωνικές σχέσεις και
συναναστροφές.
“Στη Νέα Ζωή όλα τα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι. Μόνο στο σχολείο ερχόμαστε (το λέει
βουρκωμένα). Δεν βγαίνουμε γιατί μερικοί πουλάνε ναρκωτικά εκεί και είναι οι ναρκομανείς που
περπατάνε και δεν μας αφήνουν οι γονείς έξω» (φ20γ Ασπρόπυργος)

Συμπεράσματα-προτάσεις
Η χωρική διάσταση της παιδικής φτώχειας και η αρνητική επιρροή από τη διαβίωση σε φτωχές
περιοχές που αναδείχθηκε στην παρούσα έρευνα, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με αντίστοιχες
έρευνες του εξωτερικού ως προς τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι οι παράγοντες που καθηλώνουν τα
παιδιά στη φτώχεια, στηρίζονται σε βασικά χωρικά και κοινωνικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται και
λειτουργούν συστημικά στη φτώχεια των παιδιών.
Από την ανάλυση του λόγου των παιδιών και την παρατήρηση στο χώρο διαβίωσής τους
προκύπτουν ως συμπεράσματα ότι οι γειτονιές της φτώχειας, αποτελούν «αφιλόξενα» και εχθρικά προς
τα παιδιά περιβάλλοντα διαβίωσης, όπου εκβάλουν σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στην
ανάπτυξη, στην ασφάλεια και στην κοινωνική τους ζωή: Είναι περιβαλλοντικά και οικιστικά
υποβαθμισμένες, χωρίς υποδομές για παιδιά ή υποδομές υστερημένες με έντονη τη θεσμική
εγκατάλειψη τους. Τα παιδιά σε αυτές τις γειτονιές πρέπει να ανταγωνίζονται συνεχώς με ενήλικες για
τη χρήση των χώρων (ενήλικη εμπορική- βιομηχανική δραστηριότητα, κατάληψη δημόσιου χώρου,
παραβατικότητα του δρόμου). Είναι επίσης περιοχές που χαρακτηρίζονται από πολύ κακές συνθήκες
στέγασης με μεγάλα στεγαστικά χάσματα μεταξύ των παιδιών, λόγω των πρακτικών ιδιοκατοίκησης
στη φτώχεια, χάσματα που επιδεινώνουν το στιγματισμό των παιδιών μέσα στα σχολεία όταν αυτά
αντλούν μαθητές από περιοχές με ακραίες στεγαστικές ανισότητες. Η κατοίκιση στο χώρο μπορεί να
αποτελέσει παράγοντα αποκλεισμού από την εκπαίδευση ενώ καλύτερες ευκαιρίες φαίνεται να έχουν
τα παιδιά που διαβιούν σε πιό πυνοκατοικημένες και κοντά στο αστικό ιστό γειτονιές λόγω εγγύτητας,
κοινωνικού ελέγχου και μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης από τα κυρίαρχα πρότυπα διαβίωσης. Η συνεχής
έκθεση των παιδιών στις υστερημένες περιοχές σε ακραία παραβατικότητα και βία, δημιουργεί άγχος
και ανασφάλεια στα παιδιά και αυξάνει τον κίνδυνο θυματοποίησης και αναπαραγωγής της
παραβατικότητας και της βίας από ομάδες συνομηλίκων. Όσον αφορά στις κοινωνικές διαδικασίες, οι
γειτονιές με έντονη την παρουσία πολιτισμικών θυλάκων χαρακτηρίζονται από έντονη κοινωνική
πόλωση με συγκρουσιακά πολιτισμικά πρότυπα και πρότυπα διαβίωσης, μια σύγκρουση που
αναπαράγεται μεταξύ των παιδιών στις κοινωνικές τους επαφές και έμμεσα επιδρά στα παιδιά μέσα
από τις γονεϊκές πρακτικές. Τέλος το χωροταξικό στίγμα που φέρουν οι γειτονιές διαβίωσης τους,
εμποδίζει τις εκτός κοινότητας κοινωνικές επαφές τους και εντείνει την περιθωριοποίησή τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι γειτονιές της φτώχειας, δεν αποτελούν “σύμπτωμα” της
οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα. Είναι περιοχές όπου η φτώχεια συσσωρεύεται διαχρονικά,
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γιατί υπηρετούν με κάποιο τρόπο τη διαβίωση των φτωχών οικογενειών: έχουν φθηνά ενοίκια ή φθηνή
γη, λόγω συνύπαρξης της κατοίκισης με ανεπιθύμητες χρήσεις, προσφέρονται για αυθαίρετη δόμηση,
γειτνιάζουν με χρήσεις που εξυπηρετούν το “μεροκάματο” των φτωχών (χωματερή, βιομηχανίες,
βιοτεχνίες). Πρόκειται για περιοχές αυξημένης ανάγκης που απαιτούν ολοκληρωμένες χωρικές
επενδύσεις, για να αντιμετωπίσουν τα στεγαστικά χάσματα μεταξύ των παιδιών και την επισφάλεια
στην κατοίκιση, να βελτιώσουν το χώρο και τους συλλογικούς πόρους, να δημιουργήσουν ευκαιρίες
εργασίας για τους γονείς και ποιότητα ζωής για αυτά τα παιδιά που θα τους επιτρέψουν να ζουν με
ασφάλεια και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή στο μέλλον. Οι πολιτικές κατά του αποκλεισμού στο
τοπικό επίπεδο, δεν πρέπει να παίρνουν μόνο τη μορφή προγραμμάτων για τα αποκλεισμένα άτομα ή
ομάδες, αλλά και τη μορφή επενδύσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών (Φερώνας, 2019) ώστε να δημιουργηθεί ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα
βελτιώσει συνολικά την ποιότητα διαβίωσης στις περιοχές αυτές. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει
για κοινωνικές επενδύσεις στην προσχολική και σχολική ηλικία, με επιμήκυνση του καθημερινού
χρόνου παραμονής των παιδιών σε θεσμικές δομές, ώστε να αυξηθεί η επιρροή θετικών προτύπων,
ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Ζεφύρι, όπου διαφαίνεται από το λόγο των παιδιών ότι, μεγαλώνει εκεί
μια γενιά που μαθαίνει να ζει εκτός ορίων.
Συμπερασματικά, όπως τα ίδια τα παιδιά διαπιστώνουν στο λόγο τους, το που ζουν και
μεγαλώνουν και οι αναπαραστάσεις και επιρροές που δέχονται στις γειτονιές της φτώχειας, καθορίζουν
σημαντικά την υφιστάμενη και μελλοντική ευημερία τους, αναδεικνύοντας τον χωρικό παράγοντα ως
εξάρχουσα διάσταση στην παιδική φτώχεια.
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Πέντε μαθήματα για την «Ευτυχία» από τα παιδιά- Πρωτοβουλίες
ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας από το Παγκόσμιο Δίκτυο
Αλληλοβοήθειας «Κράτα Με»
Ευγενία Αρβανίτη-Πρεβεζάνου
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Ειδική Σύμβουλος Στρατηγικής και Ανάπτυξης
Πρόεδρος Παγκόσμιου Δικτύου Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ»

Περίληψη
Η ευημερία είναι μια δυναμική κατάσταση και αναφέρεται στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων
και ενισχύεται όταν οι άνθρωποι εκπληρώνουν τους προσωπικούς και κοινωνικούς τους στόχους. Όσο
όμως αφορά την παιδική ευημερία, διαφοροποιείται καθώς θεωρείται ότι είναι ένα πολυπαραγοντικό
φαινόμενο με ευρέως μεταβλητά πλαίσια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται παράγοντες όπως: α) όλα τα
διαφορετικά στάδια της ζωής ενός ανθρώπου (από την μήτρα έως την ενηλικίωση) β) τα πολιτισμικά
και προσωπικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία).
Το Ελληνικό κράτος, περισσότερο από δέκα χρόνια αντιμετωπίζει μια κατάσταση οικονομικής
κρίσης, αλλά και μεταναστευτικών εισροών, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι δείκτες ευημερίας των
πολιτών του και δυστυχώς με τραγικές συνέπειες στα παιδιά, ενώ για το 2019, κατατάσσεται περίπου
στην 25η θέση σε σχέση με 29 αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. και στην 20η θέση από το τέλος σε 176
χώρες, που αφορούν την ευημερία των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στην καθημερινότητα των ελληνικών οικογενειών διαπιστώθηκε από το 2012 από τα
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υποσιτισμένα παιδιά αλλά και στα φαινόμενα λιποθυμίας στα σχολεία λόγω έλλειψης τροφής, ενώ
σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF, περίπου 600.000 παιδιά ζούσαν ήδη κάτω από το όριο της
φτώχειας, με σχεδόν ένα στα δύο (1:2) παιδιά να ζουν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης.
Η ευημερία, στην Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες πτωτικές τάσεις καθώς φθίνει η
άνεση και δεν υπάρχει βελτίωση, των συνθηκών ζωής της Ελληνικής κοινωνίας, ενώ μειώνεται το κατά
κεφαλήν εισόδημα, επηρεάζοντας σοβαρά τις υπάρχουσες συνθήκες, που σχετίζονται με την
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με μείωση της κοινωνικής πολιτικής απέναντι στις
εναπομείνασες ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και με την παρουσία, πολλές φορές με αμφιλεγόμενα
συμφερόντων, των εθελοντικών οργανώσεων.
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ», είναι μια εθελοντική, μη κυβερνητική
οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2006. Στους καταστατικούς της σκοπούς, έχει την «προώθηση της
πίστης σε παιδιά εφήβους και νέους ότι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν ευτυχισμένα σε ένα καλύτερο
κόσμο.» Υπό το πρίσμα του «Σκέψου Παγκόσμια – Δράσε τοπικά», η μ.κ.ο «κράτα ΜΕ» προάγει την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των παιδιών, εφήβων και νέων και την
ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και αλληλεγγύης., μέσω κοινωφελών,
εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, στις
οποίες έχουν συμμετάσχει χιλιάδες παιδιά, ενώ κάποια στιγμή μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας (2012-2013) είχε απασχολήσει περίπου 200 εργαζόμενους, ενώ έχει ταλαιπωρηθεί με την
συνεργασία του με το ελληνικό δημόσιο (Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ,
ΟΑΕΔ κλπ δημόσιους φορείς) δυσχεραίνοντας εξαιρετικά το έργο του από διοικητικές καθυστερήσεις.
Η ευημερία για τους περισσότερους ενήλικες σημαίνει ευμάρεια, ευζωία, άνετη διαβίωση.
Σχετίζεται με αντικειμενικές μετρήσεις όπως είναι το εισόδημα, οι εκπαιδευτικοί πόροι, η υγεία κλπ
και με υποκειμενικούς δείκτες, που αφορούν την Ποιότητα ζωής, την Ικανοποίηση από τη ζωή και την
Ευτυχία του ατόμου.
Η ευημερία ωστόσο, για τα παιδιά, δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως με τους ενήλικες.
Τα παιδιά γελούν, παίζουν, διασκεδάζουν, ζουν με την καρδιά τους, νιώθουν και φαίνονται
ευτυχισμένα, ακόμα και όταν οι ενήλικες δεν διακρίνουμε κάποιο λόγο ευτυχίας να υπάρχει και αυτή
αναζητάμε. Αν μπορούσε κάποιος να διαλέξει ανάμεσα στους δείκτες , υποκειμενικούς και
αντικειμενικούς, της παιδικής ευημερίας, μία και μόνο μία, ποιότητα η «ΕΥΤΥΧΙΑ» θα ήταν η
σημαντικότερη. Για αυτό το λόγο, ο καλύτερος δάσκαλος για να δώσουν «μαθήματα ευτυχίας» στους
ενήλικες, είναι τα παιδιά.
Πρώτο μάθημα: Ευτυχισμένοι ενήλικες, κάνουν ευτυχισμένα παιδιά!
Δεύτερο μάθημα: Η ζωή είναι ΕΔΩ και ΤΩΡΑ Ζήσε τη στιγμή!
Τρίτο μάθημα:

Έχε εμπιστοσύνη στη Ζωή. Αφέσου! Γέλα και όλα θα
γίνονται όμορφα!

Τέταρτο μάθημα: Κάνε αυτά που αγαπάς. Μην τα εγκαταλείπεις!
Πέμπτο μάθημα: Η ζωή είναι παιχνίδι. Παίξ΄ το!
Το δίκτυο «κράτα με» με την ευκαιρία του 1ο Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την
Παιδική Ευημερία, σας διαβεβαιώνει ότι παρόλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, θα συνεχίσει, να
προασπίζεται κάθε παιδί που έχει ανάγκη να διασφαλιστεί σε παιδιά εφήβους και νέους, ένα αξιοπρεπές
παρόν και ένα ελπιδοφόρο μέλλον όπου θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα τους σε συνθήκες
κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, προστασίας και ευημερίας.
Τα παιδιά, είναι το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας και αν, δεν επενδύσουμε στην
ευτυχία τους, τότε, το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας είναι αβέβαιο.
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Εισαγωγή
Η Ευημερία, είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία αναφέρεται στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής ενός ατόμου και ενισχύεται όταν το άτομο αυτό, εκπληρώνει τους προσωπικούς και κοινωνικούς
του στόχους.
Η ευημερία, παρατηρείται σε πλήθος ζητημάτων όπως πολιτισμικά τεχνολογικά και
δημιουργικά ενώ ως κοινωνικοοικονομικός όρος διακρίνεται στην "κοινωνική" και στην "οικονομική"
ευημερία. Η κοινωνική ευημερία, εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του εθνικού εισοδήματος όσο και
από τον τρόπο κατανομής του, στα πλαίσια της Πρόνοιας και των διάφορων μέτρων που μπορεί να
ληφθούν για τους πολίτες όπως π.χ. επιδοτήσεις, επιδόματα, διάφορα βοηθήματα κ.λπ. Η οικονομική
ευημερία αναφέρεται στην άνεση και βελτίωση των συνθηκών ζωής μιας κοινωνίας, σε συνάρτηση με
το κατά κεφαλήν εισόδημα καθώς και στο μέτρο που επηρεάζεται από τις υπάρχουσες πολιτικές,
κοινωνικές και οικονομικές ή μη συνθήκες. Σχετίζονται με α) την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης,
β) την λειτουργία αλλά και κλείσιμο ιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς και γ) την ύπαρξη αντιφατικών
συμφερόντων ακόμα και μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων.
Η Παιδική Ευημερία, δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως στους ενήλικες αλλά καθορίζεται
από την «οποιαδήποτε ευχαρίστηση προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της διάθεσης ή της δράσης
κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων66».
Στη Δύση, θεωρούμε ότι η παιδική ηλικία πρέπει να είναι μια πολύτιμη και προστατευμένη χρονική
περίοδο ανάπτυξης, μάθησης και παιχνιδιού. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση67 της μη κυβερνητικής
οργάνωσης, Save the Children, με τίτλο «Κλεμμένη παιδική ηλικία», εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον
κόσμο αντιμετωπίζουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, η παιδική ευημερία είναι
ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο68με ευρέως μεταβλητά πλαίσια (Statham & Chase, 2010)
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως α) όλα τα διαφορετικά στάδια της ζωής (από τη μήτρα έως
την ενηλικίωση) και β) τα πολιτισμικά και προσωπικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου (ταυτότητα, φύλο,
ηλικία, αίσθηση εαυτού, αίσθηση ανήκειν κ.α.)
5 Θετικές Διαστάσεις Και 8 Αρνητικοί Παράγοντες
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον δείκτη της παιδικής ευημερίας συλλέγονται σύμφωνα με
το Γραφείο Ερευνών της UNICEF, διακρίνοντας πέντε (5) θετικές διαστάσεις οι οποίες άπτονται στην:
1. Υλική Ευημερία
2. Υγεία και Ασφάλεια
3. Εκπαίδευση
4. Συμπεριφορές και Κίνδυνοι
5. Στέγαση και Περιβάλλον
Επίσης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από έρευνες που έχει δημοσιεύσει ο ΟΗΕ και άλλες κυβερνητικές
πηγές, όπως η οργάνωση «Save the Children» βαθμολογήθηκαν 176 χώρες με κριτήριο τους παρακάτω
οκτώ (8) αρνητικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την ευημερία ενός παιδιού και σχετίζονται με την:
1. Παιδική θνησιμότητα
2. Αναπτυξιακά προβλήματα λόγω κακής διατροφής
3. Διακοπή της φοίτησης στο σχολείο
4. Παιδική εργασία
5. Γάμους εφήβων
Oικονομικοί παράγοντες είναι το εισόδημα, τα υλικά αγαθά και οι παροχές (διατροφή, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση κ.α.)
ενώ μη οικονομικοί παράγοντες θεωρούνται η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του ανθρωπισμού κ.α.
67
Save the Children. (2017, Ιουλίου 03). Σε ποια χώρα αξίζει να μεγαλώνει το παιδί σου; Ανακτήθηκε από
http://www.protagon.gr/themata/magazine/44341433150-44341433150
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6. Τεκνοποίηση κατά την εφηβεία
7. Μετακινήσεις πληθυσμών εξαιτίας συγκρούσεων
8. Δολοφονίες παιδιών
Σύνθετος Δείκτης Παιδικής Ευημερίας
Στο ερευνητικό έργο C.W.-SMILE69 και τις δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας με
επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ. Ειρήνη Λεριού, αναφέρεται με διαχρονική μορφή ένας σύνθετος
δείκτης70 Παιδικής Ευημερίας, ο οποίος στο σύνολο του εφαρμόζεται σε μετρήσεις από τις τρεις
σχολικές κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και στη Τρίτη Λυκείου, ενώ
λαμβάνεται υπόψη και το φύλο.
Η εξίσωση, η οποία χρησιμοποιείται είναι η ακόλουθη: WΟΛ= wΔ1+ wΔ2+.... wΔj.. Όπου
wΔ1, wΔ2...wΔj είναι το σκορ της ευημερίας της κάθε μιας από τις έξι διαστάσεις που καταμετρούνται
σε αυτόν και αφορούν την διαβίωση, διατροφή, εισόδημα,, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
εκπαίδευση και ελεύθερο χρόνο κάθε παιδιού. (Λεριού, 2016)
Ελληνική κρίση
Το Ελληνικό κράτος, περισσότερο από δέκα χρόνια αντιμετωπίζει μια κατάσταση οικονομικής
κρίσης, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι δείκτες ευημερίας των πολιτών του και δυστυχώς με τραγικές
συνέπειες στα παιδιά του. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα των ελληνικών
οικογενειών έχει εντοπιστεί από το 2012 από τα υποσιτισμένα παιδιά αλλά και στα φαινόμενα
λιποθυμίας στα σχολεία λόγω έλλειψης τροφής71, ενώ πλήθος οικογενειών στηρίζονται αποκλειστικά
σε συσσίτια για να επιβιώσουν και να ταΐσουν τα παιδιά τους. Τα στοιχεία της UNICEF72 το 2013,
επισήμαιναν ότι στην Ελλάδα περίπου 600.000 παιδιά ζούσαν ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας, με
σχεδόν ένα στα δύο (1:2) παιδιά να ζουν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης ενώ περισσότερα από τα
μισά δεν κάλυπταν ούτε τις βασικές καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες.
Δύο σημαντικές μελέτες παρουσιάστηκαν πρόσφατα, σχετικά με την παιδική ευημερία, από
τις οποίες διαπιστώνουμε ότι τα στοιχεία και οι αριθμοί, μόνο απογοήτευση και θλίψη προκαλούν.
Η πρώτη από το Γραφείο Ερευνών της UNICEF73 η οποία συνέκρινε τις 29 πιο πλούσιες χώρες και πως
εξασφαλίστηκε η ευημερία των παιδιών τους την πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα αλλά και σε όλο
τον βιομηχανικό κόσμο αναφορικά με πέντε άξονες ευημερίας (υλική ευημερία, υγεία/ ασφάλεια,
συμπεριφορές/κίνδυνοι, εκπαίδευση, στέγαση/ περιβάλλον).
Η δεύτερη έκθεση74 εκπονήθηκε από την οργάνωση «Save The Children75» ανάμεσα σε 176 χώρες και
εξέτασε διάφορους παράγοντες, που αφορούν την ευημερία των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο όπως
Citation: Λεριού, Ε., Ροδουσάκης, Ν., Τασόπουλος, Κ., Τσιριμώκου, Χ., (2018). Καταγράφοντας τη Παιδική Αποστέρηση
στην Περιφέρεια της Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο, Working Paper No. 2018-02, Yπό Διαμόρφωση, C.W-SMILE,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα.
70 Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων.», Αθήνα, (Σελίδες 106 -109)
71 «Greece's food crisis: families face going hungry during summer shutdown» Δημοσίευμα της Helena Smith in Athens στην
Βρετανική εφημερίδα "The Guardian" (06.08.2013)
http://www.theguardian.com/world/2013/aug/06/greece-food-crisis-summer-austerity
72 UNICEF: Έκθεση για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης 29 ΜΑΡΤΙΟΥ2017
73 Έκθεση της UNICEF «Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες»
74 PROGRESS RANKINGS 2000-2019 Έκθεση της «Save The Children» 4SAVE THE CHILDREN bottom 10 countries
are low-income and six of the bottom 10 are fragile and conflict-affected states.5 In these and The 10 bottom-ra
75 SAVE THE CHILDRENCOUNTRY2000 END OF CHILDHOOD INDEX SCORE2019 END OF CHILDHOOD INDEX
SCORECHANGE IN SCORE 2000-2019 Japan: 35η, Portugal, Qatar 33η, United States 32η Solomon Islands 31η Thailand 30η
North Macedonia, United Kingdom, Vanuatu 24η Greece, Israel, Italy, Poland 20η, Cyprus, Singapore 17η, Canada,
Norway16η, Luxembourg, Spain 14η Saint Lucia, Belgium, Germany, Panama 13η, Sweden, Switzerland 12η, Republic of
Korea 11η. Επίσης διαπιστώνουμε ότι τελευταίες σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται Tonga και Seychelles, ενώ δυστυχώς
αρνητικό πρόσημο κατέχουν Trinidad & Tobago -29η, Venezuela -32η και Syria -151η . (πρόσβαση 29.05.2019)
69
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υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, διατροφή και προστασία των παιδιών από συνθήκες παιδικής
δουλείας και τους γάμους ανηλίκων.
Καθώς η παιδική ευημερία επηρεάζεται από τις εφαρμοζόμενες κατά περίπτωση πολιτικές, η
σύγχρονη Ελλάδα αντανακλά το αποτέλεσμα των πολιτικών αποφάσεων παρελθόντων ετών και
συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες καθοδικές τάσεις και για το 2019.
Η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση από τις 29 χώρες του βιομηχανικά αναπτυγμένου κόσμου και
την 20η θέση από το τέλος σε 176 χώρες όσο αφορά την ευημερία των παιδιών, παγκοσμίως. Δυστυχώς,
η ευημερία και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας μειώνονται
συνεχώς, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα (Α.Ε.Π.) μειώνεται από σκληρά μέτρα λιτότητας που
επηρεάζουν σοβαρά τις συνθήκες διαβίωσης, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική δυσπραγία δεν αποτελεί
καλό οιωνό για το παρόν ή το εγγύς μέλλον των παιδιών μας.
Το παγκόσμιο δίκτυο αλληλοβοήθειας «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα Με», είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική
οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006, με καταστατικούς σκοπούς την «προώθηση της πίστης σε παιδιά
εφήβους και νέους ότι έχουν δικαίωμα να ζήσουν ευτυχισμένα, σε ένα καλύτερο κόσμο Συνεπώς πρέπει
να απαιτούν να ζήσουν σε μια κοινωνία καλών και ευτυχισμένων ανθρώπων, που σαν κάτοικοι του
σπιτιού που ονομάζεται «πλανήτης γη» που θα χαίρονται κάθε στιγμή το δώρο της ζωής, μέσα σε ένα
υγιές, φυσικό και ειρηνικό περιβάλλον ανεξάρτητα της φυλής που ανήκουν, της θρησκείας που πιστεύουν,
του τόπου που διαμένουν, της γλώσσας που μιλούν, ή της οικονομικής κατάστασης που έχουν.». Μέσα
από το πρίσμα του «Σκέψου Παγκόσμια – Δράσε τοπικά» «Think Global - Act Local», το «κράτα ΜΕ»
προάγει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των παιδιών, εφήβων και νέων και
την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και αλληλεγγύης., μέσω κοινωφελών,
εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, στις
οποίες έχουν συμμετάσχει χιλιάδες παιδιά, όπου μπορείτε να δείτε και στα www.kratame.gr,
ttps://www.youtube.com/channel/UCn82GXP8pxK17bmD6EDwChQ
και
https://dkratame.blogspot.com/
Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της παιδικής ευημερίας, χιλιάδες παιδιά έχουν
συμμετάσχει στα προγράμματα του, ενώ μέσα από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, έχει
συνεργαστεί με την Περιφέρεια Αττικής, Δήμους και Συλλόγους, απασχολώντας περίπου 200
εργαζόμενους, γεγονός που όμως η ελληνική κυβέρνηση (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ) και όχι μόνο, προκάλεσαν εξίσου πολλές δυσκολίες στο έργο του, λόγω
γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.
Συγκεκριμένα, με σύνθημα «Η γνώση είναι δύναμη και η πρόληψη, η καλύτερη θεραπεία!», στο πλαίσιο
πρόληψης και προστασίας της υγείας παιδιών, εφήβων και νέων, συμμετέχοντας στην καθημερινή μάχη
προάσπισης υγείας των πολιτών, οργανώσαμε από κοινού με την περιφέρεια Αττικής, εκστρατεία
ενημέρωσης, έρευνας, εκπαίδευσης παιδιών, εφήβων, νέων και των οικογενειών τους, με παράλληλη
δημιουργία ενημερωτικού, έντυπου και διαδικτυακού υλικού, για θέματα Προληπτικής Υγιεινής,
Αγωγής Υγείας και Α’ Βοηθειών. Ενημερώσαμε και ευαισθητοποιήσαμε την νεολαία, ώστε να
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την διατήρηση της υγείας.
Προσκαλώντας τους νέους με την φράση «Κράτα με και όταν με χρειαστείς, θα είμαι ήδη δίπλα
σου!», υλοποιήσαμε δράσεις πολιτικής προστασίας με ενημέρωση και εκπαίδευση οι οποίες
αφορούσαν την προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών. Πολλές οικογένειες ζουν
κάτω από τα όρια της φτώχειας και στόχο έχουμε την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών
μας την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με παροχή ειδών πρώτης ανάγκης. Επίσης, έγινε
καταγραφή των αλληλέγγυων δυνάμεων για την δημιουργία ενός εθελοντικού δικτύου, στο οποίο θα
υπάρχει προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων κάθε μέλους, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα
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υποστηρίζεται από το δική του εσωτερική ανταλλακτική μονάδα. Στόχος, η δημιουργία ενός
κοινωνικού νομίσματος (Κοι.Ν), το οποίο λειτούργησε, ως εργαλείο κοινωνικοποίησης και
ενδυνάμωσης των ατόμων και θα προάγει τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ των
πολιτών.
Ζητώντας την συμμετοχή όλων παιδιών, εφήβων και νέων μέσα από το «Κράτα ΜΕ, για να
κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. ΜAZI!», σχεδιάσαμε το 3R-project (reCYCLE-reUSE-reTRADE), το
οποίο υιοθετήθηκε από τους Δήμους Μεταμόρφωσης, Αίγινας, Παιανίας, Κυθήρων, Πειραιά κ.λπ. και
ακόμα λειτουργεί. Πρόκειται για πρόγραμμα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανταλλαγής
ειδών, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής, διαχείρισης, αναδιανομής παλαιού ρουχισμού, καθώς και
ανταλλαγής βιβλίων, χρηστικών αντικειμένων κ.α. Με την δράση αυτή, στηρίξαμε την κοινωνική
οικονομία ενώ οι πολίτες κινητοποιήθηκαν να περιορίζουν τη σπατάλη, αξιοποιώντας και
επαναχρησιμοποιώντας τοπικούς πόρους και υλικά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικολογική
συνείδηση και αλληλεγγύη.
Απέναντι στην μιζέρια και την φτώχεια απλώνουμε το χέρι για να προσφέρουμε αλληλεγγύη.
Απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό προτάσσουμε την αλληλοβοήθεια στον συνάνθρωπο. Με όραμα
μας την προστασία και ευημερία των παιδιών μας προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την νέα
αλληλέγγυα ελληνική κοινωνία, με πανανθρώπινες αξίες. Διεκδικούμε ένα καλύτερο και υγιές μέλλον
γι΄ αυτό λέμε σε όλους όσους αγωνίζονται ενάντια σε ότι μας λυγίζει και μας αλλοτριώνει: «Κράτα
ΜΕ, να ζω, να ελπίζω, να ονειρεύομαι!»
Πέντε μαθήματα για την «ευτυχία» από τα παιδιά
Με την ευρύτερη έννοια (Statham & Chase 2010), ευημερία σημαίνει ευμάρεια, ευζωία, άνετη
διαβίωση. Η ευημερία σχετίζεται με: α) αντικειμενικές μετρήσεις όπως είναι το εισόδημα νοικοκυριού,
οι εκπαιδευτικοί πόροι, η κατάσταση υγείας κλπ και β) υποκειμενικούς δείκτες, σχετικούς με την
Ποιότητα ζωής, την Ικανοποίηση από την ζωή και την Ευτυχία.
Ωστόσο, η ευημερία στα παιδιά, δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως με τους ενήλικες. Όλα αυτά, που
θεωρούμε ότι είναι ΕΥΤΥΧΙΑ βιώνονται τελείως διαφορετικά από τα παιδιά. Τα παιδιά γελούν,
παίζουν, ζουν με την καρδιά τους, διασκεδάζουν, νιώθουν και φαίνονται ευτυχισμένα, ακόμα και όταν
οι ενήλικες δεν διακρίνουμε κάποιο λόγο ευτυχίας να υπάρχει και αυτή αναζητάμε. Αν μπορούσατε να
διαλέγατε
ανάμεσα στους υποκειμενικούς και αντικειμενικούς δείκτες
της παιδικής
ευημερίας(μακροζωία, πλούτο, υγεία, προστασία, επιτυχία, ευτυχία),, μία και μόνο μία, ποιότητα για
τα παιδιά σας, ποια θα ήταν;
- Για το "κράτα ΜΕ", η σημαντικότερη είναι η «ΕΥΤΥΧΙΑ».
Πώς να επιτύχουμε την ευτυχία
Ο καλύτερος δάσκαλος για τους ενήλικες, να πάρουν «μαθήματα ευτυχίας» είναι τα παιδιά.
Πρώτο μάθημα για την Ευτυχία: Όταν γεννιέται ένα παιδί χαρίζει αγάπη, ελπίδα και ευτυχία. Ένα
παιδί εμπιστεύεται απόλυτα και ανιδιοτελώς τους γονείς του, καθώς είναι η μοναδική πηγή κάθε
γνώσης ενώ δεν ανησυχεί για τίποτε, αφού οι γονείς του είναι πάντα εκεί για να το προστατεύσουν και
να το φροντίσουν. Να θυμάστε όμως ότι αυτό το παιδί ότι μάθει άκριτα από εμάς, σαν ενήλικας θα το
επιστρέψει πίσω, σε εμάς.
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ!
Δεύτερο μάθημα για την Ευτυχία: Ένας από τους λόγους που τα παιδιά δείχνουν πάντα ευτυχισμένα
είναι γιατί ζουν ολοκληρωτικά το τώρα. Όταν ένα παιδί παίζει με ένα παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι γίνεται
όλος του ο κόσμος. Αντίθετα εμείς οι ενήλικες πάντα έχουμε το μυαλό μας απασχολημένο με το παρόν
ή το μέλλον και πολύ σπάνια με το τι είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά το τώρα είναι η ζωή
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που ζούμε. Οι διαστάσεις της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ευημερίας ενός παιδιού
πρέπει να καθορίζονται στο άμεσο παρόν, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την μελλοντική ζωή του.
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! ΖΗΣΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ!
Τρίτο μάθημα για την Ευτυχία: Όταν ένα παιδί αρχίζει να μαθαίνει να περπατάει, κάνει μερικά δειλά
βήματα και μετά σωριάζεται κάτω. Αμέσως σηκώνεται και πάλι, προσπαθεί το πέσιμο είναι κομμάτι
της εξέλιξης του, Οι ρόλοι που μαθαίνει να παίζει στην παιδική του ηλικία θα τους ξαναπαίξει στην
ενήλικη ζωή. Η πίστη στη ζωή, φέρνει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη φέρνει πάντα χαρά! Ας
δεχτούμε τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι και κυρίως να γελάμε σε κάθε δυσκολία.
ΈΧΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΖΩΗ! ΑΦΕΣΟΥ!
ΓΕΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΡΦΑ!
Τέταρτο μάθημα για την Ευτυχία: Η ευτυχισμένη ζωή, όμως, δεν έχει καθόλου να κάνει με το πόσα
πτυχία έχεις, αλλά με το να αγαπάς αυτό που κάνεις. τα παιδιά να βάζουν στόχους και να τους
πετυχαίνουν όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το θέλουν! Ο στόχος τους ως ενήλικες πρέπει να είναι η
ευτυχία και όχι η πρόσκαιρη επιτυχία.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ !
ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣ!
Πέμπτο μάθημα για την Ευτυχία: Για τα παιδιά, όλα είναι παιχνίδι. Και το παιχνίδι πάντα στοχεύει
στη χαρά. Τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται αν χάσουν ή κερδίσουν, θέλουν μόνο να χαίρονται. Η αποτυχία
ή η επιτυχία δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο. Και τα δύο αποτελούν εξαιρετικές εμπειρίες που μας
διδάσκουν πώς να παίζουμε το παιχνίδι της ζωής! Παρακολουθώντας τα παιδιά να παίζουν μαθαίνουμε
κάτι πολύ σπουδαίο: Η ζωή από μόνη της είναι παιχνίδι και όλοι είμαστε παίκτες!
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΠΑΙΞ΄ ΤΟ!
Επίλογος
Ελπίζοντας ότι με τις δράσεις μας, βάλαμε ένα λιθαράκι ώστε να διασφαλίσουμε σε παιδιά
εφήβους και νέους, ένα αξιοπρεπές παρόν και ένα ελπιδοφόρο μέλλον το δίκτυο «κράτα ΜΕ», με την
ευκαιρία του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την Παιδική Ευημερία, σας διαβεβαιώνει ότι
παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, θα συνεχίσει να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
όλων των παιδιών, εφήβων και νέων, ώστε να είναι ασφαλή, να ζουν με αξιοπρέπεια το παρόν και να
προσβλέπουν σ΄ένα ελπιδοφόρο μέλλον, απολαμβάνοντας συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης,
ισότητας, προστασίας και ευημερίας.
Τα παιδιά, είναι το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας.
Ελάτε να μοιραστούμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αν δεν επενδύσουμε στην ευημερία των
παιδιών, τότε το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, είναι αβέβαιο.
«Κράτα Με» και θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. ΜΑΖΙ!
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H Συμβολή των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών στην
Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Χαρίκλεια Πίτσου
ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Πατρών, PhD, ΣΕΠ, ΕΑΠ

Χάιδας Αλέξανδρος
ΠΕ02, Med & MSc

Μπάλιας Στάθης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, PhD

Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να δείξουμε το πώς οι Περιφερειακές και Δημοτικές
Αρχές μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της ευημερίας του παιδιού μέσα από δράσεις
και μέτρα που να αποσκοπούν στην υλοποίηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά
καταγράφονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989).
Καταρχάς, αναπτύσσουμε την επιχειρηματολογία μας με βάση τη θεωρία του
public engagement (δημόσια εμπλοκή), με σκοπό να αναλύσουμε τις δυνατότητες που έχουν
οι Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές για να δράσουν στην προοπτική της εν λόγω θεωρίας.
Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια και
των επιπτώσεών της πρωτίστως στα παιδιά, θεωρείται σημαντική η συμβολή της τοπικής
αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων διαβίωσης και ευημερίας του παιδιού. Στη συνέχεια,
εξετάζουμε αφενός την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή των
Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (2012), η οποία εποπτεύει τα
κράτη – μέλη για το κατά πόσο υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από τη Διεθνή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αφετέρου, τις Διαπιστώσεις και Προτάσεις της
εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Κατόπιν, με βάση τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου
του Πολίτη, επιχειρούμε να αναδείξουμε το ρόλο των Περιφερειακών και Δημοτικών
Αρχών στην προαγωγή της ευημερίας και των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα από δράσεις ή
συνέργειες με άλλους θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης
στρατηγικής η οποία θα συμπληρώνει και θα ενισχύει την επίσημη κοινωνική πολιτική στα
ζητήματα που αφορούν στην ευημερία και στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Abstract
In this paper we attempt to show the extent to which the regional and municipal
authorities have promoted childrens’ well-being via acts and measures aiming at their rights,
such as the ones documented in the United Nations Convention on the Rights of the Child
(CRC) (1989). Initially, we base our arguments on the theory of public engagement, so as to
examine the possibility of the aforementioned authorities acting on the potentials of the theory.
Considering the financial crisis that the Greek society has experienced over the previous years
and the impacts it has had primarily on children, the contribution of the local government to
the handling of childrens’ living and well-being problems is regarded as crucial, and
particularly the contribution of the regional and municipal authorities. On the one hand, then,
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

268

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»

we examine the Ombudsman’s report to the UN Committee on the Rights of the Child (2012).
The former monitors the member – states as to the extent they fulfill their commitments that
derive from the CRC. On the other hand, we look at the findings and proposals of the
independent authority for implementing the Rights of the Child in Greece during the crisis.
After that, and based on the findings of the report, we attempt to highlight the role of the
regional and municipal authorities into childrens’ well-being and rights via acts or co acts with
other institutions in the civil society and in accordance with a long term strategy that will
complete and reinforce the official civil policy on the issues concerning childrens’ well-being
and protection of their rights.
Εισαγωγή
Η προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού έχει αναδειχθεί κατά τις
τελευταίες δεκαετίες σε πεδίο κομβικής σημασίας σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που προκύπτει
από τις προγραμματικές προβλέψεις και τις δράσεις διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και των διαφόρων συλλογικοτήτων
όπως οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ). Βασικό κείμενο αναφοράς των δράσεων αυτών
αποτελεί η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία ψηφίστηκε από τον
ΟΗΕ το 1989 και επικυρώθηκε σχεδόν από το σύνολο των κρατών μελών του Οργανισμού, τα
οποία έχουν αναλάβει ανάλογες δεσμεύσεις για την υλοποίηση των προβλέψεων και των
αρχών που διέπουν την παραπάνω Διεθνή Σύμβαση. Η χώρα μας έχει δεσμευθεί, στη βάση της
παραπάνω Σύμβασης αλλά και των διεθνών διακηρύξεων και των διεθνών κειμένων που
ψηφίστηκαν μεταγενέστερα εξειδικεύοντας τις προβλέψεις και τους σκοπούς της, να
προασπιστεί και να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από την υπογραφή και την
επικύρωσή της στις 3 Δεκεμβρίου 1992 (ν. 2101/1992). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
αξίζει να αναφέρουμε εν τάχει ότι η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού
αποτελείται από 54 άρθρα που χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
αναφέρεται σε θέματα προστασίας (από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης, διάκρισης,
κ.λπ.). Η δεύτερη σε θέματα παροχών (στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την
ψυχαγωγία, κ.λπ.) και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα δικαιώματα συμμετοχής (δικαίωμα
έκφρασης γνώμης, πληροφόρησης, ελεύθερου χρόνου κ.λπ.) (Μπάλιας, 2011).
Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
προαγωγή αυτών διότι αποτελεί αφενός εργαλείο που άμεσα μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο
εσωτερικής έννομης τάξης και αφετέρου θεμελιώδες πλαίσιο αρχών για τη χάραξη μιας
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την πρακτική υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Επιπρόσθετα, θεωρείται κείμενο σταθμός του διεθνούς συμβατικού δικαίου στον τομέα της
διεθνούς προστασίας, το οποίο κατοχυρώνει τόσο τα ατομικά και πολιτικά όσο και τα
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, παρέχοντας - τουλάχιστον σε θεσμικό και
νομικό επίπεδο- την πλέον ολοκληρωμένη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Τέλος,
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου με άμεση ισχύ και μάλιστα
υπέρτερη από τον κοινό νόμο, βάσει του άρθ. 28 παρ. 1 του Συντάγματος (Γκασούκα, κ.ά,
2016).
Η σταδιακή προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και των πρακτικών της δημόσιας
διοίκησης στις προβλέψεις της Σύμβασης και των άλλων διεθνών νομικών κειμένων που την
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εξειδικεύουν, συναρτάται τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη της ευαισθητοποίησης των
επαγγελματιών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, της κοινωνίας των πολιτών στην οποία
δρουν οι συλλογικότητες, σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών και των μηχανισμών
προστασίας του παιδιού και των δικαιωμάτων του. Η δημόσια διοίκηση αναλαμβάνει, ως εκ
του ρόλου της, την υλοποίηση των αποφάσεων και των διεθνών δεσμεύσεων του κράτους μέσα
από την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τον
νόμο διαδικασιών (UNICEF, 2011). Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης προγραμματίζουν
και υλοποιούν δράσεις, όπως καταγραφής προβλημάτων, συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών
και πραγματοποίησης παραπομπών, που διασφαλίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των
παιδιών και την προστασία τους από παραβιάσεις, όπως είναι η κακοποίηση, η παραμέληση
της φροντίδας και της κάλυψης των αναγκών τους, η σχολική διαρροή κ.λπ.. Ο θεσμός που
κατεξοχήν δρα σε αυτή την κατεύθυνση στη χώρα μας είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και ειδικά
ο τομέας αυτού, ο Συνήγορος του Παιδιού, ο οποίος ασχολείται με τον εντοπισμό και την
καταγραφή των προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων του
παιδιού (ν. 2477/1977; ν. 3094/2003).
Ωστόσο, η φύση και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που σχετίζονται με την
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού επιβάλλει την ενεργοποίηση του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμών της περιφερειακής και δημοτικής
αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ενεργοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο και να
συνεργαστεί με τις διάφορες συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, όπως λόγου χάρη οι
σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, στην προοπτική της δημόσιας εμπλοκής των πολιτών που
μετέχουν σε αυτές, δηλαδή της πολιτικής συμμετοχής τους.
Πρόσφατα αναπτύχθηκε, κυρίως στον ακαδημαϊκό χώρο, η θεωρία του
Public engagement, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η έννοια της δημόσιας εμπλοκής της
κοινωνίας των πολιτών και ουσιαστικά της συμμετοχής των πολιτών στην επίλυση
προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. Η έννοια του Public engagement μπορεί να έχει
εφαρμογή σε διάφορα πεδία της δημόσιας δράσης στα οποία ενεργοποιούνται συλλογικότητες
ή δημόσιοι οργανισμοί, όπως οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού. Στο σημείο αυτό αναδύεται το ερώτημα «Κατά πόσο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί
στην περίπτωση αυτή;»
Αφού αναφερθούμε αρχικά στην έννοια του Public engagement, θα επιχειρήσουμε να
δείξουμε πώς η έννοια αυτή μπορεί να τύχει εφαρμογής στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση στη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων του
παιδιού.
Public engagement: δημόσια εμπλοκή και Συνήγορος του Πολίτη
Η έννοια του Public engagement αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα στον χώρο της
πολιτικής θεωρίας και παραπέμπει στην ιδέα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων των δημόσιων οργανισμών για δημόσια ζητήματα (public
issues). Στον χώρο των κοινωνικών επιστημών αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση η ανάγκη για
εμπλοκή των πολιτών στην επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή τους ή θίγουν τα
συμφέροντά τους, ειδικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δρομολόγησης δράσεων για
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την επίλυσή τους. Η εμπλοκή των πολιτών στις διαδικασίες αυτές σηματοδοτεί την ευρύτερη
ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, με στόχο
την κάλυψη των κενών ή των αδυναμιών της κρατικής γραφειοκρατίας για την αντιμετώπιση
προβλημάτων δημοσίου συμφέροντος (Armbruster-Domeyer et al., 2011; Hennen & Pfersdorf,
2014; Grand et al., 2015). Στη λογική αυτή, οι τοπικές αρχές μπορούν να ενεργοποιήσουν τη
συνέργεια των πολιτών στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως είναι αυτά που αφορούν τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, πρωτίστως τα παιδιά -και τις οικογένειές τους- των οποίων
η προστασία και η ευημερία πλήττονται.
Σε ποιο βαθμό, όμως και υπό ποιους όρους είναι εφικτή η εφαρμογή της έννοιας του
Public engagement σε επίπεδο πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης τη στιγμή
που οι υπηρεσίες στη χώρα μας αντιμετωπίζουν διοικητικά εμπόδια, άρα και οι υπηρεσίες που
εμπλέκονται με θέματα παιδικής προστασίας; Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι παρεχόμενες
υπηρεσίες χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από αποσπασματικότητα, κενά,
αλληλοεπικαλύψεις και γενικότερα, αδυναμία ικανοποιητικής ανταπόκρισης στα αιτήματα
των πολιτών. Την εικόνα αυτή επιδεινώνει η σταδιακή αποδυνάμωση των υπηρεσιών λόγω
έλλειψης ανθρώπινων και υλικών πόρων, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της
διάρθρωσής τους αλλά και τις συχνές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις (Γκασούκα, κ.ά, 2016;
Harper, Jones and Tincati, 2010).
Κατά τον Συνήγορο του Πολίτη (2012), οι εμπλεκόμενες Αρχές σε θέματα παιδικής
προστασίας μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα αν λάβουν υπόψη τους και
εφαρμόσουν τις συστάσεις που περιέχονται στην Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την
Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πριν
αναφερθούμε στις συγκεκριμένες συστάσεις, εν τάχει, επισημαίνουμε ότι Ο Συνήγορος του
Πολίτη είναι Ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα. Αποστολή του είναι η
διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των
δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.
Ειδικά, ο τομέας του Συνήγορου του Παιδιού, έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση και
προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, αναφορικά με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
(2012) στις εμπλεκόμενες αρχές σε θέματα παιδικής προστασίας, αυτές αφορούν στην:
 Δημιουργία εθνικού σχεδίου δράσης, το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί με τις εθνικές,
τομεακές και τοπικές στρατηγικές και προϋπολογισμούς προκειμένου να εξασφαλισθεί η
κατάλληλη κατανομή οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που απαιτούνται για
την εφαρμογή του.
 Ενίσχυση μηχανισμών για τη συλλογή δεδομένων, σε πρώτο επίπεδο, δημιουργώντας μια
εθνική κεντρική βάση δεδομένων για τα παιδιά και καθιερώνοντας δείκτες συμβατούς προς
τη Σύμβαση, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα συλλέγονται σε όλους τους
τομείς που καλύπτει η Σύμβαση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο,
πραγματοποίηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού υποβολής αναφορών.
 Αποκέντρωση των υπηρεσιών φροντίδας, με ενίσχυση και εξειδίκευση των κοινωνικών
υπηρεσιών στους δήμους όλης της χώρας και διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων τους σε
θέματα παιδικής προστασίας.
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 Προώθηση της δικτύωσης όλων των φορέων παιδικής προστασίας σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο, όπως έχει ήδη αναγγελθεί και προγραμματισθεί να υποστηριχθεί από το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Καθιέρωση πρωτοκόλλων ενεργειών στα σχολεία και σε όλες τις κοινοτικές υπηρεσίες, για
τις περιπτώσεις αναφοράς ή ενδείξεων κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων, σε συνδυασμό με
την ανάπτυξη τοπικών δικτύων συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων παιδικής
προστασίας και τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης παραπομπών.
 Συστηματικότερη επιμόρφωση και καθοδήγηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής
(εκπαιδευτικών, βρεφονηπιοκόμων, παιδιάτρων, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λπ.)
στην αναγνώριση ενδείξεων κακοποίησης ή παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού
και στις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν κατά περίπτωση.
Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα: πώς οι Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές
εμπλέκονται στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, άρα και στην προαγωγή της
ευημερίας των παιδιών και πώς μπορούν να ενεργοποιήσουν τις συλλογικότητες της
κοινωνίας των πολιτών για μια ενεργότερη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση και την
επίλυση των σχετικών με το παιδί και τα δικαιώματά του προβλημάτων;
Ο ρόλος των Περιφερειακών και των Δημοτικών Αρχών στην Προστασία των παιδιών
και των δικαιωμάτων τους: Η δημόσια εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών
Καταρχάς, είναι προφανές ότι η προστασία των παιδιών από τις παραβιάσεις που
αναφέρονται από τον Συνήγορο του Πολίτη / Παιδιού εμπίπτει εκ των πραγμάτων και στο έργο
των εν λόγω Αρχών μέσα από τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οπότε η πραγμάτωση
των δικαιωμάτων του παιδιού, μέσω της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, δύναται να
συμβάλει στην προαγωγή της ευημερίας των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι τρεις κεντρικοί άξονες
στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται η παιδική προστασία αφορούν υπηρεσίες και φορείς
πρόνοιας/μέριμνας, ιδρύματα παιδικής προστασίας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Γκασούκα
κ.ά, 2016). Εντός των αξόνων αυτών λειτουργούν μια σειρά από δομές, φορείς και υπηρεσίες
η ονομασία των οποίων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την επικράτεια (σχετικά με
την ονομασία μπορεί κανείς να αντλήσει αναλυτικές πληροφορίες από τους ΟΕΥ των Δήμων
και των Περιφερειών της χώρας, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους επίσημους ιστότοπούς
τους). Ενδεικτικά και συνοπτικά αναφέρουμε:
α) Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας/Μέριμνας και ειδικότερα τμήματα Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Κοινωνικής Αρωγής και Κοινωνικής Εργασίας.
β) Δομές / Φορείς παιδικής προστασίας:
 Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
 Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας / Μέριμνας
 Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων
 Συμβουλευτικά Κέντρα Οικογενειών
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Συμβουλευτικοί Σταθμοί
Ιατροκοινωνικά Κέντρα
Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Είναι προφανές ότι όλες οι παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες και δομές παίζουν
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα και την
ευημερία του παιδιού, πλην όμως τα κενά και οι αδυναμίες που εμφανίζουν μπορούν να
αμβλυνθούν μέσα από συμπληρωματικές δράσεις, οι οποίες ενεργοποιούν περισσότερο τις
υπηρεσίες αυτές. Όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη/ Παιδιού (2012), η
συστηματικότερη επιμόρφωση και καθοδήγηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής
(εκπαιδευτικών, βρεφονηπιοκόμων, παιδιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων κ.λπ.)
στην αναγνώριση ενδείξεων κακοποίησης ή παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού και
στις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν κατά περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Στα ζητήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν οι ίδιοι οι γονείς με τους συλλόγους τους,
παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες ή καταθέτοντας προτάσεις για δράσεις στις οποίες
μπορούν να ενταχθούν τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη άλλων συλλογικοτήτων, όπως ο ΟΚΑΝΑ.
Συνεπώς, ενδείκνυται η συνεργασία των παραπάνω επαγγελματιών με τους ενδιαφερόμενους
πολίτες και εμπλοκή τους στις δράσεις και εν γένει στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
που τους αφορούν, αλλά και με φορείς που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία των πολιτών.
Προς τούτο, οι δυνατότητες που απορρέουν από τη συνεργασία των Περιφερειακών
και Δημοτικών Αρχών, με ευρύτερους ιδιωτικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών στο
πεδίο του σχεδιασμού και της παροχής υπηρεσιών στα παιδιά (συμπληρωματικών προς τη
δράση της δημόσιας διοίκησης, συμβουλευτικών, υποστηρικτικών) μπορεί να λειτουργήσουν
προς το βέλτιστο συμφέρον αυτών, που δεν είναι άλλο από την προαγωγή της παιδικής
ευημερίας.
Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις παρακάτω μορφές συνεργασίας των
δημόσιων υπηρεσιών που υπάγονται στους θεσμούς της Αυτοδιοίκησης με φορείς της
κοινωνίας των πολιτών υπό όρους λογοδοσίας:
 Ανάθεση από τη Διοίκηση επιμέρους δράσεων μέσω συμβάσεων με ΜΚΟ που δρουν στον
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (λ.χ. συνοδείες ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων,
υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες, σίτιση, διερμηνεία). Οι δράσεις θα στοχεύουν στις
πραγματικές ανάγκες των παιδιών εφόσον εκ των προτέρων έχουν διερευνηθεί
συστηματικά.
 Λειτουργία ιδρυμάτων και ξενώνων, όπου παραπέμπονται ανήλικοι/ες μέσω της
Διοίκησης.
 Παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας και ιατρικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών
αποκατάστασης από συμβεβλημένους με ασφαλιστικούς φορείς ιδιώτες, προκειμένου οι
ανάγκες των παιδιών να εξυπηρετούνται άμεσα.
 Υποστήριξη μέσω συνεργειών με διακρατικούς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς που
σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού.
 Αξιοποίηση εθελοντών στο πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
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 Δημιουργία δικτύων, fora στα οποία θα συμμετέχουν φορείς τόσο από τον ιδιωτικό όσο
και από τον δημόσιο τομέα (λ.χ. Εθνικό Δίκτυο Κατά της Βίας στο Σχολείο) (Γκασούκα,
κ.ά, 2016; Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017; UNICEF, 2011).
Τελικές Επισημάνσεις
Η συνέργεια των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
με φορείς της κοινωνίας των πολιτών δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει μια
δυναμική, εμπνευσμένη και με όραμα τοπική και περιφερειακή ηγεσία η οποία να είναι σε
θέση να κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες, πρωτίστως τους γονείς, πείθοντάς τους
ότι η ενεργοποίησή τους είναι προς το συμφέρον των παιδιών και της οικογένειάς τους και ότι
εντέλει έχουν όλοι ένα καλώς νοούμενο συμφέρον να συνεργαστούν με τις δημόσιες υπηρεσίες
για την επίτευξη αγαθών σκοπών. Θεωρούμε, όμως, ότι υπάρχουν δυνατότητες να
κινητοποιηθούν δυνάμεις τόσο στο χώρο των δημόσιων υπηρεσιών όσο και σε αυτόν της
κοινωνίας των πολιτών, δεδομένου ότι οι διεθνείς συνθήκες αλλά και η συνειδητοποίηση της
ελληνικής κοινωνίας στα ζητήματα αυτά ευνοούν την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων, ειδικά σε τοπικό επίπεδο.
Από την παραπάνω ανάλυση, αναδύεται καταρχάς η ανάγκη δικτύωσης και
συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών, ιδιωτικών φορέων και της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Προς τούτο, οι δυνατότητες που απορρέουν από τη συνεργασία όλων των παραπάνω
φορέων στο πεδίο του σχεδιασμού και της παροχής υπηρεσιών στα παιδιά (συμπληρωματικών
προς τη δράση της δημόσιας διοίκησης, συμβουλευτικών, υποστηρικτικών) μπορεί να
λειτουργήσουν προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. Και το βέλτιστο συμφέρον αυτών δεν
είναι άλλο από την προαγωγή της παιδικής ευημερίας. Φυσικά, για να υλοποιηθούν τα
προαναφερόμενα οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν «κάνει» τα δικαιώματα του παιδιού
στάση ζωής.
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Περίληψη
Η απώλεια στην καθημερινή μας ζωή συνδέεται με κάτι που στερείται ο άνθρωπος και μπορούμε να
της αποδώσουμε πολλά νοήματα. Παραδείγματα αποτελούν η απώλεια της φιλίας, η απώλεια με την
έννοια της οικονομικής καταστροφής , η απώλεια της πατρίδας, ο θάνατος και πολλά άλλα είδη
απώλειας. Οι ενήλικες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να μιλήσουν για όσα προαναφέρθηκαν
και ιδιαίτερα για τον θάνατο, σε αντίθεση με τα παιδιά τα οποία είναι σε θέση να θέσουν απορίες και
ερωτήματα. Έρευνες (Malchiodi, 2008˙ Kroen, 2007˙ Baum, 2003˙ Speece & Brent, 1996˙ Corr, 1995)
δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά βιώνουν το θάνατο επηρεάζεται σημαντικά από την
στήριξη που τους παρέχει το κοινωνικό τους περιβάλλον και ιδιαίτερα το ενδοσχολικό. Σύμφωνα με
έρευνες στην Ελλάδα (Φτυλάκη, 2018˙ Δαμίγος, 2016˙ Μεταλλινού, 2004˙ Ντούρα, 2004), το
εκπαιδευτικό σύστημα υστερεί σε θέματα διαχείρισης της απώλειας ως ένα από τα
δυσκολομεταχείριστα και ευαίσθητα θέματα από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού, η αναγκαιότητα
μελέτης ανάλογων ζητημάτων και προτάσεις επιμόρφωσης, θα ισχυροποιήσει τον/την σύγχρονο/η
παιδαγωγό για ζητήματα ανάπτυξης της παιδικής ευημερίας εντός σχολικού χώρου. Η παρουσίαση
εστιάζει στην απώλεια από θάνατο αγαπημένου προσώπου και την επίδραση του θρήνου στην
ψυχολογία του νηπίου προκαλώντας σοβαρές διαταραχές τόσο σωματικές όσο και ψυχοπνευματικές.
Σκοπός της βιβλιογραφικής έρευνας αποτελεί η διαχείριση της απώλειας σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας με στόχο να ενδυναμώσουν ψυχικά και συναισθηματικά μέσω της αξιοποίησης της μουσικής
στο χώρο του νηπιαγωγείου.
Ο «εγκιβωτισμός» της Απώλειας
Η απώλεια (λόγω θανάτου) αγαπημένων προσώπων και το κενό που επιφέρει στις ζωές αυτών
που μένουν πίσω πενθώντας, αποτέλεσε μια πρόκληση στις θεωρητικές προσεγγίσεις, που στόχευσαν
στην ερμηνεία και κατανόηση του πένθους. Αρκετές θεωρίες, από εκείνες που έχουν αναπτυχθεί για
να περιγράψουν την ψυχολογική και φυσιολογική διεργασία του πένθους, ισχυρίζονται ότι αυτός που
πενθεί υποφέρει διότι δεν έχει επιλύσει την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει και έχει αποτύχει να
επενδύσει σε μία νέα σχέση. Άλλες ισχυρίζονται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια πένθους και ότι
οι πενθούντες υποφέρουν καθώς η απώλεια εμπεριέχεται στη ζωή μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους
Bonanno και Kaltmann (2001), ακόμα υπάρχουν αρκετά θέματα που διχάζουν, όπως η μη εύρεση ενός
κοινά αποδεκτού ορισμού για την έννοια του πένθους ή μία απάντηση για το εάν υπάρχει μια τυπική
και επομένως μία παθολογική διεργασία πένθους.
Η απώλεια είναι μία φυσική διαδικασία στη ζωή του ανθρώπου και εμφανίζεται με πολλές
μορφές όπως μέσα από το θάνατο, την αρρώστια, την ανικανότητα, την καταστροφή της περιουσίας,
την αποξένωση από την πατρίδα, την απώλεια της εργασίας, την διάλυση στενών σχέσεων (φιλίες και
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οικογενειακές σχέσεις). Αποκτά διαφορετικό νόημα για κάθε άνθρωπο, ανάλογα με την απώλεια που
βιώνει και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με διαφορετικές επιπτώσεις τόσο σε συναισθηματικό –
ψυχικό όσο και σε υλικό επίπεδο. Τα ίδια τα παιδιά βιώνουν εξελικτικές απώλειες, οι οποίες οφείλονται
στην φυσιολογική τους ανάπτυξη και στα διαφορετικά στάδια της ζωής τους, όπως για παράδειγμα, η
μετάβασή τους από το βρεφονηπιακό σταθμό στο Νηπιαγωγείο και από εκεί στο δημοτικό σχολείο και
κατά επέκταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για αυτό τον λόγο, η ενδυνάμωση της σωματικής και
ψυχικής του υγείας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην φυσιολογική πορεία του παιδιού από το
ένα στάδιο στο άλλο.
Σύμφωνα με την Παναγοπούλου (2014), η απώλεια - με την έννοια του θανάτου - αφορά ένα
οδυνηρό γεγονός που έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί στη ζωή του, καθώς προκαλείται αναμφίβολα
ένα τραυματικό γεγονός στην ψυχική του ισορροπία. Η Δαρδαγάνη (2009), υποστηρίζει ότι ο χαμός
ενός οικείου προσώπου (ειδικότερα του γονέα), επηρεάζει την προσωπικότητα του παιδιού, την
ανάπτυξη του και φυσικά την συμπεριφορά του. Γι αυτό ίσως, όπως αναφέρει ο Τσιαντής (1991), ο
θρήνος των παιδιών είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης στην απώλεια καθώς επηρεάζεται η εξέλιξη
τους. Η Λεοντάρη (2008), υποστηρίζει ότι η απώλεια προκαλεί ψυχικό τραύμα στο παιδί, καθώς χάνει
την αθωότητα και την ανεμελιά του αλλά και την αίσθηση ασφάλειας και χαράς που ο κόσμος μπορεί
να του προσφέρει.
Θεωρίες για τη διαχείριση της Απώλειας και του Πένθους
Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud
Οι πρώτες θεωρίες για την διεργασία του πένθους ανήκουν στην ψυχαναλυτική παράδοση και πιο
συγκεκριμένα στις ψυχαναλυτικές απόψεις του Freud (1917). Σύμφωνα με τη θεωρία του, το άτομο
που θρηνεί, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το πρόσωπο που πέθανε δεν υπάρχει πια. Στην διαδικασία
του θρήνου, υπάρχουν συγκεκριμένες αντιδράσεις που τις αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος από την
βρεφική του ηλικία. Ο Freud υποστηρίζει ότι το παιδί κατά τα πρώτα στάδια της εξέλιξης του, δεν
μπορεί να ξεχωρίσει την προσωρινή από την μόνιμη απουσία της μητέρας του. Συνεπώς κάθε φορά
που η μητέρα δεν βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του παιδιού, το βρέφος έχει το συναίσθημα της μόνιμης
απουσίας της. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα θεμελιώδες στάδιο για την εξέλιξη του φυσιολογικού
βρέφους καθώς από νωρίς ανακαλύπτει τα πολύ έντονα συναισθήματα που γεννά η απώλεια.
Η θεωρία των δεσμών του Bowlby
Ο Bowlby (1980), ορίζει τον θρήνο ως την απάντηση των παιδιών στην απώλεια ή ως τον αποχωρισμό
από την φιγούρα του αγαπημένου προσώπου (Μπαϊραχτάρη, 2017). Ο ίδιος, ανέπτυξε τη «θεωρία του
δεσμού» κατά την οποία το βρέφος εκδηλώνει συμπεριφορά δεσμού προς ένα πρόσωπο φροντίδας κάτι
που αποτελεί εξελικτική στρατηγική επιβίωσης για την προστασία του από εξωτερικές απειλές.
Παρατήρησε ότι το βρέφος διαμαρτύρεται όταν οι γονείς απομακρύνονται ή όταν ξένα πρόσωπα
βρίσκονται στο χώρο κοντά του και αναφέρεται στην αξία του δεσμού για την επιβίωση του βρέφους
ως μέσο ενίσχυσης της αίσθησης ασφαλείας που αναπτύσσεται με την εγγύτητα ανάμεσα στο βρέφος
και στο πρόσωπο αναφοράς (Δαμίγος, 2016). Η θεωρία του δεσμού ορίζει ότι η ασφάλεια και η
φροντίδα που θα δεχτεί το παιδί στην πρώιμη ηλικία του από τους γονείς του καθορίζουν τη
συμπεριφορά του καθώς και το βαθμό κοινωνικοποίησης του (Κουρμούση, 2013 όπ. αναφ. στο
Μπαϊραχτάρη, 2017). Η θεωρία του Bowlby λοιπόν ακολουθεί μια προσέγγιση για το πως οι σχέσεις
στα πρώτα στάδια της ζωής επηρεάζουν τόσο ενδο-ατομικές (αυτοεκτίμηση, ρύθμιση συναισθήματος
κ.α.) όσο και διαπροσωπικές σχέσεις (σχέσεις με άλλους και τις κοινωνικές ομάδες εν γένει) (Δαμίγος,
2016). Συνεπώς ο βαθμός του θρήνου σε περίπτωση απώλειας ενός προσώπου από την ζωή του παιδιού,
εξαρτάται από το συναισθηματικό δέσιμο του παιδιού.
Το παιδί περνάει τρία ξεκάθαρα στάδια θρήνου:
Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

277

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
Α. Το στάδιο της διαμαρτυρίας το οποίο διαρκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που μέσα σε αυτό το
παιδί ζητάει έντονα την επιστροφή του εκλιπόντα γονιού του
Β. Το στάδιο της απελπισίας, σε αυτή τη φάση το παιδί αισθάνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα επιστροφής,
σταματάει να κλαίει και έχει ένα αίσθημα απάθειας
Γ. Το στάδιο της αδιαφορίας που το παιδί αναζητά νέα πρόσωπα-φιγούρες ως υποκατάστατο του
ατόμου που πενθεί.
Η έντονη ανάγκη να ξανά βρεθεί το πρόσωπο που χάθηκε αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές
περιπτώσεις που συμβαίνουν μετά την απώλεια (Bowlby, 1961 όπ. αναφ. στο Τσιάντης, 1991 &
Μπαϊραχτάρη, 2017). Οι βασικές αντιδράσεις στο πένθος σύμφωνα με τον Bowlby είναι τέσσερις:
•
η αίσθηση σοκ
•
η αναζήτηση κάποιας ερμηνείας ή νοήματος
•
η εμφάνιση έντονης θλίψης ή και κατάθλιψης
•
η επανοργάνωση της ζωής και το πέρας του θρήνου.
Όπως υποστηρίζει ο Δαμίγος (2016), ο θρήνος αποτελεί αντίδραση στην διακοπή της
προσκόλλησης των οικείων προς το νεκρό και διαρκεί μέχρι η προσκόλληση προς το νεκρό να
τερματιστεί.
Θεωρητική προσέγγιση του C.M. Parkes
Η θεωρητική προσέγγιση του Parkes (2015/1996), κυμαίνεται μεταξύ του τυπικού πένθους και των
τριών μορφών μη τυπικού πένθους. Κατηγοριοποίησε τρεις βασικές μορφές παθολογικού πένθους, οι
οποίες έχουν άμεση σχέση με την αποτυχία του πενθούντα να συνέλθει από την απώλεια. Για τον Parkes
ο θάνατος ορίζεται ως μία ψυχοσυναισθηματική μετάβαση σε μία νέα πραγματικότητα. Η μετάβαση
αυτή περιλαμβάνει τρία κεντρικά δομικά στοιχεία: α) παρατεταμένη ενασχόληση με το νεκρό, β)
επαναλαμβανόμενη αναβίωση της εμπειρίας της απώλειας, γ) προσπάθεια ερμηνείας της απώλειας και
της νοηματοδότησης του θανάτου.
Παράγοντες για την κατανόηση της Απώλειας και της Νοσταλγίας
Σύμφωνα με την Bluebond-Langer (1978), τα παιδιά έχουν μια αρκετά ώριμη αντίληψη της
έννοιας του θανάτου, η οποία βασίζεται στις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των ενηλίκων του
περιβάλλοντος τους, την γνώση των συμπτωμάτων της ασθένειας τους και την αλληλεπίδραση τους με
άλλα παιδιά με ανίατες ασθένειες. Πολλές φορές κάνουν ερωτήσεις για την έννοια του θανάτου χωρίς
όμως να έχουν την ανάλογη απάντηση. Το ενδιαφέρον τους για το θάνατο θεωρείται απόλυτα υγιές.
Αποτελεί δε, δείγμα της γνωστικής και συναισθηματικής εξέλιξης τους.
Για τους Παπαδάτου και Καμπέρη (2013), η απώλεια που βιώνει το παιδί από τον θάνατο
αγαπημένου προσώπου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μία μακάβρια ενασχόληση ή ένδειξη
καταθλιπτικής προδιάθεσης. Τα παιδιά κατανοούν το θάνατο με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το
επίπεδο της γνωστική τους ανάπτυξης. ‘Έρευνες δείχνουν ότι μικρότερα σε ηλικία παιδιά, με
περιορισμένες γνωστικές ικανότητες και ψυχοκινητικά αποθέματα, δυσκολεύονται περισσότερο να
διαχειριστούν τον θρήνο τους, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες για την κατανόηση της
έννοιας της απώλειας αλλά και της νοσταλγίας από τα παιδιά, όπως:
• Η ηλικία.
• Η γνωστική και συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού.
• Οι προσωπικές εμπειρίες σε σχέση με την απώλεια ή το θάνατο και ο τρόπος με τον οποίο τις
έχει ή δεν τις έχει εντάξει στην ζωή του.
• Η προσωπικότητα και τα ψυχικά αποθέματα που διαθέτει.
• Τα μηνύματα που προσλαμβάνει όσον αφορά στο θάνατο από το οικογενειακό και σχολικό
περιβάλλον.
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•
•
•
•
•
•
•

Οι πολιτισμικές (αλλά και οι θρησκευτικές επιρροές) του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο
μεγαλώνει.
Η έννοια της Απώλειας από θάνατο, σύμφωνα με τους Corr (1995), Speece & Brent (1996),
περιλαμβάνει πέντε επιμέρους στοιχεία:
την παγκοσμιότητα (που σχετίζεται με την καθολική φύση του θανάτου),
τη μη αναστρεψιμότητα (θεώρηση ότι ο θάνατος είναι ένα γεγονός το οποίο δεν δύναται να
επανέλθει ή να ανατραπεί),
την παύση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού,
την αιτιότητα (συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να συμβεί),
και τις υπάρχουσες αντιλήψεις για την μετά θάνατο ζωή.

Πώς τα βρέφη αντιλαμβάνονται την απώλεια
Κατά τον Noppe (2000) τα βρέφη κάτω των τριών ετών δεν έχουν της μεταγνωστικές
δεξιότητες που χρειάζονται για να κάνουν την διάκριση ανάμεσα στα φαινόμενα και την
πραγματικότητα. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να διαχωρίσουν ανάμεσα στον εαυτό τους και τους
άλλους, γιατί το βίωμα της απώλειας σχετίζεται περισσότερο με την απώλεια της φροντίδας που τους
παρέχει ο θανών. Τα βρέφη, αν και δεν αντιλαμβάνονται την έννοια του θανάτου, είναι ικανά να
διαπιστώσουν την απουσία και να διαισθανθούν την θλίψη των γύρων τους από την διαφοροποίηση
στον τόνο της φωνής τους, τις πιο αργές κινήσεις κ.ά.. Η θλίψη που έχουν τα κοντινά πρόσωπα
μεταδίδεται στο βρέφος και εκείνο αντιδρά είτε με διαταραχές στον ύπνο και μεταβολή στις
διατροφικές τους συνήθειες, είτε με ευερεθιστότητα (Bacque, 2001).
Σύμφωνα με την Kuble-Ross «ως την ηλικία των τριών ετών, η μόνη ανησυχία του παιδιού
είναι ο αποχωρισμός». Όταν το βρέφος χάσει την μητέρα του διαισθάνεται την απώλεια της, καθώς
χάνει το άτομο που του προσφέρει αγάπη και στοργή, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται τα νέα πρόσωπα
που είναι γύρω του, τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο τους προσφέρουν φροντίδα καθώς και τις
αρνητικές αντιδράσεις, την κατάθλιψη και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο περιβάλλον του. Ο
θάνατος της μητέρας είναι τραυματικός για το βρέφος και καμιά άλλη απώλεια δεν μπορεί να συγκριθεί
με αυτό. Σε περίπτωση που το βρέφος χάσει τον πατέρα ή κάποια από τα αδέλφια του, ο θάνατος μπορεί
να είναι λιγότερο τραυματικός και θα αντιληφθεί την απώλεια, μέσω του πόνου και του πένθους της
μητέρας του (Kroen, 2007). Θα ξαναβρεί τους φυσιολογικούς ρυθμούς του μόνο όταν αποκατασταθούν
η ασφάλεια και η σταθερότητα στο οικείο περιβάλλον του.
Πώς αντιλαμβάνονται την απώλεια από θάνατο νήπια ηλικίας δύο έως πέντε ετών
Τα νήπια του συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου, δεν μπορούν να κατανοήσουν την λέξη
θάνατος. Σίγουρα παίζει ρόλο ο φόβος που νιώθουν για τους αποχωρισμούς. Θέλουν να σιγουρευτούν
ότι ο ενήλικας που τα φροντίζει θα είναι πλάι τους μέχρι να μπορέσουν να φροντίσουν μόνα τους τον
εαυτό τους. Αντιλαμβάνονται το θάνατο με την έννοια της απομάκρυνσης. Αυτό ενεργοποιεί φόβους
εγκατάλειψης. Όπως αναφέρει η Baum (2013), συχνά τα νήπια βιώνουν την απομάκρυνση των
ενηλίκων σαν τιμωρία, επειδή θεωρούν ότι έκαναν κάτι που οι ενήλικες δεν ενέκριναν. Και αυτό
συμβαίνει γιατί είναι αδύνατον να κατανοήσουν ότι ο θάνατος αποτελεί ένα οριστικό γεγονός (Speece
και Brent, 1992). Περιμένουν το άτομο που πέθανε να επιστρέψει και δεν συνειδητοποιούν ότι το σώμα
του ανθρώπου που πέθανε δεν λειτουργεί. Πολλές φορές νομίζουν ότι αυτός που πέθανε πονάει,
κρυώνει, σκέφτεται, αισθάνεται. Η Μεταλληνού (2004), υποστηρίζει ότι εκείνο που επίσης δεν είναι
σε θέση να κατανοήσουν είναι ποιες αιτίες μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο και ποιες όχι
(Μεταλληνού, 2004). Εξαιτίας του ότι η καθημερινή ρουτίνα τους αποτελείται από πράγματα που
επαναλαμβάνονται, αντιλαμβάνονται το χρόνο κυκλικά (ζούμε, πεθαίνουμε και ξαναζούμε). Σε αυτό
το στάδιο, θεωρούν ότι η ζωή συνεχίζεται, κάνουν ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη ζωή μέσα στον
τάφο, αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το θάνατο και συχνά τα βλέπουμε να εξετάζουν με περιέργεια τα
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νεκρά ζώα που συναντούν στο δρόμο τους. Συνεπώς οι ενήλικες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο
λόγο και στα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούν καθώς μπορεί να οξύνουν τις αγωνίες και τους φόβους
του νηπίου. Τα νήπια σε περίπτωση απώλειας δεν μπορούν να διακρίνουν τι ακριβώς νιώθουν και συχνά
δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Κάποια έχουν πολύ έντονη συναισθηματική
φόρτιση και άλλα παρουσιάζουν απότομες αλλαγές στην συμπεριφορά τους. Όλα αυτά οφείλονται κατά
ένα μεγάλο μέρος στο ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν την διαφορά του προσωρινού από το οριστικό
(Baum, 2003).
Ο θρήνος στα Νήπια
Όπως υποστηρίζει ο Bacque (2001), τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να εκφράσουν την λύπη
τους, αν οι μεγάλοι τους το επιτρέψουν. Και αυτή η λύπη δεν καταργεί το γέλιο και το παιχνίδι τους.
Μπροστά στους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, τα νήπια εναλλάσσουν τη διάθεσή τους από
κλάμα σε χαρά. Επίσης, οι περίοδοι υπερκινητικότητας εναλλάσσονται με περιόδους κατάπτωσης. Η
Ντούρα (2004), υποστηρίζει ότι η υπερκινητικότητα είναι απαραίτητη για την εκτόνωση της μυϊκής
έντασης καθώς οφείλεται στην ματαίωση. Παρατηρούνται, επίσης, διαταραχές στον βραδινό τους ύπνο
και φοβίες για το σκοτάδι. Τα συμπτώματα αυτά ορίζονται ως φυσιολογικά χαρακτηριστικά για την
συμπτωματολογία του παιδικού πένθους και της απώλειας και συνήθως εκδηλώνονται σε στάδια:
1o. άρνηση, δυσπιστία, σύγχυση, το αίσθημα της «μη πραγματικότητας», ψευδαίσθηση της
παρουσίας του ατόμου, διαρκείς σκέψεις για το άτομο που πέθανε, αναζήτηση νοήματος για όσα
συνέβησαν, υπαρξιακές ανησυχίες,
ερωτήματα και δυσκολία συγκέντρωσης και επίλυσης
προβλημάτων, οι συναισθηματικές εκδηλώσεις στις οποίες συγκαταλέγεται το σοκ, θλίψη, θυμός,
άγχος, διάχυτη ανησυχία, ενοχές για το θάνατο του αγαπημένου προσώπου, αίσθημα μοναξιάς,
αίσθημα ανακούφισης όταν έχει προηγηθεί παρατεταμένη περίοδος άγχους εξαιτίας χρόνιας σωματικής
ασθένειας η προστριβών λόγω ψυχικής ασθένειας.
2ο. ξέσπασμα θυμού, οργής η κλάματος, κυκλοθυμία, εκδήλωση συμπεριφορών
προηγούμενων σταδίων ανάπτυξης (για παράδειγμα πιπίλα, ενούρηση, εξάρτηση από ενήλικες),
επίμονη συζήτηση για το άτομο που πέθανε, αλλαγές στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές
σχέσεις, απομόνωση ή απόσυρση από φίλους δραστηριότητες και ψυχαγωγία, υπερευαισθησία σε
παρατηρήσεις ενηλίκων και πειράγματα συμμαθητών, εκτόνωση μέσα από υπερδραστηριότητα.
3ο. εκδηλώσεις στο σχολείο: μεταφορά του βιώματος της απώλειας και του θρήνου στις
ζωγραφιές, στις εκθέσεις ή στο παιχνίδι, η αδυναμία συγκέντρωσης, μείωση της σχολικής απόδοσης,
αφηρημάδα, επιθετικότητα στους συμμαθητές (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013). Η έντονη θλίψη, η
απομόνωση, το κλείσιμο στον εαυτό του, το ξέσπασμα σε κλάματα ή σε θυμό, διάφοροι φόβοι, όπως
φόβος αποχωρισμού από αγαπημένα πρόσωπα, ενοχές για το θάνατο του αγαπημένου προσώπου, η
χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη συγκέντρωσης, η μείωση της απόδοσης στο σχολείο, είναι
συμπεριφορές που μπορούν να παρουσιάσουν τα Νήπια στο σχολικό περιβάλλον και μπορεί να γίνουν
εύκολα αντιληπτές από τον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τον Worden (1996), μερικές ανησυχητικές
αντιδράσεις σε ένα παιδί που θρηνεί στο σχολικό χώρο είναι:
• Η παρατεταμένη απουσία οποιασδήποτε εκδήλωσης θρήνου
• Η παρατεταμένη αποχή από το παιχνίδι και από τις σχέσεις με τους συνομηλίκους του
• Η επίμονες κατηγορίες του παιδιού που απευθύνονται προς τον εαυτό του ή άλλους τους
οποίους θεωρεί υπεύθυνους για το θάνατο
• Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
• Τα παρατεταμένα, σοβαρά προβλήματα στην σχολική απόδοση
• Η πλήρης ταύτιση με το άτομο που πέθανε
• Η παρατεταμένες διαταραχές στην διατροφή ή και στον ύπνο
• Οι έντονες και παρατεταμένες σωματικές ενοχλήσεις ή συμπτώματα παρόμοια με αυτά που
παρουσιάζει το παρελθόν του ατόμου που πέθανε
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• Σοβαρά προβλήματα στη σχέση με τους συμμαθητές και τους δασκάλους
Ο κοινωνικός και πολιτισμικός ρόλος του Νηπιαγωγείου απέναντι στην Απώλεια
Τα νήπια που βρίσκονται αντιμέτωπα με το θάνατο νιώθουν την ανάγκη συμπαράστασης στο θρήνο
τους για την απώλεια του αγαπημένου τους γιατί το σχολείο στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί
ως καταφύγιο στην θλίψη τους. Ως το μοναδικό πλαίσιο όπου μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα όσα
βιώνουν μετά από μία απώλεια, παρέχοντάς τους την αίσθηση ότι η ζωή συνεχίζεται φυσιολογικά σε
μία περίοδο που όλα μέσα τους αλλάζουν ριζικά (Φτυλάκη, 2018). Ο χώρος του Νηπιαγωγείου και
κατ΄επέκταση του σχολείου, θα πρέπει να αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο στη ζωή του νηπίου/παιδιού,
έτσι μπορεί να παρέχει υποστήριξη και ασφάλεια, ειλικρίνεια, αποδοχή συναισθημάτων, επικοινωνία,
μοίρασμα σκέψεων και βιωμάτων (Corr, 1998, Παπάζογλου και Μεταλληνού, 2004, Καμπέρη, 2005,
Μπαϊραχτάρη, 2017). Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά στρέφονται προς τους δασκάλους, οι οποίοι
λειτουργούν ως πρόσωπα σπουδαίας βαρύτητας για την ψυχολογική στήριξη και καθοδήγησή τους. Ο
παιδαγωγός καλείται να λειτουργήσει υποστηρικτικά, να αναγνωρίσει τις φυσιολογικές ή ανησυχητικές
αντιδράσεις των μαθητών του, να διευκολύνει το θρήνο τους και την ένταξη της όποιας απώλειας στην
ιστορία της ζωής τους (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013:77, Φτυλάκη, 2018).
Πραγματικά όμως είναι ο παιδαγωγός «έτοιμος» να αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις με
ετοιμότητα και επίγνωση της διαχείρισης της απώλειας και της νοσταλγίας λόγω της έντονης
συναισθηματικής φόρτισης ή των ερωτημάτων που προκύπτουν από τα νήπια; Οι έρευνες των Cullinan
(1990), του Δαμίγου (2016) και της Μπαϊραχτάρη (2017), δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την
κατάλληλη κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης που αφορούν
ζητήματα πένθους, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν με την έννοια του θανάτου και της
απώλειας. Η στάση τους απέναντι στο ζήτημα της περαθανάτιας αγωγής συχνά χαρακτηρίζεται από
φόβο για τον προσωπικό τους θάνατο ή από τα δικά τους ανεπίλυτα πένθη που έχουν βιώσει.
Σύμφωνα με τους Παπαδάτου και Καμπέρη (2013), ο παιδαγωγός - εκπαιδευτικός σε ανάλογα
ζητήματα διαχείρισης, θα πρέπει να:
✓ διευκολύνει την επιστροφή του νηπίου στην τάξη μετά το θάνατο του οικείου του προσώπου με
γνήσια επικοινωνία,
Όταν ο μαθητής επιστρέψει στο σχολείο, ο παιδαγωγός πρέπει πρώτος να πλησιάσει το παιδί και να
το ρωτήσει για τα συναισθήματά του, είναι απαραίτητο να ακούσει με προσοχή αυτό που βιώνει το
παιδί χωρίς να το διακόπτει όσο κι αν μιλάει γιατί τα παιδιά που θρηνούν έχουν ανάγκη να μοιράζονται
τους φόβους και τις αγωνίες τους. Οφείλει να δώσει στο παιδί την ευκαιρία να εκφράσει τις αντιλήψεις
και τις σκέψεις του σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και ταυτόχρονα ο ίδιος να μοιραστεί μαζί του τις
προσωπικές του αξίες και ερμηνείες για το θάνατο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μπορεί να κάνει ο
ίδιος για να προσφέρει στο παιδί που πενθεί είναι να το ενημερώσει με σαφήνεια και ειλικρίνεια για
το θάνατο που αντιμετωπίζει. Για να πετύχει μια καλή εποικοδομητική επικοινωνία μαζί του πρέπει να
ξεκίνησε μιλώντας για αυτά που θέλει να μάθει το ίδιο το παιδί, γι’ αυτά που πρέπει να καταλάβει αλλά
και για αυτά που είναι σε θέση να κατανοήσει.
✓ ακούει περισσότερο-να μιλά λιγότερο
Δεν είναι τόσο σημαντικό για έναν παιδαγωγό να αναζητά τις σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα
των παιδιών για την απώλεια, όσο σημαντική είναι η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε παιδαγωγό
και παιδί. Ο παιδαγωγός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και έτοιμος να ακούσει αυτές τις ανησυχίες
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του παιδιού.
✓ ενθαρρύνει την έκφραση των συναισθημάτων χωρίς κριτική διάθεση
Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί να καταλάβει τα έντονα και ποικίλα συναισθήματα που βιώνει
εξαιτίας της απώλειας όπως είναι για παράδειγμα το αίσθημα της βαθιάς θλίψης, της οργής, της
απόγνωσης και καμιά φορά την αίσθηση της απέραντης αδικίας. Ο παιδαγωγός είναι αυτός που πρέπει
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να ενθαρρύνει το παιδί να εκδηλώσει τα συναισθήματά τους πείθοντάς το ότι είναι απόλυτα
φυσιολογικά. Με αυτό τον τρόπο βοηθά το παιδί να κατανοήσει όχι μόνο ότι είναι απολύτως
φυσιολογικό να αισθάνεται κανείς με αυτό τον τρόπο όταν χάνει ένα αγαπημένο άνθρωπο αλλά
επιπλέον το βοηθάει να εκφράζει τα συναισθήματά του με διάφορους τρόπους.
✓ αναγνωρίζει την μοναδικότητα των αντιδράσεων του κάθε παιδιού
ανάλογα με την ηλικία, το εξελικτικό στάδιο, το φύλο και το είδος της σχέσης του παιδιού με το
άνθρωπο που χάθηκε (Black,1998• Stuber & Mesrkhani, 2001, όπ. αναφ. στο Φτυλάκη, 2018).
✓ αναγνωρίσει ότι η ένταση του θρήνου δεν έχει απαραίτητα μια πτωτική πορεία, αλλά παρουσιάζει
υφέσεις και εξάρσεις
Ο παιδαγωγός πρέπει να επιτρέψει στο παιδί να θρηνήσει. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει
την ψυχική δύναμη που βλέπει να χαρακτηρίζει τον τρόπο αντιμετώπισης του γεγονότος από το ίδιο
και να το επαινεί. Δεν μπορεί να το απαλλάξει από τον πόνο, μπορεί όμως να το στηρίξει και να το
εμψυχώσει, ώστε να περάσει με επιτυχία το κάθε στάδιο του πένθους.
✓ διατηρεί τη ρουτίνα - ασφάλεια του σχολείου
Η διατήρηση της ρουτίνας στο σχολείο είναι απαραίτητη για να κατανοήσει το παιδί ότι υπάρχουν
και σταθερά πράγματα στη ζωή του που δεν αλλάζουν. Ο παιδαγωγός όταν έχει στο διδακτικό
πρόγραμμα θέματα απώλειας δεν είναι απαραίτητο να τα αλλάξει, αλλά να τα προσαρμόσει στο
πρόβλημα του νηπίου – παιδιού.
✓ τηρεί τα όρια και τους κανόνες εντός των ομάδων στο σχολικό χώρο
Ο παιδαγωγός θα πρέπει να διέπεται από ανοικτότητα ώστε να δίνει την ευκαιρία στο παιδί να
μοιράζεται τις σκέψεις του καθώς αυτοί μπορεί να τον βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Η διατήρηση των
ορίων και των κανόνων μέσα στην τάξη δημιουργούν σταθερότητα και ασφάλεια για όλους, αλλά και
αποφυγή των όποιων διακρίσεων. Ταυτόχρονα όμως, καλλιεργείται η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των
παιδιών της ομάδας
✓ αναπροσαρμόζει τους στόχους επίδοσης ανάλογα με τις δυνατότητές του παιδιού που πάσχει την
συγκεκριμένη περίοδο
✓ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις γιορτές και τις επετείους
καθώς μπορεί να φέρουν στενάχωρες μνήμες στο παιδί. Στη γιορτή του πατέρα ή της μητέρας ο
παιδαγωγός μπορεί να εξηγήσει νωρίτερα στο παιδί ότι μπορεί να συμμετέχει κάνοντας δραστηριότητες
που να απευθύνονται σε άλλα άτομα από το στενό του περιβάλλον, που του παρέχουν φροντίδα
✓ παρέχει διαχρονική σταθερή στήριξη.
Ο πολύπλευρος ρόλος της Μουσικής για τη διαχείριση της απώλειας και της νοσταλγίας
Τα τελευταία χρόνια, ο ιατρικός ανθρωπισμός (medical humanism) έχει εδραιωθεί ως κίνηση
για την ανθρώπινη φροντίδα, δίνοντας έμφαση σε αξίες όπως η αξιοπρέπεια και η αυτονομία
(Hartzband & Groopman, 2009). Μορφές τέχνης όπως η λογοτεχνία, οι εικαστικές τέχνες και η μουσική
έχουν χρησιμοποιηθεί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ως θεραπευτικά εργαλεία, με διάφορους
εκπαιδευτικούς να επικεντρώνουν την προσοχή της μουσικής σε αξίες όπως η ενδυνάμωση των
σχέσεων και η προαγωγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Hanes & Newell, 2003 · Janaudis, Fleming,
& Blasco 2013 · Van Roessel & Shafer, 2006).
Η αξιοποίηση της μουσικής σε ως παροχή ανθρωπιστικών ποιοτήτων σε ιατρικούς χώρους, ή
βοηθώντας ομάδες παρηγορητικής φροντίδας να ανταποκριθούν στις ολιστικές ανάγκες ατόμων που
έχουν πνευματική συναισθηματική ή σωματική ανάγκη (O'Kelly & Koffman, 2007), αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της κλινικής πρακτικής (Lee, 2016). Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (2018)
ορίζει την παρηγορητική φροντίδα ως την ενσωμάτωση των ιατρικών, ψυχολογικών και πνευματικών
διαστάσεων της περίθαλψης. Δεδομένου ότι η μουσική συνδέεται θεραπευτικά με την ψυχολογική και
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ιατρική παρακολούθηση, οι μουσικοθεραπευτές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική
διαμεσολάβηση τους για την εφαρμογή του ιατρικού ανθρωπισμού στην πράξη.
Η μουσική συγκινεί και εγείρει συναισθήματα. Τα συναισθήματα επηρεάζουν την υγεία. Σε
έρευνες σχετικά με την αλληλεπίδραση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου και της Μουσικής (Le RouxBouic-Bester, 2007:166), αποδείχτηκε ότι τα μουσικά ερεθίσματα βοηθούν τους νευροδιαβιβαστές να
επιτύχουν το θεραπευτικό τους σκοπό επηρεάζοντας την εγκεφαλική λειτουργία. Τα ευρήματα της
έρευνας του Le Roux-Bouic-Bester παρέχουν επαρκή βάση για το συμπέρασμα ότι η δομική
ανοσοποιητική λειτουργία μέσω της μουσικής (πιο συγκεκριμένα της μουσικής του Bach) είναι ικανή
να παρέχει θετική συναισθηματική δράση και παρακίνηση που οδηγεί στην συναισθηματική και ψυχική
ανακούφιση.
Πέρα όμως από τις όποιες διασυνδέσεις της μουσικής με τον ιατρικό χώρο, για θεραπευτικούς
λόγους ή λόγους παρηγορητικής ανακούφισης σε συγκεκριμένες δομές, η αξιοποίησή της σε
εκπαιδευτικούς χώρους - με όρους κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών - μπορεί να ιδωθεί
μέσα από:
- τη Μουσική Ακρόαση σε διαλογικές και αφηγηματικές δραστηριότητες για Νήπια. Ως
ψυχοθεραπευτική διαδικασία, παροτρύνεται το νήπιο να μιλήσει, είτε πριν την επαφή του με
τη μουσική, είτε κατά τη διάρκεια (ως μορφή ελεύθερου συνειρμού), είτε μετά. Η λεκτική
έκφραση (Cozolino:2002), η οποία θεωρείται η «μήτρα» που «υποστηρίζει την σύνθεση
πολλαπλών νευρολογικών δικτύων», σε συνδυασμό με τη Μουσική Ακρόαση οδηγεί σε
νευρολογική - ψυχολογική ανάπτυξη και ανακούφιση. Ο Siegel (1999) υποστηρίζει ότι το να
διηγείται κανείς ιστορίες βοηθά στη γεφύρωση και σύνθεση νευρολογικών δικτύων,
ενισχύοντας και διατηρώντας τη μνήμη.
- τη δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής ηχητικών αποσπασμάτων που ανακουφίζουν και
παρηγορούν, δημιουργώντας ένα οικείο ηχητικό περιβάλλον για το παιδί, θα προσδώσει
έμφαση στη μοναδικότητά του. Ο ρόλος της «παρηγορητικής ψυχής» (Tao, 2019) που
υιοθετείται από τον/την παιδαγωγό, έχει ως στόχο να φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι
επαγγελματίες της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τους επαγγελματίες της υγείας μπορούν να
ανακουφίζουν παιδιά, στηριζόμενοι στις εμπειρίες του πόνου με ανθρώπινη πρόθεση και
ανοικτότητα, προσεγγίζοντας τα παιδιά εν όψει των πιθανών πνευματικών, συναισθηματικών
και ψυχοκοινωνικών αναγκών τους.
- τον αυτοσχεδιασμό στο πιάνο ή σε μουσικά όργανα προσφιλή για νήπια, με σκοπό να
γνωρίσουν το όργανο μέσα από παιχνίδι, όπως και να αποκτήσουν καλύτερη επαφή με τον
παιδαγωγό. Για παράδειγμα, εάν το νήπιο αρχίζει να παίζει δειλά κάποιες σκόρπιες νότες
(ασυναίσθητα με pianissimo, ή staccato), ο παιδαγωγός μπορεί να καθρεφτίσει σε παρόμοιο
ρυθμικό και δυναμικό πεδίο, γεμίζοντας τον χώρο με αρμονίες που θα αντανακλούν τη
συναισθηματική κατάσταση της στιγμής και σιγά-σιγά θα προσπαθεί με κατάλληλες αρμονικές
συνδέσεις να οδηγήσει τη σχέση σε μια πιο άνετη και χαλαρή μορφή διάδρασης. Σε αυτή τη
φάση παιδαγωγός-θεραπευτής και νήπιο-παιδί συνήθως αρχίζουν και αισθάνονται ότι μοιάζουν
μεταξύ τους, μια και ήδη έχουν συνδεθεί σε «κοινά σημεία» μουσικής έκφρασης και
συναισθηματικής εκτόνωσης.
- την κίνηση και το τραγούδι. Ήδη, πολλά στοιχεία της μουσικής ταυτότητας του νηπίου έχουν
γίνει αντιληπτά από τον/την παιδαγωγό-θεραπευτή. Μπορεί να βοηθήσει το νήπιο με ασκήσεις
αναπνοής, φωνητικό μασάζ (toning) και κατάλληλες σωματικές ασκήσεις, να χαλαρώσει και
να εκφραστεί ενδυναμώνοντας τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση την οποία θα πρέπει να
νιώσει στον σχολικό χώρο. Προτείνει στον νήπιο να παίξουν από κοινού κάτι με το οποίο
νιώθει νοσταλγική οικειότητα ή να τραγουδήσουν γνωστές μελωδίες και μοτίβα.
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τις οπτικοποιημένες εικόνες. Μπορεί, επίσης, να δώσει στο παιδί εικόνες που θα το
βοηθήσουν να «μπει» στον ρόλο που βιώνει ως ανάγκη. Οι εικόνες αυτές πρέπει να έχουν
σχέση με το ίδιο το νήπιο. Π.χ., εάν η συναισθηματική ανάγκη του νηπίου απαιτεί άλλοτε την
αξιοποίηση χαλαρών και ήπιων μουσικών αποσπασμάτων ή πάλι γρήγορων και πιο έντονων,
ο/η παιδαγωγός-θεραπευτής καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές παρέχοντας ανάλογο
οπτικό υλικό έτσι ώστε να λειτουργήσει ως αποφόρτιση των όποιων συναισθημάτων το
καταβάλλουν ή το διακατέχουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναγνωρίζει αυτές τις βαθύτερες
ανάγκες ώστε να μπορεί να κρατήσει τις κατάλληλες ισορροπίες με σεβασμό στην εξέλιξη της
συναισθηματικής διαδρομής και έκφρασης του νηπίου.
τα μουσικά παραμύθια - ηχοϊστορίες. Σύμφωνα με τον Δαμίγο (2016) και τις Αργυρίου,
Τσούτσια-Λουλάκη και Μαγαλιού (2010), η χρήση του παραμυθιού στην τάξη προκαλεί
σχεδόν αυτόματα την ενεργητική ανταπόκριση όλων των παιδιών και ευνοεί την γλωσσική
ανάπτυξη και τη φαντασία τους. Η διαπραγμάτευση του κειμένου της ιστορίας δημιουργεί ένα
οικείο πλαίσιο που τα παιδιά μπορούν να χειριστούν και να μοιραστούν µε τον/την παιδαγωγό,
ο/η οποίος/α θα πρέπει να αποφεύγει τις ερμηνείες και τον διδακτισμό, ώστε τα ίδια τα παιδιά
να βρουν τις απαντήσεις και τη δική τους αλήθεια μέσα από τα διαδραματιζόµενα. Η χρήση
των παραμυθιών για νήπια αναφορικά με την διαχείριση μιας δύσκολης θεματικής, όπως είναι
ο θάνατος και η απώλεια, δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή ανάγνωση της ιστορίας, αλλά
να εμπλουτίζεται με διάφορες βιωματικές δραστηριότητες, που θα δώσουν στα παιδιά την
ευκαιρία να επεξεργαστούν τις πληροφορίες και τα συναισθήματα που προβάλλονται.

Αναμφισβήτητα, κατά την αξιοποίηση της μουσικής ως μέσο κοινωνικής και συναισθηματικής
παρέμβασης, δοκιμάζεται και η ακεραιότητα του/της παιδαγωγού. Παρόλο που είναι δυνατή πλέον η
άποψη του νηπίου, το ίδιο είναι αρκετά εύθραυστο. Δεν έχει την πείρα για να νιώσει τη σιγουριά που
χρειάζεται. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η δημιουργία στενότερης σχέσης με τον παιδαγωγό για στήριξη
και ισορροπία. Στο στάδιο αυτό, παρατηρούνται συνήθως κυκλοθυμικές καταστάσεις στα νήπια
Πρόκειται για μια σωματοποίηση εσωτερικών συγκρούσεων, απαραιτήτων όμως για την εμβάθυνση
της σχέσης και την ομαλή αυτονόμηση του νηπίου από τα αρνητικά – δυσάρεστα συναισθήματα και
αναμνήσεις.
Σύμφωνα με την Ψαλτοπούλου (2013) προτείνεται η απόσταση από το μουσικό όργανο και η
ενίσχυση ασκήσεων προθέρμανσης. Συχνά διαλείμματα, με επανάληψη των ασκήσεων προθέρμανσης,
μπορούν επίσης να βοηθήσουν. Η ακρόαση της μουσικής και η συζήτηση για τη μουσική μπορεί να
είναι καταλυτική. Η ενθάρρυνση του μαθητή να εκτίθεται συχνά σε ομαδικές δραστηριότητες,
παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς και συζητήσεις είναι σημαντική. Έμμεσο στόχο της ποικιλίας
ερεθισμάτων αποτελεί η επίγνωση του «σχετίζεσθαι» από πλευράς του νηπίου σε ό,τι αφορά την
εκτέλεση μουσικής. Είναι σαν να παίρνει πια συνειδητά την απαιτούμενη απόσταση από την
συμβιωτική σχέση και να ανοίγει ο δρόμος για σχέση αγάπης και με τον/την παιδαγωγό αλλά και με το
μουσικό όργανο. Είναι η διαδικασία ωριμότητας όπου απαλύνονται οι όποιες συγκρούσεις και
αναπτύσσεται μία πιο λειτουργική σχέση με την πραγματικότητα (Psaltopoulou-Kamini, 2013).
Επιλογικά
Ο θάνατος αγαπημένου προσώπου ίσως να αποτελεί το δυσκολότερο και το πιο οδυνηρό
συμβάν που αντιμετωπίζει ένα παιδί στη ζωή του (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013). Επηρεάζει
καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο μετά από το τραυματικό αυτό γεγονός. Το παιδί
που βιώνει μία απώλεια, χάνει την αφελή εμπιστοσύνη που έχουν τα παιδιά σε έναν κόσμο ασφαλή και
χαρούμενο. Κάθε παιδί διαχειρίζεται την απώλεια με ένα δικό του τρόπο. Αναγκαία προϋπόθεση για
να περάσει όσο πιο ομαλά γίνεται τα στάδια του πένθους είναι η στήριξη τόσο από την οικογένεια όσο
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και από το σχολικό του περιβάλλον. Τα παιδιά που έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν το θάνατο και
να πενθήσουμε με ένα φυσιολογικό τρόπο θα βγουν από την εμπειρία αυτή με καινούριες δυνάμεις.
Μέσα στις πολλαπλές μαθησιακές ευκαιρίες που πρέπει να έχουν τα παιδιά για την
διαπαιδαγώγηση τους όσον αφορά το θάνατο μπορεί να προστεθεί η διαχείριση της απώλειας
αξιοποιώντας τα μουσικά ερεθίσματα. Μέσα από την κατάλληλη χρήση της μουσικής, ο εκπαιδευτικός
μπορεί να απαλύνει τον πόνο του θανάτου και να γαληνέψει την ψυχή των παιδιών.
Ειδικότερα, όπως άλλωστε υπερθεματίζει η Karin Schumacher (2013:110), η μουσικοθεραπεία
«χρησιμοποιεί» τη μη λεκτική επικοινωνία για να δημιουργήσει επαφή εκεί όπου οι άνθρωποι
υποφέρουν από έλλειψη εκφραστικής ικανότητας, από μια συναισθηματική διαταραχή ή από μια
διαταραχή στην επαφή και στις σχέσεις. Ως ψυχοθεραπεία δε, αντιλαμβάνεται αυτήν τη μουσική μη
λεκτική επαφή ως έκφραση του ψυχικού κόσμου και τη «χρησιμοποιεί» για να βοηθήσει και το νήπιο
να προσεγγίσει τα προβλήματα που βιώνει από την απώλεια. Όσο κανένα άλλο μέσο, η μουσική μπορεί
να δημιουργήσει δεσμούς και να προβεί σε λύσεις και μεταβάσεις. Κατ΄επέκταση, η ενεργητική
μουσικοθεραπεία περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμό με μουσικά όργανα και φωνή, όπου το βίωμα
«συζητείται» μέσα στο παιχνίδι.
Η συγκεκριμένη εργασία ενθαρρύνει την επαγγελματική φροντίδα παιδιών σε κατάσταση
ψυχοκοινωνικής ευπάθειας λόγω πένθους εντός σχολικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας στη σύνθεση
και ανάπτυξη προγραμμάτων με στοιχεία «παρηγορητικής βοήθειας» μέσα από μουσικές πρακτικές.
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Τα λογοτεχνικά έργα του François Fénelon για την επίτευξη της
παιδικής ευημερίας
Αικατερίνη Χ. Ιωάννου
Φιλόλογος, MSc Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, ΕΚΠΑ, ΠΤΔΕ

Περίληψη
Ο Γάλλος Αρχιεπίσκοπος του Καμπραί και παιδαγωγός Φρανσουά Φενελόν (1651-1715) ήταν
ο δάσκαλος του εγγονού του Λουδοβίκου ΙΔ’. Έχοντας ως υπόβαθρο την κλασσική του παιδεία,
μεταξύ άλλων έγραψε και παιδαγωγικά βιβλία όπως το «Αγωγή Κορασίων» και «Τύχαι Τηλεμάχου».
Στην παρούσα εργασία με την ιστορική μέθοδο ανάλυσης μελετούμε πώς οι ηθικές αξίες και το
διδακτικό πνεύμα αυτών των λογοτεχνικών έργων επηρέασαν την Ευρωπαϊκή φιλοσοφική και
παιδαγωγική σκέψη, συνέβαλαν στην καλλιέργεια ηθικών αξιών μεταξύ των νέων ανθρώπων και
αποτελούν κλασσικά έργα αναφοράς σχετικά με την επίτευξη της παιδικής ευημερίας.
Ως ιερωμένος και παιδαγωγός ο Φενελόν θεωρούσε την παιδεία κλειδί για την ευημερία και
ενθάρρυνε την καλλιέργεια ηθικής αρετής. Η συμβολή του στη φιλοσοφία της παιδείας είναι
αξιοπρόσεκτη γιατί στο έργο «Αγωγή Κορασίων» παρουσίασε την ανάγκη εκπαίδευσης όλων των
παιδιών, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής θέσης, για να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή
κοινωνική συμπεριφορά. Υποστηρίζοντας την άποψή του για την εκπαίδευση των κοριτσιών, κατάφερε
να κάνει την εκπαίδευσή τους κοινωνική ανάγκη.
Στο έργο «Τύχαι Τηλεμάχου» ο Φενελόν προετοίμασε ένα σχέδιο δράσης για να βοηθήσει τον
Δούκα της Βουργουνδίας και διάδοχο του θρόνου να λάβει την ηθική εκπαίδευση που θα έπρεπε να
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έχει ένας πρίγκιπας κατά την άποψή του. Κωδικοποίησε οδηγίες που θα επηρέαζαν την προσωπικότητα
και τη συμπεριφορά του πρίγκιπα, τον δίδαξε ταπεινοφροσύνη και τον οδήγησε σε υψηλότερο
πνευματικό επίπεδο. Προώθησε την ανθρωπιστική εκπαίδευση ως μέσο προόδου, όταν η εκπαίδευση
δεν ήταν θεσμοθετημένη και τα παιδιά δεν είχαν δικαιώματα. Στην παρούσα εργασία φαίνεται η
διαχρονικότητα των ιδεών του Φενελόν και η ισχύ τους μέχρι σήμερα.
Λέξεις κλειδιά: François Fénelon, παιδική ευημερία, εκπαίδευση, φιλοσοφική σκέψη, γυναικεία
εκπαίδευση, ηθικές αξίες.
Εισαγωγή
Ο Γάλλος Αρχιεπίσκοπος του Καμπραί και παιδαγωγός François de Salignac de la Motte
Fénelon (1651-1715) έγραψε ένα σύνολο έργων που αποτελούν αξιόλογα μνημεία της εκκλησίας της
Γαλλίας και της εποχής του Λουδοβίκου ΙΔ’. Λίγοι συγγραφείς έχουν συγκεντρώσει τα βλέμματα και
το θαυμασμό τόσων αναγνωστών σε διεθνές επίπεδο όπως ο Φενελόν. Υπήρξε ένας ιδιαίτερα
χαρισματικός άνθρωπος, ο χαρακτήρας του οποίου φανέρωνε την ταπεινοφροσύνη και την ευγένειά
του, ενώ η πνευματική του λάμψη δεν ξεθώριαζε ποτέ. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στο να κάνει
πράξη τις αρετές προς «Δόξα Θεού» και να εργάζεται για την ευημερία της κοινωνίας. Το παιδαγωγικό
του χάρισμα και η θεολογία του τον έφεραν να γίνει δάσκαλος του νεαρού πρίγκιπα και εγγονού του
Λουδοβίκου ΙΔ’ από το 1689 μέχρι το 1697.
Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ιστορική μέθοδο ανάλυσης (Isari and Pourkos, 2015: 13).
Η έρευνα πάνω στα έργα του συγγραφέα, δηλαδή στη ρητορική του πάνω στη διδασκαλία της
χριστιανικής ηθικής που πρεσβεύει και το διδακτικό τους πνεύμα, συνδέεται άμεσα με την επίτευξη
της παιδικής ευημερίας. Η διδασκαλία του Φενελόν συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας
δίκαιης πρώτα προς τα παιδιά και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.
Σήμερα, με τον όρο παιδική ευημερία εννοούμε τους παράγοντες που ως σύνολο επηρεάζουν
την ποιότητα ζωής των παιδιών. Πρόκειται για αέναη προσπάθεια εκπλήρωσης προσωπικών και
κοινωνικών στόχων. Η μελέτη της παιδικής ευημερίας εστιάζεται σε διάφορους τομείς όπως είναι το
δικαίωμα στην εκπαίδευση, τα παιδικά δικαιώματα, η ποιότητα ζωής, η φτώχεια, ο κοινωνικός
αποκλεισμός, η ιατρική περίθαλψη κλπ. Η μέτρηση της παιδικής ευημερίας περικλείει τόσο
αντικειμενικές, όσο και υποκειμενικές πτυχές της ποιότητας ζωής. Αντισταθμίζει τα θετικά
επιτεύγματα, με τις δυσκολίες και τις ελλείψεις. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη το πολιτισμικό
περιβάλλον, το φύλο, η ηλικία και διάφοροι άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την
παιδική ευημερία (Statham and Chase, 2010).
Συζήτηση
Ο Φενελόν βασιζόταν στην κλασσική του παιδεία, αλλά και στους προγενέστερους Γάλλους
παιδαγωγούς Rabelais και Montaigne, που υποστήριζαν ότι πρέπει να υπάρχει αρμονική διαμόρφωση
του νου και του σώματος (Lagarde, 2004: 45). Μεταξύ άλλων έγραψε τα παιδαγωγικά έργα «Αγωγή
Κορασίων» και «Τύχαι Τηλεμάχου». Ο Φενελόν υποστήριζε ότι μέσω της εκπαίδευσης οι δάσκαλοι
μπορούσαν να ελευθερώσουν τους μαθητές τους από τις κακές συνήθειες, να τους οδηγήσουν σε
υψηλότερο πνευματικό επίπεδο και να τους βοηθήσουν να προοδεύσουν. Κανείς άλλος δεν θα
μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την άποψη όσο ο Φενελόν, καθώς ήταν εκείνος που μπόρεσε, με το
δικό του τρόπο προσέγγισης, να μεταμορφώσει τον διάδοχο του θρόνου της Γαλλίας, τον Δούκα της
Βουργουνδίας και να τον μετατρέψει σε φωτεινό παράδειγμα, ο οποίος ως παιδί υπήρξε ατίθασος και
δύστροπος.
Αυτά τα δύο λογοτεχνικά έργα αποδεικνύουν τη δύναμη της λογοτεχνίας να ασκεί σημαντική
επιρροή στους αναγνώστες, επειδή τα διέπει το διδακτικό πνεύμα και γι’ αυτό μπόρεσαν να επηρεάσουν
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τη φιλοσοφική και παιδαγωγική σκέψη, με απώτερο σκοπό την επίτευξη συνθηκών ευτυχίας και
ευημερίας, όπως ήταν ο κύριος στόχος του Φρανσουά Φενελόν. Τα έργα αυτά διαβάστηκαν από
χιλιάδες αναγνώστες σε ολόκληρη την Ευρώπη και επηρέασαν τον τρόπο σκέψης τους (Dru, 2016).
Επιπλέον, επίδρασαν και στη σκέψη των μεταγενέστερων παιδαγωγών, ώστε να καλλιεργήσουν ηθικές
αξίες στους μαθητές, οι οποίες είναι συντελεστές που οδηγούν στην παιδική ευημερία.
Η συμβολή του Φενελόν στο συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντική, αφού ανάδειξε την ανάγκη
να μορφωθούν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο ή την κοινωνική τους θέση και έτσι δόθηκαν
και στα κορίτσια πνευματικά πλεονεκτήματα, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή τους στερούνταν
(Fénelon, 1891). Στο έργο του «Αγωγή Κορασίων» φαίνεται ξεκάθαρα η απογοήτευσή του, καθώς
αντιλήφθηκε ότι η μόρφωση των κοριτσιών ήταν εντελώς παραμελημένη, γιατί επικρατούσε η άποψη
ότι η μόρφωσή τους αποτελούσε πολυτέλεια αμφίβολης αξίας, η οποία αφορούσε ελάχιστα κορίτσια,
τα οποία είτε προέρχονταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, είτε απευθυνόταν στις κόρες των
πλούσιων αστικών οικογενειών. Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση των αγοριών ήταν
αναγνωρισμένη ανάγκη, αν και ο Φενελόν θεωρούσε ότι είχε σαθρές βάσεις και γι’ αυτό δεν απέδιδε
καρπούς. Με τις απόψεις του ενθάρρυνε την προώθηση της ανθρωπιστικής και φιλοσοφικής σκέψης
μέσω της καλλιέργειας της ηθικής αρετής. Η πραγματεία ξεκινά από τις πρώτες ημέρες της ζωής του
ανθρώπου και ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ένα όνομα για να μιλήσει σχετικά, εκείνο του «παιδιού»,
θέλοντας να αναφερθεί εξίσου και στα δύο φύλα. Στόχος του ήταν η δημιουργία των συνθηκών που θα
οδηγούσαν στην απόκτηση της καλύτερης δυνατής κοινωνικής συμπεριφοράς, στη δημιουργία
αδαμάντινου χαρακτήρα και προβάλλοντας τα επιχειρήματά του για τη μόρφωση των κοριτσιών,
πέτυχε να κάνει την εκπαίδευσή τους κοινωνική ανάγκη (Rapley, 1987).
Οι χρήσιμες συμβουλές που δίνει μέσω του συγκεκριμένου έργου, οι οποίες απευθύνονται τόσο
προς τους δασκάλους, αλλά και προς τους γονείς, έχουν στόχο να επηρεάσουν το κοινωνικό του
περιβάλλον, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη διαβίωση και την ανάπτυξη των
παιδιών. Εισήγαγε ένα ανθρωπιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί πίστευε ότι οι δάσκαλοι θα έπρεπε
να αναγνωρίζουν κάθε παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα· θα έπρεπε να ενδιαφέρονται για την
ανάπτυξή τους, αλλά και για τα ενδιαφέροντά τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα μπορούσαν να
επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από την καθοδήγηση του δασκάλου. Οι υποδείξεις του Φενελόν για
την εξασφάλιση της παιδικής ευημερίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Η προσοχή του παιδαγωγού θα πρέπει να εστιάζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Gill,
2010).
• Θετικά συναισθήματα δημιουργούνται στα παιδιά όταν οι γονείς και οι δάσκαλοι τα
προσεγγίζουν με καλοσύνη και πειθώ, ενώ η αυστηρότητα δεν παρέχει κανένα όφελος.
• Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ανέχονται τα ελαττώματα των μαθητών τους και να περιμένουν
την κατάλληλη ευκαιρία για να παρέμβουν εποικοδομητικά, όταν το παιδί θα είναι έτοιμο να
δεχθεί την ενδεδειγμένη υπόδειξη (Castex and Durer, 1945).
• Δεν υπάρχει λόγος να φορτώνονται τα παιδιά με σκληρή δουλειά. Οι δάσκαλοι οφείλουν να
δείχνουν στους μαθητές τους τα οφέλη που θα έχουν όταν ολοκληρώσουν την εργασία τους,
έτσι ώστε να αισθανθούν χαρά και ικανοποίηση.
• Γονείς και δάσκαλοι θα πρέπει να αποφεύγουν την τιμωρία. Αντίθετα, οι μαθητές θα πρέπει
να μάθουν να αντιλαμβάνονται τα λάθη τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
αισθήματος ασφάλειας, αλλά και ανάπτυξη της κρίσης τους.
• Ενθαρρύνει τον διάλογο με τα παιδιά πάνω σε θέματα στα οποία τα παιδιά έχουν κάποιες
γνώσεις, αλλά παράλληλα οι γονείς ή οι δάσκαλοι να τα ανατροφοδοτούν με περισσότερες
πληροφορίες, ώστε να μαθαίνουν περισσότερα και να καλύπτουν τα κενά τους.
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Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά και δεν θα πρέπει να είναι υπερόπτες.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούν φιλική γλώσσα για να εξηγούν και να δημιουργούν
υποστηρικτικό περιβάλλον για να μπορεί να δομηθεί η διαδικασία της σκέψης.
Οι δάσκαλοι θα πρέπει να ακολουθούν το παράδειγμα των Αρχαίων Ελλήνων και να διδάσκουν
μέσω της μουσικής και της ποίησης. Πιστεύει ότι όταν αυτές οι τέχνες χρησιμοποιούνται
επιτυχώς, η ψυχή αποκτά γενναιότητα και καλλιεργείται η αγάπη στην αρετή (Fénelon, 1875).

Ως παιδαγωγός ο Φενελόν αντιλαμβάνεται τη σημασία καθενός από τους τομείς ανάπτυξης των
δεξιοτήτων των μαθητών, π.χ. ο γλωσσολογικός, ο γνωστικός, ο κοινωνικός και ο συναισθηματικός, οι
οποίοι επηρεάζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και διαδραματίζουν όλοι μαζί σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ευημερία τους.
Στο έργο «Τύχαι Τηλεμάχου» αντιλαμβανόμαστε ότι ο Φενελόν οραματίστηκε οι απόψεις του
να επηρεάσουν την πολιτική ζωή της Γαλλίας. Ήθελε να κάνει το βιβλίο του εργαλείο πνευματικής
αφύπνισης και το παρουσίασε ως τη συνέχεια της Ομήρου Οδύσσειας. Το έργο συμβάλει στην
καλλιέργεια της ανθρωπιστικής ευαισθητοποίησης (Ioannou and Malafantis, 2019). Πρόκειται για μια
δραματική μυθοπλασία στην οποία παρουσιάζεται το πρόγραμμα για την εκπαιδευτική διαδικασία του
νεαρού πρίγκιπα, η οποία απώτερο σκοπό έχει τόσο την ευημερία του ίδιου του πρίγκιπα, όσο και του
λαού του.
Στο βιβλίο αυτό ανακαλύπτουμε την προσωπικότητα του Φενελόν, τον τρόπο που σκεφτόταν,
τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του και τη διδακτική του θεωρία (Puzin and Violette, 1988: 279-280). Σε
αυτό το έργο κωδικοποίησε οδηγίες που θα επηρέαζαν την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του
πρίγκιπα (Castex and Surer, 1946: 236), διδάσκοντάς τον την απαξίωση των ανθρωπίνων επιθυμιών
και αδυναμιών, ώστε να τον οδηγήσει σε υψηλότερο πνευματικό επίπεδο (Αθήνη, 2015). Επέλεξε
ενσυνείδητα να τοποθετήσει χρονολογικά το έργο του στην Αρχαία Ελλάδα, γιατί είναι η ιδανική
περίοδος που του επιτρέπει να παρουσιάσει ηθικά υποδειγματικούς χαρακτήρες (Bottigheimer, 2003,
172). Επιπλέον, στο έργο, με αξιοσημείωτη σαφήνεια και κομψότητα, προώθησε την ιδεολογία του για
την πολιτική σοφία. Με τη μορφή της θεάς Αθηνάς, γίνεται ο μέντορας του Τηλεμάχου (Shennan,
1991, 691), ο οποίος αποκαλύπτει στο μαθητή του τις αξίες της ζωής, αλήθειες και αρετές· έτσι ο
πρίγκιπας αισθάνεται ότι μπορεί να ταυτιστεί με τον ήρωα της ιστορίας.
Πίστευε ότι η διαπαιδαγώγηση και η παιδεία που παρείχε ο ίδιος στον πρίγκιπα, ως προσωπικός
του δάσκαλος, θα διασφάλιζε την ευημερία για εκείνον και τους υπηκόους του βασιλείου του.
Θεωρούσε πως ήταν ευθύνη δική του να προστατευθεί ο νεαρός πρίγκιπας από τα μέλη της Βασιλικής
Αυλής που ήταν πρόθυμοι να του ικανοποιήσουν την κάθε του επιθυμία και με αυτό τον τρόπο τον
κακομάθαιναν (Fénelon, 1847: 35). Ο Φενελόν υποστηρίζει ότι στους ανθρώπους που ζουν δίχως
στερήσεις δεν αξίζει να είναι ευτυχισμένοι, επειδή γίνονται απαιτητικοί και υπερόπτες εξ’ αιτίας της
αφθονίας που τους περιβάλλει. Αυτή η καταγγελία του πλούτου απευθύνεται στον Βασιλιά και στους
αριστοκράτες των Βερσαλλιών, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τους φτωχούς. Θεωρεί ότι η πολυτέλεια
δεν έχει καμία ουσιαστική αξία και πως ένας σοφός βασιλιάς θα πρέπει να αποφεύγει ενέργειες που
προκαλούν δυστυχία στους άλλους. Επιπλέον, ο συγγραφέας απεχθάνεται οποιαδήποτε ικανοποίηση
προέρχεται από εθιστικές απολαύσεις και θεωρούσε την κατανάλωση αλκοόλ καταστροφική, καθώς
έθετε σε κίνδυνο την αρετή.
Ο πρίγκιπας έπρεπε να διδαχθεί την υπομονή, τη σοφία και κατόπιν να μάθει να
συμπεριφέρεται με γενναιότητα. Ήταν χρέος του να αγαπά το λαό του, να τους εξασφαλίζει την ευτυχία
και να τους διδάσκει να συνδέουν την ιδέα της ευημερίας με εκείνον (Fénelon, II, 19-20). Για τον
συγγραφέα, η σοφία και η γνώση είναι απαραίτητες σε έναν βασιλιά ο οποίος επιθυμεί την ευημερία
των κατοίκων της χώρας που κυβερνά.
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Ασκώντας ευθεία κριτική στον Λουδοβίκο ΙΔ’, ο Φενελόν υποστηρίζει ότι οι πόλεμοι έχουν
ως αποτέλεσμα την καταστροφή του ανθρώπινου γένους, την παιδική φτώχεια και την ερήμωση της
γης. Επικρίνει την φιλοδοξία του Βασιλιά σχετικά με την εξάπλωση του βασιλείου του, γιατί προκαλεί
προβλήματα και δυστυχία στο λαό (Schuurman, 2012). Ο ίδιος προτιμά εκείνους τους πρίγκιπες οι
οποίοι μιλούν για πόλεμο, μόνο όταν επιβάλλεται να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, από εκείνους
που σκέφτονται μόνο τις στρατιωτικές ενέργειες. Τους κατηγορεί ότι καταστρέφουν τους ανθρώπους,
μόνο και μόνο για να προσθέτουν νέους τίτλους στα ονόματά τους. Κατά τη διάρκεια των πολέμων οι
νόμοι παραβιάζονται και υπάρχει ατιμωρησία, η γεωργία παραμελείται και κανείς δεν ασχολείται με
τις επιστήμες. Οι άνθρωποι, δεν έχει σημασία αν ανήκουν στους νικητές ή στους ηττημένους του
πολέμου, υποφέρουν εξίσου ανάμεσα στα ίδια ερείπια. Η επικράτηση δια της βίας σε μια γειτονική
χώρα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι κανείς από τους πληθυσμούς ευτυχισμένος (Fénelon, 1847: 8889). Τα δεινά του πολέμου προκαλούν μεγαλύτερη δυστυχία στους λιγότερο ευνοημένους και ο
συγγραφέας καλεί τους μορφωμένους να αναλογιστούν την ηθική τους και τα πιστεύω τους (Fénelon,
VIII, 149).
Ο Φενελόν εκτιμά αξίες όμως η υγεία και η ελευθερία, αλλά και η λιτότητα και η δύναμη για
το σώμα και το μυαλό. Θεωρεί, επίσης, ότι η ικανότητα της ειρηνικής διακυβέρνησης ακολουθείται
από ηθικό σθένος. Διατείνεται ότι η ευτυχία και η πρόοδος βρίσκονται στα απλά πράγματα της ζωής
και στη χαρά που δίνει η εργασία. Τέτοια διακυβέρνηση δημιουργεί γενναίους πολίτες που δεν θα
φοβούνται να πολεμήσουν για την πατρίδα τους έχοντας ως σκοπό να την προστατέψουν, αλλά και για
να προστατέψουν έναν πρίγκιπα ο οποίος βασιλεύει μόνο βάσει της ορθής σκέψης και λογικής
(Fénelon, V, 90-91). Παράλληλα, ο Φενελόν θεωρεί τη γνώση ως είδος διασκέδασης και την
καλλιέργεια του μυαλού ότι δεν είναι τίποτε άλλο, παρά πραγματική απόλαυση (Fénelon, II, 25-26).
Πιστεύει ότι οι κακές συνήθειες και απολαύσεις κατά τη διάρκεια της νεότητας διαβρώνουν τις βάσεις
της ώριμης ηλικίας. Υποστηρίζει ότι η ζωή θα πρέπει να μοιράζεται με σοφία ανάμεσα στην εργασία
και στην ανάπαυση.
Συμπέρασμα
Με τα δύο αυτά έργα του ο Φενελόν προώθησε την ανθρωπιστική παιδεία ως μέσο για την
ευημερία, όταν ακόμη η εκπαίδευση δεν ήταν θεσμοθετημένη και τα παιδιά δεν είχαν αναγνωρισμένα
δικαιώματα. Υποστηρίζει ένα συντηρητικό και απλό τρόπο ζωής για την επίτευξη της υποκειμενικής
και της αντικειμενικής ευημερίας των παιδιών. Είναι φανερό ότι ο συγγραφέας προσπαθεί να
καλλιεργήσει την αρετή τόσο στον πρίγκιπα, όσο και σε όλα τα παιδιά, ώστε να τα θωρακίσει έναντι
οποιουδήποτε κινδύνου για να χτίσει τα θεμέλια της ευημερίας. Η πρόσληψη των απόψεων του
Φενελόν για την εκπαίδευση και την ηθική καλλιέργεια των παιδιών από τους φιλοσόφους και τους
παιδαγωγούς συνέβαλαν στην επίτευξη της παιδικής ευημερίας και οι ιδέες του συνεχίζουν και σήμερα
να έχουν ισχύ και να επαναλαμβάνονται από τους σημερινούς παιδαγωγούς.
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Η φιλοσοφική αναζήτηση της ευημερίας
Κωνσταντίνα Γαβαλά
MA in Social Theory and Political Philosophy, Panteion University (2016, with Distinction)

Οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα όντα που μπορούμε να συλλογιστούμε, να διερωτηθούμε για την
ευημερία μας. Την ανθρώπινη ζωή την επηρεάζουν εξωτερικοί και αντικειμενικοί παράγοντες αλλά και
εσωτερικοί και υποκειμενικοί. Η περιγραφή, η μέτρηση και η ανάλυση αυτών των παραγόντων
αποτελούν αντικείμενα έρευνας διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως της ψυχολογίας, της
οικονομίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της νομικής, της φιλοσοφίας. Στην προοπτική
αυτού του ισχυρισμού, για τη μελέτη της ευημερίας κρίνεται απαραίτητη μία πολύπλευρη επιστημονικά
προσέγγιση. Στο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί μια σύντομη «επαφή» με το φιλοσοφικό πεδίο.
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Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που η έννοια της ευημερίας περιστέλλεται σε εκείνην της
οικονομικής ευμάρειας μιας υλικής ευζωίας η συζήτηση περί ευημερίας φαίνεται πιο αναγκαία από
ποτέ. Αρχικά χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ευημερία. Αναφερόμαστε στην
ευτυχία; Εκείνο το αίσθημα της ικανοποίησης και μακαριότητας της αρχαιοελληνικής ευδαιμονίας, η
οποία αποτελεί τον τελικό σκοπό των ανθρώπινων πράξεων και συνδέεται με την αριστοτελική ηθική
αρετή, δραστηριότητα που τελεί σε συμφωνία με το λόγο; Είναι η άνετη ζωή που προσφέρει η αφθονία
των υλικών αγαθών; Και υλική ευζωία σημαίνει ανθρώπινη; Οι θεσμοί, η εκπαίδευση, η οικονομία, η
πολιτική, τα κοινωνικά συστήματα, οι ανθρώπινες σχέσεις, τα συναισθήματα, οι προσωπικές
συμπεριφορές και οι στόχοι, όλες, δηλαδή, οι πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας ξεδιπλώνονται στο
άκουσμα της έννοιας της ευημερίας. Όμως, στην αλληλεπίδραση της καθημερινής ζωής, στις κοινωνίες
της κατανάλωσης και της απομόνωσης, ο όρος στενεύει και «μεταφράζεται» κοινωνικοοικονομικά
(ακούμε: «Κράτος ευημερίας», «Οικονομική ευημερία», «Έργο ευημερίας» κ.λ.π.). Έτσι ή αλλιώς η
έννοια της ευημερίας δεν επιδέχεται έναν μονοδιάστατο ορισμό, δεν είναι μια στάσιμη, μόνιμη
κατάσταση που επιτρέπει πειραματική τεκμηρίωση αλλά μια συνεχής διαδικασία εξελισσόμενη σε
περιβάλλον ατομικό και κοινωνικό. Μια διαδικασία που, όπως χαρακτηριστικά γράφει η Σοφία
Πρωτόπαπα, αξίζει να μας προβληματίσει «εάν […] είναι το θετικό αποτέλεσμα που αναζητάμε ή εάν
είναι τελικά η αιτία θετικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς της ζωής»76. Στο «χωράφι» της
ύπαρξης είναι πρωταρχικής σημασίας η καλλιέργεια των αναγκαίων πόρων για την εμπειρία της
ευημερίας. Η ζωή αποτελεί το κάλεσμα σε αυτή την εμπειρία. Δυο-τρεις σύντομες «στάσεις» στη
μακραίωνη διαδρομή της ιστορίας της φιλοσοφίας, στο στοχασμό διανοητών οι οποίοι έθεσαν τα
θεμέλια στην ηθική φιλοσοφία, θα οδηγήσουν σε επαρκέστερη κατανόηση του πολύπλοκου θέματος
της ευημερίας.
Κατά τον Αριστοτέλη, ευδαιμονία είναι η δραστηριότητα της ψυχής (δηλαδή ένα είδος
ενέργειας), η οποία σε συμφωνία με την αρετή (κατ’ αρετήν αναφέρει ο Αριστοτέλης, δηλαδή ενέργεια
με την τελειότερη δυνατή μορφή της)77 οικοδομεί μια πλήρη και αυτάρκη ζωή. Η αρετή, σύμφωνα με
τον αριστοτελικό ορισμό της78, είναι μια έξη που επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο και βρίσκεται στο
μέσον (σε σχέση προς εμάς), το οποίο προσδιορίζεται από τη λογική, τη λογική που καθορίζει ο
φρόνιμος άνθρωπος. Για την απόκτηση της αρετής είναι απαραίτητη η άσκηση, η συνήθεια και όχι
μόνο η γνώση και η κατανόηση όπως στον Σωκράτη. Από αυτή τη θέση αποδεικνύεται ο θεμελιώδης
ρόλος που έχει στην κατάκτηση της αριστοτελικής ευδαιμονίας η παιδεία. Η ευδαιμονία, η ευτυχία δεν
κατανοείται, κατά την ετυμολογία της λέξης, ως καλή τύχη, πεπρωμένο αλλά γίνεται εφικτή για κάθε
άνθρωπο χάρη στην μακροχρόνια εκπαίδευση.
Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος διακρίνει τις αρετές σε ηθικές (που αφορούν τις ηθικές μας πράξεις,
τις οποίες καθορίζουν δια της λογικής οι επιθυμίες μας με βάση το κριτήριο της μεσότητας) και
διανοητικές αρετές (που αφορούν την ενεργητικότητα του νου μας και άρα δεν επιδέχονται το κριτήριο
της μεσότητας). Η τέλεια ευδαιμονία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, επιτυγχάνεται δια της άσκησης
και καλλιέργειας των διανοητικών αρετών. Και τέλειο επισημαίνει ότι είναι αυτό που επιδιώκουμε γι’
αυτό το ίδιο και όχι για χάρη κάποιου άλλου. Ο φιλόσοφος αναγνωρίζει την αξία και την αναγκαιότητα
των «εξωτερικών αγαθών» (εξωτερικά ως προς τις δραστηριότητες, όπως, πλούτος, υγεία κλπ.). Αυτά
τα αγαθά είναι απαραίτητα για τη σχόλη, δηλαδή για να μην καταβάλει ο άνθρωπος προσπάθεια για
Σ. Πρωτόπαπα, «Συναισθηματική ευημερία», σ. 34 στο Σ. Πρωτόπαπα – C. McGuire, 2015, Συναισθηματική
ΕΥΗΜΕΡΙΑ – Συναισθηματική ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ. Η μία, η άλλη όψη, Αθήνα: Πληθώρα.
77
«ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν», Αριστοτέλης, 2006, Ηθικά Νικομάχεια (Πρώτος Τόμος. Βιβλία ΑΔ), μτφρ. Δ. Δ. Λυπουρλής, Αθήνα: Ζήτρος, Α΄, 13, 1102a 6.
76
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«ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν», στο ίδιο,
Β΄, 6, 1106b36-1107a2.
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δευτερεύουσες δραστηριότητες προς το ζην, έτσι ώστε να αφιερωθεί στις ανώτερες δραστηριότητες
του θεωρητικού βίου. Η αρετολογική ηθική αποτελεί το μοναδικό κατάλληλο περιβάλλον για την
ανθρώπινη άνθηση, δηλαδή την αριστοτελική ευδαιμονία.
Ο Επίκουρος στην Επιστολή προς Μενοικέα, Περί Ευτυχίας, ένα από τα δύο αναμφισβήτητα
δικά του κείμενα, ισχυρίζεται, όπως αναφέρεται ήδη στον υπότιτλο του κειμένου του, ότι «όταν έχουμε
την ευτυχία έχουμε το παν»79 και θεωρεί ότι η φιλοσοφία μπορεί να προσφέρει τις βασικές αρχές για
την επίτευξη της ψυχικής ηρεμίας. Μέσω αυτής της γαλήνης καθίσταται εφικτή η κατάκτηση της
ευτυχίας, ως συνέπεια πράξεων, αφού ο άνθρωπος κατέχει μια, περιορισμένη έστω από τους φυσικούς
νόμους, ελευθερία δράσης. Η φιλοσοφία, σύμφωνα με τον Επίκουρο, έχει σκοπό την απελευθέρωση
του ανθρώπου από τα πάθη της ψυχής, όπως τον φόβο και τις επιθυμίες. Ο φιλόσοφος του «ζην ηδέως»
έχει «εντοπίσει» τα αίτια της ανθρώπινης δυστυχίας στο φόβο, την αμάθεια και τις προλήψεις και
θεωρεί ότι με την καλλιέργεια του πνεύματος και την άσκηση της αρετής σε μια χαρούμενη κοινότητα
φίλων, μπορεί να εξαλειφθεί ο σωματικός πόνος και η ψυχική ταλαιπωρία80.
Ο Επίκουρος θεωρεί σπουδαιότερη αρετή τη φρόνηση, από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες.
Οι αρετές αποτελούν όρο για την ευδαιμονία αφού «είναι συνυφασμένες […] με την ευχαρίστηση στη
ζωή και αντίστροφα, η ευχαρίστηση στη ζωή δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς αυτές»81. Η φρόνηση στον
Επίκουρο, επισημαίνει ο Γ. Αβραμίδης, είναι η αρετή που μπορεί να «μας απαλλάξει από τους φόβους
και τις ορμές μας, να ξεριζώσει όλα τα λάθη και τις προκαταλήψεις και να μας υπηρετήσει σαν
αλάνθαστος οδηγός για την επίτευξη της ηδονής»82. Ο σοφός απαλλαγμένος από τα πάθη της ψυχής
διασφαλίζει την αταραξία κι έτσι την υπέρτατη ηδονή. Και η επικούρεια ηδονή είναι «η αρχή και το
τέλος μιας ευτυχισμένης ζωής»83. Η αταραξία επιτυγχάνεται με την επιλογή ενός απλού τρόπου ζωής
που ικανοποιεί μόνο τις φυσικές και αναγκαίες μας επιθυμίες αφού η ικανοποίηση των μη-αναγκαίων
επιθυμιών («κενές ουσίας») δεν προσφέρει επιπλέον ευχαρίστηση και η παραίτηση από αυτές δεν
αυξάνει τον πόνο. Η επικούρεια ηθική είναι ηδονοκρατική όχι με την έννοια της επιδίωξης αισθητικών
απολαύσεων, όπως παρερμηνεύτηκε, αλλά ως επιδίωξη της ελαχιστοποίησης του πόνου και της
ψυχικής γαλήνης.
Ο Καντ στην Κριτική του πρακτικού Λόγου ορίζει την ευτυχία ( Glückseligkeit) ως την
«κατάσταση του ελλόγου όντος στον κόσμο, για τον οποίο τα πάντα στο σύνολο της υπάρξεώς του
βαίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τη θέλησή του και στηρίζεται συνεπώς στη συμφωνία της φύσης
με ολόκληρο τον σκοπό του καθώς και με το ουσιώδες κίνητρο της θελήσεώς του»84. Ο καντιανός
πρακτικός Λόγος είναι εκείνος που προσδιορίζει τους ηθικούς κανόνες για την ικανότητα της επιθυμίας
και της βουλήσεως. Η αντινομία85 του πρακτικού λόγου συγκροτείται μέσω της σχέσης αρετής και
«…μελετάν ουν χρη τα ποιούντα την ευδαιμονίαν, είπερ παρούσης μεν αυτής πάντα έχομεν, απούσης δε πάντα
πράττομεν εις το ταύτην έχειν» (« … να ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για όσα συνιστούν την ευτυχία, επειδή, όταν
την έχουμε, έχουμε το παν, ενώ, όταν δεν την έχουμε, κάνουμε το παν για να την έχουμε») Επίκουρος, 22001,
Επιστολή προς Μενοικέα, περί Ευτυχίας, Όταν έχουμε την ευτυχία έχουμε το παν, μτφρ. Δ. Βίτσος, επιμ.-διορθ. Γ.
Δάλκα, Αθήνα: Περίπλους, σ. 8 και 9.
80
Ως «ψυχής χειμών» διατυπώνεται από τον Επίκουρο η ταλαιπωρία της ψυχής. Στο ίδιο, σ. 20.
81
«… συμπεφύκασι γαρ αι αρεταί τω ζην ηδέως και το ζην ηδέως τούτην εστίν αχώριστον». Στο ίδιο, σ. 28 (και
29).
82
Επίκουρος, 2015, Κείμενα – Πηγές της Επικούρειας Φιλοσοφίας και Τέχνης του Ζην, εισ. D.S.Hutchinson, επιμ.μτφρ. Γ. Αβραμίδης, μτφρ. λατινικών Π. Οικονόμου, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, σ. 273.
83
«… την ηδονήν αρχήν και τέλος λέγομεν είναι του μακαρίως ζην». Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα, περί
Ευτυχίας, ό.π., σ. 20 (και 21).
84
Ιμμάνουελ Καντ, 2008, Στοχασμοί, Επιλογή από το έργο του, εισ.-επιλ.-μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα:
Στιγμή, σ. 11.
85
Αντινομία είναι «μια σύγκρουση μεταξύ δύο a priori επιχειρημάτων που προκύπτει από τον Λόγο, όταν αυτός,
στο ιδιαίτερο έργο του ως ανώτερης λογικής ικανότητας που συνδέει σειρές κρίσεων, θέτει ένα πραγματικό
απόλυτο στοιχείο στην αρχή των διάφορων υποθετικών συλλογισμών». Στο: Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge,
2011, επιμ. εκδ. Robert Audi, επιμ. ελλ. εκδ. Σ. Βιρβιδάκης, Γ. Ξηροπαΐδης, Αθήνα: Κέδρος, σ. 510.
79
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ευτυχίας. Σύμφωνα με τον Καντ, «αρετή είναι η ισχύς του γνώμονα του ανθρώπου κατά την τήρηση
του καθήκοντός του […] η ηθική ικανότητα να εξαναγκάζει κανείς τον εαυτό του»86. Την ορίζει,
δηλαδή, ως τη δύναμη με την οποία ο ηθικός Λόγος υπερνικά, μέσω του -εσωτερικού- καταναγκασμού,
τα εμπόδια που πιθανόν να θέσουν οι φυσικές κλίσεις.
Το ύψιστο αγαθό, κατά Καντ, είναι η αρετή και η ευτυχία συνδεδεμένες. Όπως εξηγεί η Αλίκη
Λαβράνου «η σύνδεσή τους νοείται ως σχέση αιτιότητας της αρετής (ελεύθερο αίτιο) με την ευδαιμονία
(εξαρτημένο και αναγκαίο αποτέλεσμα)»87. Ο Καντ, ενώ δίνει προτεραιότητα στην αρετή, δεν θέλει να
την αποσπάσει από την εμπειρική πραγματικότητα, πεδίο της οποίας είναι η ευδαιμονία. Η ηθικότητα
αποτελεί όρο δυνατότητας της ευδαιμονίας. Αν κίνητρο της ηθικότητας ήταν η προοπτική της
ευδαιμονίας τότε θα επρόκειτο για μια ανήθικη ηθική. Στη βάση αυτών των συλλογισμών, ο φιλόσοφος
γράφει στη Μεταφυσική των ηθών: «Η επιζήτηση της ευμάρειας για μας τους ίδιους, δεν είναι άμεσο
καθήκον. αλλά εμμέσως μπορεί ασφαλώς να είναι: δηλαδή να προφυλάσσεται κανείς από την ένδεια
ως έναν μεγάλο πειρασμό για ηθικά ελαττώματα. Οπότε όμως δεν είναι η ευδαιμονία μου αλλά η
ηθικότητά μου εκείνο που αποτελεί σκοπό μου και συνάμα καθήκον μου να διατηρήσω την
ακεραιότητά μου»88. Ο άνθρωπος είναι άξιος για ευδαιμονία μέσω της αρετής και όχι ευτυχής αφού,
σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόσοφο, η ευδαιμονία, ως μια ακαθόριστη έννοια, δεν μπορεί να
θεμελιώσει καθολικά ισχύοντες ηθικούς κανόνες. Η ευδαιμονία είναι εξαρτημένη αξία από
εξωτερικούς υλικούς σκοπούς-μέσα για την επίτευξή της. Σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη ο Καντ, όπως
ήδη επισημάνθηκε, θεωρεί αρετή την οδύνη του ελεύθερου αυτοαναγκασμού του ευ πράττειν σύμφωνα
με τις έλλογες ηθικές αρχές (την εκπλήρωση του καθήκοντος, η οποία βάζει τα θεμέλια για την
ευτυχία).
Η ευδαιμονία, η ευημερία, η ευτυχία, σε έναν κόσμο ενδεχομένων παραμένει το κύριο αίτημα
της ανθρώπινης ζωής. Η ανάγκη πέρα από την ανάγκη. Η οικοδόμηση της ανθρωπινότητας. Η
κενοδοξία που κυριαρχεί προωθεί το υλικό όραμα που συνδέει την ευτυχία με τον πλούτο. Το
φιλοσοφικό ερώτημα που έθεσαν πρώτοι οι Αθηναίοι του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.: «Τι σημαίνει είμαι
ευτυχισμένος;» ευτελίζεται όταν τίθεται έξω από το ανθρωπολογικό πλαίσιο και «εξετάζεται» με
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Όταν η πυξίδα της ευημερίας δείχνει προς την κατανάλωση είμαστε
πολύ μακριά από έναν ανθρώπινο κόσμο. Και μήπως μόνο αυτός δεν είναι ο τόπος που μπορεί να
«ανθίσει» η ευτυχία;
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Προσχολική αγωγή και παιδική ευημερία. Ο ρόλος της
αυτοεκτίμησης στην κατάκτηση της ευτυχίας.
Ελένη Κανακάρη
Νηπιαγωγός MSc
Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου παραλίας Βέργας- Καλαμάτα

Διδάσκεται η ευτυχία; Λέω ναι. Όπως διδάσκεται και η αρετή.
( Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ)
Περίληψη.
Η ευημερία αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια. Δεν τιθασεύεται σε έναν μονοδιάστατο ορισμό
και δεν προσφέρεται για ποσοτικοποίηση τεκμηρίωσης. Εκείνο όμως που εξορισμού την προσδιορίζει
είναι η ικανοποίηση που νιώθει το άτομο στη ζωή του. Η εκκίνηση για την κατάκτησή της ξεκινά από
την παιδική ηλικία. Τα παιδιά που διαμορφώνουν από νωρίς μια καλή σχέση με το περιβάλλον όπου
ζουν και αναπτύσσονται τείνουν να είναι πιο ισορροπημένα και ευτυχισμένα στην πορεία της ζωής
τους. Δεν έχουν όμως όλα την ίδια αφετηρία εκκίνησης και ούτε ο δρόμος για την απόκτησή της είναι
ο ίδιος για όλους. Με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και την απόκτηση κατάλληλων εργαλείων τα
όποια εμπόδια που θα ανακύψουν στον δρόμο της αναζήτησής της μπορούν να ξεπεραστούν και η
όποια δυσκολία να μετατραπεί σε ευκαιρία. Η αυτοεκτίμηση και η αποδοχή του εαυτού μας και των
ορίων μας, αποτελούν ισχυρά αντισώματα σε αυτό το ταξίδι ζωής.
Λέξεις- Κλειδιά: ευημερία, ευτυχία, αυτοεκτίμηση, σχολικό σύστημα.
Εισαγωγή.
Η ευημερία των ανθρώπων συνυφαίνεται με την ποιότητα της ζωής τους. Ο δείκτης μέτρησής
της εναπόκεινται σε αριθμητικά δεδομένα, όπως είναι το εισόδημα των νοικοκυριών, οι εκπαιδευτικοί
πόροι και οι πόροι για την υγεία αλλά υπεισέρχονται και υποκειμενικά κριτήρια. Η ικανοποίηση της
ζωής και η απόλαυσή της δεν τιθασεύονται σε κλίμακα μέτρησης. Η ευημερία αποτελεί έννοια
πολυπαραγοντικής ανάλυσης.
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Οι ψυχολόγοι θεωρούν την προσχολική ηλικία από 0 έως 6 ετών, την πιο κρίσιμη ηλικία στη
ζωή του ανθρώπου. Είναι η περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι αναπτύσσουν όχι τόσο τις γνωστικές
δεξιότητές τους, αλλά τον συναισθηματικό τους κόσμο. Το σχολείο είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες, που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών καθώς παρέχει τη βάση
για να καθοριστούν τα κριτήρια σύγκρισης που θα προσδιορίσει το παιδί την αυτοεκτίμησή του. Η
σχολική ζωή προσφέρει καθημερινά ευκαιρίες για πολύπλευρες εμπειρίες που μεταβιβάζουν στον/στην
μαθητή/τρια συναισθήματα αυτοεκτίμησης, αυτοεπιβεβαίωσης, εξωτερίκευσης συναισθημάτων και
δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν με τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που δημιουργεί
κίνητρα για ανακάλυψη, πειραματισμό, συνεργασία, επικοινωνία, αλληλεπίδραση (Μακρή –
Μπότσαρη, 2007).
Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης, ασκούν επίδραση στη συμπεριφορά και την
επίδοση των μαθητών/τριών τους (Ξωχέλλης, 1994). Η αυτοεκτίμηση αποτελεί μια συναισθηματική
συνιστώσα του/της μαθητή/τριας που είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί από το σχολείο, προκειμένου
ο/η ίδιος/α να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ως ανθρώπινη οντότητα (Τριλίβα & Chimienti, 2002).
Στις μέρες μας τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι η γνωστική και η συναισθηματική πτυχή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να συνεξετάζονται και να μη διαχωρίζονται (Humphrey et al. όπως
αναφέρεται στο Μακρή – Μπότσαρη, 2007). Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση είναι η
διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες, υιοθετούν συμπεριφορές και αξίες που
είναι απαραίτητες για την απόκτηση της κοινωνικής και συναισθηματικής τους επάρκειας.
Τα συναισθήματα και η διάθεση των ανθρώπων επηρεάζονται από τη συναισθηματική
κατάσταση εκείνων με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Γιατί το συναίσθημα είναι μεταδοτικό (Christakis
& Fowler, 2009). Αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά όλο το οικοδόμημα της εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοεκτίμηση δημιουργούν και μαθητές/τριες με υψηλή αυτοεκτίμηση.
Άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση μπορούν να μετατρέψουν τη δυσκολία σε ευκαιρία και να νιώσουν
την
χαρά
της
ζωής
που
έχει
ψυχικό
και
όχι
οικονομικό
μέγεθος.
Ευημερία και ευτυχία.
Ευτυχία είναι η ευδαιμονία, η πλήρης ικανοποίηση κάποιου/ας από τη ζωή (Μπαμπινιώτης,
2008). Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την τέλεια αρετή.
Μέσα από την ανάλυση της αρετής μπορούμε, να διακρίνουμε ακόμη καλύτερα την ουσία της
ευδαιμονίας (Αριστοτέλης, 2002). Η αρετή είναι το μέσο για την κατάκτηση του ύψιστου αγαθού για
τον άνθρωπο, της ευδαιμονίας. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται ενάρετος αλλά μπορεί να γίνει μέσα από την
καθημερινή εξάσκηση. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος θεωρεί ότι η διανοητική αρετή αποκτιέται με την
διδασκαλία. Ο άνθρωπος θα πρέπει να μάθει να βαδίζει την μεσαία οδό, απορρίπτοντας τα άκρα και
έτσι να φτάσει στην αρετή.
Η λογική από τη φύση της, επιδιώκει πάντοτε την «ισορροπία», τη «συμμετρία». Έτσι, για να
συμπεριφέρεται το άτομο σύμφωνα με τη λογική φύση του σημαίνει ότι επιλέγει κάτι που δεν είναι
ακραίο, κάτι που δεν είναι ούτε υπερβολικό ούτε ελλειπτικό. Η ευδαιμονία βρίσκεται πάντοτε στην
επιλογή της μέσης οδού μεταξύ δύο ακραίων προοπτικών, της υπερβολής και της έλλειψης
(Πελεγρίνης, 2002).
Ο δρόμος για την ευτυχία αποτελεί προσωπική ευθύνη του ατόμου αποφαίνονται οι μελετητές
της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Την πιο σημαντική από όλες τις ευθύνες του, αφού η αναζήτηση της
δεν αποτελεί απλώς αντικειμενικό σκοπό αλλά είναι επίσης, ένα από τα χαρακτηριστικά που τον
προσδιορίζουν (Μπουκάι, 2011). Η ευτυχία του ατόμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντίδρασή
του στα γεγονότα που του συμβαίνουν. Η απόκτηση της ευτυχίας του καθορίζεται από τον τρόπο που
τα αναλύει, τα «διαβάζει» και τα ερμηνεύει.
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Ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει η διαπαιδαγώγηση που έλαβε και ιδιαίτερα τα πρώτα
χρόνια της ζωής του. Τα χρόνια εκείνα που τέθηκαν τα θεμέλια του χαρακτήρα του. Ο τρόπος που του
δίδαξαν να αντικρίζει τα γεγονότα που του συμβαίνουν ή που δεν του συμβαίνουν. Να παλεύει ή να
μοιρολατρεί στην απραξία.
Η ιδέα της αίσθησης ευτυχίας, προϋποθέτει την έννοια της πάλης και της προσπάθειας. Να
αγωνίζεται να ανακαλύψει την χαρά και την ευχαρίστηση στην καθημερινή του ενασχόληση ως
αποτέλεσμα των επιλογών και των πράξεων του. Συνάμα η κοινωνία και το περιβάλλον που ζει
λειτουργεί ως αναπόφευκτη δύναμη που διαμορφώνει τη συμπεριφορά του, τα συναισθήματά και τον
τρόπο σκέψης του (Μπουκάι, 2011).
Ο άνθρωπος επιλέγει να είναι ενάρετος όπως ορίζει ο Αριστοτέλης σύμφωνα με το περιβάλλον
της Πολιτείας που ζει. Σκοπός κάθε ορθής Πολιτείας είναι να διαμορφώσει ενάρετους πολίτες που
οδηγούνται στην ευδαιμονία. Αν οι πολίτες είναι ενάρετοι θα γίνουν και ενάρετοι άρχοντες. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με την σωστή διαπαιδαγώγηση (Αριστοτέλης, 2002).
Οι παράγοντες της αξιολογικής κλίμακας μέτρησης της ευτυχίας στα παιδιά, είναι
διαφορετικοί από αυτούς των ενήλικων, διότι πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με την ευτυχία στους
ενήλικες δεν ισχύουν για τα παιδιά. Έτσι η ευτυχία μελετάται υπό το πρίσμα των αντιλήψεων του ίδιου
του ατόμου, που διαφέρουν από άτομο σε άτομο, από ηλικία σε ηλικία, αλλά που έχουν κοινό τόπο
την ικανοποίηση από τη ζωή. Και είναι βέβαιο ότι σίγουρα μπορούν όλοι να εξασκηθούν για να γίνουν
περισσότερο
ευτυχισμένοι
(Μπουκάι,
2011).
Αυτοεκτίμηση – αυτοαντίληψη.
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, σοφός δεν είναι αυτός που γνωρίζει τα πάντα, αλλά αυτός που
γνωρίζει κυρίως τον εαυτό του (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2014). Η γνώση του εαυτού,
αποτελεί το μέγιστο ανθρώπινο κατόρθωμα και συνδέεται με όλο το φάσμα της ζωής και της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ατόμου (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2014). Ο εαυτός
διαμορφώνεται, αναπτύσσεται και αλλάζει μέσα από τις εμπειρίες που αποκτά με το ίδιο του το
πρόσωπο, καθώς και με τους σημαντικούς, για το άτομο, άλλους (Μπρούζος, 2004).
Η αυτοεκτίμηση ως ψυχολογική έννοια περικλείει µια ερευνητική αντίφαση. Ενώ έχει
μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλη έννοια, εξακολουθεί να διατηρεί το δημοφιλή της χαρακτήρα.
Παραμένει πολύ δύσκολα προσδιορίσιµη και αποτελεί πολύσημη έννοια (Παπάνης, 2011). Μεγάλη
μερίδα ερευνητών χρησιμοποιεί του όρους «αυτοαντίληψη» και «αυτοεκτίμηση» εναλλακτικά, άλλοι
όμως τους διαχωρίζουν. Χρησιμοποιούν τον όρο «αυτοαντίληψη» για να δηλώσουν τα γνωστικά
σχήματα που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του, ενώ με τον όρο «αυτοεκτίμηση» αναφέρονται
στην αυτοαξιολόγηση που κάνει το ίδιο το άτομο (Λεονταρή, 1998).
Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται σε σφαιρικές αυτοαξιολογήσεις, καθώς είναι η αντίληψη του
εαυτού σε αξιολογήσεις συγκεκριμένων τομέων. Χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει το σύνολο
των πεποιθήσεων και στάσεων που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας τα
δυνατά και αδύνατα σημεία του (Λεονταρή, 1998). Αυτοεκτίμηση σημαίνει η ικανότητα να αποδίδει
κάποιος στον εαυτό του τη δέουσα αξία και να βρίσκει σε αυτόν ό,τι αξιόλογο και πολύτιμο έχει
(Μπουκάι, 2013) ώστε να μπορεί να αποδέχεται τον εαυτό του, έτσι ακριβώς όπως είναι.
Οι δύο διαστάσεις της αυτοεκτίμησης είναι η αξία, δηλαδή το αίσθημα εκτίμησης που έχει το
άτομο για τον εαυτό του και η αίσθηση ότι οι ενέργειες του είναι πετυχημένες (Παπάνης, 2011).
Δίνοντας συναισθηματική υφή στην αυτοεκτίμηση αναζητούμε την παρουσία της αμέσως μετά τη
γέννηση του ατόμου, ως αντίδραση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και αφού σταθεροποιηθεί,
επηρεάζει τις αυτοαξιολογήσεις και την αίσθηση της αξίας του εαυτού του (Παπάνης, 2011). Οι
ενισχύσεις τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην πορεία διαμόρφωσή
της. Το είδος της αυτοεκτίμησης που διακρίνει ένα άτομο προσδιορίζεται από την αντιμετώπιση που
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έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει στο οικογενειακό, σχολικό και το εργασιακό του περιβάλλον
(Παπάνης, 2011). Στα παιδιά προσδιορίζεται από τις σχέσεις που αναπτύσσουν µε τους συνομηλίκους
τους και τους δασκάλους τους καθώς και με τους ρόλους που αναλαμβάνουν μέσα στο κοινωνικό
πλαίσιο που ζουν.
Η ενισχυμένη αυτοεκτίμηση συνεισφέρει στην ενίσχυση της αυτοεικόνας, στην κατανόηση
των προσωπικών αναγκών και βοηθάει το άτοµο να αντιμετωπίζει θετικά τον εαυτό του και τους
άλλους. Έτσι, μπορεί να δέχεται νέες προκλήσεις, να χειρίζεται µε ψυχραιμία τις αποτυχίες του, να
γνωρίζει τις αδυναμίες του και να προσπαθεί να τις βελτιώσει (Μπαραλός & Φωτοπούλου, 2010).
Νιώθει ευγνωμοσύνη με αυτό που είναι και με αυτά που έχει.
Οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, δηλαδή νιώθουν καλά με αυτό
που είναι, νιώθουν πιο ευτυχισμένοι σε σχέση με εκείνους των οποίων η αυτοεκτίμηση είναι χαμηλή
και θεωρούν ότι δεν αξίζουν την ευτυχία. Η αυτοεκτίμηση συνδέεται με την αισιοδοξία και τη χαρά
ενώ αποτελεί κίνητρο για κάποιον να βελτιώνεται. Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή
σχετίζονται με υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης (Harter, 1999). Η αυτοεκτίμηση όπως και ο δρόμος της
αρετής βρίσκεται στην μεσαία λωρίδα πλεύσης.
Το σχολικό σύστημα.
Το σχολείο είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, που αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών
στοιχείων καθένα από τα οποία επιτελεί το δικό του έργο (Σαΐτης, 2008). Κάθε μέλος συνδέεται με τα
άλλα μέλη σε ένα πλέγμα σχέσεων, που υπερβαίνει τα μέλη και καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη
όλων. Όλα όμως συλλειτουργούν συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζονται για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων (Σαΐτης, 2008).
Οι εκπαιδευτικοί με τη στάση τους, έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην αυτοεικόνα των
μαθητών/τριών τους, χωρίς οι ίδιοι/ες να το αντιλαμβάνονται απαραίτητα. Το σχολείο είναι ένας από
τους βασικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών καθώς
αυτό παρέχει τη βάση για να καθοριστούν τα κριτήρια σύγκρισης που θα προσδιορίσει το παιδί την
αυτοεκτίμησή του. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εκείνοι/ες που φέρουν
μέγιστο μερίδιο ευθύνης στο να βοηθήσουν τα παιδιά να βρουν τον δρόμο της ευτυχίας. Να μάθουν το
ευ ζην. Μέσα από τον δικό τους τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Οι δάσκαλοι/ες της προσχολικής
αγωγής, γίνονται οι σημαντικοί άλλοι για την πλειοψηφία των μαθητών/τριών και είναι αυτοί/τές που
μπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση στην ιδέα που διαμορφώνουν τα παιδιά για τον εαυτό τους.
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των
μαθητών/τριών, η αυτοεκτίμηση του/της ίδιου/ας του/της εκπαιδευτικού (Σίμου & Παπάνης, 2007).
Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να μάθει στους/στις μαθητές/τριες του/της ότι ο καθένας/μιά τους
αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ιδιαίτερη αξία. Τα παιδιά θα πρέπει να αφήνονται ελεύθερα
να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους. Να ανακαλύψουν την ευτυχία μέσα από την
ανακάλυψη και την αποδοχή της προσωπικότητάς τους ( Marples, 2003).
Η σχολική τάξη αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα και οι συμπεριφορές των µελών της
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Η συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού επιδρά στους/στις μαθητές/τριες
και αντίστροφα. Τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνιακής διαδικασίας αποτυπώνονται στη
διαμόρφωση του κλίματος της τάξης και οι συμπεριφορές καθορίζουν την ποιότητα των σχέσεων και
των αισθημάτων των µελών της. Η μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτών των σχέσεων ανήκει
στον/στην εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α είναι ενήλικας και επαγγελματίας παιδαγωγός, η συμπεριφορά
και οι στάσεις του/της οποίου/ας επηρεάζουν την συμπεριφορά και τα συναισθήματα του/της
μαθητή/τριας (Μπαραλός & Φωτοπούλου, 2010).
Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση τότε μπορούν να ενισχύσουν και την
αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών τους. Εκείνοι που αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, επιτρέπουν
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στα παιδιά την ενεργητική μάθηση (Σίμου & Παπάνης, 2007). Δίνουν τη δυνατότητα στους/στις
μαθητές/τριες τους να αναπτυχθούν με πολλούς τρόπους. Τους/τις παρέχουν ενθάρρυνση ώστε να
δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να εξερευνήσουν καινούργιες περιοχές της γνώσης, να βάλουν τους
δικούς τους στόχους και να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητοι/ες. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή
αυτοεκτίμηση, αποδέχονται τους/τις μαθητές/τριες τους, έτσι όπως είναι. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί
πιστεύουν στις ικανότητες των μαθητών/τριών τους και είναι θετικοί στα σχόλιά τους. Οι δάσκαλοι/ες
με υψηλή αυτοεκτίμηση βοηθάνε τα παιδιά να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων
(Σίμου & Παπάνης, 2007) την διαχείριση συγκρούσεων και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. Είναι
υποστηρικτικοί/ές μαζί τους και τα ωθούν να είναι ενεργητικοί παράγοντες στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Οι μαθητές/τριες από την πλευρά τους, εισπράττουν την υποστήριξη από τους/τις
εκπαιδευτικούς όταν εκείνοι/ες είναι ευγενικοί μαζί τους, δείχνουν σεβασμό και αποδοχή σε όλους/ες
τους/τις μαθητές/τριες της τάξης και ζητούν τη γνώμη τους, ακούγοντας με προσοχή τις απαντήσεις
τους (Βεργίδης 2012). Η στάση και η συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού απέναντι στου/στις
μαθητές/τριες του, αποτελεί μέγιστο και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του αισθήματος
αυτοεκτίμησης σε αυτούς/τές καθώς και για την περαιτέρω εκπαιδευτική τους πορεία. Χρειάζεται όμως
να έχει ο/η ίδιος/α υψηλή αυτοεκτίμηση για να την μεταδώσει στους/στις μαθητές/τριες του. Σύμφωνα
με μελέτες φαίνεται ότι τα άτομα είναι πάντοτε έτοιμα να νιώσουν ό,τι νιώθουν οι άλλοι και να κάνουν
ό,τι κάνουν οι άλλοι. Τείνουν να μιμούνται τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων (Christakis &
Fowler, 2009).
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να είναι πιο τιμωρητικοί απέναντι
στα παιδιά, λιγότερο υπομονετικοί, δείχνουν ελάχιστη ενσυναίσθηση στα παιδιά με προβλήματα και
είναι ανεπαρκείς στην επίλυση προβλημάτων. Είναι επικριτικοί απέναντι στους/στις μαθητές/τριες τους
και τους/τις εφοδιάζουν ελάχιστα με θετική ανατροφοδότηση καθώς τους/τις αποθαρρύνουν,
εστιάζοντας και τονίζοντας τους τις αδυναμίες τους (Σίμου & Παπάνης, 2007). Οι εκπαιδευτικοί με
χαμηλή αυτοεκτίμηση παρέχουν πρότυπο στους/στις μαθητές/τριες να υιοθετούν συμπεριφορές
άμυνας απέναντί τους αλλά συνάμα και αντιγραφής.
Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι συμπαραστάτης/τρια του/της μαθητή/τριας στην απόκτηση
θετικής αυτοεκτίμησης και μέσα από ένα υποστηρικτικό επικοινωνιακό πλαίσιο να ενισχύει την
αυτοεκτίμηση τους. Για να μπορεί όμως να βοηθήσει τον/την μαθητή/τρια του να αποκτήσει θετική
αυτοεκτίμηση πρέπει να την διαθέτει και ο/η ίδιος/α. Αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται η χάραξη των
πολιτικών για την εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη της τη συμβολή των συναισθημάτων και το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτά στον σχολικό οργανισμό.
Στις μέρες μας η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ήρθε στο προσκήνιο της
εκπαιδευτικής πράξης. Τέθηκε η αναγκαιότητα της απόκτησης της κοινωνικής και συναισθηματικής
επάρκειας των μαθητών/τριών μέσα από την υιοθέτηση δεξιοτήτων, συμπεριφορών και αξιών που
είναι απαραίτητες για την κατάκτηση της. Με τον όρο κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια
αναφερόμαστε στην ικανότητα κατανόησης, διαχείρισης και έκφρασης των κοινωνικών και
συναισθηματικών τομέων της ζωής με τρόπους που καθιστούν το άτομο ικανό να διαχειρίζεται με
επιτυχία ζητήματα δημιουργίας αποτελεσματικών σχέσεων, επίλυσης καθημερινών προβλημάτων και
προσαρμοστικότητας στις πολύπλοκες απαιτήσεις για ανάπτυξη και πρόοδο (Μακρή – Μπότσαρη,
2007).
Το σχολικό σύστημα θα πρέπει να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να μπορούν να
κάνουν επιλογές, να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες και να αυτενεργούν. Να βοηθήσει τα παιδιά να
αποκτήσουν την ικανότητα να ελέγχουν τα συναισθήματά τους χωρίς να καταπιέζονται αλλά ούτε και
να τα αγνοούν. Να αγαπούν και να αποδέχονται τον εαυτό τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να
γνωρίζουν τον εαυτό τους, τα προτερήματά τους και τον τρόπο να τα αξιοποιούν. Να θέτουν στόχους,
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να κάνουν όνειρα και να έχουν θετική σκέψη. Η δημιουργία υγιών κοινωνικών σχέσεων με τους/τις
εκπαιδευτικούς, συμμαθητές και φίλους τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και έξω από αυτό, έχουν
άμεση αλληλεπίδραση με τον βαθμό ευτυχίας που βιώνουν οι μαθητές/τριες.
Οι κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκείς εκπαιδευτικοί δημιουργούν κοινωνικά και
συναισθηματικά επαρκείς μαθητές/τριες. Οι κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκείς μαθητές/τριες
εμφανίζουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και είναι αποτελεσματικότεροι/ες στη διαδικασία
επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων. Οι ικανότητες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να
παιδιά να διάγουν μια υγιή, ευτυχισμένη και επιτυχημένη ζωή, τόσο στην παιδική τους ηλικία όσο και
στην ενήλικη ζωή τους. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί και επιτυχημένοι από τους
δυστυχισμένους. Είναι αυτοί που έχουν τα εργαλεία ψυχής και τα αρνητικά τους βιώματα να τα
μετασχηματίζουν σε γνώση και μπορούν να μεταβολίζουν την μιζέρια σε πλούτο, τον πόνο σε σοφία
(Καραγιάννης, 2010).
Συμπεράσματα
Τα συναισθήματα δεν έχουν ιδιότητες που υπολογίζονται με όργανα μέτρησης και από αυτή
την άποψη είναι ανώφελο να θεωρούμε ότι η μέτρησή τους είναι αξιόπιστη (Cigman, 2009). Είμαστε
όμως σε θέση να γνωρίζουμε ότι η αύξηση της ικανοποίησης στο σχολικό χώρο προωθεί την αύξηση
της ευτυχίας των μαθητών/τριών του. Το σχολείο έχει καθήκον να προωθήσει την ευημερία όλων των
μελών του. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη του προσανατολισμού των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τύχουν κατάλληλων
προγραμμάτων επιμόρφωσης ώστε να μπορούν εκτός από το να διδάξουν δεξιότητες στα παιδιά να τα
ωθήσουν να οικοδομήσουν την πίστη στον εαυτό τους και μετά να τα συνδέσουν αυτά τα δύο.
Ένα άτομο μέσα από την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση μπορεί να μάθει να κυριαρχεί στις
παρορμήσεις του. Να βρίσκει νόημα στην καθημερινότητά του και να παλεύει για τη ευτυχία του. Η
συνειδητοποίηση ότι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι είναι αυτό που μπορεί να συμβάλλει
στο χτίσιμο μιας πιο δίκαιης και ευτυχισμένης κοινωνίας.
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Πρόγραμμα πρόληψης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης στο
νηπιαγωγείο.
Ορφανίδου, Μαρία
Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος,

Περίληψη
Η σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει
αρνητικά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα
σεξουαλικής βίας και κακοποίησης σύμφωνα με το συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο ξεκίνησε μια
εκστρατεία για την πρόληψη της κακοποίησης. Δημιουργήθηκε ένα παραμύθι για την εκπαίδευση των
παιδιών στον κανόνα του εσώρουχου που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν πρόγραμμα. Μια σειρά από
προγράμματα στο σχολείο που αφορούν την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης στοχεύουν στην
πληροφόρηση των παιδιών και την εκμάθηση συμπεριφορών της προσωπικής προστασίας τους.
Γενικότερα, τα προγράμματα έχουν θετικό αντίκτυπο στα παιδιά και επιφέρουν αλλαγή στην
συμπεριφορά του παιδιού.
Το πρόγραμμα πρόληψης εφαρμόστηκε σε 17 παιδιά Νηπιαγωγείου. Έγινε σε δύο φάσεις. Η
πρώτη περιλάμβανε την ενημέρωση των γονιών και τον τρόπο επικοινωνίας με τα παιδιά για το καλό
και κακό άγγιγμα και τα μυστικά. Ακολούθησε η ατομική αξιολόγηση των παιδιών σύμφωνα με το
ερωτηματολόγιο what if situations (WIST III-R) και ακολούθησαν βιωματικές δραστηριότητες με
έμφαση τι αποτελεί ιδιωτικό μέρος του σώματος και ποιες είναι οι επιτρεπτές συμπεριφορές σε
δυνητικές καταστάσεις παραπλάνησης. Χρησιμοποιήθηκαν η ζωγραφική, το θέατρο και παιχνίδι
ρόλων. Η δεύτερη φάση αφορούσε την επανεξέταση των παιδιών με το ερωτηματολόγιο what if
situations (WIST III-R). Το παραμύθι η Κίκο και το Χέρι, που αφορά τον κανόνα του εσώρουχου
διαβάστηκε στο σπίτι από τους γονείς στα παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε μια αλλαγή σε
επίπεδο γνώσεων των παιδιών σε σχέση με τα ιδιωτικά μέρη του σώματος και τις σωστές συμπεριφορές
σε δυνητικές καταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης.
Λέξεις Κλειδιά: πρόληψη, σεξουαλική κακοποίηση, παιδική προστασία, καλό/κακό άγγιγμα, μυστικά
Εισαγωγή
Η σεξουαλική κακοποίηση συνιστά μια πράξη βίας ενάντια στα παιδιά που λόγω της φυσικής
τους αδυναμίας αλλά και ευαλωτότητας μπορούν εύκολα να αποτελέσουν θύματα των ενηλίκων.
Επηρεάζεται η κοινωνικοποίηση όσο και η γενικότερη ευημερία τους. Η σεξουαλική κακοποίηση
αποτελεί ένα φαινόμενο ολοένα και πιο συχνό. Ένα στα πέντε παιδιά θα υποστεί κάποιο είδος
σεξουαλικής κακοποίησης λένε ευρωπαϊκές έρευνες, προτού ενηλικιωθεί (One in five). Το συμβούλιο
της Ευρώπης προχώρησε στην σύναψη της σύμβασης Λανζαρότε (2007) με την οποία αναγνωρίζεται
ότι η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, προκαλεί
σοβαρές επιπτώσεις στον ψυχικό κόσμο των παιδιών και επηρεάζει την ψυχική και συναισθηματική
τους ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση δράσεων και πολιτικών για την
ανάγκη πρόληψης του φαινομένου αλλά και διαχείρισης του. Η σύμβαση υιοθετήθηκε από τα διάφορα
κράτη που μαζί με σχετική νομολογία προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα νομικό πλαίσιο προστασίας
των παιδιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.
Μία από τις δράσεις του συμβουλίου είναι και η παραγωγή ενός παραμυθιού Η Κίκο και το
χέρι (www.theunderwearrule.org). Το παραμύθι αποτελεί μέρος της εκστρατείας του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών. Η Κίκο και το χέρι είναι ένα
εικονογραφημένο παραμύθι που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 3 μέχρι 7 ετών. Τα μηνύματα
του παραμυθιού που περνούν στο παιδί είναι ότι το σώμα του ανήκει, υπάρχει καλό και κακό άγγιγμα,
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όπως αντίστοιχα καλά και κακά μυστικά. Ακόμη, προωθείται το μήνυμα της αναζήτησης προστασίας
ενός μεγαλύτερου ενήλικα. Συνοδεύεται από ενημερωτικό υλικό και οδηγίες προς του γονείς στο οποίο
αναλύεται η επικοινωνία προς τα παιδιά με βασικά χαρακτηριστικά την ειλικρίνεια, άνευ όρων
αποδοχή, σεβασμό και μη επικριτική διάθεση στην επικοινωνία με τα παιδιά τους.
Οι μορφές της σεξουαλικής κακοποίησης περιλαμβάνουν σωματική δραστηριότητα αλλά και μη
σωματική δραστηριότητα. Έτσι το άγγιγμα στα γεννητικά όργανα ή αλλά προσωπικά μέρη του
σώματος του παιδιού, ο εξαναγκασμός του ν’ αγγίξει τα γεννητικά όργανα κάποιου άλλου ή να παίξει
σεξουαλικά παιχνίδια (π.χ βάζοντας αντικείμενα ή μέρη του σώματος στα γεννητικά όργανα του
παιδιού ) συνιστούν σωματική δραστηριότητα. Ενώ η προβολή πορνογραφικού υλικού, η έκθεση των
γεννητικών οργάνων σ’ ένα παιδί, ανάρμοστη παρατήρηση όταν ντύνεται ή κάνει μπάνιο και η
φωτογράφιση ενός παιδιού σε σεξουαλικές στάσεις είναι μη σωματικές δραστηριότητες που συνιστούν
επίσης σεξουαλική κακοποίηση.
Η σεξουαλική κακοποίηση είναι δύσκολο να αναγνωριστεί για πολλούς λόγους. Τα παιδιά μπορεί να
μην καταλαβαίνουν ότι αυτό συνιστά κακοποίηση ή δεν μιλούν γι’ αυτό λόγω του στίγματος που
ακολουθεί αυτό το φαινόμενο (Θέμελη, 2014). Τα αισθήματα ντροπής ή φόβου είναι εξίσου
αποθαρρυντικά (Θέμελη, 2014). Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν ο θύτης είναι του οικείου
περιβάλλοντος του παιδιού αυτό καθιστά δύσκολη την κοινοποίηση του σ’ άλλους (Θέμελη, 2014).
Τα θύματα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης παρουσιάζουν σωματικά και ψυχικά
προβλήματα που επεκτείνονται στην ενηλικίωση. Η σεξουαλική κακοποίηση έχει συνδεθεί με υψηλά
ποσοστά εφηβικής εγκυμοσύνης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχους, κατάθλιψης, επιθετικότητας,
μετατραυματικού στρες, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, κατάχρηση ουσιών όπως και αλλαγές σε
νευρο-βιολογικό επίπεδο (Noll, Zeller, Trickett, & Putnam, 2007; Finkelhor et al., 1990; Neumann,
Houskamp, Pollock, & Briere, 1996; Putnam, 2003). Στην ενήλικη ζωή τους, τα παιδιά θύματα
σεξουαλικής κακοποίησης βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο να είναι θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης ή να επιδεικνύουν σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού ρίσκου (Van Roode, Dickson,
Herbison, & Paul, 2009). Έτσι είναι εμφανής η ανάγκη για την απάλειψη της σεξουαλικής κακοποίησης
στα παιδιά. Σ’ αυτό μπορεί να συμβάλει η πρόληψη στα παιδιά ώστε να μην πέφτουν θύματα
σεξουαλικής κακοποίησης. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη του φαινομένου της
σεξουαλικής κακοποίησης.
Μεθοδολογία
Δείγμα
Έγινε σε 17 παιδιά πέντε και έξι χρονών που παρακολουθούσαν τα προνήπια και τα νήπια σε
Νηπιαγωγείο επαρχιακής τουριστικής πόλης της Ελλάδας. Το δείγμα αποτελούνταν από 10 κορίτσια
και 7 αγόρια. Κύρια ασχολία των γονέων ήταν με τον τουρισμό και η ηλικία των μητέρων που
συμμετείχαν ήταν μεταξύ 28-42 χρονών.

Διαδικασία
Πριν την εφαρμογή του προγράμματος, η αρμόδια νηπιαγωγός ενημέρωσε τους γονείς και
ζήτησε την έγκριση τους ενώ παράλληλα απευθύνθηκε και στην πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης
για την άδεια εφαρμογής του προγράμματος. Το πρόγραμμα έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη συνάντηση
μιάμισης ώρας έγινε με τους γονείς. Ο συμβουλευτικός χαρακτήρας αυτής της συνάντησης αφορούσε
την επικοινωνία με τα παιδιά με βασικό άξονα της εφαρμογή της ενσυναίσθησης. Στη συνέχεια έγινε
αναφορά σε θέματα ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης και το φαινόμενο της κακοποίησης. Aκολούθησε η
αναφορά στον κανόνα του εσώρουχου, το καλό και το κακό άγγιγμα και τη διαχείριση καλών και κακών
μυστικών. Στη συμβουλευτική συζητήθηκε πως η πρόληψη αφορά την προετοιμασία σε θέματα γύρω
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από τη σεξουαλικότητα των παιδιών και πως οι γονείς μπορούν να προετοιμάσουν και να διαχειριστούν
αυτές τις συζητήσεις με τα παιδιά τους. Έγινε ενημέρωση για το περιεχόμενο του προγράμματος που
θα ακολουθούσε με τα παιδιά τους και ζητήθηκε έγγραφα η έγκριση τους για τη συμμετοχή στην
αξιολόγηση και τις δράσεις του προγράμματος. Στην συνέχεια τους δόθηκε το παραμύθι του
συμβουλίου. Τους ζητήθηκε να το διαβάσουν με τα παιδιά τους στο σπίτι πριν την δεύτερη φάση και
να συζητήσουν μαζί τους γύρω από το άγγιγμα και τα μυστικά.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τα παιδιά. Πρώτα έγινε η αξιολόγηση τους με το ερωτηματολόγιο
υποθετικών σεναρίων (WIST-II-R). Στη συνέχεια ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τα κρυφά ή προσωπικά
τους μέρη σ’ ένα σχέδιο παιδιού. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα δίωρο παιχνίδι με δύο κούκλες (την
Χλόη και τον Μπίλυ). Τα παιδιά ρωτήθηκαν σε διάφορα σενάρια σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουν οι
ήρωες. Η λύση δίνονταν πάντα από την εισηγήτρια ώστε τα παιδιά να υιοθετήσουν την σωστή στάση.
Τα σενάρια περιλάμβαναν σχετικές καταστάσεις από το ερωτηματολόγιο και μέσα από τις λύσεις που
πρότεινε η εισηγήτρια θέλαμε να ενισχυθεί η υιοθέτηση της στρατηγικής/ τακτικής των παιδιών της
άρνησης, της απομάκρυνσης και της αναζήτησης βοήθειας (No - go away – tell strategy).
Μετά από δεκαπέντε μέρες και αφού το παραμύθι Η Κίκο και το Χέρι είχε διαβαστεί στο σπίτι από
τους γονείς, τα παιδιά εξετάστηκαν πάλι σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο.
Ψυχολογικά εργαλεία
Το WIST-III-R (Wurtele, 1998) είναι ένα ερωτηματολόγιο με 8 ερωτήσεις. Οι έξι πρώτες αναφέρονται
σε σενάρια όπου αξιολογείται η στάση των παιδιών. Οι ερωτήσεις έχουν σχέση με κάποιον που
προσφέρει δώρα, θέλει να βρεθεί μόνος με το παιδί, να το φωτογραφίσει, να το εξετάσει. Οι πράξεις
αυτές γίνονται από οικείους, ειδικούς όπως ο γιατρός ή η νοσοκόμα ή ξένους. Τα παιδιά απαντούν με
ναι, όχι δεν ξέρω. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις αφορούν τη στάση των παιδιών σχετικά με την ενοχή,
το μυστικό και τη σεξουαλικότητα τους.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα ανάμεσα στην σύγκριση των αρχικών απαντήσεων και των απαντήσεων μετά τη
δράση των ερωτηματολογίων και την ανάγνωση του παραμυθιού έδειξαν μια αλλαγή στη στάση τους
όσον αφορά το ποιος πρέπει να τους αγγίζει στα κρυφά τους μέρη.
Πιο συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρατηρήθηκαν:
• Υπάρχουν παιδιά στην αρχή που δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν που πρέπει να αποκαλύπτουν
τα προσωπικά/κρυφά τους μέρη και που όχι.
• Τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με τη σεξουαλικότητα τους, νιώθουν ότι κάνουν κάτι κακό
αν αγγίξουν τα ιδιωτικά μέρη του σώματος του (Ερώτηση 8β)
• Σε κάποια σενάρια τα παιδιά έδωσαν ακατάλληλες απαντήσεις. Π.χ στην ερώτηση αν ο
γείτονας πρότεινε στο παιδί να βγάλει τα ρούχα του και να το βγάλει φωτογραφίες, το παιδί
λέει «Ναι» θα το έκανε και στην ερώτηση του ίδιου σεναρίου «τι θα έλεγες στο γείτονα σου;»
το παιδί λέει «έλα να παίξουμε».
• Σ’ ένα άλλο παράδειγμα έχουμε λανθασμένες συμπεριφορές όπου ενώ το παιδί ξέρει τι πρέπει
να κάνει (αναγνώριση σωστής συμπεριφοράς), παρ’ αυτά στην συνέχεια του σεναρίου το παιδί
εμπλέκεται σε μια αλληλεπίδραση με τον πιθανό δράστη. Πχ ίδιο σενάριο με το παραπάνω
όπου ο γείτονας ζητάει να βγάλει τα ρούχα του και να το φωτογραφίσει.
«Είναι σωστό που ο γείτονας …;» το παιδί απαντάει: «Όχι».
«Τι θα έλεγες στον γείτονα;» «Βγάλε εσύ τα ρούχα και εγώ φωτογραφίες»
«Σε ποιόν θα το έλεγες;» «Σε φίλο μου»
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•

Στις 6 ερωτήσεις με τα σενάρια, τα μισά παιδιά ενώ διαχειρίζονται τις καταστάσεις σωστά θα
αποφύγουν να εμπλακούν στις επικίνδυνες, παρ’ αυτά δεν μοιράζονται το μυστικό με το
πρόσωπο φροντίδας, κάποιον από τους γονείς.

Μετά την εφαρμογή της δράσης με τα παιδιά και την ανάγνωση του παραμυθιού παρατηρείται:
• Τα παιδιά αλλάζουν τις απαντήσεις τους στη διαχείριση των σεναρίων. Δείχνουν να
ξεχωρίζουν ανάμεσα σε οικείους, ειδικούς και ξένους ποιοι απ’ αυτούς πρέπει να τους αγγίζουν
στα κρυφά μέρη τους. Ένα πολύ μικρό ποσοστό συνεχίζει να δίνει λανθασμένες απαντήσεις.
• Επιτυγχάνεται η απενεχοποίηση του παιδιού
Στην ερώτηση 7α αν έκανε λάθος το παιδί αν κάποιος μεγάλος άγγιξε τα κρυφά τους μέρη, τα
παιδιά μπορούν απαντούν σε ποσοστό 95% όχι.
• Ενώ στην ερώτηση 7β που αφορά την επικοινωνία του μυστικού δεν υπάρχει σημαντική
αλλαγή. Τα παιδιά δείχνουν δυσκολία να μοιραστούν ένα κακό μυστικό.
• Στην ερώτηση 8α που αφορά την εξοικείωση και αποδοχή του σώματος του υπάρχει μια αλλαγή
μεγαλύτερης αποδοχής (88%).
• Η ερώτηση 8β για το αν τους αρέσουν τα κρυφά τους μέρη το ποσοστό παραμένει χαμηλό στο
30% και δεν παρουσιάζει σημαντική αλλαγή.
Η ζωγραφική με τα προσωπικά τους μέρη έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό γνωρίζει σ’ αυτή την ηλικία
τι είναι το κρυφό μέρος του σώματος και συχνά συνοδεύεται με ντροπή ή χαμόγελο, υπάρχει ένα μικρό
ποσοστό που όμως δεν μπορούσε να αναφερθεί στα μέρη του σώματος που αποτελούν προσωπικά
μέρη.
Υπήρχε ενεργή συμμετοχή με τα θεατρικά δρώμενα, αλληλεπίδραση και συχνά παρατηρήθηκε ότι
υπήρχαν ακατάλληλες απαντήσεις που όμως δοκιμάζονταν από τους ήρωες και τα παιδιά μπορούσαν
να φτάσουν σε εναλλακτικές σωστές προτάσεις συμπεριφοράς.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ακόμη και μικρές στοχευμένες δράσεις
μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στην συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με την πρόληψη της
σεξουαλικής κακοποίησης. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν ποια είναι τα πρόσωπα που μπορούν να
επιτρέψουν το άγγιγμα των κρυφών σημείων του σώματος τους, να υπάρξει εξοικείωση και αποδοχή
των προσωπικών αυτών μερών και η απενεχοποίηση αν συμβεί το άγγιγμα. Η μη αλλαγή στο μοίρασμα
των μυστικών δείχνει ότι χρειάζονται στοχευμένες δράσεις βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ γονέων
– παιδιών που αφορούν όλη την καθημερινότητα και τις δυσκολίες του παιδιού έτσι ώστε να είναι
δυνατή η επικοινωνία του παιδιού σε δύσκολες καταστάσεις χωρίς το φόβο τιμωρίας. Η αποδοχή του
σώματος χωρίς ντροπή απαιτεί εξίσου μια αλλαγή προσέγγισης τέτοιων θεμάτων που διατρέχει όχι
μόνο την εκπαίδευση αλλά ξεκινά από την διαπαιδαγώγηση των γονέων στο σπίτι.
Το πρόγραμμα παρουσιάζει πολλούς μεθοδολογικούς περιορισμούς. Ακόμη όμως και έτσι
εξυπηρέτησε και συνέβαλε στην αφύπνιση και την ενημέρωση των γονέων αλλά και των παιδιών γύρω
από τα θέματα της σεξουαλικότητας και της επικοινωνίας.
Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί μια πρακτική που δείχνει ότι η ενημέρωση των παιδιών
γύρω από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπορεί να γίνεται μ’ ένα διαδραστικό τρόπο όχι απλώς
διδακτικό. Είναι σημαντικό οι γονείς να εμπερικλείονται σ’ αυτές τις στοχευμένες δράσεις ώστε οι ίδιοι
να ενθαρρύνονται να μιλούν στα παιδιά τους γύρω από θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αλλά
και να ενισχύονται στη σχέση τους με τα παιδιά. Είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην συνεργατική
και βιωματική μάθηση.
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One in Five, https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp

Η σημασία της συμμετοχής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

μαθητών

προσφύγων

στην

Λάζαρος Κικίδης,
Ειδικός Παιδαγωγός, M.Ed. TESOL

Περίληψη
Η έρευνα αυτή στοχεύει στην διερεύνηση και κριτική ανάλυση καλών πρακτικών αλλά και εμποδίων
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφύγων. Σε αυτή την κατεύθυνση εξετάζει την σχέση της
διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, την ενδυνάμωση
της ανθεκτικότητας τους και την δημιουργία σχέσεων με τους συμμαθητές τους και το νέο περιβάλλον
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όπως αυτές αναπτύσσονται ως συμπύκνωση μίας σειράς παραγόντων (σχετικών νομοθετικών
ρυθμίσεων, υποδοχή από τον ντόπιο πληθυσμό, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μέθοδοι ένταξης και
συμμετοχής). Τα παραπάνω στην βιβλιογραφική ανασκόπηση προσεγγίζονται διεξοδικά με βάση
διεθνείς πρακτικές και στα συμπεράσματα συγκριτικά με όσα εντοπίζουμε στην ελληνική
πραγματικότητα. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να οδηγηθούμε σε προτάσεις σχετικά με την βελτίωση
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο νομοθεσίας. Οι πέντε
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις ήμι-δομημένες συνεντεύξεις συνέβαλλαν καθοριστικά ώστε η
ερεύνα να κινηθεί ολιστικά στην εξέταση της σύγχρονής ελληνικής πραγματικότητας των τελευταίων
τριών ετών και να αναδείξει θετικές και αρνητικές πλευρές των όσων εκτυλίσσονται στα σχολεία μας
και αναγάγουν τους εκπαιδευτικούς όλων των δομών ( Δάσκαλοί τάξης, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ) σε υποκείμενα
με καθοριστικό ρόλο στο μέλλον των μαθητών προσφύγων καθώς και στην αρμονική ανάπτυξη τους.
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση Προσφύγων, Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα, Ψυχική Ανθεκτικότητα.
Εισαγωγή
Tο πλαίσιο
Μεταξύ 2015-2016, 817.175 πρόσφυγες πέρασαν τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας (UNHCR, 2016). Το
κλείσιμο των συνόρων κατόπιν της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία άφησε 60.000
πρόσφυγες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα (GSG, 2016), Εξ’ αυτών 21.000 παιδιά πρόσφυγες
βρίσκονταν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2017. Ως προς τον τόπο διαμονής 53% αυτών βρίσκονταν
στις πόλεις σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία και 29% σε camp προσφύγων ενώ περίπου 2.000 παιδιά
στεγάζονταν ανεπίσημα (UNCHR, 2018). Σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
συμμετείχαν 8.000 παιδιά πρόσφυγες από 3 έως 15 ετών στα διάφορα camps ανά την Επικράτεια και
οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνταν σε ακαταλλήλους χώρους χωρίς συγκροτημένο πλάνο
(Scientific Committee in Support of Refugee Children, 2016). Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η
προετοιμασία των μαθητών πριν την εγγραφή στην Επίσημη Εκπαίδευση παρουσιάζει κενά.
Σημασία της συμμετοχής στην Επίσημη Εκπαίδευση.
Εφόσον ορίσαμε το μαθητικό πληθυσμό στον οποίο αναφερόμαστε θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε
μια σειρά ερευνών που αναλύουν την ζωτική σημασία της συμμετοχής των μαθητών προσφύγων στην
σχολική ζωή . Αρχικά είναι ξεκάθαρο πως αν οι μαθητές αποκόπτονται από τις τάξεις στερούνται την
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν (Lovewen,2003). Επίσης τα σχολεία προσφέρουν μία δομή και μία
κανονικότητα που οδηγεί σε αίσθημα ασφάλειας (Crisp, 2005) και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το
μέλλον των παιδιών (Demirdijian,2012).
Πιο συγκεκριμένα περί της αλληλεπίδρασης θα μπορούσαμε να πούμε πως η σχολική κοινότητα
αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα τον πρώτο και ίσως μοναδικό τόπο που τα παιδιά πρόσφυγες
κοινωνικοποιούνται και εκεί συνήθως πραγματοποιείται η πολιτισμική και κοινωνική προσαρμογή στα
δεδομένα της χώρας Υποδοχής (Demirdijian,2012).Επιπρόσθετα η ανθεκτικότητα των μαθητών
προσφύγων συνδέεται με την υποδοχή από το σχολικό περιβάλλον (Cole, 1998) το οποίο παρέχει
αισθήματα ασφάλειας και ένα συγκροτημένο πλαίσιο(German & Ehntholt, 2007) το οποίο έχει την
δυνατότητα να θεραπεύει τραύματα να καταπραΰνει πληγές και να ενδυναμώνει (Maskal & North,
2017).
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανής η ανάγκη η έρευνα να στραφεί στην καταγραφή του ευεργετικού
ρόλου της εκπαίδευσης και να προτείνει λύσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και κυρίως οι
αντικειμενικές δυσκολίες που πρακτικά αναδύονται στην εκπαιδευτική πράξη. Σε κάθε περίπτωση
μπορούμε να πούμε πως ένα φιλόξενο σχολικό περιβάλλον είναι προαπαιτούμενο για την ομαλή πορεία
της μετεγκατάστασης των προσφύγων.
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Καλές Πρακτικές
Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ο ερευνητής έρχεται σε επαφή με πολλά παραδείγματα
επιτυχημένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφέρουμε το πρόγραμμα
LEAD (Literacy, English Academic Development) που εφαρμόστηκε σε Λύκεια του Καναδά και ο
σχεδιασμός του βασίστηκε στο να ανταποκρίνεται στο πολιτιστικό κεφάλαιο των μαθητών. Στα
πλαίσια αυτής της παρέμβασης η γνώση εξατομικεύεται ώστε να λαμβάνει την μορφή χρήσιμης και
ενδιαφέρουσας γλωσσικής διδασκαλίας (Miles & Bailey-McKenna, 2016). Πολύ σημαντικό επίσης
είναι πως στην συγκεκριμένη παρέμβαση οι μαθητές καλούνταν να δουν πως οι εμπειρίες της ζωής
τους θα μπορούσαν να γίνουν πλεονεκτήματα και όχι εμπόδια και να αξιοποιηθούν δημιουργικά (Miles
& Bailey-McKenna, 2016). Συνοπτικά το LEAD προσέφερε στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να
δώσουν προτεραιότητα σε εκπαιδευτικές εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών
και σέβονται την ιδιαίτερη ταυτότητα και το βίωμα τους (Friesen, 2009).
Άλλο ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το οποίο εφαρμόστηκε στην Αυστραλία προέβλεπε πως
οι μαθητές από κοινού με τους δασκάλους τους και τον κηπουρό του σχολείου θα φύτευαν διάφορους
σπόρους και θα παρακολουθούσαν την ανάπτυξη αυτών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι μαθητές
καλούνταν να εξασκηθούν στις τέχνες και τα μαθηματικά καθώς και στην χρήση της Αγγλικής ως ξένης
Γλώσσας που θα χρησιμοποιούσαν επιτόπου για ζητήματα επικοινωνίας και συνεργασίας (Brown,
O'Keeffe & Paige, 2017). Το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της παρέμβασης που είναι γνωστή ως
Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated Learning) ή
(CLIL) μπορούμε να πούμε πως συμπεριλαμβάνει την Γλώσσα της μάθησης, την Γλώσσα για την
μάθηση και την Γλώσσα διαμέσου της μάθησης (Coyle,2007). Εδώ γίνεται εμφανές πως ξεφεύγουμε
από μία προσέγγιση Διδασκαλίας της ξένης γλώσσας απρόσωπης και κινούμαστε σε προσεγγίσεις που
ικανοποιούν τις επιταγές της σύγχρονής Παιδαγωγικής.
Για να προσθέσουμε και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. θα αναφέρουμε και το πρόγραμμα Children in
Communication About Migration (CHICAM) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για τους σκοπούς αυτού 6 όμιλοι για παιδιά πρόσφυγες ή και μετανάστες (ηλικίας 10-14)
δημιουργήθηκαν σε έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες . Έτσι παιδιά που βρίσκονταν σε διαφορετικές
χώρες μέσω τηλεδιασκέψεων επικοινώνησαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους(Eklund, Sjöberg,
Rydin & Högdin,2011). Η εξοικείωση λοιπόν με την χρήση νέων τεχνολογιών και η δημιουργία μίας
ψηφιακής κοινότητας που μπορεί να λάβει πολλές δυναμικές αποτελεί άλλο ένα λιθαράκι στην
εκπαίδευση των προσφύγων.
Συμπληρωματικά, ο Cummins (2005) προτείνει επίσης την εκμάθηση της γλώσσας μέσω project όπου
οι μαθητές σχεδιάζουν και προτείνουν λύσεις για σημαντικά προβλήματα της ανθρωπότητας όπως την
κλιματική αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε πως η βιβλιογραφία μας κατευθύνει στο να
σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε project που θα συνεισφέρουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των
μαθητών μας και υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα για να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο
των χαμηλών προσδοκιών. Αυτή άλλωστε είναι και η κατεύθυνση του Learning in two plus Languages
(2005) που εκπονήθηκε μέσω συνεργασίας Πανεπιστημίων της Σκωτίας και προτάσσει την ανάγκη να
διατηρούμε υψηλούς στόχους και να επιδιώκουμε την καταγραφή των αποτελεσμάτων μας.
Καταλήγοντας , πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πως ακόμα και όταν τα προγράμματα σκοπεύουν στην
εκμάθηση της γλώσσας, αναπόφευκτα σμιλεύουν τις προσωπικότητες των μαθητών προσφύγων και
διαμορφώνουν πολυδύναμες κατασκευές της αίσθησης του εαυτού τους (Riley, 2007).
Δίγλωσση εκπαίδευση
Μία κοινή αντίληψη είναι πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περιορισμένη δυνατότητα για την
εκμάθηση γλωσσών συνολικά και γι’ αυτό οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εκμάθηση
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της γλώσσας της Χώρας Υποδοχής και όχι στην Μητρική τους, αυτό βέβαια δεν επιβεβαιώνεται από
την διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρει πως η Μητρική γλώσσα αποτελεί το γόνιμο έδαφος για την
ανάπτυξη και εκμάθηση μίας νέας γλώσσας (Learning in 2 plus languages, 2005).
Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονίσουμε την σημασία του να μπορούν οι πρόσφυγες μαθητές μας να
επικοινωνούν τόσο με την κοινότητα της χώρας υποδοχής όσο και με τους ομιλούντες την Μητρική
τους γλώσσα (Tadayon & Khodi 2016) καθώς και το οτι η αλληλεπίδραση 1ης και 2ης γλώσσας μπορεί
να παίξει καθοριστικό ρόλο στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής ενδυνάμωσης αφού η συνύπαρξη
αυτών απελευθερώνει τους μαθητές υπό την έννοια της αποδοχής του πολιτισμικού πλαισίου που
φέρουν (Tadayon & Khodi 2016). Στο πλαίσιο αυτό παρατηρούμε πως στην Σουηδία πολλοί δήμοι
αξιοποιούν πλατφόρμες μάθησης μέσω Τ.Π.Ε. ώστε να ενισχύσουν και τις μητρικές γλώσσες των
μαθητών προσφύγων (Eklund, Sjöberg, Rydin & Högdin,2011).
Η έρευνα
Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν στην
εκπαίδευση προσφύγων, την προετοιμασία-μετεκπαίδευση που λαμβάνουν όσοι καλούνται να
εργαστούν με μαθητές πρόσφυγες , τις υποδομές, την υλικοτεχνική υποστήριξη και τέλος για την
καθημερινότητα τους στο σχολείο με μαθητές πρόσφυγες.
Συγκεκριμένα 4 δάσκαλοι που εργάζονται σε σχολεία του Κέντρου της Αθήνας και μία δασκάλα που
εργάζεται σε Camp προσφύγων στην Θεσσαλονίκη αποτελέσαν το δείγμα μου και με όλους διεξήγαγα
συνεντεύξεις μέσω ημι-δομημένου ερωτηματολογίου. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις παρέχουν την
δυνατότητα ευελιξίας ώστε ο ερευνητής να μπορεί με επιπρόσθετες ερωτήσει να επιζητήσει την
περαιτέρω ανάπτυξη των (Drever, 2003).
Ο σκοπός της ήταν να συγκεντρώσει αντιλήψεις και πληροφορίες από εκπαιδευτικούς που σχετίζονται
με την εκπαίδευση προσφύγων και να εξετάσει τις ιδιαίτερες και διαφοροποιημένες απαιτήσεις που
εγείρονται ώστε να υλοποιηθεί η εκπαίδευση προσφύγων στο πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού
συστήματος . Επίσης επιδίωξε να διαγνώσει και να αναλύσει κριτικά παράγοντες που διευκολύνουν ή
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης προσφύγων μέσα σε ένα πλαίσιο Δικαιοσύνης και
Ίσων Ευκαιριών. Αφού συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα στην ανάλυση τους επιδιώχθηκε ο εντοπισμός
στην διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία στοιχείων που να επιβεβαιώνουν , να εξετάζουν και να
διεθνοποιούν τα ευρήματα της έρευνας (Leedy & Ormrod,2015). Επίσης όπως προτείνεται στο Menter
et al (2011) τα κείμενα των απαντήσεων χωρίστηκαν σε θεματικές και αναζήτησα επιβεβαίωση της
βιβλιογραφίας ή και μία διαλεκτική σχέση με έρευνες που δεν συμφωνούν με τα δεδομένα της
παρούσας έρευνας.
Τα ευρήματα
Ένταξη και ομαλή εγκατάσταση
Οι συμμετέχοντες ένιωσαν την ανάγκη να τονίσουν πως ο εκπαιδευτικός πρέπει ο ίδιος να θέλει και να
παρακινείται από μία μορφή ηθικής υποχρέωσης αυτό αρθρώνεται εύστοχα στην φράση “Δεν υπάρχει
έκφανση της αφοσίωσης όπου η Ηθική είναι απούσα” (Sockett, 2008, p. 59). Επιπρόσθετα η
προσαρμοστικότητα και η ευελιξία της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο κοινωνιών
που αλλάζουν παίζει κομβικό ρόλο (Tomasevski, 2006) και αυτό όπως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις
να κάνουμε ‘’business as usual’’ είναι σοβαρό λάθος και αναποτελεσματική πρακτική.
Για να δώσουμε κάποια παραδείγματα ευελιξίας θα αναφερθούμε σε 2 ενδιαφέρουσες διδακτικές
προσεγγίσεις που έλαβαν χώρα στις τάξεις των εκπαιδευτικών της έρευνας. Στην περίπτωση μαθήτριας
από το Αφγανιστάν που από την στιγμή που της δόθηκε η ευκαιρία να περιγράψει στην τάξη της την
διαδρομή της από την χώρα της στην Ελλάδα και το σχέδιο της να φτάσει στην Γερμανία να βρει τις
αδελφές ‘σαν να απελευθερώθηκε’ και ξεκίνησε να συμμετέχει πιο ενεργά. Συγκεκριμένα αυτό έλαβε
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χώρα όταν σε μάθημα Ιστορίας για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου η μαθήτρια αξιοποίησε
τον σχετικό χάρτη ώστε να δείξει στους υπόλοιπους και στην εκπαιδευτικό την πορεία που είχε και
σκόπευε να ακολουθήσει. Η εμπειρία της εκπαιδευτικού επιβεβαιώνεται και από τους Schirch και
Campt (2007) που αναφέρουν πως όταν οι μαθητές μοιράζονται τις εμπειρίες τους σ’ ένα
υποστηρικτικό περιβάλλον βοηθιούνται ώστε να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματα τους και να
συνδεθούν με την νέα γι’ αυτούς κοινότητα που λαμβάνει έτσι θετικά νοήματα.
Σε μία άλλη περίπτωση για άλλη εκπαιδευτικό όταν οι μαθητές κλήθηκαν να φέρουν φωτογραφίες από
το ένα αγαπημένο τους μέρος μία μαθήτρια από το Αφγανιστάν έφερε φωτογραφίες από την γειτονιά
της και ένα Πάρκο Ψυχαγωγίας εκεί. Τότε οι συμμαθητές με έκπληξη και απορία την ρώτησαν ‘Αυτή
ήταν η πόλη σου;’. Το να δουν οι μαθητές μία όμορφη περιοχή συνέβαλε στο να αποδομηθούν κάποια
συναισθήματα οίκτου των υπόλοιπων προς το πρόσωπο της. Ο Ferfolja (2009) τονίζει πως αν
επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα μειονεκτημάτων των προσφύγων μαθητών τότε τους αποδυναμώνουμε
και γι’ αυτό τέτοιες δραστηριότητες που έχουν αντίθετη κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικές.
Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να αναφερθούμε πέραν από τα ζητήματα ευελιξίας στην συνολική ανάγκη
οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν τόπους και τρόπους για να επικοινωνούν ουσιαστικά οι ντόπιοι και
προσφυγές μαθητές (Sidhu & Taylor, 2007) και πως αυτοί παρουσιάζονται στο σχολείο (Hattam &
Every, 2010) .
Ο ρόλος της Τοπικής Κοινότητας.
Όταν εξετάζουμε την σημασία της ένταξης στο σχολείο για τους μαθητές πρόσφυγες δεν μπορούμε να
αποκόψουμε την εφαρμογή αυτής από τις αντιδράσεις της κοινωνίας στις χώρες υποδοχής αφού η
υλοποίηση των δεσμεύσεων της Πολιτείας απέναντι στους Διεθνείς Οργανισμούς συχνά βρίσκει
εμπόδια στις τοπικές κοινωνίες (Rubin, 2018). Συγκεκριμένα, όπως είδαμε στα πλαίσια ερευνών σε μία
σειρά από χώρες, οι πρόσφυγες εκλαμβάνονται ως επικίνδυνοι (Windle 2017).
Όλα αυτά και στα πλαίσια της παρούσας έρευνας ήταν παρόντα και μεταφέρθηκαν μέσω όσων οι
εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν σε συνελεύσεις γονέων με θέμα την φοίτηση μαθητών προσφύγων.
Συγκεκριμένα καταγράφηκαν τα εξής: ’Οι πρόσφυγες είναι μολυσμένοι και δεν έχουν κάνει εμβόλια’,
’Θα πρέπει το προσωπικό καθαριότητας να λάβει επιπλέον καθαριστικά για τις εγκαταστάσεις που θα
χρησιμοποιούν οι μαθητές’, ‘Αυτοί οι μαθητές μπορεί να είναι επιθετικοί και να επιτίθενται στα παιδιά
μας’
Ο Gale (2004) αναφέρεται στα παραπάνω ως ‘πολιτικές του φόβου’ που πλέον γίνονται αντιληπτές ως
μία νέα μορφή ρατσισμού και αυτές οι παρεμβάσεις των γονιών αποτελούν δείγματα αυτών. Εδώ
μπορούμε να προσθέσουμε πως η Δημόσια Εκπαίδευση στην αντίληψη πολλών είναι ένα αγαθό για
τους ντόπιους (Rubin, 2018) και η εκπαίδευση προσφύγων δεν πρέπει να την υποδαυλίσει (Davies,
2006)
Στα πλαίσια των συνεντεύξεων πληροφορηθήκαμε πάραυτα πως ακόμα και σε σχολείο που είχαν
ακουστεί τα παραπάνω οι γονείς που κλήθηκαν να παρευρεθούν σε κοινή εκδήλωση προσφύγων και
ντόπιων μαθητών στον Ελαιώνα αφού ήδη στο σχολείο είχαν δημιουργηθεί φίλιες μεταξύ των μαθητών
υποδέχτηκαν την εκδήλωση θετικά. Το παραπάνω αποτελεί μία προσέγγιση ενδεδειγμένη που έχει
δοκιμαστεί και συνέβαλε στην ριζική αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων και σε άλλα πλαίσια (Hattam
& Every, 2010) Φυσικά αυτή η αποδοχή και η αλλαγή βοηθά καταλυτικά τους μαθητές πρόσφυγες
(Triantafillidou & Hedgcock,2007).
Προετοιμασία των εκπαιδευτικών
Εκκινώντας αυτή την υποενότητα να αναφέρουμε πως όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες και
επιβεβαιώνεται η ενσυναίσθηση και η θέληση για προσφορά δεν επαρκούν (Ozer, Komsuoglu &
Atesok 2017). Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να προετοιμάσουν μαθήματα
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που θα αποδίδουν καρπούς και για την επιτυχημένη ένταξη των
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μαθητών όσο και για την ακαδημαϊκή τους πρόοδο(Gupta, 2014). Οι εκπαιδευτικοί, όμως, που
προσλαμβάνονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) όσο και στις Δομές Υποδοχής
και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη εκπαίδευση πριν ξεκινήσουν.
Συνοψίζοντας μία από τα κάτω προσπάθεια θα πρέπει να υποστηρίζεται από μία αρχιτεκτονική νόμων
και ρυθμίσεων από τα πάνω (Unterhalter, 2009).
Προτάσεις
Τα παραπάνω μας οδηγούν ξανά στην διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό να καταγραφούν επιστημονικά
τεκμηριωμένες προτάσεις που θα συνδράμουν στον να ενισχύσουμε όσα θετικά κατεγράφησαν και να
εξετάσουμε πως με γνώμονα την δικαιοσύνη και την ισότητα θα ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες.
Ξεκινώντας από την προετοιμασία των εκπαιδευτικών θα συνιστούσαμε τα Παιδαγωγικά Τμήματα
Δημοτικής Εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να εισάγουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους σχετικά
μαθήματα και να προετοιμάσουν και εκπαιδευτικά προγράμματα διαθέσιμα σε όλους τους
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όπως συνιστά και η Παγκόσμιας κλίμακας έρευνα του Rubin (2018).
Επίσης να δημιουργηθεί ένα δίκτυο καλών πρακτικών όπου εκεί εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζουν
επιτυχημένες παρεμβάσεις και έτσι θα αυξάνουν τον μαθητικό πληθυσμό που δυνητικά θα τις
παρακολουθήσει (Miller et al. , 2018). Το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να συντονιστεί από τις
Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα πάλι με ερευνητές του Teachers College στο Columbia University (Rubin, 2018) είναι πολύ
σημαντικό να δημιουργηθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό πού θα χρησιμοποιούν οι μαθητές πρόσφυγες
μέσω της συνεργασίας ομάδων εκπαιδευτικών, ΜΚΟ και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Εδώ έχουμε ήδη το θετικό παράδειγμα της Συμφωνίας μεταξύ της Υπάτης Αρμοστείας
του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες και του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα πρέπει να διευρυνθεί και να
συνεισφέρουν και άλλοι φορείς όπως οι ΜΚΟ (Scientific Committee in Support of Refugee Children,
2016).
Συνεχίζοντας με την ανάγκη φοίτησης να αναφέρουμε ξανά το Learning in two plus Languages (2005)
που αναφέρει πως για να προωθήσουμε την ισότητα πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή
όλων των μαθητών στην Επίσημη Εκπαίδευση καθώς και την δυνατότητα αυτών να μαθαίνουν μαζί με
τους ντόπιους μαθητές. Προτείνεται άλλωστε στο δίλλημα μεταξύ οίκτου και φόβου προς τους
πρόσφυγες μαθητές να επιλέξουμε ένα δρόμο όπου θα αντιμετωπίζεται η συνεισφορά τους ως ισότιμων
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (McKinnon, 2009). Οπότε εδώ προτείνουμε να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η προσπάθεια να εγγραφούν τα παιδιά στα σχολεία. Σε καμία περίπτωση να μην ξεχνάμε
πως οι Διαπολιτισμικές Ικανότητες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των 8
Ικανοτήτων ‘κλειδιά’ για την Δια βίου μάθηση (European Commission, 2012) και οφείλουμε να μην
στερήσουμε αυτή την δυνατότητα από τους μαθητές μας ντόπιους και προσφύγες.
Προτάσεις για έρευνα
Σε καμία περίπτωση η διαχείριση του Προσφυγικού δεν είναι μία στατική κατάσταση. Χαρακτηριστικά
να αναφέρουμε πως το 2017 το ποσοστό των παιδιών που εισήλθαν στην Ελλάδα ασυνόδευτα
αυξήθηκε κατά 31% (UNCHR, 2018) σε μία περίοδο που στην Μόρια της Λέσβου για παράδειγμα η
κατάσταση για τους ανήλικους γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη (UNCHR ,2018). Επομένως θα πρέπει
εκτός από την κατάσταση στις μεγάλες πόλεις να εξεταστεί και η κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου.
Εκεί θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα παιδιά που μεγαλώνουν σε μία ανοίκεια κοινότητα
χωρίς την υποστήριξη των γονιών τους που (Pastoor 2017) καθώς το ρίσκο κακής προσαρμογής και
σχολικής αποτυχίας αυξάνεται αισθητά (Brenner and Kia-Keating 2016).
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Θα μπορούσαμε να πούμε πως το δείγμα των εκπαιδευτικών της έρευνας και λόγω αριθμού και λόγω
της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς το
προφίλ των εκπαιδευτικών συνολικά και έτσι πολλά ζητήματα στην παρούσα έρευνα δεν εντοπίστηκαν
καθόλου (αρνητικές στάσεις εκπαιδευτικών).
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The role of primary schooling and English as Another Language
classes in the acquisition of language, motivation and the sense of
belonging among refugees in Greece.
Lazaros Kikidis
Special Education Teacher, M. Ed. TESOL

Abstract
The aim of this study is to contribute in different ways to the progress and enrichment of refugee
education within schools, students’ motivation; emotional well-being and language acquisition are the
priorities of this research. This study researches good practices worldwide and investigates their
theoretical framework in order to partially deliver that effort. At the same time the semi-structured
interviews conducted with teachers who actually work with refugees gave the chance to explore deficits
and assets of the actual practice within the Greek context and to examine them. Drawing on the sociocultural, political and economic environment in which all these educational interventions are taking
place conclusions were reached and recommendations were set in order to facilitate and support teachers
and educational settings while at the same time propose interventions that could be initiated or
continued in terms of policy. The need for the development of consistent policies that guarantee the
participation of refugees with a provision for the coverage of their additional needs, the necessity for
adequate teacher training and the preparation of resources that could facilitate teachers’ work were
crucial recommendations of the research. At the same time, the meaning of a context that provides
refugees with safety and certainty for their future as equal citizens within the Greek community was
raised as a crucial factor that determines students’ attitudes and motivation. Last but not least, the
essential role of the invisible curriculum implemented in teacher-initiated activities was also praised.
Keywords: Refugee Education, TESOL, Resilience.
Introduction
The "refugee issue", meaning the flow of people that flee warzones in Syria, Iraq and
Afghanistan to come to Europe, became more of a concern for European Union from the beginning of
2015 and peaked between August 2015 and March 2016. At that time the refugees headed from Turkey
to Greece via the Eastern Aegean islands. According to UNHCR official data, 817,175 people crossed
the Greek-Turkish border in 2015-2016, 410 drowned and 176 are missing (UNHCR, 2016). Upon the
closure of the border and the EU-Turkey agreement in March 2016, some 60,000 refugees were trapped
in Greece and afterwards arrivals of refugees from Turkey were declined (GSG, 2016). As a result in
April of 2017, Syrians in Turkey with temporary protection status had reached 2,973,980, with a million
of those being school-age children (DGMM, 2017).
Focusing on Education we should mention that from the total population of refugees that stayed
in Greece around 8.000 to 8.500 people are children and young people from 3 to 15 years old who in
2016 participated in educational activities with completely inadequate facilities inside Refugee
Accommodation Centers (RACs). Furthermore there is no consistency in the activities and the NGO’S
do not implement their interventions on a proportionately spread scale, as we can observe an overconcentration of organized interventions in certain camps (Scientific Committee in Support of Refugee
Children, 2016).
The main area of concern of this research was the opportunities of refugee children to participate in
Formal Education. First of all because when children are separated from mainstream classes, they miss
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the opportunity to interact (Lovewen, 2003).Also, schools give structure and normality to children’s
lives and are recognized as a factor that leads to psychological protection (Crisp, 2005). Furthermore,
research has shown that participation of refugee children in Formal Education is a crucial factor
determining their future (Demirdijian,2012).
To be more precise, schools may well be the first and only point of contact between the refugee
child and the host community and they are also major socializing agents and points of contact between
the refugees and their new country; the school environment can help enhance adaptation culturally and
socially (Demirdijian, 2012). Furthermore, refugees’ resilience is connected with a welcoming school
environment (Cole, 1998), as much as security, consistency and emotional containment (German &
Ehntholt, 2007).
To ground the above in the reality of Greek Public schools, this research will ask teachers who are
working with refugees in Formal Education about their views on policies, training, resources available,
consistency of aims and practice and finally how the participants perceive the ways in which the above
play their part in the acquisition of English, the motivation and the sense of belonging for their students.
Literature Review
Young refugees and Education
Following notions of Critical Pedagogy we can help students to identify, question, and
reimagine social practices, structures and ideologies that contribute to discrimination (Giroux, 2004;
Kincheloe, 2008). In other words, it is important to understand that our social class, country of origin,
religious beliefs, gender and sexual orientation form and influence our perceptions and determines our
power relations within the society (Ens et al. , 2005). Acknowledging how culture can impose the
marginalization of refugees and the gender inequality to serve the creation of disempowered and
voiceless people with certain roles and less rights should be an issue of concern for every educator who
wants to play an important role on refugees lives.
Ferfolja (2009) notes how a focus on issues of disadvantage within refugee education tends to
disempower them. For example, refugee children, in Australia, are overrepresented in Special
Education services (Kaplan et al., 2016).In this situation, without taking into consideration that refugee
students participate in educational settings in which they struggle because of unequal relations of power
with native speakers of the target language we are driven to unreasonable assumptions that victimise
students that might have great potential to succeed (Norton, 2010).
Language teaching is much more than the transmission of facts, forms and rules. It is about the
duty of a teacher to conceptualize holistically the different ways in which individuals make sense of a
different language and serve them as a duty with extensions in students’ future (Crookes, 2015) Also
Language teachers should be conscious of the dynamics and the role of foreign language teaching into
social mobility and possible discriminations that may arise (ibid).
Another vital issue that surrounds the target of the engagement of our students is the necessity
that teachers are aware of cultural differences and respectful of this diversity. MacPherson (2010) found
that teachers who engaged in cross-cultural teaching were cautious of their students’ needs in terms of
issues related to their different cultures.
Good Practices
Implemented in Canadian High-schools with refugee students based on cultural responsiveness
LEAD is a program that builds on the language, culture, and experiences of each student. Learning must
be personalized such that students feel that the curriculum is based on their needs and wants focusing
on meaningful language input. To achieve that, students receive day to day instruction in English (Miles
& Bailey-McKenna, 2016). Another aspect of this program that counteracts on the typical labeling of
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refugee students as disabled is the fact that supports students to see their cultural and life experiences
as assets that can empower them as learners. In other words, “skills embedded in [their own] cultural
practices are similar and transferable to academic tasks” (Miles & Bailey-McKenna, 2016). Last but
not least, the LEAD develop the Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) required in content
area classes (Cummins, 2001) to “narrow the gap” and eventually integrate into mainstream classrooms
(Miles & Bailey-McKenna, 2016).
Another program that worth mentioning was held in Australia were a group of students from
refugee background participated in a real-world approach working with their teachers and the school
gardener to cultivate different seeds on the school garden. The students followed the growth of the
plants guided by their teachers to draw them and calculate their development in order to incorporate
Arts and Mathematics. At the same time, students had to practice their English to communicate in reallife contexts connected with the procedures in the garden (Brown, O'Keeffe & Paige, 2017). Part of the
theoretical framework that determined teaching practices is mentioned in the following paragraphs.
Children in Communication About Migration (CHICAM) was another project funded by the
European Commission that provides Educational Institutes with great ideas. For that project, six media
clubs for refugee and migrant children (ages 10-14) were set up in six European countries. The clubs
were held weekly out of school hours for a period of one year and the students exchanged their stories
through social media having recorded videos explaining their situation. Technology in that case helped
refugee kids to come closer and share common memories (Eklund, Sjöberg, Rydin & Högdin,2011).
Supporting the Mother Tongue
One common perception of bilingualism is that the brain has a limited capacity for learning
language and students should focus on the language of the host community rather than their mother
tongue. But research worldwide has not provided us with proof for the validity of this claim. On the
other hand, the first language that the child learns provides the best foundation for learning new
languages (Learning in 2 plus languages, 2005). Furthermore, the use of the mother tongue, along with
an official language, guides English learners to cultivate their own dual identities and enable them to
interact with official and their mother tongue language users (Tadayon & Khodi 2016).
If interaction occurs through drawing on the first language with classmates in school activities,
ESL learners provide themselves and their communities with further resilience, which can affect the
social positioning of the society that speaks the same mother tongue, as indicated by Wagner’s (2004)
learning processes are linked to the social participation in an inevitable way. Therefore, language could
play a critical role in the context of social empowerment in the second language because learners find
connections between the two languages and feel this co-existence liberating in terms of acceptance of
their backgrounds (Tadayon & Khodi 2016).
Policies
I would like to start this section mentioning the guidelines as are drawn in Scottish Policy for
Bilingual Children (2005) asthey are progressive and informed by a liberal philosophy of respect and
equality.
According to the document Learning in two plus Languages (2005) to raise standards of
achievement and attainment for bilingual learners, to identify and tackle underachievement, monitor
impact and measure improvements in performance. To ensure that approaches to teaching and learning
take full account of the linguistic strengths and needs of bilingual learners, in their home language and
English. To promote equality by ensuring that bilingual learners are given full access to the mainstream
curriculum and are given the opportunity to learn alongside able and articulate speakers of English.
Staff, pupils, parents and the community should work cooperatively to develop all areas and aspects of
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citizenship thus ensuring that bilingual learners are recognised as making valuable contributions to the
community.
Returning in the Greek context we can see that the issue of EAL in refugee education is complex
because students will be taught Greek as priority for 6 hours per week and English for 4 hours per week
(ΦΕΚ 3049/Β/23-9-2106). Given that context the Institute of Educational Policy based on the Syllabus
that already exist for Greek students that learn English in Greek Public schools aims to use the same
textbooks and curriculum. The Literature already have raised the issue of a Third Language Acquisition
and its greater complexity (Jessner, 2006) so this approach is problematic. On the other hand, English
as Language 3 may presents the weakest language if students grow up using their Mother Tongue and
Greek with their families, but after lengthy stays in an English-speaking environment English could
become the L2 of the students (Jessner, 2006).
Design
The purpose of this research was to gather information on views and opinions that apply to the
development of refugee education and its additional or differentiated requirements compared with
formal state schooling in Greece. It identified and discuss enablers, barriers and contexts from
participants which may impact on the development of an Education characterized by Equity, Justice
and aware of the emotional and social needs of the students.
For the analysis of my Data I searched for meaningful concepts that reflect various aspects of the
experience that teachers have and I thoroughly tried to connect them with literature review (Leedy &
Ormrod,2015).
Findings
Resettlement Process
The way in which teachers perceive their role in the resettlement process of their refugee
students was one of my aims as I wanted to explore their perceptions with the literature that discusses
this. Participant A mentioned that her main aim is to support their socialization. She claims that is really
important that the teacher wants the refugee student in the class as teaching is not independent and
unrelated to teachers’ worldview and mindset. “There is no aspect of the engagement to which the moral
is irrelevant” (Sockett, 2008, p. 59). Also adaptability requires education to be flexible to the needs of
changing societies and of students (Tomasevski, 2006) and for Participant A ‘Business as usual’ is a
big mistake to be committed in such circumstances.
Participant D mentioned that from her experience she has noticed that the parents once settled
in Athens ask: ‘Where is the school?’ So she believes that the school has a huge importance on the
resettlement process. In general, refugee families tend to have very high aspirations for their children’s
academic lives and future careers (Banks & MacDonald, 2003)
Schooling
Participant A mentioned that during the playtime at school students may advance their language
skills quicker as they need them directly to play. That can be connected with the notion of autonomous
learning (Chalupa & Haseborg, 2014) and also the distinction Cummins (2000) makes between learning
for social purposes and for academic purposes. Participant C mentioned that school is important as a
place where students can learn basic rules, play with the other students and normalize their lives. At the
same time she mentioned that is essential for the students to share life experiences. At that point she
referred to her student R. who is a 12 year Afghani student who outlined her route from Afghanistan to
Greece and Germany as her final destination where she will meet her sisters. After this, she liberated
herself and changed her attitude towards participation in class. Sharing of life experiences in a
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supportive atmosphere can help to confront feelings of loss and forge a sense of connection with the
newfound community (Schirch & Campt, 2007).
Participant D mentioned her experience with H. who one day brought images from his town in
Afghanistan, a town with beautiful flats and lakes where there were parks and other facilities at that
point the other students were surprised, asking: ‘Was this your town?’ . For her that was really
important as she works in order to deconstruct feelings of mercy towards her refugee students.
Free Movement of Asylum Seekers
The fluidity of the refugee issue, meaning the uncertainty of their transition to other European
countries, determines the attitude of refugees towards participation in Education and their attainment.
When participants were asked to comment on the influence of News on the media and the relevant laws
that created boundaries on their free movement were revealing. Participant A said:
‘Depression, despair... after the E.U.- Turkey agreement on March 2016 you could notice 4.000
refugees in the port of Piraeus silent and hopeless during these days more people entered at hospitals
because of panic-attacks and other psychological symptoms’
Parental mental health and responsiveness to the child has been found to be associated with cognitive
functioning and educational achievement in refugee children (Bradley & Corwyn, 2002)
Supportive resources and practice.
The teachers here were asked to comment on their training, the available resources and extra
classes organized for the refugees. Participant A highlighted that although in Greece the educational
system has experience of welcoming recently-arrived immigrants and refugees as the arrival of
Albanians at the 90’s, the Ministry of Education has not prepared on a central scale resources to
facilitate the work of teachers.
Participant B commented that is up to each teacher to find ways and educate himself about the
additional necessities of refugee education. Mostly teachers working in Zones of Educational Priority
(ZEP) are called to prepare refugee students to catch up and enter the class with the other students but
they do not have any special training.
Participant D claimed that their work is fragmentary as they do not really know what to do and
even substitute teachers that are hired to work on DYEP (A new law (4415/2016) which introduced
separate preparatory reception classes called DYEP for refugee children in public schools as a
temporary solution to their urgent need to pursue education) come to teach just after a few hours seminar
that offers basic information on the refugee issue (Skleparis, 2017); such a preparation does not reflect
the actual needs and necessities.
Policies of Inclusion
Participant A claimed that the Greek policies should be more precise in organizing the context
and the syllabus of refugee education and not let teachers to act independently. As Unterhalter (2009)
argues, equity from below cannot be sustained without an architecture of regulations and laws
associated with equity from above. She said that the Greek educational system provides teachers with
freedom of implementing different ideas but while it is important for teachers to have their needs met
in order to develop a productive learning environment, inevitably the needs of learners are the primary
concern in a classroom environment (Ogilvie & Fuller, 2017). Finally she added that Justice is
meaningless without a provision that can guarantee differentiated learning opportunities adapted to each
student needs.

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

320

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
Conclusions and Recommendations
The findings confirmed the literature that refers to the value of positive relationships between
teachers and students with refugee backgrounds which produce feelings of safety at school (Baak 2016)
and that education once provided in a safe environment can provide recovery, healing and
empowerment for refugee students (Maskal & North, 2017). So we can recommend that a welcoming
school environment is a prerequisite for the resettlement process and teachers showing interest to
interact and promote interaction within the school among school staff, refugee students and the other
students should be encouraged.
When the participants were asked about the role of schooling and its effects on students’ wellbeing teachers offered examples of interactions of their refugee students with the rest during the
playtime, at class presentations and interpersonal interactions. According to their comments we can
recommend that we should focus on how these students can contribute in a positive way to their host
community and promote it (Sidhu & Taylor, 2007) and also focus on the way in which schools offer
educational experiences about refugees (Hattam & Every, 2010) to overcome prejudice.
Asking the participants to comment on the influence of migratory laws on students’ attitudes
towards school they mentioned the E.U.- Turkey agreement on March 2016; according to them that
brought huge uncertainty and frustration to refugees that were expecting to relocate from Greece.
Regressive migratory laws that contradict the rights ensured in international commitments are a globalscale phenomenon (Rubin, 2018).
The participants also raised the need of consistent curriculum and much more training focused
on the current circumstances. So we can recommend that the Schools of Education in Greek Universities
for teachers should add modules relevant to refugee education on the syllabus and culturally responsive
pedagogical training should be available to all teachers working with refugees, reaffirming a globalscale relevant research as is presented in Rubin (2018). Also, good practices should be communicated
between and within schools to maximize their benefit (Miller et al. , 2018). This could happen through
seminars organized by regional directories of Primary Education.
Also, we can recommend the co-creation of educational resources by International
organizations in collaboration with national teacher training universities and this is another
commonality of this research with the global study of urban refugee education held by researchers at
Teachers College, Columbia University (Rubin, 2018) that arose from the endorsement of my
participants towards the translation from NGO’s of books in Arabic. Another, greater example of such
an approach is the memorandum of cooperation between UNCHR and the Faculty of Primary Education
of the University of the Aegean in Rhodes.
Of course in such an effort we cannot ignore the NGO’s that offer non-formal education on camps
(Scientific Committee in Support of Refugee Children, 2016). We recommend that there should be a
coordination between the professionals that work in Formal and Non-Formal Education and avoid cases
in which NGO’s offer their programs during school time as participants claimed. We have already
mentioned that refugee students in Greece can join ZEP, DYEP, classes with the other students and
non-formal education, so these different professionals should work together support each-other and
exchange views and practices.
An implication here is that the Ministry of Education should overcome reactions by local
communities as have already been mentioned and create on time the ZEP and DYEP wherever there is
a need and of course rethink the current training that according to the participants is just a 3-hour
seminar. Also the Ministry, educational coordinators and school administration should protect and
support the teachers to fulfill their duties.
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Limitations
The refugee issue is not a static situation; in 2017 the proportion of children arriving
unaccompanied or separated (UASC) increased by 31% (UNCHR, 2018) and the UNCHR (2018) has
reported that in Moria Lesvos the conditions in the refugee camp are becoming increasingly dangerous
for minors. So first of all there is a need for further research based on refugee education on the islands
of the Aegean as the circumstances there raise deeper concerns. Also special attention should be paid
to unaccompanied refugee children because growing up in an unfamiliar society without parental
support and guidance (Pastoor 2017) the risk of maladjustment and school dropout and exclusion is
increased and schooling should be a priority (Brenner and Kia-Keating 2016).
Also, as mentioned the sample of this research consisted of exemplary educators and further
research should examine further the views of educators, especially the new generation that is now
working on ZEP and DYEP and have to do most of the work needed.
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Το κοινωνικό φροντιστήριο ως μέσο ενίσχυσης της παιδικής
ευημερίας/ Social tutoring as a medium for the boosting of
children’s well-being
Μαρία Αποστόλου
Κλασική Φιλόλογος Α.Π.Θ.-Ma Επικοινωνίας και Ρητορικής των Μέσων Παντείου Πανεπιστηίιου
Αθηνών

Η παιδική ευημερία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ευημερία συνολικά της κοινωνίας των ανθρώπων,
όμως δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις διαταράσσεται η παιδική ευημερία. Αυτό συμβαίνει καθότι
παρατηρούνται παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, να μην έχουν
πρόσβαση στην υγεία και επιπλέον να μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά να αναγκάζονται
να εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια.
Δυστυχώς, η παραπάνω εικόνα δεν είναι φανερή μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες, αλλά γίνεται
φανερή και στην χώρα μας, την Ελλάδα. Τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια κατά τα οποία η Ελλάδα
πλήττεται από την οικονομική κρίση, παρατηρούνται όλο και περισσότερα παιδιά να ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και να μην έχουν πρόσβαση στην υγεία. Επιπλέον,
βλέπουμε πολλά παιδιά να λιποθυμούν στο σχολείο τους και να παρουσιάζουν φθίνουσα σχολική
επίδοση. Η μειωμένη σχολική επίδοση των παιδιών οφείλεται στο γεγονός ότι οι οικογένειες των
παιδιών αδυνατούν να πληρώσουν για επιπλέον φροντιστήρια των παιδιών ή να καταφύγουν στους
κατ’ οίκον διδασκάλους.
Πέραν τούτου, αρκετοί έφηβοι, των οποίων οι οικογένειες τους είτε ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας είτε δυσχεραίνονται σε οικονομικό επίπεδο, αποφασίζουν να μην δώσουν πανελλαδικές
εξετάσεις και να διεκδικήσουν την θέση τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας, καθότι γνωρίζουν ότι οι οικογένειες τους αδυνατούν να τους υποστηρίξουν στις σπουδές τους.
Σε περίπτωση, όμως, που οι έφηβοι αποφασίζουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και κατά συνέπεια
να επιδιώξουν να σπουδάσουν, εκείνοι δίνουν εξετάσεις έχοντας προετοιμαστεί ελλιπώς, αφού οι
οικογένειες τους δεν μπορούν να πληρώσουν για τα φροντιστήριά τους ή για κατ’ οίκον διδασκάλους.
Η ελλιπής εκπαίδευση την οποία λαμβάνουν τα παιδιά, είναι σίγουρα ένα θλιβερό γεγονός και γι’
αυτόν τον λόγο όλο και περισσότεροι φορείς ευαισθητοποιούνται σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση των
παιδιών και των εφήβων. Η τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα οι δήμοι της χώρας τα τελευταία
χρόνια έχουν προχωρήσει στην δημιουργία κοινωνικών φροντιστηρίων στο πλαίσιο της κοινωνικής
πολιτικής την οποία ασκούν. Το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές, των οποίων η
οικογένεια αδυνατεί να ανταποκριθεί στα έξοδα που απαιτούνται για τα φροντιστήρια. Το κοινωνικό
φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες είναι είτε άνεργοι, είτε χαμηλόμισθοι,
είτε ζουν σε αναξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης ή είναι παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες89. Πολλές
φορές ακόμη και ενορίες προχωρούν στην δημιουργία κοινωνικών φροντιστηρίων για όσους μαθητές
έχουν ανάγκη την πρόσθετη διδακτική στήριξη.
Το κοινωνικό φροντιστήριο είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τους ίδιους τους μαθητές και ιδίως για την
βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης. Καταρχάς, στο κοινωνικό φροντιστήριο διδάσκονται τα
μαθήματα όλων των τάξεων από το δημοτικό μέχρι την τρίτη λυκείου. Έπειτα, στο κοινωνικό
φροντιστήριο τα παιδιά προετοιμάζουν με την βοήθεια των διδασκόντων τα μαθήματα της επόμενης

Για το πλαίσιο λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου βλ.. την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Λαμιέων
https://www.lamia.gr/el/content/koinoniko-frontistirio
89
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ημέρας, επιλύουν όποιες τυχόν απορίες κι αν έχουν και τέλος κάνουν επιπλέον ώρες σε μαθήματα στα
οποία δυσκολεύονται.
Επιπροσθέτως, εφόσον στο κοινωνικό φροντιστήριο διδάσκονται και τα μαθήματα της τρίτης τάξης
του λυκείου, οι έφηβοι οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της
χώρας μπορούν να παρακολουθούν εκεί τα μαθήματά τους και να κάνουν την απαραίτητη
προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο και οι υποψήφιοι των
πανελλαδικών εξετάσεων από ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις
ίσοις όροις με τους υπόλοιπους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι καταφεύγουν
στην φροντιστηριακή εκπαίδευση.
Παράλληλα, καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρέχεται στους μαθητές δωρεάν πλήρης
υποστήριξη σε ό, τι αφορά την εκπαίδευσή τους- σημειώσεις, φωτοτυπίες από βιβλία ή επιπλέον
βοηθήματα, κριτήρια αξιολόγησης, επαναληπτικά διαγωνίσματα- χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν
κάποιο χρηματικό ποσό οι οικογένειές τους.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα του κοινωνικού φροντιστηρίου αποτελεί το γεγονός πως οι διδάσκοντες
του είναι στην πλειοψηφία τους νέοι αδιόριστοι δάσκαλοι και καθηγητές. Το ανθρώπινο δυναμικό των
κοινωνικών φροντιστηρίων λόγω κυρίως του νεαρού της ηλικίας του διαθέτει αγάπη και μεράκι τόσο
για τα παιδιά όσο και για την διδασκαλία. Αυτό το γεγονός κάνει και τους μαθητές να αισθάνονται ότι
έχουν περισσότερη εγγύτητα με τους δασκάλους του και αυτό τους δίνει κίνητρο να θέλουν να
βελτιώνονται συνεχώς.
Το κοινωνικό φροντιστήριο, εντέλει, συντελεί στην ενίσχυση της παιδικής ευημερίας, καθώς
διασφαλίζει την απαραίτητη εκπαίδευση την οποία χρειάζονται τα παιδιά. Προσωπικά, έχω διδάξει ως
εθελόντρια καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου στο κοινωνικό
φροντιστήριο του Δήμου Λαμιέων αλλά και στο κοινωνικό φροντιστήριο του ιερού ναού Αγίου
Γεωργίου Λαμίας και η εμπειρία που έλαβα είναι ασφαλώς ανεκτίμητη. Αυτό που αποκόμισα στο τέλος
ήταν η ευγνωμοσύνη από την πλευρά των μαθητών για όσα διδάχτηκαν και η επιθυμία που είχαν για
μάθηση. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμένα ήταν όταν τα παιδιά μου μού είπαν « σας ευχαριστούμε
που μας διδάσκετε».
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Νικόλαο, τον ιερέα του ιερού ναού Αγίου
Γεωργίου Λαμίας για την αρωγή και την στήριξη που παρείχε τόσο σε εμένα όσο και στους υπόλοιπους
συναδέλφους καθηγητές του κοινωνικού φροντιστηρίου του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου.
Πηγή για την λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου:
https://www.lamia.gr/el/content/koinoniko-frontistirio: η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων
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Περίληψη
Η ευημερία των παιδιών αποτελεί σημαντική ένδειξη της ευημερίας της οικογένειας, της
πόλης, της χώρας. Κατά την παιδική ηλικία τίθενται τα θεμέλια για να ακολουθήσει η εύρυθμη
λειτουργία και υγιή ενήλικη ζωή, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είναι σε θέση τα παιδιά να βιώσουν
τη ζωή, να αποκτήσουν εμπειρίες και να ευδοκιμήσουν ως άτομα.
Η σημασία των κοινωνικών συνθηκών για την ευημερία καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας
είναι κάτι που αποκτά αυξανόμενη πολιτική προσοχή. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό
θέμα, η οικογένεια του παιδιού και οι κοινωνικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μελέτης,
εξετάζοντας το θέμα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση δεικτών ευεξίας στα παιδιά.
Η ποιότητα των σχέσεων έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην αντίληψη της προσωπικής
ευημερίας και τα παιδιά δεν αποτελούν εξαίρεση. Για το λόγο αυτό θα εξετάσουμε στην παρούσα
εργασία τις σχέσεις τους με τους γονείς και τους φίλους τους. Η ποιότητα ζωής των παιδιών
παρακολουθείται υπό τη χρήση ενός συνόλου 31 πρωταρχικών δεικτών που αποσκοπούν να
διαφωτίσουν τόσο στην τρέχουσα ευημερία τους όσο και στις μελλοντικές τους προοπτικές,
περιλαμβάνοντας αντικειμενικά δεδομένα (πχ. συμμέτοχη σε αθλητικές δραστηριότητες την τελευταία
εβδομάδα) και υποκειμενικά στοιχεία (πχ. σχέση ευτυχίας - εμφάνισης).
Ο στόχος της εργασίας είναι να δοθεί μια ολιστική προσέγγιση της ευημερίας της ζωής των
παιδιών, που αντικατοπτρίζουν τόσο οι συνθήκες της ζωής τους, όσο και να παρουσιαστούν οι δικές
τους προοπτικές, καθώς επίσης να σχεδιαστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της παιδικής ευημερίας.
Εισαγωγή
Όταν σκεφτόμαστε την ευημερία, η τάση είναι να αναφερόμαστε στους ενήλικες και όχι στα παιδιά.
Αυτό φαίνεται λογικό, δεδομένου ότι τα παιδιά γενικά εξαρτώνται από τους ενήλικες, οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι για τις βασικές τους ανάγκες για στέγαση, σίτιση και το ρουχισμό τους και τη φροντίδα της
υγείας και της εκπαίδευσής τους.
Σύμφωνα με δεδομένα από το www.oecd.org η Ελλάδα έχει καλές επιδόσεις σε λίγα μόνο μέτρα
ευημερίας σε σχέση με άλλες χώρες. Βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο στην ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την κατάσταση υγείας, αλλά κάτω από το μέσο όρο σε
εισόδημα και πλούτο, στη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στη στέγαση, περιβαλλοντική ποιότητα,
υποκειμενική ευημερία, κοινωνικές σχέσεις, προσωπική ασφάλεια, εκπαίδευση και στις δεξιότητες.
Σίγουρα τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία αλλά αποτελούν σημαντικό μέσο για την
επίτευξη υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. Στην Ελλάδα, το μέσο κατά κεφαλήν ετήσιο καθαρό
εισόδημα των νοικοκυριών, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
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Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των οικονομικά ισχυρών και ασθενών, με το 20% των
πλουσιότερων του πληθυσμού να κερδίζει εξαπλάσια από το άλλο 20% των φτωχότερων. Γενικά, οι
Έλληνες είμαστε λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή μας από ότι ο μέσος όρος, αξιολογώντας τη
γενική ικανοποίηση της ζωής, σε κλίμακα 0 - 10, με 5,4 βαθμούς, μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες
του ΟΟΣΑ.
Τι είναι η παιδική ευημερία;
Η ευημερία είναι γενικά κατανοητή ως η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, ένας δύσκολος
όρος να αποδοθεί με έναν μόνο ορισμό και για αυτό ίσως είναι από τις ελάχιστες έννοιες που δεν έχουν
αντίθετη λέξη (Ereaut και Whititing, 2008). Πρόκειται μια δυναμική κατάσταση που οι άνθρωποι
μπορούν να εκπληρώσουν τους προσωπικούς και κοινωνικούς τους στόχους και αξιολογείται με
αντικειμενικά μέτρα, όπως το εισόδημα των νοικοκυριών, τους εκπαιδευτικούς πόρους και την
κατάσταση υγείας και υποκειμενικούς δείκτες όπως η ευτυχία, τις αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής
και την ικανοποίηση της ζωής.
Η παιδική ευημερία ως πολυδιάστατη και ολιστική προσέγγιση, είναι μια δυναμική κατάσταση
που ενισχύεται όταν τα παιδιά μπορούν να εκπληρώσουν τους προσωπικούς και κοινωνικούς τους
στόχους και να έχουν αίσθηση του σκοπού τους στην κοινωνία. Η ευημερία «ανθίζει», εξελίσσεται από
το πώς τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους και
δεν είναι απαραιτήτως συνώνυμη με την ευτυχία, δεδομένου ότι το άγχος, η θλίψη ο θυμός είναι
αναμενόμενες αντιδράσεις μέσα στη ζωή.
Από την μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι το ενδιαφέρον μοιράζεται εξίσου
ανάμεσα στα αντικειμενικά μεγέθη μέτρησης και στα υποκειμενικά. Ανάμεσα στις παραμέτρους που
τα παιδιά θεωρούν σημαντικά στοιχεία της ευημερίας τους, συμπεριλαμβάνεται ο τρόπος ερμηνείας
των εμπειριών τους, όπως μεταφέρονται από αυτά, η αξιολόγηση των εμπειριών από τους ερευνητές
και των συνθηκών που τις αποδίδουν και πώς εκφράζουν τα παιδιά την ευτυχία και την στέρηση
(Frones, 2008).
Επίσης οι πολλαπλοί ορισμοί, οι προσπάθειες προσέγγισης του θέματος από διαφορετικές
επιστημονικές οπτικές, φανερώνουν την ανάγκη ύπαρξη μιας πολυδιάστατης θεωρητικής βάσης. Η
μελέτη γίνεται δυσκολότερη από τα περιορισμένα στοιχεία, επί του παρόντος, σχετικά με την ευημερία
των παιδιών και ιδιαίτερα την έλλειψη αναλυτικών και συγκριτικών δεδομένων ανάλογα με την ηλικία,
το φύλο, την αναπηρία, την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα ή από ευρύτερους κοινωνικο-οικονομικούς
δείκτες ή ειδικούς δείκτες όπως η κατάσταση των μεταναστών.
Η δυσκολία αυξάνεται καθώς οι πολιτισμικές και ταξικές διαφορές για τη ευημερία με τη
χρήση γενικών δεικτών δεν προσδιορίζονται εύκολα. Ομοίως δυσκολία παρατηρείται με τα ελληνικά
δεδομένα, τα οποία μέχρι σήμερα αντλούνται μόνο από συγκριτικές μελέτες, καθώς δεν υπάρχουν
δημοσιευμένα αποτελέσματα ή έρευνες που αφορούν την παιδική ευημερία.

Μετράται η ευημερία των παιδιών;
Όπως ήδη ανέφερα ο όρος ευημερία από μόνος του δημιουργεί σύγχυση στον σαφή ορισμό
του, λόγω της πολυπλοκότητας του και των προσεγγίσεων ανάλυσης της. Μεγαλύτερη σύγχυση όμως
προκαλεί η απόπειρα μέτρησης της, λόγω των ποιοτικών και υποκειμενικών χαρακτηριστικών της και
ειδικότερα στα παιδιά. Για να μπορέσει να αποδοθεί επιστημονικά και με μετρήσιμα αποτελέσματα,
υιοθετήθηκαν οι δείκτες παιδικής ευημερίας.
Η δημιουργία δεικτών ευημερίας είναι σχετικά νέο φαινόμενο και μια προσέγγιση που
υιοθετείται από μεγάλο αριθμό ερευνητών. Η κατανόηση της σημαντικότητας της κοινωνικής πρόνοιας
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(welfare) και ευημερίας (wellbeing) γίνεται αποδεκτή όλο και περισσότερο, τόσο από ερευνητές όσο
και από πολιτικο-κοινωνικούς φορείς.
Το ενδιαφέρον όμως τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε από την απλή επιβίωση και την κάλυψη
των βασικών αναγκών στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι το σύνηθες
ήταν να επενδύονται πολλά χρήματα στη φυσική επιβίωση των παιδιών και στις βασικές ανάγκες τους,
με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια βασικός στόχος. Η νεογνική και παιδική θνησιμότητα, ο εμβολιασμός,
η εκπαίδευση και ο αναλφαβητισμός όμως ως παγκόσμια φαινόμενα ήρθαν να μετατοπίσουν το κέντρο
ενδιαφέροντος όσον αφορά τις βασικές ανάγκες. Άλλωστε η απουσία προβλημάτων ή αποτυχιών δεν
σημαίνει απαραίτητα σωστή ανάπτυξη και επιτυχία.
Η κατανόηση της ευημερίας, με την έννοια απουσίας παραγόντων κινδύνου ή αρνητικών
συμπεριφορών, δεν έχει την ίδια έννοια με την εστίαση σε προστατευτικούς παράγοντες ή θετικές
συμπεριφορές. Αυτό αποτέλεσε την μεγάλη πρόκληση, για την ανάπτυξη μια ιδέας που θα κρατά τις
κοινωνίες υπεύθυνες για κάτι περισσότερο από την ασφαλή προστασία των παιδιών. Έτσι
μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στην προετοιμασία των παιδιών, με αλλαγές επικεντρωμένες στα ίδια τα
παιδιά, ώστε να είναι ως ενήλικες παραγωγικοί και χαρούμενοι.
Child Welfare

Child Well-Being

Child Development
Το ενδιαφέρον πλέον για την ευημερία των παιδιών στρέφεται στην καθημερινή ζωή, την
ακρόαση των ιστοριών τους και τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για την
χάραξη πολιτικής για την προαγωγής της (Ben-Arieh, 2010: 15- 17). Η σπουδαιότητα της μελέτης
ευημερίας μέσα από μετρήσιμα στοιχεία έγκειται στο γεγονός ότι αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε
ποίοι είναι οι παράγοντες και πως, που, επηρεάζουν την ευημερία των παιδιών, δεν θα ξέρουμε τι να
κάνουμε για να τη βελτιώσουμε.
Από την εφαρμογή τους προκύπτουν συγκριτικές μελέτες που καταλήγουν ότι τα παιδιά σε
ορισμένες χώρες έχουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας από παιδιά σε άλλες χώρες. Ωστόσο, οι μελέτες
σχετικά με τις διακυμάνσεις της παιδικής υποκειμενικής ευημερίας στις χώρες, με βάση τις έρευνες
των παιδιών σε σχολεία, απέτυχαν να εξηγήσουν ένα μεγάλο εύρος που παρατηρήθηκε στον
συγκεκριμένο τομέα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιες έρευνες καταλήγουν να
συλλέγουν από τα παιδιά περιορισμένα δεδομένα για την οικογένεια και το σχολείο τους. Είναι όμως
ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των παιδιών,
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέγονται τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά.
Ποιοι είναι οι Δείκτες παιδικής ευημερίας;
Αρχικά οι δείκτες επικεντρώθηκαν στη πορεία της ζωής του παιδιού, έχοντας όμως ως
επίκεντρο τον ενήλικα και τη συνέντευξη/συζήτηση, τη μελέτη των αρνητικών αποτελεσμάτων μέσα
από συγκεκριμένα παραδοσιακά πεδία. Οι πρόσφατοι δείκτες, αγγίζουν όλες τις περιοχές της ζωής του
παιδιού (Ben-Arieh et al., 2001), επικεντρώνονται στην τρέχουσα ευημερία του παιδιού με την ενεργό
συμμετοχή του στην μελέτη και στα θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης
μεταξύ των πόρων, των παραγόντων κινδύνου του παιδιού, της οικογένειάς, των φίλων του, του
σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας. Επειδή αυτοί οι παράγοντες αλλάζουν συνεχώς, τα παιδιά ως
ενεργοί δημιουργοί, αναδιαμορφώνουν την ευημερία τους συνεχώς, μεταβάλλοντας τα αποτελέσματα.
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Οι δείκτες διακρίνονται σε αντικειμενικούς και υποκειμενικούς. Οι υποκειμενικοί δείκτες κατά τον
Campbell et al. (1976), θεωρούνται οι αντιλήψεις, οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες των ανθρώπων για
τη ζωή τους και έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:
(1) βασίζονται στις αντιλήψεις και την αξιολόγηση των εμπειριών του καθενός.
(2) περιλαμβάνουν θετικά μέτρα και μόνο, με την απουσία αρνητικών.
(3) περιλαμβάνουν τη συνολική εξέλιξη της ζωής, την «ικανοποίηση από τη ζωή» (Diener 1984).
Η εξέταση των αντίστοιχων δεικτών στα παιδιά είναι μια χρήσιμη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην
εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας και αξιοποίηση των δυνατών σημείων των παιδιών (Gilman και
Huebner 2003). Για αυτό τον λόγο οι υποκειμενικοί δείκτες (SWB) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στη θετική ανάπτυξη των παιδιών και χρησιμεύουν ως δείκτες, προγνωστικοί παράγοντες,
μεσολαβητές / συντονιστές και ως μετρήσιμα αποτελέσματα (Park 2004). Επιπρόσθετα, η μελέτη τους
συμμορφώνεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και χρησιμεύουν
ως εργαλείο για την ενσωμάτωση των απόψεων των παιδιών με τη δική τους φωνή (Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών του 1989).
Τι χρειάζονται τα παιδιά για την ευημερία τους;
Αναμφισβήτητα η ευημερία από την οπτική των παιδιών έχει μια άλλη διάσταση με
διαφορετικές προτεραιότητες. Σημαντικό για τα παιδιά είναι τα συναισθήματα της ευτυχίας αλλά και
της θλίψη να τα μοιράζονται με κάποιον που θα είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσουν. Έχουν ανάγκη
από ηθικά πρότυπα ζωής, από ένα σύστημα αξιών και αρχών, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν
καλύτερες αποφάσεις για τα θέματα τους και να διατηρούν καλές, υγιείς και ασφαλείς κοινωνικές
σχέσεις. Η διατήρηση της αυτονομίας και αυτενέργειας, ώστε να ασκούν ελεύθερα τις επιλογές τους
και να είναι σε θέση να ενεργήσουν μέσα σε ισχυρές κοινωνικές σχέσεις, είναι από τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τους (Fattore et al., 2007).
Εξαιρετικά σημαντικό είναι ομοίως το αίσθημα της ασφαλείας, τόσο μέσα στις οικογένειες
τους, αλλά και την παγκόσμια ασφάλεια που παρατηρούν. ‘Όλα τα παιδιά εκτιμούν και έχουν ανάγκη
χώρους στους οποίους νιώθουν ασφαλείς, πχ. το σπίτι ως χώρος ασφάλειας, την οικογένεια ως τόπο
σύνδεσης, διασκέδασης και έχοντας χρόνο για αληθινή επικοινωνία.
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Όταν καταφέρνουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες διαθέτουν ήδη την βάση για να
καλλιεργήσουν μια θετική αίσθηση του εαυτού τους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης που
δέχονται και από τους τρίτους. Η θετική εικόνα του εαυτού τους ενισχύεται περισσότερο, περνώντας
χρόνο έξω από το σπίτι μόνα τους και έχοντας τον δικό τους χώρο για να ενεργούν.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι στα παιδιά θα πρέπει να παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για να
μάθουν και να εξελιχθούν, γνωστικά, συναισθηματικά. Η οικογένεια, το σχολείο και οι φίλοι είναι οι
πρώτες κοινωνικές ομάδες που το παιδί έχει τις πρώτες του εμπειρίες θετικές ή αρνητικές και οι οποίες
επηρεάζουν την ευημερία του.
Οι δείκτες παιδικής ευημερίας συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής:

τομέας

δείκτης

Προσωπικό well1.1
being

Υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή του
συνολικά

1.2

Υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο ευτυχίας

1.3

Υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο του πόσο χρήσιμα είναι τα
πράγματα που κάνει

1.4

Σχετικά υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο ευτυχίας από την
εμφάνισή του
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Οι σχέσεις

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Μαλώνοντας με τον έναν γονέα, περισσότερες από μία φορά
την εβδομάδα (μητέρα / πατέρας)
Συζητώντας με τον έναν γονέα για πράγματα που έχουν
σημασία, περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα (μητέρα /
πατέρας)
Έχουν δεχτεί bullying στο σχολείο σωματικά, ή με άλλους
τρόπους ή και τα δύο, τουλάχιστον 4 φορές τους τελευταίους 6
μήνες
Σχετικά υψηλό επίπεδο ή πολύ χαμηλό ευτυχίας με την
οικογένεια
Σχετικά υψηλό επίπεδο ή πολύ χαμηλό ευτυχίας με φίλους.

Τα παιδιά θέλουν και χρειάζονται αγάπη και καλές σχέσεις με τους πλησιέστερους σε αυτά
ανθρώπους. Συνολικά, είναι ο ισχυρότερος δείκτης ευημερίας, καθώς όπου τα παιδιά βιώνουν
αδύναμες και άβολα σχέσεις με την οικογένεια ή τους φροντιστές τους, η υποκειμενική ευημερία
τους έχει την μικρότερη τιμή. Η δομή της οικογένειας έχει μόνο μικρή επίδραση στην παιδική
ευημερία. Τα παιδιά χρειάζονται επίσης θετικές, σταθερές, σχέσεις με τους φίλους τους, ενώ η
κοινωνική απομόνωση αποτελεί ισχυρό δείκτη χαμηλών επιπέδων ευημερίας.
Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και των οικογενειών τους είναι 10 φορές
περισσότερο ισχυρή στην εξήγηση των επιπέδων ευημερίας από συγκεκριμένες οικογενειακές
δομές. Οι φιλίες γίνονται πιο σημαντικές και ενισχύουν την κοινωνική και συναισθηματική
ανάπτυξη, καθώς τα παιδιά φθάνουν στην εφηβεία.
Υγεία

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Δραστηριότητα

4.1

Μωρά με χαμηλό βάρος γέννησης
Μωρά με υπερβολικό βάρος, συμπεριλαμβανομένων των
παχύσαρκων
Υψηλή ή πολύ χαμηλή σχέση ευτυχίας με την υγεία
Έχει αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια που το περιορίζει

Έχει συμπτώματα ψυχικής κακής υγείας
Συμμετοχή σε οποιοδήποτε άθλημα, την περασμένη εβδομάδα

Συμμετοχή σε τέχνες ή πολιτιστικές δραστηριότητες,
τουλάχιστον 3 φορές τον τελευταίο χρόνο
Πάνω από 3 ώρες δραστηριότητα σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής
4.3
δικτύωσης, σε μια τυπική σχολική μέρα
Υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο ευτυχίας με τη χρήση του
4.4
χρόνου
Η ισορροπία της χρήσης του χρόνου είναι εξίσου σημαντική για παιδιά, όπως για τους ενήλικες.
Η ανάγκη του χρόνου πρέπει να ταιριάζει στις ατομικές ανάγκες τους
4.2
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και πρέπει να είναι ενεργά να συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
ξοδεύουν την ώρα τους. Συνήθως παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα
κήπο ή τοπικό υπαίθριο χώρο για να παίξουν έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να φέρουν χαμηλά
ποσοστά ευημερίας. Η επιλογή και η αυτονομία είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία σε όλες
τις πτυχές της ζωής των παιδιών.
Διαμονή

5.1

Θύμα εγκληματικότητας τον περασμένο χρόνο

5.2

Ασφαλές περπατώντας στη γειτονιά όταν έχει σκοτεινιάσει

Του αρέσει να ζει στη γειτονιά του
Υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο ευτυχίας σχετιζόμενο με τη
5.4
διαμονή του
Επισκέφθηκε φυσικό περιβάλλοντα χώρο, τουλάχιστον μία
5.5
φορά την εβδομάδα, τον τελευταίο χρόνο
Τα παιδιά χρειάζονται ασφαλή και κατάλληλα περιβάλλοντα τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στην
περιοχή τους. Τα παιδιά που είναι δυσαρεστημένα σε αυτά τα περιβάλλοντα, συχνά βιώνουν το
αίσθημα της ανασφάλειας, της έλλειψης ιδιωτικής ζωής, ή αισθάνονται ότι το σπίτι ή η περιοχή
τους έχει ανεπαρκή εγκαταστάσεις, αυτό έχει μια ισχυρή σχέση με χαμηλότερα επίπεδα της
ευημερίας τους.
5.3

Προσωπικά έσοδα
6.1

Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με λιγότερο από το 60% του
μεσαίου εισοδήματος

6.2

Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς εργασία

6.3

Υψηλή ή πολύ χαμηλή ευτυχία με την οικονομική κατάσταση
τους

6.4

Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με συνδυασμένο χαμηλό
εισόδημα και υλική αποστέρηση.

Η ευημερία των παιδιών επηρεάζεται από το να έχει κάποιος αρκετά, παρά να είναι πλούσιος ή
τη συσσώρευση υλικών αγαθών απλά για να υπάρχουν. Οι οικογενειακές συνθήκες, το εισόδημα
και η απασχόληση των γονιών είναι καθοριστικοί παράγοντες ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση
σε υλικά αγαθά για να αποκτήσουν εμπειρίες.
Εκπαίδευση
και
ικανότητες
7.1
Παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών με οικονομική συμμετοχή στη
πρωτοβάθμια εκπαίδευση τους
7.2

Κάτω ή πάνω από την βάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση ή
ισοδύναμα A ή -C, των Αγγλικών και των ξένων γλωσσών

7.3

Σχετικά χαρούμενα με το σχολείο που πηγαίνουν

Στα παιδιά πρέπει να δοθούν οι προϋποθέσεις να μάθουν και να αναπτυχθούν. Αυτό
περιλαμβάνει γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη η οποία ενθαρρύνεται μέσω της πρόσβασης
στο παιχνίδι στα πρώτα χρόνια, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στο σχολείο και την φυσική ανάπτυξη.
Το σχολείο είναι βασικός τομέας στις ζωές των παιδιών όπου οι εμπειρίες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό
και οι αρνητικές εμπειρίες έχουν επιπτώσεις στην ευημερία τους.
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Δυστυχώς υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι η ικανοποίηση από τη ζωή και τους
περισσότερους τομείς μειώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της εφηβείας σε διάφορες χώρες. Σε
μακροοικονομικό επίπεδο, η πτωτική τάση στην υποκειμενική ευημερία παρατηρείται στα χρόνια της
εφηβείας στις περισσότερες χώρες του κόσμου και με έναρξη περί την ηλικία των 10 ετών. Η ηλικία
όμως κατά την οποία η μείωση σταματά, φαίνεται να εξαρτάται από το κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο
της χώρας αναφοράς. Σε χώρες όπως η Βραζιλία τα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν ότι τελειώνει
περίπου 15 ετών, στην Ισπανία περίπου στα 17 ή 18 έτη, ενώ σε χώρες όπως η Αλγερία και η Ρουμανία,
εξακολουθεί να μειώνεται στα 18έτη. Εξωτερικοί παράγοντες (π.χ.: πολιτικές αποφάσεις,
μεταρρυθμίσεις ) φαίνεται να επηρεάζουν αυτή την τάση.
Η φθίνουσα τάση φαίνεται να είναι ευαίσθητη στο φύλο (González et al., 2016). Στις
βιομηχανικές χώρες η μείωση της ικανοποίησης των αγοριών επηρεάζεται περισσότερο από την
ικανοποίηση τους από το σχολείο και τα κορίτσια από την ικανοποίηση τους από την εικόνα του
εαυτού τους. Ωστόσο, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές φύλου σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Σε μικρο-επίπεδο, η τάση φαίνεται να είναι μη γραμμική και μη ομοιογενής. Τα δεδομένα από
τις διαχρονικές έρευνες δείχνουν ότι τα σημαντικά ποσοστά των παιδιών δεν παρουσιάζουν μείωση
σε περίοδο βρεφικής- παιδικής ηλικίας πχ. ενός έτους. Οι δείκτες SWB τους παραμένουν σταθεροί ή
ακόμα και αυξάνονται πολλές φορές από έτος σε έτος, αν και οι παρατηρούμενες διαφορές μπορεί να
εξαρτώνται από τον τρόπο εξέτασης, ενισχύοντας την ανάγκη ενός ενιαίου τρόπου εξέτασης της
ευημερίας (Casas, 2017).
Η παιδική ευημερία στην Ελλάδα
Η ελληνική οικογένεια παραμένει ο σημαντικότερος θεσμός για την παροχή ευημερίας και
την αναδιανομή των πόρων. Λειτουργεί με επίκεντρο τα παιδιά και οι γονείς επενδύουν στο μέλλον
των παιδιών τους, στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και στην ευτυχία τους.
Από το 2009 δυστυχώς η ελληνική οικογένεια βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης και τις
αλλαγές που συμβαίνουν σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, με ένα σημαντικό αριθμό
της μεσαίας τάξης να έχει αποδεκατιστεί και βυθιστεί στις τάξεις των νέων φτωχών (Πετσενίδου,
2013). Οι αλλαγές που έγιναν την τελευταία δεκαετία για το μέσο επίπεδο της τρέχουσας ευημερίας
της Ελλάδας, αναπαρίστανται στην παρακάτω πίτα αποδίδοντας συγκριτικά τα πλεονεκτήματα και τις
αδυναμίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2017-countrynotes-data.xlsx , η υποκειμενική ευημερία, το πραγματικό εισόδημα, ο ελεύθερος χρόνος, οι γνωστικές
δεξιότητες παιδιών έως 15 ετών και η περιβαλλοντική ποιότητα είναι από τις χαρακτηριστικές
αδυναμίες ή ανυπαρξία στην ζωή των Ελλήνων. Αντίθετα η βασική κάλυψη στέγασης, παροχής
υγειονομικών υπηρεσιών, οι πολλές ώρες εργασίας, η πολιτική ζωή είναι τα θέματα που μονοπωλούν
την ελληνική πραγματικότητα και ζωή.

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

334

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»

Η οικονομική κρίση αναπόφευκτα διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών, στο σπίτι, στο
σχολείο, στη γειτονιά τους και στην κοινότητα, με οικονομικά, υλικά, κοινωνικά αποτελέσματα και σε
βαθύ προσωπικό επίπεδο (Ridge, 2002). Τα παιδιά μοιράζονται τις εμπειρίες των γονιών τους για την
ζωή, αντιμετωπίζοντας το άγχος, στρες, την αγωνία, τις συνέπειες από την ανεργία, την απώλεια
εισοδήματος, το αδιέξοδο στη διαχείριση των αυστηρών υποχρεώσεων.
Η μελέτη της UNICEF για την παιδική ευημερία μεταξύ των 29 πιο προηγμένων οικονομιών
του κόσμου, πριν από την τρέχουσα βαθύτατη κοινωνικοοικονομική κρίση, αναφερόμενη στις πέντε
διαστάσεις του δείκτη ευημερίας (υλική ευημερία, υγεία και ασφάλεια, εκπαίδευση, συμπεριφορές και
κίνδυνοι, στέγαση και περιβάλλον) τοποθετεί την Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, Πορτογαλία και
Ισπανία– στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα της.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα καταλάμβανε την 25η θέση στον συγκεντρωτικό αυτό Πίνακα (μ.ο.
23,4 βαθμοί), ενώ βρισκόταν στην 23η θέση από τις 29 αυτές χώρες ως προς τη σχετική παιδική
φτώχεια (ποσοστό παιδιών που ζουν με οικογενειακό εισόδημα κάτω του 50% του εθνικού μέσου
εισοδήματος). Από την έκθεση δεν πρόκυπτε ισχυρή σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της
συνολικής ευημερίας των παιδιών, παρά τη γενική εικόνα της σταθερής βελτίωσης σε διάφορους τομείς
της παιδικής ευημερίας στις βιομηχανικές χώρες.

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

335

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
Ωστόσο από την πιο πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (2018) γνωρίζουμε ότι η παιδική φτώχεια
έχει αυξηθεί σχεδόν στα 2/3 των χωρών από το 2007 και σχεδόν 1 στα 7 παιδιά ζει σε εισοδηματική
φτώχεια. Αυτό έχει επιπτώσεις στην κοινωνική τους συμμετοχή/κινητικότητα μακροχρόνια, καθώς
μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον πέντε γενιές (150 χρόνια) για τα παιδιά φτωχών οικογενειών να
φθάσουν το επίπεδο ευημερίας παιδιών μέσου εισοδήματος των άλλων χωρών.
Η μεγαλύτερη αύξηση παιδικής φτώχειας μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας & Ισπανίας 2008-2015
Στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομική κρίσης η επταετία 2008-20015 είναι η περίοδος
έκρηξης της παιδικής φτώχειας στα Βαλκάνια. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτήν την δύσκολη
οικονομική κατάσταση, πολλές χώρες προσπάθησαν να εφαρμόσουν πολιτικές για την καταπολέμηση
της παιδικής φτώχειας και να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα τις πιο ευάλωτες οικογένειες.
2015 - Anchored child poverty rate

2008 - Anchored child poverty rate

2015 - Relative child poverty rate
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το COPE (Κέντρο για την Ευκαιρία και την Ισότητα) του ΟΟΣΑ, οι
εμπειρογνώμονες και ερευνητές, ως υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και αντίστοιχα οι
ενδιαφερόμενοι από όλες τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ με έδρα το Παρίσι, κατέληξαν σε πολιτικές
μείωσης της φτώχειας, αποτελεσματικότερες και βιώσιμες για τις πιο δύσκολες ομάδες πληθυσμού και
τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των πολλαπλών αναγκών των οικογενειών.
Στη διετία 2009-2010 το ποσοστό της παιδικής φτώχειας για την Ελλάδα ήταν 15%,δηλαδή ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά στη Δυτική Ευρώπη και υπερδιπλάσιο των αντίστοιχων ποσοστών στις
Σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία.
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
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Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων από τους δείκτες από άλλες χώρες, γνωρίζουμε ότι οι χώρες του
ΟΟΣΑ είναι απομακρυσμένες από την επίτευξη των στόχων τους για τα παιδιά και τους νέους όσον
αφορά την εκπαίδευση, το επίπεδο της φτώχειας και την αξιοπρεπή εργασία και οικονομία. Στο
πλαίσιο αυτών των στόχων, η απόδοση ποικίλλει από στόχο σε στόχο, μέσα στην ίδια την χώρα αλλά
και στο γενικό πληθυσμό.
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Η απόκλιση για την εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με πάνω από το 25% των 15χρονων
μαθητών να είναι κάτω από το βασικό επίπεδο σχολικής ικανότητας και περίπου το 20% να μην
επιτυγχάνει βασικές απαραίτητες δεξιότητες.
Το 14% των παιδιών εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, αντίθετα η παιδική
παχυσαρκία στη Δανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και τη Νορβηγία κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15%,
ενώ στην Ελλάδα και τον Καναδά υπερβαίνει το 25%. Αντιστρόφως, στην περίπτωση των Στόχων
("Καλή υγεία και ευημερία") και ("Μειωμένες ανισότητες"), οι επιδόσεις των χωρών του ΟΟΣΑ είναι
πολύ πιο ομοιογενείς. Για παράδειγμα, όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν ήδη επιτύχει τους στόχους για
τη μητρική θνησιμότητα, τη θνησιμότητα για τα νεογέννητα και τους ανήλικους, χωρίς όμως να
σημαίνει το γεγονός αυτό επίτευξη της παιδικής ευημερίας. Τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ
της άποψης ότι τα συστήματα δεν αποτελούν εγγύηση επιτυχίας από μόνα τους και αναδεικνύουν ότι
χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση η επιτυχία της παιδικής ευημερίας.
Συμπεράσματα
Η παιδική ηλικία είναι μια κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη του ανθρώπου και καθοριστική
στην προετοιμασία των κοινωνιών ώστε να είναι βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς στο μέλλον.
Ωστόσο όπως αναφέρθηκε, δεν έχουν όλα τα παιδιά το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους.
Ακόμη και στις πιο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από τη
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό από ότι ο συνολικός πληθυσμός στη πλειοψηφία των χωρών.
Ακόμα και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι
λιγότερο πιθανό από τους συνομηλίκους τους σε αντίθετες καταστάσεις, να περάσουν καλά στο
σχολείο, να απολαύσουν καλή υγεία, να είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους και να αξιοποιήσουν
πλήρως τις δυνατότητές τους στη διάρκεια της ζωής τους. Το τι είναι σημαντικό για τα παιδιά όπως
αναπτύχθηκε ήδη στην παρούσα εργασία διαφέρει από αυτό που πιστεύουν οι ενήλικες.
Παρά τον μεγάλο αριθμό μελετών για την παιδική ευημερία επί του παρόντος υπάρχουν
περιορισμένα δεδομένα. Αυτό το κενό προκύπτει από το γεγονός ότι τα πρόσφατα δεδομένα δεν
συλλέχθηκαν ειδικά για τη μέτρηση της ευημερίας, αλλά αποτελούν αποτελέσματα ερμηνείας από άλλα
σύνολα δεδομένων (όπως οικογενειακές έρευνες, οικονομικούς δείκτες) προκειμένου να εξαχθούν
συμπεράσματα σχετικά με την ευημερία των παιδιών, πχ. όλα τα ελληνικά αποτελέσματα εξάγονται
από έρευνες άλλων χωρών.
Εξακολουθεί να υπάρχει κενό στα σχετικά δεδομένα για την ευημερία των παιδιών σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Τα μικρότερα παιδιά (κάτω των οκτώ ετών) τείνουν να αποκλείονται
από τις έρευνες. Υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ευημερία των βρεφών, ή
για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (εκτός των κοινωνικών ή δεικτών τραυματισμού, φτώχειας,
ασθένειας κ.λπ.). Επίσης τα στοιχεία που διατίθενται από τις έρευνες δεν προσφέρονται για αναλύσεις
κατά ηλικία, φύλο, αναπηρία, εθνικότητα, σεξουαλικότητα ή άλλους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες
ή ειδικούς δείκτες, πχ. μετανάστες.
Ομοίως, υπάρχει περιορισμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο «πολιτισμός» επηρεάζει
και αλληλεπιδρά με τις έννοιες της «ευημερίας» και τις επιπτώσεις του στην παιδική ευημερία. Είναι
δύσκολο να προσδιοριστούν οι σχέσεις πολιτισμού και των προσδοκιών της παιδικής ηλικίας και τι
τελικά συνιστά «καλή» παιδική ηλικία.
Υπάρχουν προφανείς δυσκολίες όσον αφορά τη σύγκριση της ευημερίας των παιδιών με τη
χρήση δεικτών σε ευρύτατα μεταβαλλόμενα πλαίσια (UNICEF, 2007). Η ίδια δυσκολία υπάρχει και
στην εφαρμογή δεικτών ευημερίας για τη μέτρηση της ευημερίας των παιδιών, αν και υπάρχουν
προσπάθειες αντιμετώπισης αυτού. Οι έρευνες που περιγράφουν τις αντιλήψεις των νέων δείχνουν ότι
τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε διαφορετικές πτυχές της ευημερίας . Υπάρχει
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σαφέστατα προφανής κίνδυνος η μελέτη της ευημερίας μέσα από τους δείκτες να απομακρυνθεί από
τα αντικειμενικά μέτρα (κοινωνικούς δείκτες).
Επίλογος/ Συζήτηση
Κατανοώντας τι επηρεάζει τα παιδιά, η υποκειμενική ευημερία είναι ζωτικής σημασίας. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι ένα χαμηλό επίπεδο της υποκειμενικής ευημερίας αντιστοιχεί με ένα ευρύ φάσμα
κοινωνικών και προσωπικών προβλημάτων, όπως: κακή ψυχική υγεία λόγω αυξημένης κατάθλιψης,
κοινωνική απομόνωση εξαιτίας της αυξημένης μοναξιάς και της πιθανότητας θυματοποίησης ή
συμμετοχής σε επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως εγκατάλειψη οικογενειακής εστίας, σεξουαλική
εκμετάλλευση κλπ.
Η ευημερία των παιδιών μπορεί να οριστεί και να λειτουργήσει με πολλούς τρόπους. Η
προσέγγιση λήψης μέτρων για τη ζωή των παιδιών με πολυδιάστατο τρόπο λόγω των πολλαπλών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων της παιδικής ανάπτυξης και της ευημερίας είναι
πλέον η πιο αποδεκτή. Μεγάλο θέμα παραμένει ο τρόπος επίτευξής της σε μια αντιφατική
αναπτυσσόμενη κοινωνία.
Από τα αποτελέσματα των ερευνών καταλήγουμε ότι η παιδική ευημερία επιτυγχάνεται μέσα
από προγράμματα που παρέχουν ισορροπία στόχων μεταξύ της ζωής των ενηλίκων και των παιδιών,
εστιάζοντας σε :
1. κατάλληλες συνθήκες για μάθηση και ανάπτυξη.
2. θετική άποψη για τον εαυτό τους και σεβασμό της ταυτότητάς τους.
3. αντικείμενα και εμπειρίες που τους ενδιαφέρουν.
4. θετικές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους τους.
5. ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον στο σπίτι και στην περιοχή.
6. ευκαιρίες συμμετοχής σε θετικές δραστηριότητες που τους βοηθούν το ευ ζην , την ανάπτυξή τους.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή και επιτυχία των άνω προγραμμάτων είναι η μέτρηση της
παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα. Η βελτίωση των επιπέδων υποκειμενικής ευεξίας θα αποτρέψει τα
αρνητικά αποτελέσματα και τις προσωπικές συνέπειες στα παιδιά και στις οικογένειές τους.
Παράλληλα θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί θα έχει μια καλή παιδική ηλικία, με θετικές
πιθανότητες ζωής και περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς του.
Βασικός και μοναδικός στόχος των σύγχρονων κοινωνιών είναι κανένα παιδί να μην μείνει
σε κανένα τομέα πίσω, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμής προόδου,
προσαρμόζοντας τις πολιτικές στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται.

Βιβλιογραφία
Casas Aznar, Ferran (2017) Subjective well-being decreasing with age: New research on children over
8. Child Development, 90, 2 (375-394). doi.org/10.1111/cdev.1313
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575.
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

340

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
Diener, E. (2009). Subjective well-being. In E. Diener (Ed.), The science of well-being (pp. 11–58):
New York: Spring.
Diener, E., Suh, M., Lucas, E., & Smith, H. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress.
Psychological Bulletin, 125(2), 276–302. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
Diener, E., & Suh, E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators.
Social Indicators Research, 40 (1–2), 189–216. http://dx.doi.org/10.1023/A:1006859511756
Duckworth, A. L., Steen, T. A., & Seligman, M. E. P. (2005). Positive psychology in clinical practice.
Annual
Review
of
Clinical
Psychology,
629–651.
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144154
Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., & Sanders, L. (2012). The challenge of defining wellbeing.
International Journal of Wellbeing, 2(3), 222-235. doi:10.5502/ijw.v2i3.4
Fattore, T, Mason, J & Watson E. (2007) ‘Children’s conceptualisations of their well-being’. Social
Indicators Research, 80, 1, 5-29
Fattore, T, Mason, J & Watson E. (2009) ‘When Children are asked about their well-being: towards a
framework for guiding policy’. Child Indicators Research, 21, 1, 57-77
Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics (2009) America’s Children: Key National
Indicators of Well-being. Washington, DC: US Government Printing Office.
http://www.childstats.gov/pdf/ac2009/ac_09.pdf
Gallwey, W. T. (1979). The inner game of tennis. Toronto: Bantam Books.
Lippman, Laura & Moore, Kristin & Mcintosh, Hugh. (2009). Positive Indicators of Child Well-Being:
A Conceptual Framework, Measures, and Methodological Issues.
Marcal, K., & Fowler, P. J. (2015). Housing and child well-being (CSD Research Brief No. 15-40). St.
Louis, MO: Washington University, Center for Social Development.
Marguerit, D., G. Cohen and C. Exton (2018), "Child well-being and the Sustainable Development
Goals: How far are OECD countries from reaching the targets for children and young people?",
OECD Statistics Working Papers, No. 2018/05, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/5e53b12f-en
OECD (2017), OECD Child Well-Being Data Portal, www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/
OECD (2017), Measuring Distance to the SDG targets: An assessment of where OECD countries stand,
OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/std/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf
OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en
OECD

(2017), How’s Life? 2017: Measuring
https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en

Well-being,

OECD

Publishing,

Paris.

OECD (2015), "How's life for children?", in How's Life? 2015: Measuring Well-being, OECD
Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-8-en

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

341

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, 5-6 Ιουλίου 2019
«Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωση της»
OECD

(2009),
Doing
Better
for
Children,
OECD
Publishing,
Paris,
https://doi.org/10.1787/9789264059344-en
Singh, K., & Duggal Jha, S. (2008). Positive and negative affect, and grit as predictors of happiness and
life satisfaction. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34, 40–45.
Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic
performance and social progress.
Stratham, J., & Chase, E. (2010). Childhood wellbeing – A brief overview. Loughborough: Childhood
Wellbeing Research Centre.
UNICEF (2017), Building the Future: Children and the Sustainable Development Goals in Rich
Countries, Innocenti Report Card 14, www.UNICEF-irc.org/publications/pdf/RC14_eng.pdf
United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development;
resolution 70/1.
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-16 Ιουλίου 2019,
http://www.childrenwelfaresm.com/el

342

