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1. Στόχος της έρευνας
H έρευνά μας είχε ως κεντρικό στόχο την έγκυρη ανίχνευση των «δυσκολιών» επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς της σχολικής μας κοινότητας και την καταγραφή της αντιληπτής -από τους μαθητές- ποιότητας της
σχέσης τους με τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός, άλλωστε, όλων των παιδαγωγικών δράσεών μας είναι η προσπάθεια
άρσης των «δυσκολιών» συνεργασίας, η διαμόρφωση «νέων» διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της
κοινότητας και η οικοδόμηση σχέσεων αλληλοεκτίμησης ή εμπιστοσύνης.

2. Η υλοποίηση της έρευνας (ερευνητικά μέσα, μεθοδολογία, στάδια)
Η έρευνα υλοποιήθηκε με τον διαμοιρασμό ενός ηλεκτρονικού ανώνυμου ερωτηματολογίου1 (μέσω της
εφαρμογής google forms) και τη συμπλήρωσή του από τους μαθητές, προκειμένου να καταγραφούν η αντιληπτήαπό την πλευρά του μαθητικού πληθυσμού- σχέση με τους εκπαιδευτικούς της μονάδας και οι προτάσεις της
μαθητικής κοινότητας για τη βελτίωση των παιδαγωγικών σχέσεων. Η επίδοση ενός παρόμοιου ερωτηματολογίου
για τη μέτρηση της αντιληπτής- από τους εκπαιδευτικούς- σχέσης δεν προκρίθηκε, τελικώς, από τα μέλη της Ομάδας
μας, αφού γίνονταν δια ζώσης σχετικές συζητήσεις μεταξύ των διδασκόντων, ενώ καταγράφονταν και σημαντικά
στοιχεία ή παιδαγωγικές απόψεις στο Ημερολόγιο της Σχολικής Ζωής2, μια διαδικασία που προέκυψε μετά από
πρόταση της κ. Ζωγραφάκη, της Συντονίστριας του Παιδαγωγικού Έργου του Γυμνασίου μας.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του Έργου, κατά το διάστημα
των μηνών Φεβρουαρίου – Απριλίου 2022. Είχε προηγηθεί, κατά τον μήνα Ιανουάριο η ενημέρωση των γονέων /
κηδεμόνων των μαθητών για την πραγμάτωση και τους στόχους της έρευνας και είχε ζητηθεί η έγγραφη συναίνεσή
τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην ερευνητική διαδικασία. Οι γονικές βεβαιώσεις συνελέγησαν και η
έρευνα πραγματώθηκε εφεξής.
2.1. Η «ταυτότητα» της έρευνας
Τα ερευνητικά υποκείμενα προήλθαν με τυχαία δειγματοληψία και με μια σχετική στρωμάτωση. Με κλήρωση,
επιλέχτηκαν τρία τμήματα της Γ΄ Τάξης (Ν=32 ερευνητικά υποκείμενα), καθώς οι τελειόφοιτοι έχουν μιαν πιο
ολοκληρωμένη εικόνα για την ποιότητα των σχέσεων, τις δυσκολίες επικοινωνίας με τους καθηγητές και, βεβαίως,
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Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τους υπεύθυνους καθηγητές της έρευνας μετά από τη μελέτη των
καταγραφών «της συμμετοχικής παρατήρησης» (βλ. αναφορά 2) και την αναδίφηση στη σχετική ερευνητική
βιβλιογραφία.
2
Οι ενέργειες αυτές σχετίζονται με τη «συμμετοχική παρατήρηση», μια μεθοδολογική πρακτική της
παιδαγωγικής έρευνας, κατά την οποία οι ερευνητές γίνονται «μέρος» της έρευνας που υλοποιούν και
καταγράφουν σημαντικά στοιχεία για το υπό μελέτη αντικείμενο.
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την απαραίτητη ηλικιακή και πνευματική ωριμότητα να εντοπίζουν καίρια στοιχεία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στην
έρευνα συμμετείχαν, επίσης, κατόπιν κληρώσεως (όσον αφορά τα σχολικά τμήματα), οι μαθητές από δύο τμήματα
της Β΄ Τάξης (22 υποκείμενα) και οι μαθητές από ένα τμήμα της Α΄ Τάξης (17 υποκείμενα/ γράφημα 1).
Ο συνολικός ερευνητικός πληθυσμός ήταν 71 άτομα3 (37 κορίτσια και 34 αγόρια, γράφημα 2). Παρ΄ όλο που τα
αρχικώς επιλεγέντα υποκείμενα ήταν πολύ περισσότερα (119 άτομα)4, ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στην
έρευνα ανήλθε στον συγκεκριμένο αριθμό, για δύο λόγους:
Α. Δε συναίνεσαν όλοι οι γονείς στη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα.
Β. Δε συμπλήρωσαν όλοι οι μαθητές το σχετικό ερωτηματολόγιο, παρ΄ ότι υπήρχε σχετική γονική συναίνεση και
«ελαφρά» επιμονή των ερευνητών για την έγκαιρη συμπλήρωση.
Γράφημα 1: Μαθητές της έρευνας ανά σχολική τάξη

Γράφημα 2: Ερευνητικός πληθυσμός & φύλο μαθητών
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Οι μαθητές του Γυμνασίου μας ανέρχονται στους 391.
Ο αριθμός των μαθητών δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό των μαθητών των τμημάτων, αλλά σε έναν
κατά τι μικρότερο πληθυσμό, πράγμα που ερμηνεύεται από την απουσία αρκετών μαθητών από το Σχολείο
λόγω της νόσησής τους (πιθανόν και από Covid 19) κατά το αρχικό διάστημα επίδοσης των γονικών εγγράφων
για την παραχώρηση συναίνεσης.
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3. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων – πρώτες ερμηνευτικές προσεγγίσεις
Το ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο περιείχε πέντε κλειστές ερωτήσεις (διαβαθμισμένης κλίμακας) και
μία ερώτηση ανοιχτού τύπου προαιρετικής συμπλήρωσης (σ.σ. Κατατέθηκαν απαντήσεις από 24
συμμετέχοντες).
Η πρώτη ερώτηση αφορούσε μιαν αδρομερή περιγραφική αξιολόγηση των παιδαγωγικών σχέσεων στο
Γυμνάσιό μας από την πλευρά των μαθητών (γράφημα 3).
Γράφημα 3: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 3 του ερωτηματολογίου

Είναι θετικό το στοιχείο πως μόλις το 2,8 % των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί πως οι σχέσεις
καθηγητών - μαθητών στο σχολείο μας δε διέπονται από τον απαιτούμενο αλληλοσεβασμό. Βεβαίως,
και γι΄ αυτόν τον πληθυσμό είναι ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες, κυρίως από τον εκπαιδευτικό
κόσμο, ώστε να οικοδομηθεί μια υγιής παιδαγωγική σχέση. Ο μεγαλύτερος όγκος των μαθητών
θεωρούν ότι στο Γυμνάσιό μας υπάρχει μια αρκετά υγιής σχέση αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού
μαθητών - εκπαιδευτικών, ενώ το 36,6% των συμμετεχόντων πιστεύει πως ο αλληλοσεβασμός διέπει σε
μεγάλο βαθμό τις παιδαγωγικές σχέσεις.
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εμπιστευτούν τους καθηγητές τους για τα σχετικά ζητήματα ή δηλώνουν απερίφραστα ότι δεν μπορούν
να «στηριχθούν» σε αυτούς.
Στο ερώτημα αν θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου τους δύνανται να κατανοήσουν τα
προβλήματα και την εφηβική ψυχοσύνθεση οι συμμετέχοντες απάντησαν (σε ποσοστό 59,2%) ότι οι
καθηγητές τους είναι σε θέση να τους κατανοούν σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό. Παραμένει, βέβαια, η
πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου μας να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη των
μαθητών της έρευνας, οι οποίοι πιστεύουν (σε ποσοστό 33,8%) ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε μικρό
βαθμό να κατανοούν τα προβλήματα ή την ψυχοσύνθεση των μαθητών τους. Το συγκεκριμένο εύρημα
είναι σχετικά αναμενόμενο ή αρκετά φυσιολογικό λόγω της ηλικιακής και γενεαλογικής
διαφοροποίησης που αφορά τις δύο «πλευρές», τον μαθητικό και εκπαιδευτικό κόσμο.
Γράφημα 5: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 5

Κριτήριο για την οικοδόμηση υγιών σχέσεων μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ο σεβασμός των
εκπαιδευτικών στη συνολική προσωπικότητα των μαθητών, στην ηθική υπόστασή τους και όχι στις
μαθησιακές -με τη στενή έννοια του όρου- δεξιότητές τους. Οι μισοί μαθητές του δείγματός μας
(γράφημα 6) θεωρούν ότι οι καθηγητές τους τούς σέβονται με βάση όχι τη σχολική τους επίδοση, αλλά
την προσωπικότητά τους και τις ποικίλες αρετές ή ιδιαιτερότητές τους.

Γράφημα 6: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 6
65
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Στην επόμενη «περιοχή» του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήσουν την
αντιληπτή από τους ίδιους συμπεριφορά των καθηγητών απέναντί τους (με διαβαθμισμένη κλίμακα
απαντήσεων). Οι σχετικές ερωτήσεις ήταν:
«Θεωρείς ότι οι καθηγήτριες και οι καθηγητές σου: Α. Πρέπει να γίνουν πιο ευγενικοί απέναντί σου;
Β. Να δείχνουν περισσότερη κατανόηση στα καθημερινά προβλήματα της υγείας σου ή της ψυχολογικής σου
κατάστασης;
Γ. Να ενδιαφέρονται για εσένα και να συζητούν μαζί σου όχι μόνο για τη μάθηση και την επίδοσή σου, αλλά και
για άλλα ζητήματα που σε απασχολούν (π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα, ψυχαγωγία,
κοινωνικοποίηση, ατομικά ενδιαφέροντα, όπως καλλιτεχνικά ή άλλα);
Δ. Να ενθαρρύνουν δραστηριότητες/δράσεις ανάπτυξης του λόγου (περίπατοι για συζήτηση, εικαστικές/ αθλητικές
δράσεις κ.τ.ό.) από εσένα και τους συμμαθητές σου, ώστε να παρουσιάζεις τον κοινωνικό προβληματισμό σου, τις
ανάγκες ή τις επιθυμίες σου σχετικά με τη σχολική ζωή σου»;

Γράφημα 7: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση 7

Όπως διακρίνεται και στο παραπάνω γράφημα απαντήσεων, 44 μαθητές του δείγματος (ποσοστό 62%)
θεωρούν ότι οι καθηγητές τους είναι ευγενικοί απέναντί τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο,
αναφορικά με το θέμα του καθηγητικού ενδιαφέροντος για τα καθημερινά προβλήματα ή για την
ψυχολογική κατάσταση των μαθητών, 47 μαθητές του δείγματος πιστεύουν πως είναι ανάγκη να
ενδιαφερθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί για το σχετικό ζήτημα (33,8%) ή -έστω- πως χρειάζεται να
«αφουγκραστούν» λίγο περισσότερο τους μαθητές τους και να κατανοήσουν τις κοινωνικές ή άλλες
ανησυχίες και τις δυσκολίες τους (32,4%). Τέλος, αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των μαθητών του
δείγματος (Ν= 56), οι οποίοι δηλώνουν ότι οι καθηγητές του Σχολείου μας καλό θα ήταν να
ενθαρρύνουν περισσότερο τις δραστηριότητες κοινωνικής έκφρασης των μαθητών τους (μέσα από
εικαστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές δράσεις, μαθητικές γιορτές ή διασχολικά φεστιβάλ κ.ά.), ώστε οι
ίδιοι να αναπτύσσουν ολόπλευρα τις δεξιότητές τους και, σαφώς, όχι μόνο τις αμιγώς γνωστικές
δεξιότητες.
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Προαιρετική ήταν η απάντηση «ανοιχτού τύπου» στην τελευταία ερώτηση του ερευνητικού εργαλείου.
Καταγράφηκαν 25 απαντήσεις (με τη μορφή κειμένου), οι οποίες ανακλούσαν σκέψεις και προτάσεις
των συμμετεχόντων για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στο Γυμνάσιό μας και της
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ύστερα από ομαδοποίηση των απαντήσεων (με άξονα
το θεματικό κέντρο και την επικοινωνιακή στόχευση), τις παρουσιάζουμε παρακάτω αδρομερώς:











Οι καθηγητές είναι ανάγκη να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών κυρίως μέσα από
συζητήσεις μαζί τους.
Απαραίτητο είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες συζήτησης καθηγητών- μαθητών (2 φορές τον
μήνα/σε μία ή δύο διδακτικές ώρες) μέσα στην τάξη, ώστε να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί
καλύτερα τους μαθητές τους και να γίνουν «κοινωνοί» των προβλημάτων τους ή των σκέψεών
τους πάνω σε κοινωνικά ζητήματα.
Για τα θέματα της σχολικής βίας να αφιερώνονται διδακτικά πεντάλεπτα ή περισσότερος χρόνος
εβδομαδιαίως, ώστε να «μοιράζονται» οι μαθητές τους φόβους ή τις εμπειρίες μέσα στην τάξη
με τους καθηγητές τους.
Οι εκπαιδευτικοί αρμόζει να σέβονται περισσότερο τους μαθητές τους, να μη κάνουν διακρίσεις
με κριτήριο τη σχολική επίδοση, να εξηγούν τις απορίες τους, να μην εκτοξεύουν απειλές και να
κατανοούν τα προβλήματα των παιδιών, μαθησιακά και ψυχικά (ανασφάλεια, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, «δυσκολίες» στις διαπροσωπικές σχέσεις).
Οι καθηγητές καλό θα ήταν να μην άγχονται μόνο για την κάλυψη της διδακτέας ύλης. «Είναι
λυπηρό να αναδεικνύεται η διδακτική ύλη ως ο μόνος συνδετικός κρίκος μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών», σημειώνει ένα ερευνητικό υποκείμενο στην απάντησή του. Πρέπει οι
εκπαιδευτικοί λειτουργοί να ακούν τη γνώμη των μαθητών πάνω σε διάφορα προβλήματα της
κοινότητας και, μάλιστα, να αφιερωθεί μία ώρα ετησίως, κατά την οποία οι μαθητές να
μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας ή σχετικά με
τα προβλήματα που τους δημιουργούνται από το ισχύον σύστημα διδασκαλίας και εξέτασης.
«Ο σεβασμός κερδίζεται με την αλληλοκατανόηση, την ενσυναίσθηση και τον διάλογο». Οι
μαθητές είναι αναγκαίο να σέβονται τους καθηγητές και να είναι ήσυχοι κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, αλλά και οι καθηγητές να τους σέβονται, να μην είναι ειρωνικοί απέναντί τους, να
τους επιτρέπουν να ολοκληρώνουν τον λόγο τους ή τη διατύπωση της άποψής τους και έπειτα
να τους διορθώνουν ή να τους επιβραβεύουν, όταν χρειάζεται.

4. Αντί επιλόγου
Η εκπαιδευτική οικογένεια θα λάβει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις και τις απόψεις της μαθητικής
κοινότητας, οι οποίες κατατέθηκαν μέσα από τη συγκεκριμένη εσωτερική έρευνα. Μπορεί, βέβαια, τα
σχετικά ερευνητικά ευρήματα να ανακλούν σκέψεις ή αντιλήψεις ενός μικρού δείγματος του μαθητικού
μας πληθυσμού, δεν παύουν, ωστόσο, να φανερώνουν κάποιες αξιοσημείωτες «τάσεις» στη
διαμόρφωση της εικόνας των παιδαγωγικών σχέσεων στο Σχολείο μας. Άλλωστε, ακόμα και η γνώμη, η
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αντίληψη ή η ψυχική κατάσταση ενός παιδιού μέσα στην κοινότητα πρέπει να γίνουν σεβαστά και
αξιοπρόσεχτα.

Η δική μας αίσθηση ως υπευθύνων της έρευνας και του συνολικού έργου (Δείκτης Εσωτερικής
Αξιολόγησης: Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών) είναι πως οι παιδαγωγικές σχέσεις βελτιώνονται με τη
σύμπραξη καθηγητών - μαθητών, μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Όταν όλοι μαζί δημιουργούμε με
σεβασμό στα δικαιώματα και τις απόψεις ή προτάσεις και των δύο πλευρών (για κοινωνικά, μαθησιακά,
επικοινωνιακά ζητήματα), τότε απολαμβάνουμε τα οφέλη της αλληλοκατανόησης και αλληλοεκτίμησης.
Οι συζητήσεις με μαθητές μας κατά τη διάρκεια δύο περιπάτων και η συνδιοργάνωση μιας δράσης για
την «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 2022» (21 Μαρτίου / εαρινή ισημερία), με την ενθουσιώδη συμμετοχή
μαθητών και την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά τους για τον στολισμό του κτηρίου μας,
έδειξε ότι οι μαθητές «διψούν» για την παραχώρηση πρωτοβουλιών δράσης και επιθυμούν να τους
εμπιστευτούμε ως άτομα και προσωπικότητες, γεγονός που θεωρούμε ότι θα έχει ανταποδοτικά οφέλη
και για τη σχέση μας ή την εδραίωση του αλληλοσεβασμού. Προσβλέπουμε, τέλος, στη συνδιοργάνωσηεάν τα υγειονομικά μέτρα κατά της πανδημίας Cοvid 19 το επιτρέψουν- ενός μαθητικού μουσικού/
καλλιτεχνικού φεστιβάλ, δράσης που προτάθηκε από μέλη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου για τη
λήξη μιας ακόμα «δύσκολης», αλλά γεμάτης παιδαγωγικών προκλήσεων σχολικής χρονιάς.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές
Γ. Βουλγαρίδης, Ελ. Ευαγγελοπούλου
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