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ΠερίληψηΣτα πλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων δασκάλου – μαθητή, οιάρρητες θεωρίες τους παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν την εκπαιδευτικήσχέση, κατευθύνουν την κατηγοριοποίηση, τις συνεπαγόμενες προσδοκίεςκαι τις συμπεριφορές τους. Στην πειραματική έρευνα πεδίου αναμενότανότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθ-μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των ι-δίων και στη βελτίωση των μαθητών τους.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δάσκαλοι μετά την παρέμβαση βαθμο-λόγησαν πιο αυστηρά τους «χαμηλόβαθμους» μαθητές, ενώ οι καθηγητέςδεν επηρεάστηκαν καθόλου και ότι υπάρχει ασάφεια ως προς το περιεχό-μενο του ρόλου των δασκάλων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι άρρητες θεω-ρίες των εκπαιδευτικών, αν και ανθίστανται, μπορούν να αλλάξουν, απαι-τείται όμως διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική και όχι μόνο σεμινάρια. Ηπρωτοτυπία της έρευνας βρίσκεται στο συνδυαστικό τρόπο αξιολόγησηςτης παρέμβασης.
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ΚΑΤΣΙΦΗ–ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠ. – ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ι.12 AbstractWithin the context of complementary teacher- pupil roles, their im-plicit theories intervene and shape their educational relationship, governcategorization, implied expectations and their behaviors. In this experi-mental field research it was expected that the development of communica-tional skills in elementary and secondary school teachers would help themimprove themselves and their pupils. The results indicated that elementaryschool teachers marked much more strictly the weak pupils in comparisonto the stronger and the strongest ones, while secondary school teacherswere not affected at all. Besides, there is an ambiguity regarding the con-tent of elementary school teacher role. The conclusion is that teacher’s im-plicit theories, although resisting, can change. However, a different educa-tion policy is demanded, as seminaries are not enough. The prototype ofthis investigation lies on the combination of different ways of assessment.
Key words: teachers’ implicit theories, communicational model, skills, as-sessment.

ΕισαγωγήΑφετηρία της αναζήτησης των άρρητων θεωριών της επαγγελματικήςαπόδοσης των εκπαιδευτικών ήταν τόσο η διαφορετική συμπεριφορά τουκάθε εκπαιδευτικού στο σχολικό περιβάλλον, όσο και η διαφορετική αντι-μετώπιση των μαθητών στην τάξη σε σχέση με τα προσωπικά τους χαρα-κτηριστικά και την επίδοσή τους. Η παρατήρηση των διαπροσωπικώνσχέσεων που αναπτύσσονται βάσει της κατηγοριοποίησης των εκπαιδευ-τικών και η διαπίστωση της άγνοιας πολλών εκπαιδευτικών να χειριστούνπροβλήματα συμπεριφοράς έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη του επι-κοινωνιακού μοντέλου που εφαρμόστηκε σε αυτήν την πειραματική έρευ-να πεδίου. Η θεωρητική προσέγγιση της έρευνας είναι μια γνωστική δια-δρομή από την εγγενή εκτίμηση κατά τη διαπροσωπική επικοινωνία (Go-leman,. 2006: 28) ως την κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου(Postic, 1998:116).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 13Άρρητες θεωρίεςΟι άρρητες θεωρίες είναι το σύστημα των πεποιθήσεων, µε το οποίο οκαθένας μας οργανώνει τα βιώματά του και στις οποίες προσφεύγει, γιανα κρίνει τον εαυτό του ή να κατηγοριοποιήσει τον άλλο, για να εξηγήσεικαι να προβλέψει τη συμπεριφορά και να συμπεριφερθεί σύμφωνα με αυ-τές. Οι άρρητες θεωρίες είναι αποτέλεσμα μάθησης μέσα στα πλαίσια τουκάθε πολιτισμού. Ο άνθρωπος κατασκευάζει την πραγματικότητα σε συ-νάρτηση µε το πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένος (Lawrence & Oliver,2001:526). Οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη ή σκέψη υποκινείται από κά-ποιο σκοπό και παίρνει τη σημασία της σε σχέση µε το ευρύτερο πλαίσιο.Ο Bruner (1997:49) ισχυρίζεται ότι οι βασικές αντιλήψεις, που ο καθέ-νας από εμάς έχει δημιουργήσει για τη ζωή και τον εαυτό του, δεν είναι ού-τε αληθείς ούτε λανθασμένες. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι έ-χουν για μας κάποιο νόημα, οπότε και εμμένουμε σε αυτές, ξεπερνώνταςπολλές φορές τη λογική. Οι υποθέσεις μας, όσον αφορά στους άλλους κι ε-μάς, επιβιώνουν χάρη στην ικανότητά μας να συγκεντρώνουμε επιβεβαιώ-σεις. Όταν έχουμε εξηγήσει ένα φαινόμενο, έχουμε την τάση να το προτι-μούμε και να αντιστεκόμαστε στις προσπάθειες να μας κάνουν ν' αλλάξου-με γνώμη. Κατά την αναζήτηση του νοήματος της συμπεριφοράς  η προκα-τάληψή μας, λόγω των πεποιθήσεων που έχουμε, μας οδηγεί να βλέπουμεστους άλλους αυτό που αναμένουμε και να μη δίνουμε σημασία σε γεγονό-τα που δεν επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις μας. Πολλές φορές στην προ-σπάθειά μας να ερμηνεύσουμε μια συμπεριφορά, την αποδίδουμε στηνπροσωπικότητα του δρώντος προσώπου (Leyens, 1996:141), με τις ανά-λογες βέβαια συνέπειες (Lawrence & Oliver, 2001:604).Οι θεωρίες της Προσωπικότητας προσπαθούν να θεωρητικοποιήσουνπτυχές των άρρητων θεωριών. Παρατηρείται ότι οι θεωρητικοί δεν διε-ρευνούν όλα τα φαινόμενα και δίνουν ερμηνείες με τρόπους που έχουννόημα σε σχέση με τις προσωπικές τους εμπειρίες, κάνοντας έμμεσες υπο-θέσεις για την ανθρώπινη φύση. Κατασκευάζοντας έννοιες, όπως ο «εαυ-τός», η «προσωπικότητα», η «στάση» προσπαθούν να εξηγήσουν τη συ-μπεριφορά (Ποταμιάνος κ.ά., 2002:33) (Eagly. & Chaiken, 1993:2).



ΚΑΤΣΙΦΗ–ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠ. – ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ι.14 Άρρητες θεωρίες στην εκπαιδευτική σχέσηΣτα πλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων δασκάλου – μαθητή (Κατε-ρέλος, 1999:38) οι άρρητες θεωρίες παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν τηνεκπαιδευτική σχέση, κατευθύνουν την κατηγοριοποίηση, τις συνεπαγόμε-νες προσδοκίες και τις συμπεριφορές των αλληλεπιδρώντων προσώπων(Postic, 1998:103), παρεμποδίζοντας ή διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασίατης μάθησης (Beard & Wilson, 2006:241).Στον εγγενή μηχανισμό της κατηγοριοποίησης του δασκάλου βάσειτων φυσικών χαρακτηριστικών του μαθητή  προστίθεται και η κατηγο-ριοποίηση που απορρέει από την αλληλεξάρτηση των ρόλων με την κατά-ταξη των μαθητών σε «καλούς», «μέτριους» και «χαμηλόβαθμους».Κατά τον Μ. Gilly (1972), ο επαγγελματικός του ρόλος οδηγεί το δά-σκαλο να κατηγοριοποιήσει το μαθητή με βάση την προσδοκία του για τασχολικά αποτελέσματα, ενώ η κατηγοριοποίηση του μαθητή βασίζεταιστην παιδαγωγική ικανότητα του εκπαιδευτικού. Οι προσδοκίες του δα-σκάλου μεταβιβάζονται στο μαθητή, ο οποίος δεν περιορίζεται πάντα στονα αλλοιώνει τις αντιδράσεις του, για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στιςπροσδοκίες. Συμβαίνει επίσης να πείθεται ότι είναι το πρόσωπο που περι-μένει (Leyens, 1996:281).
Επικοινωνιακές δεξιότητεςΗ ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι μέρος των επαγ-γελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που σήμερα δεν είναι πολυτέ-λεια, αλλά αναγκαιότητα. (Ματσαγκούρας, 2002:45). Οι επαγγελματικές ι-κανότητες χρειάζεται να αντανακλούν τη συμπεριφορά, που είναι ανα-γκαία για τη μελλοντική επιτυχία του οργανισμού (Παπαλεξανδρή, Μπου-ραντάς., 2002) (Spencer M. L., Spencer M. S., 1993: 9) και πρέπει να επιλέ-γονται με βάση το όραμα, τις αξίες, τη φύση των δραστηριοτήτων, την τε-χνολογία και τις επιδιώξεις του οργανισμού.Από το ευρύτατο πεδίο των επικοινωνιακών/ διαπροσωπικών δεξιο-τήτων οι σημαντικότερες, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να αναπτύξει οεκπαιδευτικός για την αποτελεσματική λειτουργία του ρόλου του είναι: ηκατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας, η ενεργή ακρόαση, η ενσυναί-
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σθηση, η διεκδικητικότητα, η διαχείριση του θυμού και η διαπραγμάτευση(Gordon, 1999:254), οι οποίες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση ενόςΜοντέλου επικοινωνιακής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Οι δεξιότητεςαυτές εντάσσονται στη συναισθηματική νοημοσύνη (Goleman,. 2000: 52),που δεν αναπτύσσεται στο σχολείο, γιατί αυτό εστιάζει στην εξάσκηση τηςγλωσσικής και λογικομαθηματικής ικανότητας (Φλουρής,. 2006: 149)(Boud, Cohen, and Walker, 1993:14).

Μοντέλο επικοινωνιακής ανάπτυξηςΟι ασκήσεις για την κατάρτιση του Μοντέλου προέρχονται από το κί-νημα Ανθρώπινου Δυναμικού (Aρχοντάκη & Φιλίππου, 2003), (Κοσμίδου &Γαλανουδάκη, 1996), (Μαλικιώζη – Λοϊζου, 2001), το πρόγραμμα Αυτοε-κτίμησης του Branden (Παπάνης, 2004: 139-143), τον Αυτοέλεγχο και τηθεωρία.Ο Αυτοέλεγχος και η Αυτορρύθμιση είναι συστηματοποιημένα προ-γράμματα, που εφαρμόζει το ίδιο το άτομο, για να τροποποιήσει τη συ-μπεριφορά του (Καλαντζή – Αζίζι κ.ά., 2002: 130). Εδώ εφαρμόζονται γιατη μείωση των δυσάρεστων συναισθημάτων, την αμφισβήτηση των αρνη-τικών σκέψεων, τον έλεγχο δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών, την α-νεύρεση τρόπων επίλυσης των προβλημάτων και των συγκρούσεων στοσχολικό περιβάλλον και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥΗ πρώτη ενότητα ασχολείται με την Αυτογνωσία που ορίζεται ως η α-νίχνευση και κατανόηση του εαυτού και του εκπαιδευτικού ρόλου, αν καιδεν υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ «επαγγελματικού» και «ατομι-κού» εαυτού. Το ενδιαφέρον της ψυχολογίας για τον ενεργό ρόλο του α-τόμου στην αυτογνωσία του εκφράσθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις κοι-νωνικο-συµπεριφοριστικές θεωρίες της προσωπικότητας, µε κύριουςεκπροσώπους τους: Α. Bandura, F.H. Kanfer, Μ. Mahoney, D. Meichen-baum και από τον W. Mischel, οι οποίοι έθεσαν σε πρακτική εφαρμογήτην έννοια του εσωτερικού ελέγχου και της ικανότητας του ατόμου ναεπιφέρει αλλαγές στον εαυτό του και στο περιβάλλον του µε τη συμπε-
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ριφορά του.Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάλυση των βιωμάτων και δια-προσωπικών εμπειριών των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε αυτοί  να αναγνω-ρίσουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις σκέψεις και τα συναισθή-ματα που βιώνουν σε διάφορες περιστάσεις, καθώς και τις συμπεριφορέςπου συνήθως υιοθετούν και να αναπτύξουν την αυτορρυθμιστική τους ι-κανότητα.Οι περισσότερες από τις τεχνικές και πρακτικές επιδιώκουν την εμβά-θυνση και τη συνειδητοποίηση της σχέσης επικοινωνίας µε τον εαυτό καιτον άλλο. Ως γνωστόν, ο εαυτός γεννιέται μέσα από τον άλλο και τη σχέσηεπικοινωνίας μαζί του (Lawrence & Oliver, 2001: 260). Η προοδευτική α-νάπτυξη της σχέσης με τον άλλο και η συνειδητοποίησή της συνιστά καιπροϋποθέτει την ανάπτυξη του εαυτού.Η δεύτερη ενότητα αφορά στην Επικοινωνία και σκοπός της είναι ναεξασκηθούν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή των κανόνων σωστής και α-ποτελεσματικής επικοινωνίας, τόσο ως πομποί, όσο και ως δέκτες στη μα-θησιακή διαδικασία, κατανοώντας την αξία της μη λεκτικής επικοινωνίαςκαι αναπτύσσοντας τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της ενεργής α-κρόασης, καθώς και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της Συμβουλευτικήςστο σχολικό περιβάλλον.Η τρίτη ενότητα ασχολείται με τη Διαχείριση των προβλημάτων καιτων συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Σκοπός της είναι να αποκτή-σουν οι εκπαιδευτικοί τις δεξιότητες του αυτοελέγχου, της διεκδικητικό-τητας και της διαπραγμάτευσης, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματακαι τις συγκρούσεις που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον, και λαμβά-νοντας παράλληλα προληπτικά μέτρα διαχείρισης του χώρου, να δημιουρ-γούν θετικό κλίμα στην τάξη.Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις Άρρητες θεωρίες των εκπαιδευτι-κών κατά την εξάσκηση του ρόλου τους. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τηνΚατηγοριοποίηση κατά τη διδακτική πράξη, την Απόδοση των αποτελεσμά-των των μαθητών τους, την Προσδοκία, όσον αφορά στην εξέλιξη των μα-θητών τους και την Παρακίνηση που χρησιμοποιεί, καθώς και το φαινόμενοτης Αυτοεκπληρούμενης προφητείας που αναπτύσσουν οι μαθητές σταπλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων. Σκοπός της ενότητας είναι να συνει-δητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τους μηχανισμούς που συντελούν στην κα-τηγοριοποίηση των μαθητών, καθώς και τα αποτελέσματά της. Επίσης, να
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κατανοήσουν τους παράγοντες που οδηγούν στην αυτοπαρακίνηση καιστην αυτονομία τους μαθητές, οι οποίοι και με απουσία καθοδήγησης μπο-ρούν να διαχειριστούν τη συμπεριφορά και τη γνώση τους.

Έρευνα 1η
ΜεθοδολογίαΣτην πειραματική έρευνα πεδίου έλαβαν μέρος δύο ομάδες εκπαιδευ-τικών: η ομάδα σεμιναρίου και η ομάδα ελέγχου. Στην πρώτη ομάδα έγινανβιωματικά σεμινάρια σύμφωνα με το Μοντέλο Επικοινωνιακής Ανάπτυξης,ενώ στη δεύτερη δεν έγινε καμία παρέμβαση.Για την ανίχνευση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών και τηναξιολόγηση της παρέμβασης καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο που εμπεριεί-χε 136 προτάσεις κλειστής πολλαπλής επιλογής δύο τύπων: Στον πρώτοτύπο προτάσεων οι ερωτώμενοι απαντούν βάσει μιας κλίμακας εφτά δια-βαθμίσεων, 87 δηλώσεις ΣΥΜΦΩΝΩ- ΔΙΑΦΩΝΩ και 41 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, καιστο δεύτερο τύπο 8 διπλής επιλογής ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΑνεξάρτητη μεταβλητή του ερωτηματολογίου ήταν ο ενδοϋποκειμενι-κός παράγοντας (αλλαγή μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης μετά τηνπαρέμβαση που έγινε με τα βιωματικά σεμινάρια) της πειραματικής καιτης ομάδας ελέγχου. Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η στάση των εκπαιδευ-τικών έναντι στις προτάσεις του ερωτηματολογίου.Το ερωτηματολόγιο και το περιεχόμενο των βιωματικών σεμιναρίωνελέγχθηκαν από 10 εκπαιδευτικούς πριν να διαμενηθούν. Το αρχικό ερω-τηματολόγιο δόθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2006- 7 σε μι-κρό αριθμό (25) δασκάλων, αναλύθηκε, διορθώθηκε και αφαιρέθηκαν οιερωτήσεις που δεν παρουσίασαν ικανοποιητική διαφοροποιητική ισχύ.Η τελική έρευνα έγινε στις Κυκλάδες (στα νησιά Σύρο, Τήνο και Άν-δρο), προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των εκπαι-δευτικών. Προτιμήθηκαν οι Κυκλάδες, επειδή η προκαταρτική έρευνα έδει-ξε ότι στην Αθήνα δεν συγκεντρωνόταν ο απαιτούμενος αριθμός. Η Αθήναείναι μάλλον κορεσμένη από σεμινάρια πολλών ωρών, ενώ στα νησιά πη-γαίνουν κυρίως νέοι εκπαιδευτικοί που έχουν διαθέσιμο χρόνο.Η διάρκεια της έρευνας ήταν 5 μήνες: 15/01/ 2008- 15/06/ 2008. Το
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ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε στις δύο ομάδες στην αρχή (μετά το τέλοςτου 1ου τριμήνου, την 15 Ιανουαρίου) και στο τέλος του σχολικού έτους(15 Ιουνίου). Τα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν μαζί με τις βαθμολογί-ες όλων των μαθητών μετά από μία βδομάδα. Οι καθηγητές έδωσαν και τηγραπτή βαθμολογία του τρίτου τριμήνου.Όμως, δεν αναφέρθηκε ότι θα δοθεί το ίδιο ερωτηματολόγιο και στιςδύο ομάδες, ούτε ότι θα δώσουν και οι δύο ομάδες τις βαθμολογίες τωνμαθητών τους ανώνυμα. Επιπλέον, δεν ήξερε η ομάδα σεμιναρίου ότι υ-πήρχε και η ομάδα ελέγχου, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενοHawthorne (Cohen & Manion,. 1994: 240).Τα δείγμα της έρευνας ήταν 46 εκπαιδευτικοί Π/θμιας (Ε' και Στ' τά-ξης) και Δ/θμιας Εκ. (Γυμνασίου). Προτιμήθηκαν αυτές οι τάξεις του δημο-τικού γιατί υπάρχει αριθμητική βαθμολογία ως συγκρίσιμο στοιχείο με τοΓυμνάσιο. Οι δυο ομάδες ήταν ισάριθμες, από 23 εκπαιδευτικούς η κάθε ο-μάδα, από τους οποίους 11 εκπαιδευτικοί ήταν Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-σης και 12, ΔευτεροβάθμιαςΗ παρέμβαση στην Ομάδα Σεμιναρίου έγινε με 8 τρίωρα σεμινάρια. Ηδιάρκεια σεμιναρίων ήταν 4 μήνες, από τα μέσα Ιανουαρίου ως μέσα Μαΐ-ου, και η διεξαγωγή του σεμιναρίου στο ίδιο νησί γινόταν κάθε 15 μέρες. Ηδιεξαγωγή του ίδιου σεμιναρίου γινόταν κυκλικά: Σύρος- Τήνος- Άνδρος, ε-ντός μιας βδομάδας. Η προσέγγιση των σεμιναρίων ήταν μια τυπική διαδι-κασία που ακολουθείται στα βιωματικά σεμινάρια. Εκτός από τη θεωρίαπου τους δινόταν, γινόταν και βιωματικά με παιχνίδια ρόλων, μελέτες πε-ρίπτωσης, ερωτηματολόγια, βιντεοκασέτες και μαγνητοφωνημένο υλικό.
Στατιστική ανάλυσηΚατά τη στατιστική ανάλυση έγινε σύγκριση των ερωτηματολογίωντων δύο ομάδων πριν και μετά τα σεμινάρια, για να δούμε πώς βλέπουντον εαυτό τους οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Σεμιναρίου μετά το σεμινάριο,και αν οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Ελέγχου, που δεν πέρασαν το σεμινά-ριο είχαν την ίδια εικόνα με πριν.Επίσης, αναλύθηκε στατιστικά η βαθμολογία όλων (1235) των μαθη-τών των εκπαιδευτικών και των δύο ομάδων (575 της Ο. Σ. και 660 τηςΟ.Ε.). Δεν αρκεστήκαμε στη διαβεβαίωση των ερωτώμενων στα ερωτημα-τολόγια και θέλαμε αναλύοντας τις βαθμολογίες των μαθητών τους να
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διαπιστώσουμε τι αντίκτυπο θα είχε στην τάξη η παρέμβαση αυτή (Moon,2004:51).Για τη στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκεη εξής διαδικασία: Ανάλυση Διακύμανσης με ένα παράγοντα εντός των υ-ποκειμένων (πριν – μετά την παρέμβαση των σεμιναρίων) και ένα παρά-γοντα μεταξύ των υποκειμένων της Ομάδας Σεμιναρίων και της Ομάδας Ε-λέγχου. Η ανάλυση εκτελέστηκε 136 φορές, μια φορά για κάθε μια από τις136 ερωτήσεις. Για την παραπέρα διερεύνηση των μεταβολών εκτελέστη-κε σε κάθε ερώτηση ο έλεγχος Wilcoxon signed rank για σημαντικότητατης μεταβολής τόσο της ομάδας ελέγχου, όσο και της ομάδας σεμιναρίου.Στο σχήμα 1 και πίνακα 1 φαίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές απο-κλίσεις πριν και μετά το σεμινάριο για το συνολικό βαθμό του ερωτηματο-λογίου. Για τις ερωτήσεις δημιουργήθηκε ένας συνολικός βαθμός, υψηλήτιμή του οποίου σημαίνει θετική στάση, αφού αντιστράφηκαν οι τιμές στιςαπαντήσεις ορισμένων ερωτήσεων. Το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Διακύ-μανσης έδωσε σημαντική αλληλεπίδραση, που οφείλεται στη βελτίωσητου συνολικού βαθμού της πειραματικής ομάδας και ελαφρά ελάττωσητου βαθμού της ομάδας ελέγχου. Άλλο εύρημα είναι ότι οι δύο ομάδες ξεκι-νούν με διαφορετικό μέσο όρο στις δηλώσεις του ερωτηματολογίου, γεγο-νός που ίσως δείχνει το διαφορετικό τους υπόβαθρο και δικαιολογεί το εν-διαφέρον τους (Day, 1999) να συμμετάσχουν οικειοθελώς χωρίς ηθική ήυλική αμοιβή στα σεμινάρια.Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι το ποσοστότων βελτιωμένων προτάσεων προς την αναμενόμενη κατεύθυνση ήταν60% στην Ομάδα Σεμιναρίου έναντι 45% της Ομάδας Ελέγχου. Δηλαδήστις ερωτήσεις η Ο.Σ. αυτοπαρουσιάζεται ως πιο βελτιωμένη κατά 15% έ-ναντι της Ο.Ε., κάτι που μπορούμε να το αποδώσουμε και στο φαινόμενοHawthorne. Η βελτίωση της Ο.Σ. ήταν σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας,συμβουλευτικής, διαχείρισης συγκρούσεων και κατηγοριοποίησης, βάσειτων αντιλαμβανομένων χαρακτηριστικών του μαθητή και του επαγγελμα-τικού ρόλου σε καλούς, μέτριους και χαμηλόβαθμους.Και ενώ οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο ερωτη-ματολόγιο, δέχονται ότι επηρεάζονται στην άσκηση του ρόλου τους απότις κατηγοριοποιήσεις που κάνουν και ως εκ τούτου έχουν διαφορετικήσυμπεριφορά σύμφωνα με αυτές, δεν δέχονται ότι αυτές «μεταφράζονται»σε προσδοκίες προς τους μαθητές, και μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας,
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«κινητοποιούν» τους μαθητές να συμπεριφερθούν διαφορετικά.Για τη στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας ακολουθήθηκε η εξήςδιαδικασία:1. Δημιουργήθηκε ένας βαθμός για κάθε εκπαιδευτικό που αντιπρο-σωπεύει τη μέση επίδοση των μέσων επιδόσεων των τμημάτων στα οποίαδίδαξε για τα μαθήματα  που είχε αναλάβει. (Ο μέσος του τμήματος υπολο-γίζεται από τους βαθμούς των μαθητών).Οι βαθμοί της δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης διαιρέθηκαν με το 2, για να προκύψει η ίδια κλίμακα σ’ όλουςτου βαθμούς.2. Υπολογίστηκε για κάθε μαθητή ο μέσος όρος σε όσα μαθήματα έ-χουμε (δηλ όσα διδάσκουν και μας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας)και για κάθε χρονική στιγμή (Α, Β, Γ τρίμηνο). Έτσι, για κάθε μαθητή έχου-με 3 μέσους βαθμούς. Στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν οι μαθητές ανά-λογα με το μέσο βαθμό τους στο Α τρίμηνο, με όρια: 0-6 (χαμηλός),  6-8,5(μέτριος),  >8,5 (υψηλός). Αυτή η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στις ανα-λύσεις ως «επίπεδο μαθητή».Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι καθηγητέςδεν επηρεάστηκαν από το σεμινάριο. Οι εκπαιδευτικοί  της ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης  βαθμολόγησαν με σημαντικά υψηλότερους βαθμούς απότους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοίτης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ομάδας Σεμιναρίου βαθμολόγησαναυστηρότερα τους χαμηλόβαθμους μαθητές στο Γ τρίμηνο. Στα σχήματα 2και 3 παρουσιάζεται συγκριτικά για την ομάδα σεμιναρίου και την ομάδαελέγχου η πορεία τους από το πρώτο τρίμηνο (πριν την παρέμβαση) ως το
τρίτο τρίμηνο (μετά την παρέμβαση) της μέσης επίδοσης των μαθητών κα-τά βαθμίδα εκπαίδευσης.Τα ευρήματα μάς προβλημάτισαν. Για την καλύτερη επεξεργασία τηςβαθμολογίας αναζητήθηκαν οι μέσες τιμές επίδοσης του πρώτου τριμήνου  κατά επίπεδο μαθητή και ομάδα πειράματος ανά βαθμίδα εκπαίδευσης καιΑνάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (Σχήμα 4 και 5). Οι επιδόσεις Ατριμήνου των μαθητών στους οποίους διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί της ο-μάδας ελέγχου δεν διαφέρουν από τους βαθμούς των μαθητών που διδά-σκονται και βαθμολογούνται από τους εκπαιδευτικούς της πειραματικήςομάδας. Η αλληλεπίδραση βαθμολογικού επιπέδου μαθητή και ομάδαςπειράματος δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε καμία βαθμίδα. Οι πα-ραπάνω διαπιστώσεις συνηγορούν για την ύπαρξη αρχικής ισοδυναμίας ο-
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μάδας σεμιναρίου και ομάδας ελέγχου.Ακολούθως, αναζητήθηκαν οι μέσες τιμές επίδοσης του τρίτου τριμή-
νου κατά επίπεδο μαθητή και ομάδα πειράματος ανά βαθμίδα εκπαίδευσηςκαι η Ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (Σχήμα 6 και 7). Οι δυο α-ναλύσεις διακύμανσης έδειξαν ότι: η επίδραση του πειράματος είναι σημα-ντική μόνο για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα,η διαφορά στο Σχήμα 2 οφείλεται στη βαθμολογία των χαμηλόβαθμωνμαθητών από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Στη συνέχεια ανευρέθηκαν οι μέσες τιμές επίδοσης τρίτου τριμήνουκατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ομάδα πειράματος και η Ανάλυση διακύ-μανσης με δύο παράγοντες (Σχήμα 8). Σημαντική είναι η διαφορά μεταξύτων ομάδων του πειράματος. Η ομάδα έλεγχου έχει σημαντικά μεγαλύτερητιμή μετά το πείραμα σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Σημαντική βρέθηκεεπίσης, η διαφορά μεταξύ βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί τηςΠρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βαθμολογούν με σημαντικά υψηλότερουςβαθμούς από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δενβρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ πειραματικής ομάδας και βαθ-μίδας εκπαίδευσηςΕκτός του ερωτηματολογίου και της βαθμολογίας, έγινε και αξιολόγη-ση του σεμιναρίου από τους εκπαιδευτικούς που το παρακολούθησαν μεένα μικρό ερωτηματολόγιο, όπως γίνεται συνήθως στο τέλος στα σεμινά-ρια αυτού του τύπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεώ-ρησαν όλα τα θέματα ενδιαφέροντα, αλληλένδετα και απαραίτητα για τοεπάγγελμά τους. Όμως, δεν αναφέρθηκε κάποιο θετικό ή αρνητικό σχόλιογια την ενότητα της κατηγοριοποίησης των μαθητών σε αντιστοιχία μετον εκπαιδευτικό ρόλο.

Έρευνα 2η
Αξιολογώντας όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα μείναμε έκπληκτοι, κα-θότι ανατράπηκαν οι δικές μας άρρητες θεωρίες. Δεδομένου του αυστηρούσχεδιασμού τα αποδεχτήκαμε και αποφασίσαμε, προκειμένου να διερευ-νήσουμε το φαινόμενο, να κάνουμε και ποιοτική έρευνα αναλύοντας τιςσυνεντεύξεις άλλων 18 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πουσχολίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Το δείγμα ήταν: 7 απλοί δάσκα-
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λοι δράσης χωρίς άλλα προσόντα, 7 αυξημένων προσόντων, σχολικοί σύμ-βουλοι, και 4 συνδικαλιστές, δάσκαλοι δράσηςΣτις συνεντεύξεις τους οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι έχουν ανά-γκη σεμιναρίων Παιδαγωγικής και Επικοινωνίας. Θεώρησαν τον τρόποδιεξαγωγής των σεμιναρίων και το περιεχόμενό τους απαραίτητα για τουςεκπαιδευτικούς. Διχάζονται όμως στη χρήση της βαθμολογίας ως κριτήριοτης παρέμβασης. Οι μισοί ισχυρίζονται ότι:α. η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων θα είχε ως αποτέλεσματη βελτίωση συμπεριφοράς και επίδοσης, και οι άλλοι μισοί ότι:β. η ωφέλεια του σεμιναρίου δεν θα φαινόταν στη βαθμολογία. (Καιτότε αναρωτιόμαστε γιατί να γίνονται, ποιο σκοπό έχουν;)Έδειξαν τάσεις γνωστικής ασυμφωνίας με το άκουσμα των αποτελε-σμάτων και προσπάθησαν να εκλογικεύσουν την αντίδρασή τους, όπου α-κούστηκαν ακραίες θέσεις, προκειμένου να αποδομήσουν τις πληροφορίεςπου άκουσαν. Δέχθηκαν ότι οι δάσκαλοι κατηγοριοποιούν βάσει των χα-ρακτηριστικών του μαθητή και αυτό διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους.Αρνήθηκαν όμως ότι κατηγοριοποιούν βάσει του επαγγελματικού τους ρό-λου. Πιστεύουν ότι οι καθηγητές κατηγοριοποιούν τους μαθητές σε κα-λούς, μέτριους και χαμηλόβαθμους λόγω άγνοιας του παιδαγωγικού τουςρόλου, ελλιπούς κατάρτισης και απρόσωπων σχέσεων (επειδή κάθε διδα-κτική ώρα διδάσκουν σε άλλο τμήμα, οπότε δεν προλαβαίνουν να δη-μιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές τους).Διαπιστώθηκε από τις συνεντεύξεις ότι υπάρχει ασάφεια ως προς τοπεριεχόμενο του ρόλου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-σης, γεγονός που τους επιφέρει σύγχυση κατά την εκπλήρωση των καθη-κόντων τους. Δεν γνωρίζουν αν ο αξιοκρατικός είναι καλός ή κακός επαγ-γελματίας. Επιπλέον, ο ρόλος του δασκάλου (και η συμπεριφορά του) έχειγια αυτούς δύο πόλους. Άλλοι νομίζουν ότι είναι γονεϊκός και  άλλοι αξιο-λογητής. Ο ρόλος του καθηγητή είναι, κατ’ αυτούς, ξεκάθαρος, βαθμολογείαυστηρά τις γνώσεις του μαθητή και είναι στην ουσία αξιολογητής. Στοδημοτικό υπάρχει άγνοια του χειρισμού της βαθμολογίας, ως εκ τούτου,άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθεί, άλλοι να υπάρχει αντικειμενι-κότητα στη βαθμολογία βάσει αυστηρών κριτηρίων και άλλοι να υπάρχειπεριγραφική αξιολόγηση των επιτευγμάτων και δυνατοτήτων των μαθη-τών.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 23ΣυμπεράσματαΗ ασάφεια του ρόλου των δασκάλων, η κοινωνική ταυτότητα και ητέταρτη ενότητα του σεμιναρίου τούς έφερε σε σύγχυση, πίεση και ψυχο-λογική αναδραστικότητα. Όσο σημαντικότερο για την κοινωνική ταυτότη-τα του υποκειμένου είναι το διακύβευμα της προτεινόμενης ή απειλούμε-νης συμπεριφοράς, τόσο εντονότερη θα είναι η παραγόμενη κοινωνιο -ψυχολογική αναδραστικότητα και η τάση ανάκτησης της χαμένης ελευθε-ρίας. Όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχουν τα υποκείμενα στις ικανότητέςτους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους, τόσο μεγαλύτερηθα είναι η ψυχολογική αναδραστικότητα που θα αισθανθούν από την α-πόπειρα περιορισμού της ελευθερίας τους και, φυσικά, τόσο μεγαλύτερηθα είναι και η άρνησή τους να υποκύψουν στις πιέσεις (Παπαστάμου,2006:379.Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αμυντική αυτοεκτί-μηση, όταν αισθάνονται ότι βάλλονται σε ζητήματα που είναι γι’ αυτούςταμπού, όπως η παιδαγωγική και επαγγελματική τους επάρκεια (Ζάχος,2007). Έρευνα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον κοινω-νικό τους ρόλο (Παπάς, 2004:286) δείχνει ότι «οι εκπαιδευτικοί βλέπουντο δάσκαλο με παιδαγωγικά και όχι επιστημονικά κριτήρια, σε ποσοστό88,9% ή 96,8%». Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι άλλος είναι ο ρόλος τους, καιενώ τους ειπώθηκε ότι «μεροληπτούν», «απέδειξαν» ότι φταίνε οι άλλοι!Η βαθμολογία είναι η ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων της μά-θησης του μαθητή και είναι υποκειμενική (Τριλιανός, 2004:134). Η κατάρ-γηση βαθμολογίας θα επέφερε κατάργηση της κατηγοριοποίησης των μα-θητών σε «καλούς», μέτριους» και «κακούς»; Είναι ουτοπικό να το πιστεύ-ουμε καθότι το ελληνικό εξεταστικό σύστημα βασίζεται στην κατηγοριο-ποίηση, και η ανταγωνιστικότητα είναι ίδιον της κουλτούρας του εκπαι-δευτικού μας συστήματοςΕπίσης, ισχύει το κίνητρο της επιβεβαίωσης των Άρρητων θεωριών: ηγνώση συμπερασμάτων αντίθετων προς τις αρχικές ιδέες δεν μας οδηγείσε μεγαλύτερη μετριοπάθεια (Postic, 1998: 227). Οι άρρητες θεωρίες ε-παγγελματικής απόδοσης μπορούν να αλλάξουν, όμως απαιτείται διαφο-ρετική εκπαιδευτική πολιτική.Μιλώντας πιο εκλαϊκευμένα, ένα από τα συμπεράσματα της έρευναςείναι ότι για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύτε-
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ρα να μην κάνεις σεμινάρια (ενώ στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθ-μιας εκπαίδευσης, είναι απλώς αδιάφορα), αν δεν ελεγχθούν προηγουμέ-νως παρεμβαλλόμενοι παράγοντες που, από ό,τι φάνηκε, μπορούν ακόμανα ανατρέψουν και τις καλύτερες προθέσεις.
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Μέση επίδοση διαχρονικά μαθητών κατά ομάδα πειράματοςΣχήμα 2: Δημοτικό (1:Α, 2:Β, 3:Γ τρίμηνο)
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