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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη σχέση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης με τη 

Διαθεματικότητα, καθώς επίσης και με το βαθμό προαγωγής της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης 

με ‘όχημα’ τη Διαθεματικότητα στο Νέο σχολείο. Αυτή η διερεύνηση βασίζεται σε κριτήρια και αρχές 
όπως αυτά καθορίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), 

καθώς επίσης και στη σχετική βιβλιογραφία για την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση. Για το σκοπό 

αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε 541 μαθητές ηλικίας 11-13 ετών, έτσι ώστε να 

προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, στο Νέο σχολείο γίνονται προσπάθειες 

προαγωγής της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, όπου όμως απαιτείται μεγαλύτερη 

προσπάθεια για την οικοδόμηση σωστών ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και 

για την ανάπτυξη ειλικρινούς διαλόγου, με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων μερών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική και Συναισθηματική μάθηση, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), Διαθεματικότητα. 
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1. Εισαγωγή 

Οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες της εποχής 

μας έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη ρευστότητα, η οποία επιτείνεται από τη 

ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό ο άλλοτε 

αδιαμφισβήτητος ρόλος του σχολείου, ως βασικού κοινωνικού θεσμού, στο θέμα της 

παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, φαίνεται να υπόκειται σε κάποια 

αποδυνάμωση, για το λόγο ότι οι συνθήκες διαμόρφωσης των γνωστικών δεδομένων 

είναι πολύτροπες και πολυποίκιλες. Επιπλέον, η σημερινή πραγματικότητα 

διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών για το κάθε 

άτομο, κυρίως όσον αφορά στην αναζήτηση, απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση 

της νέας γνώσης (Αλαχιώτης, 2002).  

Στο νέο αυτό περιβάλλον που διαμορφώνεται, θεωρείται αναγκαία η 

υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις 

πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες. Εκπαιδευτικοί και γονείς επιθυμούν για τα 

παιδιά τους ασφαλή, υποστηρικτικά σχολεία, όπου χρησιμοποιούνται κατάλληλοι 

μέθοδοι ώστε να ενισχύεται και να προάγεται η ακαδημαϊκή, κοινωνική και 

συναισθηματική τους ανάπτυξη.   

Για το λόγο αυτό, το Νέο σχολείο καλείται να συμβάλλει πρωτίστως στη 

διαμόρφωση προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη και 

να δώσει βαρύτητα στην ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και 

νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών. Επιδιώκεται, δηλαδή, η 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του μαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός μέσα από 

τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη νοητικών, 

συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με την έννοια 

αυτή ο μαθητής καθίσταται ικανός να αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα και 

επιπλέον να διαμορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης 

σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον.  

Όλα τα προαναφερθέντα οδήγησαν στην συνειδητοποίηση ότι το Ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα έπρεπε να προσαρμοστεί, να υιοθετήσει και να βρει 

εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις που θα ικανοποιούσαν τις νέες απαιτήσεις. Το 

Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) (Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης, 1375/18-10-2001) και τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα 
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Σπουδών (Α.Π.Σ) αποτελούν τον καρπό της προσπάθειας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου να καλύψει αυτές τις ανάγκες.  

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. βασίζεται σε τρείς άξονες, οι οποίοι είναι ο 

εγγραματισμός, η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα. Σκοπός του νέου 

προγράμματος σπουδών είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν 

τα απαραίτητα προσόντα για τη μελλοντική τους κοινωνική και επαγγελματική ζωή. 

Οι μαθητές αναμένεται να αποκτήσουν όχι μόνο γενική μόρφωση αλλά επίσης να 

αναπτυχθούν γνωστικά και συναισθηματικά και να μάθουν να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε 

πραγματικές, προβλεπόμενες ή μη καταστάσεις (Mathison & Freeman, 1997). 

Αναδεικνύονται δεξιότητες, στάσεις και αξίες που θεωρούνται ουσιώδεις και 

αφορούν εκτός των άλλων τη δημιουργικότητα, την αναγνώριση και το σεβασμό του 

άλλου και του διαφορετικού, τη διαπαιδαγώγηση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την 

καλλιέργεια στη συνεργασία, στο ανοικτό πνεύμα, στη συνέπεια λόγων και έργων 

(Αλαχιώτης, 2002, σ.13˙ Ματσαγγούρας, 2002˙ Π.Ι., 2003). Επιπλέον, για την 

επίτευξη αρμονικής κοινωνικής ένταξης και συμβίωσης, είναι απαραίτητο κάθε 

μαθητής να μάθει να συμβιώνει με τους άλλους, σεβόμενος τον πολιτισμό και τη 

γλώσσα τους. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να διατηρεί την εθνική και πολιτισμική του 

ταυτότητα μέσα από την ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και 

θρησκευτικής αγωγής (Αλαχιώτης, 2002).   

Συνεπώς, αναδύθηκε έντονα η σημασία της προαγωγής της κοινωνικο-

συναισθηματικής μάθησης στο Νέο σχολείο, της ολόπλευρης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας του μαθητή και της επιτυχούς κοινωνικής ένταξής του, αφενός μέσα 

από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη 

νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  

Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση αποτελεί μία από τις πλέον 

πρόσφατες εξελίξεις. Με απαρχή τη δεκαετία του 1990, όταν εκδόθηκε το βιβλίο του 

Goleman (1995), οι ερευνητές από διάφορες σχετικές μεταξύ τους επιστήμες άρχισαν 

να αναζητούν κοινούς γνώμονες για την ανάπτυξη ενός πλαισίου υποστήριξης της 

θετικής κοινωνικής, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών και 

εφήβων στο σχολικό περιβάλλον. 

Έτσι, στη διεθνή βιβλιογραφία (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, 

Haynes, Kessler, Schwab-Stone & Shriver, 1997˙ Merrell & Gueldner, 2010), ως 

κοινωνική και συναισθηματική μάθηση αναφέρεται η διαδικασία ανάπτυξης και 
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καλλιέργειας θεμελιωδών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά. 

Αποτελεί μια διαδικασία, μέσω της οποίας τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν και 

να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τους 

άλλους, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους 

κώδικες ηθικής και με υπευθυνότητα, να αναπτύσσουν θετικές σχέσεις και να 

αποφεύγουν αρνητικές συμπεριφορές (Zins, Bloodworth, Weissberg & Walberg, 

2004). 

Προς αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια πολύχρονων προσπαθειών να 

περιγραφούν με ακρίβεια όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την 

κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, αναπτύχθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Salovey & Mayer, 1990˙ Cohen, 1999˙ Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins, 

Fredericks & Resnik 2003˙ Zins, κ.ά., 2004˙ Merrell & Gueldner, 2010) πλαίσια, τα 

οποία αναγνωρίζουν πέντε βασικές διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν τις στάσεις και 

δεξιότητες που προαναφέρθηκαν. Αυτές οι διαστάσεις συμπίπτουν με αυτά που ο 

Goleman (1995) έχει εκφράσει ως τις πέντε βασικές πλευρές του ‘συναισθηματικού 

εγγραματισμού’: αυτό-συναίσθηση, ικανότητα διαχείρισης συναισθημάτων, αυτό-

παρακίνηση, ικανότητες συναισθηματικής υποστήριξης και κοινωνικές δεξιότητες. 

Στη συνέχεια, αυτές οι διαστάσεις εμπλουτίστηκαν και αναλύθηκαν περαιτέρω από 

μια άλλη ομάδα ερευνητών (Zins, Weissberg, Wang & Walberg, 2004), 

προσθέτοντας και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ικανότητα λήψης υπεύθυνων 

αποφάσεων, αυτό-διαχείριση και διαχείριση σχέσεων. 

Εν κατακλείδι, η κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση ονομάζεται συχνά ‘το 

κομμάτι που λείπει’ (Elias & Arnold, 2006, σ.6), επειδή αντιπροσωπεύει ένα μέρος 

της εκπαίδευσης που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με ένα συγκεκριμένο σύνολο 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σημαντικών για την επιτυχία στο σχολείο, την 

οικογένεια, την κοινωνία, τον εργασιακό βίο και στη ζωή γενικότερα. Καθώς τα 

εθνικά και παγκόσμια δρώμενα συνεχίζουν να διδάσκουν, διαφαίνεται ο κίνδυνος για 

όλους εμάς όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με γνώση αλλά χωρίς κοινωνικές και 

συναισθηματικές ικανότητες και μια ισχυρή ηθική πυξίδα. Για αυτό το λόγο, ο 

συνδυασμός ακαδημαϊκής και κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης αποτελεί 

εχέγγυο αποτελεσματικής εκπαίδευσης για τον κόσμο που βιώνουμε σήμερα. 
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2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί ο βαθμός 

κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, όπως 

αυτή προάγεται στο Νέο Σχολείο και μέσα από το επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών, 

καθώς και να προσδιοριστούν εκείνοι οι παράγοντες που την καθορίζουν σημαντικά.  

 

3. Το υλικό της έρευνας 

Το υλικό της έρευνας αποτελείται από μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, 

καθώς και της Α΄ Γυμνασίου, εννέα Σχολείων του Νομού Αττικής, δύο του Νομού 

Ρεθύμνου και ενός του Νομού Φθιώτιδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημόσια 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας από 

το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2011. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 

πεντακόσιοι σαράντα ένας (541) μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου 

(ποσοστό συμμετοχής 90,2%).  

Πραγματοποιήθηκε σταδιακή, στρωματοποιημένη δειγματοληψία με 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με κατάλογο που είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αρχικά προσδιορίστηκαν τρεις 

υποπεριοχές λήψης δείγματος, για υψηλό, μέσο και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο αντίστοιχα. Στη συνέχεια, με τυχαίο τρόπο (βάσει των κωδικών του κάθε 

σχολείου όπως αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο) επιλέχθηκαν εννέα Σχολεία 

του Νομού Αττικής, δύο του Νομού Ρεθύμνου και ένα του Νομού Φθιώτιδας (σύνολο 

12). Στη συνέχεια, αποστάλθηκαν ενημερωτικές επιστολές προς τους 

διευθυντές/ντριες των επιλεγμένων σχολείων, σχετικά με το σκοπό και τις απαιτήσεις 

της έρευνας. Μόνο όσοι μαθητές το επιθυμούσαν συμμετείχαν στην έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε εντός των σχολικών αιθουσών και κατά τη διάρκεια του 

ωρολογίου προγράμματος των μαθητών. Σημειώνεται πως πριν από τη διεξαγωγή της 

έρευνας, το ερωτηματολόγιο δόθηκε πιλοτικά σε 20 μαθητές, ώστε να ελεγχθεί η 

ευληπτότητα και σαφήνεια των ερωτήσεων. Τα στοιχεία των ερωτηματολογίων 

αποθηκεύτηκαν ανά άτομο σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε 

περιγραφική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ με τη βοήθεια 

παραμετρικών (Student t-test, ANOVA) ελέγχθηκε η πιθανή ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ των κλιμάκων του ερωτηματολογίου (π.χ. Αυτοσυναίσθηση) και των 

ατομικών/δημογραφικών μεταβλητών του δείγματος (φύλο, ηλικία, σχολείο, επίπεδο 

εκπαίδευσης γονέων κτλ.). Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 5% 
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(p≤0,05) κι όλες οι στατιστικές δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό 

πρόγραμμα IBM SPSS v. 19 για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 

4. Ερωτηματολόγιο της έρευνας  

Για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκε ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου δημιουργήθηκαν βάσει κριτηρίων που 

συνιστούν τους πέντε άξονες, οι οποίοι προτάθηκαν και εκφράστηκαν από τον 

Goleman (1995) ως οι πέντε βασικές πλευρές του ‘συναισθηματικού εγγραματισμού’: 

Αυτοσυναίσθηση, Ικανότητα διαχείρισης συναισθημάτων, Αυτοπαρακίνηση, 

Ικανότητα συναισθηματικής υποστήριξης και Κοινωνικές δεξιότητες. Ωστόσο, 

στόχος της παρούσας έρευνας δεν είναι να μελετηθεί μόνο ο βαθμός προαγωγής της 

κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης στο Νέο Σχολείο, αλλά και ο βαθμός σύνδεσης 

και συσχέτισής της με τη Διαθεματικότητα. Προς αυτό το σκοπό προστέθηκε άλλος 

ένας άξονας, αυτός της Διαθεματικότητας, βάσει των αρχών που διατυπώνονται στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.  

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος άξονας της Αυτοσυναίσθησης αναφέρεται στην 

ικανότητα του μαθητή να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα συναισθήματα, τα 

προτερήματα και ελαττώματά του, καθώς και τις ανάγκες και αξίες του, να 

διακατέχεται από την αίσθηση αυτοπραγμάτωσης, να επιτυγχάνει την αξιολόγηση και 

τον αναστοχασμό για διάφορες εναλλακτικές λύσεις και να αναπτύσσει την αίσθηση 

προσωπικής και ηθικής υπευθυνότητας, καθώς κι ένα αίσθημα πνευματικότητας και 

θρησκευτικότητας (Salovey & Mayer, 1990˙ Cohen, 1999˙ Zins κ.ά., 2004˙ Merrell & 

Gueldner, 2010). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διερεύνησης του άξονα της Αυτο-

συναίσθησης είναι η εξής ερώτηση: «Όταν είσαι αναστατωμένος/η, είσαι σε θέση να 

γνωρίζεις ακριβώς το λόγο για αυτή την αναστάτωση;»  

Ο δεύτερος άξονας της Ικανότητας διαχείρισης συναισθημάτων 

επικεντρώνεται στη δυνατότητα του μαθητή όχι μόνο να αναγνωρίζει τα 

συναισθήματά του αλλά και να τα διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λύνει 

τυχόν προβλήματα, να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του και να προσαρμόζεται ανάλογα 

(Payton, Wardlaw, Graczyk, Bloodworth, Tompsett, & Weissberg, 2000˙ Greenberg 

κ.ά., 2003). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διερεύνησης του άξονα της Ικανότητας 

διαχείρισης συναισθημάτων είναι η εξής ερώτηση: «Προσπαθείς να μην τσακώνεσαι 

με τους συμμαθητές σου. Όταν, όμως, τσακωθείς, τότε εκνευρίζεσαι;»  



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574  7 

Ο τρίτος άξονας της Αυτοπαρακίνησης αναφέρεται στην εσωτερική επιθυμία 

του μαθητή για επιτυχία του έργου του, που αποτελεί αποτέλεσμα της αντίληψης της 

ικανότητας και του ελέγχου, που έχει αναπτύξει ο μαθητής (Τριλιανός, 2002). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διερεύνησης του άξονα της Αυτοπαρακίνησης είναι 

η εξής ερώτηση: «Σου αρέσει να είσαι ο/η καλύτερος/η μαθητής/τρια στην τάξη;»  

Ακολούθως, ο τέταρτος άξονας αναφέρεται στις Ικανότητες συναισθηματικής 

υποστήριξης που θα πρέπει να διαθέτει ο μαθητής, ανταποκρινόμενος έτσι στις 

συναισθηματικές ανάγκες όχι μόνο του εαυτού του αλλά και των γύρω του, 

συμπάσχοντας με αυτούς και στηρίζοντάς τους ικανοποιητικά. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της διερεύνησης του άξονα των Ικανοτήτων συναισθηματικής 

υποστήριξης είναι η εξής ερώτηση: «Όταν οι φίλοι σου έρχονται σε σένα για να τους 

παρηγορήσεις ή να τους δώσεις συμβουλές, μπορείς εύκολα να βρεις τρόπους για να 

τους βοηθήσεις;»  

Στη συνέχεια, ο πέμπτος άξονας των Κοινωνικών δεξιοτήτων αναφέρεται στη 

δεξιότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους, 

περιλαμβάνοντας την ικανότητα του μαθητή να αντιλαμβάνεται τη θέση/άποψη του 

άλλου και να είναι σε θέση να την κατανοήσει (δηλ. η ικανότητα να υποστηρίξει μια 

διαφορετική συναισθηματική θέση), την εκτίμηση της ανθρώπινης διαφορετικότητας-

όπως αυτή εκφράζεται-και τον υγιή και ανάλογο σεβασμό των άλλων (Goleman, 

1995). Επίσης, αναφέρεται στην απόκτηση συμπεριφοριστικών κοινωνικών 

δεξιοτήτων, που θα του δίνει τη δυνατότητα να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων σε 

συνεργασία με τους άλλους και με αποτελεσματικό τρόπο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της διερεύνησης του άξονα των Κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η εξής 

ερώτηση: «Θεωρείς ότι η εργασία σε ομάδες στο σχολείο έχει θετικά αποτελέσματα;» 

Τέλος, ο έκτος άξονας διέπεται από τις αρχές που διατυπώνονται στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Βάσει αυτών, το Νέο Σχολείο θα πρέπει να προάγει την κοινωνική και 

συναισθηματική μάθηση των παιδιών, διαμορφώνοντας άτομα με κριτική σκέψη, 

νοητικά και ηθικά αυτόνομα. 

 

4.1. Έλεγχος εγκυρότητας (validity) και αξιοπιστίας (reliability) των μετρήσεων 

της μελέτης και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

Η εσωτερική συνέπεια (internal consistency) του ερωτηματολογίου της 

μελέτης αξιολογήθηκε με τον υπολογισμό του συντελεστή άλφα (Cronbach & 

Shavelson’s coefficient alpha, 2004), ο οποίος είναι η μέση τιμή όλων των δυνατών 
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κατά Guttman συντελεστών ημίκλαστου. Στην παρούσα μελέτη, για το 

ερωτηματολόγιο των μαθητών ο συντελεστής άλφα βρέθηκε 0,73 (73%), που 

κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός (>0,70).  

 

5. Αποτελέσματα 

5.1. Περιγραφική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων  

Σύμφωνα με τα ευρήματα του πίνακα 1 (βλ. Πίνακα 1), οι μαθητές είχαν 

γενικά μέτρια επίπεδα κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης, αφού οι μέσοι όροι 

κυμάνθηκαν συνολικά από 2,6 έως 3,2. Οι μαθητές είχαν μεγαλύτερους βαθμούς 

όσον αφορά στους άξονες «Συναισθηματική υποστήριξη», «Αυτοπαρακίνηση» και 

«Κοινωνικές Δεξιότητες» (μέσος όρος 3,2), ενώ χαμηλότερους στους άξονες 

«Διαθεματικότητα» και «Διαχείριση συναισθημάτων» (μέσοι όροι 2,7 και 2,6 

αντίστοιχα). Κατά την κατά φύλο ανάλυση, τα αγόρια υπερτερούσαν μόνο στον 

άξονα «Αυτοσυναίσθηση» (t-test, p<0,030), ενώ τα κορίτσια υπερείχαν στους 

υπόλοιπους άξονες (t-test, p<0,0001-0,013). 

 Επιπλέον, οι μαθητές των σχολείων περιοχών υψηλού επιπέδου ή με πατέρα 

απόφοιτο Ανώτατης/Ανώτερης Σχολής είχαν υψηλότερη βαθμολογία στον άξονα 

«Αυτοσυναίσθηση» (ANOVA, p<0,0001 και p<0,009, αντίστοιχα). Επίσης, η μέση 

τιμή της «Αυτοσυναίσθησης» αυξανόταν όσο ανέβαινε το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο των σχολείων καθώς και το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα (ANOVA, 

p<0,0001 και p<0,009, αντίστοιχα).  Αντίθετα, η μέση βαθμολογία των σχετιζόμενων 

με τη διαθεματικότητα ικανοτήτων των μαθητών μειωνόταν όσο ανέβαινε το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των σχολείων καθώς και το εκπαιδευτικό επίπεδο της 

μητέρας (ANOVA, p<0,0001 και p<0,018, αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 1.  Μέσες τιμές των κοινωνικο-συναισθηματικών καθώς και των σχετιζόμενων με τη 

διαθεματικότητα ικανοτήτων Ελλήνων μαθητών 11-13 ετών, σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικές 

παραμέτρους.  

Παράγοντας κινδύνου 

N Αυτοσυναί

σθηση 

Διαχείριση 

συναισθημάτ

ων 

Συναισθηματικ

ή υποστήριξη 

Κοινωνικέ

ς 

Δεξιότητες 

Διαθεματικό

τητα 

Φύλο       
Αγόρι 271 3* 2.6* 3.1* 3.1* 2.7* 

Κορίτσι 270 2.9* 2.7* 3.3* 3.3* 2.8* 

Τάξη       
5η Δημοτικού 222 3 2.6 3.2 3.2* 2.9* 
6tη Δημοτικού 190 2.9 2.6 3.2 3.2* 2.7* 
1ηt Γυμνασίου 129 3.1 2.6 3.2 3.1* 2.5* 

Περιοχή Σχολείου       
Αττική (Αθήνα 

συμπεριλαμβανομένης) 
311 3 2.6 3.2* 3.2 2.7 
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Υπόλοιπη Ελλάδα 230 3 2.6 3.1* 3.2 2.8 

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

Σχολείου  
      

Χαμηλό 135 3* 2.6 3.1* 3.2* 2.8* 

Μεσαίο 329 2.9* 2.7 3.3* 3.2* 2.8* 
Υψηλό 77 3.2* 2.6 3.2* 3* 2.4* 

Εκαπιδευτικό επίπεδο πατέρα       
≤ 6 έτη 179 2.9* 2.6 3.2 3.2 2.8* 
6-12 έτη 261 3* 2.7 3.2 3.2 2.6* 
>12έτη 101 3.1* 2.7 3.2 3.2 2.7* 

Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας       

≤ 6 έτη 99 2.9 2.6 3.2 3.2 2.8* 
6-12 έτη 205 3 2.7 3.2 3.2 2.7* 
>12 έτη 109 3.1 2.6 3.2 3.2 2.6* 
Οικοκυρικά 128 3 2.6 3.2 3.2 2.9* 

Μέσες τιμές και Σταθερές 

αποκλίσεις 
541 3 (0.5) 2.6 (0.4) 3.2 (0.4) 3.2 (0.4) 2.7 (0.6) 

*Στατιστικά σημαντικά διαφορές 

 

 

6. Συζήτηση 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι μαθητές παρουσίασαν μέτρια επίπεδα 

αποτελεσμάτων και στους έξι άξονες του ερωτηματολογίου με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά στους άξονες «Συναισθηματική υποστήριξη», «Αυτοπαρακίνηση» και 

«Κοινωνικές δεξιότητες», ενώ στους άξονες «Διαθεματικότητα» και «Διαχείριση 

συναισθημάτων» εμφάνισαν τα χαμηλότερα ποσοστά (βλ. Γράφημα 1).  

 

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν το μέτριο έως χαμηλό βαθμό 

προαγωγής της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης στο Νέο σχολείο, όπου οι 

μαθητές αναπτύσσουν σε μέτριο βαθμό την προσωπικότητά τους, την επιθυμία για 
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καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τους 

συμμαθητές τους, την ικανότητα να στηρίζουν αλλά και να αναζητούν 

συναισθηματική στήριξη, την ικανότητα αναγνώρισης διαφόρων συναισθημάτων και 

στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους με επιτυχία, την τάση να αναζητούν 

εσωτερική και εξωτερική παρακίνηση και κοινωνική υποστήριξη προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος και την καλλιέργεια του 

σεβασμού μεταξύ τους, και κυρίως του σεβασμού και της αποδοχής όσων έχουν 

αδυναμίες και ιδιαιτερότητες. 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων, 

φαίνεται ότι τα κορίτσια εκτιμούν ή αισθάνονται ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 

σε ικανοποιητικό βαθμό τα συναισθήματα και τα δικά τους και των συμμαθητών 

τους, αλλά και να τα διαχειρίζονται αναλόγως των καταστάσεων. Το γεγονός αυτό 

πιθανόν να οφείλεται στα γενικότερα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν 

τις συγκεκριμένες ηλικίες των μαθητών, όταν ξεκινούν να υπάρχουν σαφείς 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Παρόμοια είναι τα ευρήματα και άλλων μελετών 

(Nicholls & Gardner, 1999˙ Hargreaves & Galton, 2002˙ Beaudoin, 2008). 

  Επιπλέον, ίσως λόγω διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και ψυχοσύνθεσης από τα 

αγόρια, τα κορίτσια βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση όσον αφορά τη 

συναισθηματική στήριξη που μπορούν να προσφέρουν στους συμμαθητές/τριές τους, 

μπορούν να αφουγκράζονται ευκολότερα την ανάγκη τους για συμπαράσταση και να 

ανταποκρίνονται πιο άμεσα και αποτελεσματικά σε συναισθηματικές εξάρσεις. Τα 

ευρήματα αυτά υποστηρίζονται και από σχετικές έρευνες που αναφέρονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία (Salovey, Mayer, Caruso & Lopes, 2003˙ Mayer, Salovey, 

Caruso, & Sitarenios, 2003˙ Fawcett & Garton, 2005˙ Merrell & Gueldner, 2010).  

Επίσης, τα κορίτσια πιστεύουν ότι τα νέα βιβλία και οι νέοι μέθοδοι 

διδασκαλίας που βασίζονται στις αρχές της Διαθεματικότητας, όπως αυτές 

εκφράζονται μέσα από το Δ.Ε.Π.ΠΣ., ευνοούν αρκετά την προαγωγή της κοινωνικο-

συναισθηματικής μάθησης στο σχολείο και προωθούν έννοιες, όπως αυτές της 

συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, της αντιμετώπισης του μαθητή ως όλον, της 

αποδοχής της διαφορετικότητας στην τάξη και γενικά, της προώθησης της ψυχικής, 

ηθικής, πολιτιστικής, νοητικής και σωματικής ανάπτυξης των μαθητών (Αλαχιώτης, 

2002˙ Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002˙ Ματσαγγούρας, 2003). 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τον άξονα της «Διαθεματικότητας» είναι και η 

σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, τόσο για να προωθηθούν οι αρχές της 
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Διαθεματικότητας, όσο και για να δημιουργηθεί ένα θετικό και υποστηρικτικό 

σχολικό κλίμα. Ανάλογα, τα κορίτσια θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια 

ότι η θετική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή είναι μια σημαντική συνιστώσα του 

θετικού σχολικού περιβάλλοντος. Βασικό στοιχείο της σχέσης δασκάλου-μαθητή 

αλλά και της σχέσης μεταξύ των μαθητών είναι η υποστήριξη. Όπως έχουν δείξει 

συναφείς έρευνες, η αντιληπτή κοινωνική υποστήριξη από το δάσκαλο και τους 

συμμαθητές συνδέεται θετικά με το κίνητρο και τη σχολική προσαρμογή των παιδιών 

10-13 ετών (Wentzel, 1994˙ Vedder, Boekaerts & Seegers, 2005). Κατά παρόμοιο 

τρόπο, η αντιληπτή σχολική και κοινωνική-προσωπική υποστήριξη από το δάσκαλο 

προβλέπει θετικά το ενδιαφέρον των μαθητών ΣΤ΄ δημοτικού για το σχολείο και την 

τάξη, καθώς και την επιδίωξη στόχων κοινωνικής υπευθυνότητας (Wentzel, 1998). 

Επιπλέον, σε μελέτες των Harter (1996), Ireson και Hallan, (2005) έχουν βρεθεί 

αρκετά υψηλές θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην υποστήριξη από τους συμμαθητές 

και τον δάσκαλο και στην αυτοεκτίμηση των μαθητών ΣΤ΄ δημοτικού, Α΄ και Β΄ 

γυμνασίου. 

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα υποστηρίζουν, ως ένα ποσοστό, με 

σαφήνεια ότι το αίσθημα της συνεργασίας, κρίσιμο χαρακτηριστικό στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στην εξέλιξη των μαθητών, εκλαμβάνεται διαφορετικά 

από τα αγόρια και τα κορίτσια, στοιχείο το οποίο είναι σκόπιμο να γνωρίζει ο 

δάσκαλος στο πλαίσιο του έργου του, όπως αναφέρεται άλλωστε και σε σχετικές 

έρευνες (Johnson & Johnson, 1999˙ Garton & Pratt, 2001˙ Fawcett & Garton, 2005). 

Μελετώντας τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, φαίνεται ότι 

δεν παρατηρούνται αξιόλογες διαφορές μεταξύ τους στην πλειοψηφία των αξόνων, με 

εξαίρεση αυτών της «Αυτοπαρακίνησης», των «Κοινωνικών δεξιοτήτων» και της 

«Διαθεματικότητας». Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, οι 

μαθητές του Δημοτικού σχολείου εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στους 

προαναφερθέντες άξονες σε σχέση με τους μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου, 

γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στο ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στις δύο 

βαθμίδες είναι διαφορετική. Στο Γυμνάσιο είναι περισσότερο «ανταγωνιστική» 

συγκριτικά με αυτή του Δημοτικού, με συνέπεια να διαφοροποιεί τις σχέσεις μεταξύ 

των μαθητών, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει η ίδια «στενή» σχέση μεταξύ του 

δασκάλου/καθηγητή με το μαθητή στο Γυμνάσιο, όπως στο Δημοτικό. Τα 

συγκεκριμένα ευρήματα είναι σύστοιχα με ευρήματα της πρόσφατης διεθνούς 
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βιβλιογραφίας (Samaha & DeLisi, 2000˙ Underwood, Underwood & Wood, 2000˙ 

Druyan, 2001). 

Περαιτέρω, όσον αφορά στον τόπο προέλευσης των μαθητών του δείγματος 

της παρούσας έρευνας, παρατηρήθηκαν σχεδόν παρόμοιες τιμές σε όλους τους 

άξονες, με εξαίρεση αυτών της «Διαθεματικότητας», της «Διαχείρισης 

συναισθημάτων», της «Αυτοσυναίσθησης» και της «Αυτοπαρακίνησης», όπου 

παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορετικές τιμές. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που 

προέρχονται από σχολεία της περιφέρειας εμφάνισαν υψηλότερες τιμές στον άξονα 

της «Διαθεματικότητας», εύρημα που πιθανόν να εξηγείται από το γεγονός ότι σε 

περιοχές εκτός Αττικής είθισται να διορίζονται εκπαιδευτικοί μικρότεροι σε ηλικία 

από τους αντίστοιχους συναδέλφους τους στην Αττική. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί να είναι πιθανόν πιο ενημερωμένοι για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γενικότερα 

για τις νεώτερες μεθόδους διδασκαλίας και διαχείρισης του μαθητή στην τάξη 

συγκριτικά με παλαιότερους συναδέλφους, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε άλλες 

μεθόδους και με μεγαλύτερη αντίσταση στην αλλαγή (Nunan, 1987˙ Mitchell, 1988˙ 

Lawrence, 1990˙ Lamb, 1995).   

Επιπλέον, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υποστήριξη που 

λαμβάνει ο μαθητής από το δάσκαλό του και στα μαθήματά του, αλλά και σε 

προσωπικά ζητήματά του, είναι μεγαλύτερη σε σχολεία αγροτικών περιοχών, όπου οι 

μαθητές πιθανόν να είναι λιγότεροι, αλλά και η ευρύτερη δομή της κοινωνίας 

επιτρέπει την καλλιέργεια περισσότερο αποδοτικών, φιλικών και προσωπικών 

σχέσεων μεταξύ του μαθητή και του δασκάλου. Επίσης, στις αγροτικές περιοχές 

υπάρχει, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, και μεγαλύτερη εκπαιδευτική υποστήριξη 

μεταξύ των μαθητών, στοιχείο το οποίο πιθανόν να είναι αποτέλεσμα της ευρύτερης 

κοινωνικής δομής όπου δραστηριοποιούνται οι μαθητές, έναντι των μαθητών αστικών 

και ημιαστικών περιοχών. Επιπροσθέτως, στα σχολεία των αγροτικών περιοχών 

υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, αλλά και 

εξωτερική παρακίνηση ή/και κοινωνική υποστήριξη, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η 

όλη δομή της αγροτικής περιοχής επιτρέπει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 

των μαθητών, αλλά και του δασκάλου με τους μαθητές. Το συγκεκριμένο γεγονός 

είναι πιθανόν, ως ένα βαθμό, αποτέλεσμα της προσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται 

μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, λόγω συχνά του μικρού αριθμού μαθητών σε 

ένα σχολείο που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή. 
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Ωστόσο, αναφερόμενοι στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της περιοχής 

προέλευσης των σχολείων των μαθητών του δείγματος υπό διερεύνηση, 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις σε σχέση με ερευνητικά 

αποτελέσματα άλλων μελετών, όπως αυτά απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Lester & Miller, 1990˙ Goleman, 1995˙ Lempers & Clark, 1998˙ Singh & Sinha, 

2002). Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, οι μαθητές που προέρχονται 

από σχολεία περιοχών υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου εμφάνισαν τις 

χαμηλότερες τιμές σχεδόν στους περισσότερους άξονες του ερωτηματολογίου σε 

σύγκριση με τους μαθητές από σχολεία χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, 

γεγονός αντιφατικό με τα ευρήματα των προαναφερθέντων διεθνών ερευνών, όπου 

τονίζεται ότι η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται 

επιτυχώς τα συναισθήματά τους, να διαμορφώνουν σχέσεις φιλίας, να αναπτύσσουν 

ικανότητες αλληλεπίδρασης με ομάδες, να υιοθετούν μηχανισμούς για επίλυση 

συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά και η ικανότητα 

κατανόησης του εαυτού τους και της συμπεριφοράς τους αναπτύσσονται και 

εξελίσσονται σε οικογενειακά περιβάλλοντα υψηλού κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου, με υποστηρικτικούς αλλά και συναισθηματικά ώριμους γονείς. 

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας και σχολιασμού του συγκεκριμένου ευρήματος, 

φαίνεται ότι οι γονείς των μαθητών του δείγματός μας πιθανώς, στην προσπάθειά 

τους να  διατηρηθεί το υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο που προσφέρουν στα 

παιδιά τους, απορροφήθηκαν ιδιαίτερα από αυτή την προσπάθεια, ώστε ενδεχομένως 

να παραμέλησαν την παροχή πιο σημαντικών στοιχείων για την ανατροφή των 

παιδιών τους, με αποτέλεσμα αυτά με τη σειρά τους να στερούνται της πλήρους 

συναισθηματικής τους ανάπτυξης.  

Σε συνέχεια των παραπάνω αντιφατικών ευρημάτων, έρχεται να προστεθούν 

και τα αποτελέσματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό/επαγγελματικό επίπεδο των 

γονέων των μαθητών του δείγματος της παρούσας μελέτης. Έτσι, υψηλότεροι μέσοι 

όροι εμφανίστηκαν μόνο σε δύο άξονες του ερωτηματολογίου («Αυτοσυναίσθηση» 

και «Διαχείριση συναισθημάτων») αναφορικά με τα παιδιά εκείνα των οποίων οι 

γονείς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με σχετικές έρευνες 

(Fraser & Walberg, 1991˙ Pianta, 1999˙ Ξωχέλλης 2005˙ Ματσαγγούρας & 

Βούλγαρης, 2006).  
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7. Συμπεράσματα 

Έχοντας ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη, ελπίδα όλων είναι να έχει τονιστεί η 

αξία της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, αλλά και η αναγκαιότητα 

προαγωγής της στο Νέο Σχολείο από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό με κύριο 

όχημα τη Διαθεματικότητα και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. 

Ωστόσο, καμία έρευνα δεν θεωρείται επιτυχής, εάν τα αποτελέσματά της δεν 

αποτελέσουν εφαλτήριο εποικοδομητικής κριτικής, αναστοχασμού, ανάπτυξης, 

προτάσεων και λήψης αποφάσεων (Clarke, 1989). Επομένως, η παρούσα μελέτη 

οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα και προτάσεις, που ελπίζεται να αποτελέσουν την 

απαρχή μεταγενέστερων ερευνών και μελετών, αλλά και προβληματισμού όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την σπουδαιότητα της προαγωγής της 

κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένων ατόμων. 

Έτσι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχολικό κλίμα κοινωνικά και 

συναισθηματικά ευαίσθητο, πρέπει να διεξάγονται σχεδιασμένες και συγκροτημένες 

κοινωνικές δραστηριότητες που φέρνουν κοντά τους μαθητές, καθώς και ομαδικές 

συνεργατικές μαθησιακές εμπειρίες μέσα στην τάξη (Johnson & Johnson, 1999). 

Επιπλέον, πρέπει να καλλιεργείται μεταξύ των μαθητών σεβασμός, και κυρίως 

σεβασμός και αποδοχή όσων έχουν αδυναμίες και ιδιαιτερότητες. Σημαντική θέση, 

τέλος, στη λίστα των πιθανών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος 

πρέπει να κατέχουν η χρήση αναλυτικών προγραμμάτων πρόληψης βίας και λύσης 

διαφωνιών, η μεσολάβηση συνομηλίκων, η πρόληψη ενεργειών bulling (Peterson & 

Skiba, 2001), η προώθηση θεμελιωδών ηθικών αξιών στα παιδιά (Marshall, 2004) 

καθώς επίσης και η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για προσωπικό και 

μαθητές (Harris & Lowery, 2002). 

Επιπροσθέτως, στο θετικό σχολικό κλίμα μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα η 

παροχή από το σχολείο οργανωμένης υποστήριξης προς τα παιδιά και τις οικογένειες, 

ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής. Από τα 

ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι είναι αναγκαία η επικοινωνία και η συνεργασία 

σχολείου και οικογένειας (Tomlinson, 1991˙ Comer, Haynes, Joyner, & Ben-Arie, 

1996˙ Epstein, 2001). 

Αυτοί είναι και οι λόγοι που καθιστούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

ως σημαντικό παράγοντα εξελίξεων και αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν την ανάγκη επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπου θα 

βομβαρδίζονται με θεωρητικές αναλύσεις της νέας προσέγγισης, αλλά «ενός 
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συνεχούς προγράμματος, με το οποίο οι εκπαιδευτικοί θα δεσμεύονται για εφαρμογή 

στην τάξη, που θα ακολουθείται από αναστοχασμό και κριτική θεώρηση των 

πραγμάτων» (Brindley & Hood, 1990, σ.245).   

Εν κατακλείδι, επειδή είναι πολλές οι ακαδημαϊκές μαθησιακές εμπειρίες που 

εντείνουν την ανάγκη των παιδιών για την απόκτηση κοινωνικής και 

συναισθηματικής επάρκειας, έτσι ώστε να είναι επιτυχημένα στο σχολείο και τη ζωή 

γενικότερα, και επειδή οι αυξημένες ακαδημαϊκές προκλήσεις απαιτούν από τα παιδιά 

να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να επιδεικνύουν μεγαλύτερα ποσοστά 

αυτοελέγχου, γίνεται φανερό ότι όλα αυτά ενισχύονται μέσα σε ένα θετικό και 

προωθητικό σχολικό κλίμα, για το οποίο  θα πρέπει να πασχίσουμε όλοι, εάν θέλουμε 

να φέρουμε στην κοινωνία ολοκληρωμένες προσωπικότητες με στέρεες ηθικές αρχές 

και ισχυρή αυτοαντίληψη. 

 

 

 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574  16 

 Ελληνικές Βιβλιογραφικές παραπομπές 

 Αλαχιώτης, Σ. Ν. (2002). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η 

Διαθεματικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν 

την ποιότητα της Εκπαίδευσης.  Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. (2002). Η διαθεματικότητα στα Αναλυτικά Προγράμματα: 

Παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική. Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Νο 7, 52-65. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2002). Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και 

ενιαιοποίηση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: Τρόπος οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Νο 7, 19-36. Αθήνα: 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.   

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003).  Η Διαθεματικότητα στη σχολική ζωή. Αθήνα: 

Γρηγόρης.  

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003).  Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική 

αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας.. Αθήνα: Γρηγόρης.  

Ματσαγγούρας, Η. Γ., & Βούλγαρης, Σ. (2006). Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής 

τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Στο A. Tριλιανός (Ed.), Προς τιμή του 

Καθηγητή Θ. Εξαρχάκου, (σ.σ. 315-343). Αθήνα: Εθνικό& Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Ξωχέλλης, Π. (2005). Σχολική παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Προσπελάστηκε Δεκέμβριος 15, 2010, από www.pi-

schools.gr. 

Τριλιανός, Θ. (2002). Η παρώθηση του μαθητή για μάθηση. Επιστημονικές θεωρήσεις 

και τεχνικές παρώθησης του μαθητή κατά τη διδακτική διαδικασία. Αθήνα: 

Αυτοέκδοση. 

 

 

Ξενόγλωσσες Βιβλιογραφικές παραπομπές 

 

Beaudoin, N. (2008). A school for each student. Personalisation in a climate of high 

expectations. New York: Eye on Education. 

Brindley, G. & Hood, S. (1990). Curriculum innovation in adult ESL. In Brindley, G. 

(Ed.), The second language curriculum in action. Sydney, Australia: 

NCELTR. 

Clarke, D. (1989). Materials adaptation: Why leave it all to the teacher?. ELT Journal, 

43/2, 34-57. 

Cohen, J. (1999). Educating minds and hearts. Social emotional learning and the 

passage into adolescence. New York: Teachers College Press. 

Comer, J. P., Haynes, N. M., Joyner, E.T. & Ben-Arie, M. (1996). Rallying the whole 

village: The Comer process for reforming education. New York: Teachers 

College Press. 

Cronbach, L. J., & Shavelson, R. J. (2004). My Current thoughts on coefficient alpha 

and successor procedures. Educational and Psychological Measurement 64, 

no. 3 (June 1): 391-418. doi:10.1177/0013164404266386. 

 

Druyan, S. (2001). A comparison of four types of cognitive conflict and their effect 

on cognitive development. International Journal of Behavioural Development, 

3, 226-236. 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574  17 

Elias, M.J., & Arnold, H. (2006). The educator’s guide to emotional intelligence and 

academic achievement. Social and emotional learning in the classroom. 

California: Corwin Press. 

Elias, M.J., Zins, J.E., Weissberg, R.P., Frey, K.S., Greenberg, M.T., Haynes, N.M., 

Kessler, R., Schwab-Stone, M.E., & Shriver, T.P. (1997). Promoting social 

and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, V.A.: 

Association for Supervision and Curriculum Development.  

Epstein, J. (2001). School, family and community partnerships. Preparing educators 

and improving schools. Colorado: Westview Press. 

Fawcett, L. M. & Gatron, A. F. (2005). The effect of peer collaboration on children’s 

problem solving. British Journal of Education Psychology, 75(2), 157-169. 

Fraser, B. F. & Walberg, H. J. (1991). Educational Environments: Evaluation, 

antecedents and consequences. London: Pergamon. 

Garton, A. E. & Pratt, C. (2001). Peer assistance in children’s problem solving. 

British Journal of Developmental Psychology, 19, 307-318.  

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books. 

Greenberg, M.T., Weissberg, R.P., O’Brien, M.U., Zins, J.E., Fredericks, L., Resnik, 

H., & Elias, M.J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth 

development through coordinated social, emotional and academic learning. 

American Psychologist, 58, 466-74. 

Hargreaves, L. & Galton, M. (2002). Transfer from the primary classroom. London: 

Routledge. 

Harris, S. L. & Lowery, S. (2002). A view from the classroom. Educational 

Leadership, 59(8), 64-65. 

Harter, S. (1996). Teacher and classmate influence on scholastic motivation, self-

esteem and level of voice in adolescents. In J. Juvonen & K. Wentzel (Eds.), 

Social motivation: Understanding children’s school adjustment (pp. 11-42). 

New York: Cambridge University Press. 

Ireson, J. & Hallam, S. (2005). Pupils’ liking for school: Ability grouping, self –

concept and perceptions of teaching. British Journal of Educational 

Psychology, 75(2), 296-311.    

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Learning together and alone: Cooperative, 

competitive and individualistic learning. Boston: Allyn and Bacon. 

Lamb, M. (1995). The consequences of INSET. ELT Journal, 49/1, 72-80. 

Lawrence, L. (1990). Language in education: An evaluation of the teaching of 

structure in Zambian grade 8 classes. Unpublished PhD theses. Lusaka: 

University of Zambia. 

Lempers, J. D., & Clark, D. (1998). Family economic stress, maternal and paternal 

support and adolescent distress. Journal of Adolescence, 13 (3), 217-229. 

Lester, D. & Miller, C. (1990). Depression and suicidal preoccupation in teenagers. 

Personality and Individual Differences, 11 (4), 421-422. 

Marshall, M. L. (2004). Examining school climate: Defining factors and educational 

influences. Προσπελάστηκε Ιούνιο, 2011 στο 

http://education.gsu.edu./schoolsafety.  

Mathison, S. & Freeman, M. (1997). The Logic of Interdisciplinary Studies. ERIC 

Document, ED 418434. 

Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D., & Sitarenios, G. (2003). Measuring emotional 

intelligence with the MSCEIT V2.0. Emotion, 3, 97-105. 

Merrell, K.W., & Gueldner, P.A. (2010). Social and emotional learning in the 

classroom. New York: The Guilford Press.  

http://education.gsu.edu./schoolsafety


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574  18 

Mitchell, R. (1988). Communicative language teaching in practice. London: CILT. 

Nickolls, G. & Gardner, J. (1999). Pupils in transition: Moving between key stages.  

London: Routledge. 

Nunan, D. (1987). Communicative language teaching: Making it work. ELT Journal, 

41/2, 136-145. 

Payton, J.W., Wardlaw, D.M., Graczyk, P.A., Bloodworth, M.R., Tompsett, C.J., & 

Weissberg, R.P. (2000). Social and emotional learning: A framework for 

promoting mental health and reducing risk behaviour in children and youth. 

Journal of School Health, 70(5), 179-185. 

Peterson, S. L. & Skiba, R. (2001). Creating school climates that prevent school 

violence. The Clearing House, 74(3), 155-163. 

Pianta, R.L. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. 

Washington, DC: American Psychological Association.  

Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition 

and Personality, 9, 185-211.  

Salovey, P., Mayer, J.D., Caruso, D., & Lopes, P.N. (2003). Measuring emotional 

intelligence as a set of abilities with the Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test (MSCEIT). In S.J. Lopez & C.R. Snyder (Eds.), Positive 

psychology assessment (p.p.251-265). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Samaha, N. V. & DeLisi, R. (2000). Peer collaboration on a nonverbal reasoning task 

by urban minority systems. Journal of Experimental Education, 69(1), 5-14. 

Singh, A. K. & Sinha, M. K. (2002). Personality characteristics of socially advantaged 

and socially disadvantaged children. Indian Journal of Psychometry & 

Education, 21(2), 81-86. 

Tomlinson, S. (1991). Teachers and parents: Home-school partnerships. London: 

Institute for Public Policy Research. 

Underwood, J., Underwood, G. & Wood, D. (2000). When does gender matter? 

Interactions during computer-based problem solving. Learning and 

Instruction, 10(5), 447-462. 

Vedder, P., Boekaerts, M. & Seegers, G. (2005). Perceived social support and well-

being in school: The role of students’ ethnicity. Journal of Social Psychology, 

120, 77-82.   

Wentzel, K. R. (1994). Relations of social goal pursuit to social acceptance, 

classroom behaviour and perceived social support. Journal of Educational 

Psychology, 86, 173-182. 

Wentzel, K. R. (1998). Social relationships and motivation in middle school: The role 

of parents, teachers and peers. Journal of Educational Psychology, 90, 202-

209. 

Zins, J.E., Bloodworth, M.R., Weissberg, R.P., Walberg, H.J. (2004). The scientific 

base linking social and emotional learning to school success. In J.E. Zins, R.P. 

Weissberg, M.C. Wang, & H.J. Walberg (Eds.), Building academic success on 

social and emotional learning: What does the research say? New York: 

Teachers College Press. 

Zins, J.E., Weissberg, R.P., Wang, M.C., & Walberg, H.J. (2004). Building academic 

success on social and emotional learning: What does the research say? New 

York: Teachers College Press. 

 


