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1. Εισαγωγή 

 

Η αυτοεκτίμηση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του 

χαρακτήρα ενός  μαθητή. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει συμπεριφορές που 

κρίνονται άδικα και χωρίς σκέψη από τους εκπαιδευτικούς και δεν αποδίδονται σε 

ψυχολογικά φαινόμενα. Σκοπός του σύγχρονου ελληνικού σχολείου είναι η εξάλειψη 

των διαφορών που χωρίζουν τους μαθητές και την δημιουργία ενός ευνοϊκού για 

όλους τους μαθητές σχολικού κλίματος. Η μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον είναι 

δύσκολη για όλους τους μαθητές, πόσο μάλλον για εκείνους που το περιβάλλον αυτό 

τους ωθεί στην μη εκτίμηση του εαυτού τους και τις συμπεριφορές άμυνας. Στην 

εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τα βαθύτερα αίτια των συμπεριφορών αυτών, τι 

κάνει τους μαθητές δηλαδή να πιστεύουν ότι δεν αξίζουν και αν τελικά μπορεί να 

γίνει κάτι για αυτό. Το πρόβλημα στο θέμα αυτό είναι ότι είναι τόσες πολλές οι 

αρνητικές συνέπειες της χαμηλής αυτοεκτίμησης στη συμπεριφορά των μαθητών που 

δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος γύρω από την επίλυση του προβλήματος. Όταν οι 

συμπεριφορές αυτές προστίθενται σε μια διαφορετική κουλτούρα, αν ο μαθητής 

αυτός είναι αλλοδαπός, τότε μάλλον η λύση είναι σχεδόν ουτοπική. Προς την 

κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μία νέα επιστήμη, η 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην κατάργηση 

των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των πολιτισμών, την αμοιβαία αποδοχή και 

αλληλεπίδρασή τους.  

Η έρευνα στην εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από συνεντεύξεις σε 

δασκάλους που σύμφωνα με την εμπειρία τους προσδιορίζουν αυτές τις αιτίες.  
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2. Αποσαφήνιση των όρων 

 

2.1. Η έννοια του εαυτού 

 

2.1.1. Η προσέγγιση του εαυτού πριν την ανάπτυξη σχετικών θεωριών στο χώρο 

της Ψυχολογίας 

 

Οι όροι αυτοαντίληψη-αυτοεκτίμηση είναι προέλευσης του εικοστού αιώνα. 

Μέχρι τον 20ό αιώνα υπήρξε σημαντική φιλοσοφική συζήτηση σχετικά με τον εαυτό.  

Οι πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να καταλάβει τον εαυτό του, 

παρουσιάζονται ακόμα και σε πρωτόγονες θρησκείες, μέσα από τις οποίες φαίνεται η 

θεώρηση του ανθρώπου, ως ενός σώματος φυσικού, το οποίο κατέχει κάποια 

εσωτερική, μη σωματική, δύναμη, η οποία διευθύνει τη ζωή του. Αυτή η δύναμη 

ονομάσθηκε «ψυχή», «φύση», «πνοή», «θέληση», «πνεύμα» (Κοσμίδου-Hardy, X, 

2008).  

Φιλοσοφικές αναζητήσεις της έννοιας του εαυτού συναντάμε στην αρχαία 

Ελλάδα. Σύμφωνα με το Σωκράτη, η ηθική βελτίωση του ανθρώπου μπορούσε να 

επιτευχθεί με την απόφαση να δουλέψουν οι ίδιοι οι άνθρωποι πάνω στον εαυτό τους. 

Αυτό είχε ως προϋπόθεση το «γνώθι σαυτόν». ( Λεονταρή, Α. 1998) 

Για τον Πλάτωνα η έννοια του εαυτού εμπεριέχεται στη θεωρία του για την 

«ψυχή», η οποία για αυτόν είναι αφενός αυτό που έχει ζωή, αυτό που κινείται μόνο 

του και κινεί και τα άλλα, και αφετέρου αυτό που αντιλαμβάνεται, συναισθάνεται και 

θέλει. Ο Πλάτων χώρισε την ψυχή σε δύο μέρη και αυτό που ενδιαφέρει το σημερινό 

μελετητή είναι η βαθιά επίδραση που άσκησε η ιδέα του δυϊσμού, της ύπαρξης 

δηλαδή ύλης και πνεύματος, όχι μόνο στο χώρο της φιλοσοφίας αλλά και της 

ψυχολογίας. ( Λεονταρή, Α. 1998) 

 Ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι η ψυχή είναι η μορφή που προκύπτει από τις 

κινήσεις και τις μεταβολές του οργανικού σώματος. Η «ψυχή», κατά τον Αριστοτέλη, 

νοείται ως ενότητα έστω κι αν έχει ποικίλες  ικανότητες , «δυνάμεις». Η ψυχική ζωή, 

κατά τον Αριστοτέλη αποτελείται από στρώματα, το καθένα από τα οποία είναι η ύλη 

για το ανώτερο.  

Για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, λοιπόν, ο εαυτός νοείται ως ψυχή, 

νους ή πνεύμα, ως κάτι διαρκές, το οποίο μπορεί να ταυτιστεί με το αιώνιο.  
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Με το Χριστιανισμό, έχουμε μια ακόμα διάκριση ανάμεσα στο σώμα και την 

ψυχή.  

 Κατά το Μεσαίωνα, καθώς η σπουδαιότητα του ατόμου ελαττώνεται, 

μειώνεται αναλογικά και το ενδιαφέρον των στοχαστών για την έννοια του εαυτού, 

ενώ την εποχή της Αναγέννησης αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για το άτομο και τον 

εαυτό.  

Το 17ο αιώνα εμφανίσθηκε στη Δυτική Ευρώπη, ένας νέος δυϊσμός του 

εαυτού ως «υποκείμενο» και «αντικείμενο». Ο 17ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια 

έμφαση στην ατομικότητα, η οποία πρόσφερε νέες ευκαιρίες σε πολλούς, αλλά 

αποτέλεσε και μια απειλή επειδή η κατάκτησή της έγινε εις βάρος του «σχετίζεσθαι». 

Ο υλισμός, ο προτεσταντισμός και ο ατομικισμός αποτελούν τη βάση πάνω στην 

οποία ο Descartes στηρίζει την κοσμοθεωρία του και από την οποία αντλεί την ιδέα 

του «σκεπτόμενου εαυτού». Η περίφημη θεμελιακή βεβαιότητα του «σκέφτομαι άρα 

υπάρχω» (cogito ergo sum) δείχνει ότι το γεγονός της ύπαρξής μας αποδεικνύεται 

από το ότι είμαστε ικανοί για σκέψη και για το λόγο αυτό υπάρχουμε ως πρόσωπα 

μόνο όταν σκεφτόμαστε. Ο εαυτός του Descartes είναι κενός από συναισθήματα, 

σχέσεις ή ανάπτυξη. Είναι ένας μοναχικός στοχαστής, ένα καθαρό υποκείμενο. 

(Λεονταρή, Α. 1998) 

 Ο Locke (αναφέρεται στην Λεονταρή, Α. 1998)υποστήριξε ότι είναι αδύνατο 

να εντοπίσουμε μια αμετάβλητη, μόνιμη οντότητα πέρα από τις εμπειρίες μας. 

Θεώρησε τη γνώση ως τον πυρήνα του εαυτού, αλλά διαφώνησε με τον πριν από 

αυτόν θεωρητικούς ως προς τη πηγή της γνώσης, υποστηρίζοντας ότι η γνώση 

προέρχεται από την εμπειρία. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Hume πιστεύει ότι η 

έννοια του εαυτού δεν έχει θέση στο χώρο της φιλοσοφίας. Απέρριψε τις ιδέες του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη για την ψυχή και θεώρησε ότι η αντίληψη του εαυτού 

στηρίζεται σε μια σειρά εμπειριών που συνδυάζονται με ποικίλους τρόπους. Ο εαυτός 

για τον Hume είναι μια ψευδαίσθηση, δηλαδή μόνο η αίσθηση της ζέστης ή του 

κρύου, του φωτός ή της σκιάς, της αγάπης ή του μίσους, του πόνου ή της ηδονής. 

(Λεονταρή, Α. 1998) 

Ο Kant (αναφερεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος)βαδίζοντας στα 

χνάρια του Hume τόνισε τη σημασία του «εμπειρικού εαυτού», προχωρώντας πιο 

πέρα από την καθαρά εμπειρική αίσθηση του εαυτού του Hume. Υποστήριξε ότι, ενώ 

υπάρχει μια πλευρά μας που διαισθάνεται την ουσία της ύπαρξης, το αποτέλεσμα 

μπορεί να είναι τόσο επηρεασμένο και παραμορφωμένο από τον τρόπο που σκέφτεται 
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ο νους, ώστε ο εαυτός, όπως τον συνειδητοποιούμε, μπορεί να μην έχει σχέση με την 

αλήθεια. Η γνώση του εαυτού μας πηγάζει από τον εξωτερικό κόσμο ως γνώση 

προερχόμενη από τις αισθήσεις μας. Αυτή ήταν και η πρώτη διάκριση του εαυτού ως 

υποκειμένου και του εαυτού ως αντικειμένου.  

Τέτοιες όμως φιλοσοφικές ή θρησκευτικές προσεγγίσεις στο θέμα, συνήθως 

δεν γίνονται αποδεκτές στο χώρο της ψυχολογίας, γιατί δεν μπορούν να ερευνηθούν , 

ή και να μετρηθούν, με τρόπο που να θεωρείται «επιστημονικός». (Κοσμίδου-Hardy, 

X, 2008).  

Πάντως, οι ιδέες των φιλοσόφων προετοίμασαν το έδαφος έτσι, ώστε, με την 

ανάπτυξη της ψυχολογίας κατά το 19ο αιώνα και την αποδοχή της ως επιστήμης της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, η έννοια του εαυτού να θεωρηθεί ψυχολογικό φαινόμενο.  

 

2.1.2. Ο εαυτός στο χώρο της Ψυχολογίας 

 

2.1.2.1. Η προσέγγιση του William James 

 

Ένας από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τη θεωρία του εαυτού από 

ψυχολογική άποψη ήταν ο William James. Ήταν ο πρώτος ψυχολόγος που ανέπτυξε 

λεπτομερώς το διαχωρισμό του εαυτού σε υποκείμενο και αντικείμενο. Ο James 

(όπως αναφέρεται στη Λεονταρή, Α. 1998)παρουσιάζει τον εαυτό με μια 

πολυδιάστατη, δυναμική μορφή και αναλύει τη διπλή του φύση, υποστηρίζοντας ότι 

αποτελείται από το «Εγώ» (I) και το «Εμένα» (Me). Το «Εγώ» είναι το υποκείμενο 

που παρατηρεί, αισθάνεται και έχει εκτελεστική λειτουργία. Το «Εμένα» είναι το 

αντικείμενο της εμπειρίας, ό, τι γίνεται γνωστό. Θεωρεί ότι το «Εγώ» (I) δε 

συμβάλλει στη γνώση της συμπεριφοράς και αφορά περισσότερο το χώρο της 

φιλοσοφίας, ενώ αντίθετα το «Εμένα» (Me) είναι καθαρά αντικείμενο της 

ψυχολογίας. (Λεονταρή, Α. 1998) 

Η περιοχή γνώσης του εαυτού, λοιπόν στην οποία δίνεται έμφαση στο χώρο 

της Ψυχολογίας, είναι ο εαυτός ως «αντικείμενο», γιατί αυτή είναι μια περιοχή που 

μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, ή και να μετρηθεί και, όπως είναι γνωστό, η 

παρατήρηση και η μέτρηση φαινομένων σχετικών με τον εαυτό, θεωρείται από 

πολλούς απαραίτητη στο χώρο της Ψυχολογίας. (Κοσμίδου-Hardy, X, 2008).  

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο διαχωρισμός αυτός, γιατί με τη 

λεπτομερή ανάλυση του William James μπορούν να κατανοηθούν ευκολότερα οι 



 10

διαφορετικές πλευρές του εαυτού, ιδιαίτερα του εαυτού ως αντικείμενο, οι οποίες 

σχετίζονται με την γενικότερη  αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του 

(αυτοαντίληψη). Ο William James λοιπόν, ακολουθώντας τη θέση του Kant, 

διαχώρισε τον εαυτό ως υποκείμενο και τον εαυτό ως αντικείμενο, όπως φαίνεται 

σχηματικά παρακάτω: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τον William James, ο εαυτός  ως «αντικείμενο» αποτελείται από 4 

τομείς:  

1. Πνευματικός εαυτός: Περιλαμβάνει σκέψεις, ιδέες, πεποιθήσεις και 

συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος του εαυτού, γιατί είναι η πηγή 

των ενδιαφερόντων, της προσοχής, των προσπαθειών, της θέλησης και της 

εκλογής. Είναι δηλαδή η σύνθεση όλων των πνευματικών, θρησκευτικών και 

ηθικών βλέψεων του ανθρώπου. Από αυτό μπορεί να ξεκινήσει μια αίσθηση 

ηθικής ή πνευματικής ανωτερότητας ή κατωτερότητας και ενοχής 

2. Υλικός εαυτός: Σχετίζεται με το ρουχισμό και τα υλικά αγαθά που τα βλέπουμε 

ως ένα μέρος του εαυτού μας. Στις σημερινές καταναλωτικές κοινωνίες, ο υλικός 

εαυτός φαίνεται πως έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την έκφραση της 

ταυτότητας, καθώς και για την αυτοπεποίθηση του ατόμου 

3. Κοινωνικός εαυτός: Αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου και στις 

επιδράσεις τους επάνω του. Ο κοινωνικός και ο υλικός εαυτός στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, γιατί το άτομο ενδιαφέρεται για την απόκτηση 

αποδοχής, κατανόησης, αγάπης και θαυμασμού από τους άλλλους, καθώς και 

επιρροής δύναμης κ. λ. π.  

Ο Εαυτός

Α. Ως υποκείμενο (εγώ). 

Είναι η δύναμη που νοιώθει, 
επεξεργάζεται, οργανώνει και 
αναδιοργανώνει την εμπειρία. Έχει 
την εποπτεία της εμπειρ΄’ιας, επειδή 
βασίζετια στην κριτική σκέψη

Β.Ως αντικείμενο (εμένα).

Είναι το περιεχόμενο της εμπειρίας. 
Αποτελείται από τις παρατηρήσεις και 
τις αντιλήψεις του ατόμου για τον εαυτό 
του. Αυτές, μέσα από την αξιολόγηση 
που κάνει το άτομο, δημιουργούν 
αισθήματα που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά και τη στάση του στη ζωή 
γενικότερα.

Κοσμίδου-Hardy,X,2008)
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4. Σωματικός εαυτός: Ο ρόλος του είναι σημαντικός για όλους μας, αλλά 

περισσότερο ακόμα  για τους εφήβους.  

Οι δύο πλευρές του εαυτού, που προαναφέρθηκαν(υποκείμενο, αντικείμενο), 

δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα, συνεργάζονται, τροφοδοτώντας η μία 

την άλλη και είναι αναπόσπαστες πλευρές του σφαιρικού εαυτού. (Κοσμίδου-Hardy, 

X, 2008).  

 

2.1.2.2. Η προσέγγιση του μπηχεβιορισμού 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, με την εμφάνιση και επικράτηση του 

μπηχεβιορισμού, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη δεκαετία, με την 

επίδραση των θεωριών των Watson, Thorndike, Hull και Skinner, εγκαταλείπεται 

κάθε συζήτηση ή αναφορά στον εαυτό και γενικά, τέτοιοι όροι και περιοχές γνώσης 

θεωρούνται πλέον «ασαφείς» ή «νεφελώδεις» και «αντιεπιστημονικοί». Ο 

μπηχεβιορισμός έδωσε μόνο έμφαση στην επιστημονική μέθοδο και κατηύθυνε την 

ψυχολογία στην μελέτη εκείνων μόνο των πλευρών της συμπεριφοράς, που 

μπορούσαν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν. Έτσι με αυτή την επικράτηση των 

μπηχεβιοριστών, παραμελήθηκε η ευρύτερη μελέτη της αυτοαντίληψης μιας και ο 

μπηχεβιορισμός, με την έμφασή του σε αξιόπιστα, στατιστικά συμπεράσματα, που 

ήταν δυνατόν να επαναληφθούν από διάφορες έρευνες και που σχετίζονταν με 

μετρήσιμα κίνητρα, αντιδράσεις και ενισχύσεις σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη 

πειραματική μέθοδο έρευνας, ήταν ελκυστικός σε αντίθεση με τις «ασάφειες» της 

ορολογίας του εαυτού και την έλλειψη εμπειρικών ενδείξεων σχετικών με τον εαυτό. 

(Κοσμίδου-Hardy, X, 2008).  

 

2.1.2.3. Η Προσέγγιση της συμβολικής αλληλεπίδρασης 

 

Η προσέγγιση της συμβολικής αλληλεπίδρασης στηρίζεται σε τρεις αρχές:   

Πρώτον, ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους με βάση τις 

έννοιες που σχηματίζουν για συγκεκριμένα στοιχεία του περιβάλλοντος,  

Δεύτερον, ότι τέτοιες έννοιες είναι προϊόν της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και 

Τρίτον, αυτές οι κοινωνικές έννοιες διαφοροποιούνται μέσα από την 

προσωπική ερμηνεία που τους δίνουν τα άτομα.  
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Για τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, εαυτός και κοινωνία είναι 

αδιαχώριστα, αφού η κοινωνία αποτελείται από το σύνολο των ατόμων. Η πλήρης 

κατανόηση του ενός απαιτεί την πλήρη κατανόηση του άλλου.  

Από τα στοιχεία του εαυτού που αναφέρει ο William James, ο Cooley (όπως 

αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος)έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον 

κοινωνικό εαυτό. Θεωρεί την κοινωνία και το άτομα ως «δίδυμα». Υποστηρίζει, ότι η 

αυτοαντίληψη επηρεάζεται από το πώς πιστεύει το άτομο, ότι το βλέπουν οι άλλοι. Ο 

κοινωνικός «καθρέπτης» αντανακλά τις κατά φαντασίαν αξιολογήσεις που κάνουν οι 

«σημαντικοί άλλοι», γονείς, εκπαιδευτικοί, φίλοι, κλπ για το άτομο και αυτές 

επιδρούν στην διαμόρφωση της αυτοαντίληψης. (Κοσμίδου-Hardy, X, 2008).  

Ο Mead (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος) θεωρεί 

το εγώ-υποκείμενο κάτι σαν το Φροϋδικό id, δηλαδή τις ενστικτώδεις και 

ανοργάνωτες τάσεις του ατόμου για συμπεριφορά. Κάθε συμπεριφορά ξεκινά ως 

«υποκείμενο» (εγώ), αλλά καταλήγει ως «αντικείμενο» (εμένα), επειδή επηρεάζεται 

από κοινωνικούς περιορισμούς. Έτσι ο εαυτός είναι μια δομή από είδη συμπεριφοράς 

που μαθαίνει το άτομο. Απόψεις σαν αυτές των Cooley  και Mead υποστηρίζουν την 

άποψη, ότι το υποκείμενο δεν είναι κατ΄ αρχήν τουλάχιστον , ενιαίο ή αυτόνομο, 

όπως υποστηρίζει η ανθρωπιστική προσέγγιση. Αντίθετα, το σημείο εκκίνησης θα 

πρέπει να είναι, ότι το άτομο, εξαιτίας των κοινωνικών περιορισμών και επιρροών, 

είναι συνήθως αποξενωμένο από τον εαυτό του και ότι ίσως χρειάζεται πολλή 

δουλειά για την απελευθέρωση και την ανάπτυξή του.  

 

2.1.2.4. Προσέγγιση Freud, Νέο-Φροϋδικών 

 

Όπως είναι γνωστό, η έμφαση στη θεωρία του Freud βρίσκεται στις 

ασυνείδητες ορμές και δυνάμεις του εαυτού. Ο Freud δεν κάνει καμία απευθείας 

αναφορά στον εαυτό. Ως κυρίαρχο όρο στο έργο του συναντάμε το «Εγώ» (Ego), το 

οποίο αντιπροσωπεύει ένα από τα τρία δομικά στοιχεία της προσωπικότητας. 

(Λεονταρή, Α. 1998) 

Το εγώ αντιπροσωπεύει ό, τι είναι λογικό και υγιές στην πνευματική ζωή σε 

αντίθεση με το παράλογο id. Η αίσθηση του εγώ αναφέρεται στην καρδιά της 

προσωπικότητας, που ελέγχει ένστικτα και ορμές που προέρχονται από το id, καθώς 

και την επιβολή ηθικών προσταγών από το υπερεγώ. Ωστόσο, αυτό το εγώ, έχει τις 

ρίζες του στις ασυνείδητες δυνάμεις, ενώ αντίθετα η αντίληψη του εγώ 
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(αυτοαντίληψη) πηγάζει από τη συνειδητή γνώση και την υποκειμενική εμπειρία. 

(Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

Κατά τον Jung (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος) το 

εγώ είναι το σύνολο των ασυνείδητων και συνειδητών πτυχών του ατόμου. Είναι το 

αρχέτυπο που αντιπροσωπεύει τον αγώνα του ανθρώπου για ενότητα των στοιχείων 

του εαυτού και για πληρότητα. Σύμφωνα με τον Jung, ο εαυτός δεν αναδύεται παρά 

μόνον, όταν αναπτυχθούν πλήρως όλα τα συστατικά της προσωπικότητας και αυτό 

συμβαίνει, όταν το άτομο είναι μεσήλιξ. Ο εαυτός αντιπροσωπεύει μια ισορροπία 

ανάμεσα στο συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο.  

Από τους νέο-Φροϋδικούς, οι Adler, Sullivan και Horney δίνουν έμφαση στις 

κοινωνικές και πολιτισμικές καταστάσεις, καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις, γιατί 

τις θεωρούν σημαντικές στην ανάπτυξη του εαυτού ως αντικειμένου. Πιστεύουν, ότι 

ο εαυτός ως αντικείμενο, δεν είναι γνήσιος. Είναι κάτι που μαθαίνεται μέσα από τις 

κοινωνικές επαφές και εμπειρίες και έτσι αναπτύσσεται μια αρνητική αυτοαντίληψη  

και διαστρεβλώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Ακόμη και ο ιδανικός εαυτός που 

επιδιώκουμε να κατακτήσουμε, δεν είναι κάτι γνήσιο και η αιτία της επιδίωξής του 

είναι η απόκτηση αγάπης από τους γύρω. Κατά τον Adler, (όπως αναφέρεται στην 

Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος) ο εαυτός  είναι ένα πολύ προσωπικό, 

υποκειμενικό σύστημα, μέσα στο οποίο ένα άτομο ερμηνεύει και δίνει νόημα στις 

εμπειρίες του. Αντίθετα με τον Freud, του οποίου η έμφαση ήταν στα ασυνείδητα 

κίνητρα, ο Adler θεωρούσε τη συνειδητότητα ως το κέντρο της προσωπικότητας. 

Θεωρούσε τον άνθρωπο, ως μία συνειδητή ύπαρξη, ικανή να οργανώνει και να 

καθοδηγεί τις πράξεις του με την πλήρη επίγνωση των συνεπειών τους. Υποστήριξε, 

ότι στόχος όλων των ανθρώπων είναι η αυτοεπιβεβαίωση. Αυτό συμβαίνει, γιατί όλοι 

μας γεννιόμαστε με μια αίσθηση κατωτερότητας και εξ αιτίας του φόβου που 

δημιουργεί αυτή η αίσθηση, αναπτύσσουμε την τάση να αναπτύσσουμε 

ανωτερότητα). Έτσι για τον Adler, ο εαυτός δημιουργείται και αναπτύσσεται μέσα 

από τα είδη συμπεριφοράς που χρησιμοποιούμε για να ξεπεράσουμε αισθήματα 

ανωτερότητας που δημιουργούνται από μια αίσθηση κατωτερότητας. Από τους 

νεοφροϋδικούς, μόνο ο Έρικσον (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α 

τόμος) μελέτησε ιδιαίτερα τον εαυτό ως αντικείμενο. Υποστηρίζει ότι οι κουλτούρες, 

μέσα από μια δοσμένη βιολογική βάση του ανθρώπου, επεξεργάζονται την ταυτότητα 

του ατόμου που αρμόζει στη δοσμένη κουλτούρα  και που το άτομο μπορεί να 

χειρισθεί. Κατ΄ αυτόν το άτομο ταυτίζεται με διάφορα πρόσωπα του περιβάλλοντός 
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του και η ταυτότητα είναι αποτέλεσμα  μιας βαθμιαίας σύνθεσης αυτών των 

ταυτίσεων. Ο σχηματισμός ταυτότητας είναι μια διαρκής πορεία προοδευτικών 

διαφοροποιήσεων που επεκτείνουν την διεύρυνση του εαυτού και βοηθούν στην 

αυτογνωσία.  

 

2.1.2.5. Προσέγγιση της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και τάση για 

Αυτοπραγμάτωση: Maslow 

 

Δύο είναι τα βασικά σημεία, τα οποία τονίζει η ανθρωπιστική προσέγγιση: 

1. Το άτομο είναι ένα οργανωμένο σύνολο, τα ιδιαίτερα στοιχεία του οποίου δεν 

μπορούμε να μελετήσουμε απομονώνοντάς τα από τα υπόλοιπα 

2. Υπάρχει ένα βασικό ένστικτο που ωθεί το άτομο προς την ενεργοποίηση των 

δυνατοτήτων του.  

Κύριος εκπρόσωπος αυτής της προσέγγισης θεωρείται ο Maslow, ο οποίος 

(όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) σημείωσε   ο ίδιος, αλλά και οι 

μαθητές του, ότι η Ψυχολογία του 20ού αιώνα διέπραξε το σφάλμα να επικεντρωθεί 

στην ασθένεια και να παραβλέψει την μελέτη των υγιών υποκειμένων. Εγκλωβίστηκε 

σε ένα κλινικό υποκατάστατο, συντηρώντας έτσι μια διαστρεβλωμένη οπτική της 

ανθρώπινης φύσης. Οι υγιείς άνθρωποι έχουν επίσης ανάγκη βοήθειας, έχουν ανάγκη 

να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις για μια ζωή με πληρότητα. Θέλουν να μάθουν το 

μυστικό να ζήσουν μια έντονη και δημιουργική ζωή.  
Σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των ψυχολογικών αναγκών του ανθρώπου 

στη θεωρία του Maslow σε βασικές ανάγκες  και ανάγκες ανάπτυξης (πόθος 

αυτοπραγμάτωσης).  
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Το βασικό, κατά την άποψή μου, σημείο αυτής της θεωρίας είναι η διάκριση 

μεταξύ δύο ειδών ψυχολογικών αναγκών. Τα ανθρώπινα όντα κατά τον Maslow, 

(όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος) αισθάνονται κατ’ αρχάς 

«βασικές ψυχολογικές ανάγκες»: την ανάγκη να ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο, την 

ανάγκη κοινωνικής αναγνώρισης και αποδοχής, την ανάγκη να αγαπηθούν, να 

εισακουσθούν, την ανάγκη για ασφάλεια. Η μη ικανοποίηση αυτών των βασικών 

αναγκών συνεπάγεται αναπόφευκτα κενό, έλλειμμα που μεταφράζεται σε νεύρωση, η 

οποία κατά τον ίδιο ψυχολόγο μπορεί να θεωρηθεί ως ελλειμματική ασθένεια. Αυτό 

το πρώτο επίπεδο των αναγκών ορίζει το πεδίο της ψυχοθεραπείας, της οποίας ο 

ρόλος έγκειται στην αποκατάσταση, στην επανόρθωση.  

Πέρα από τις βασικές όμως, ο άνθρωπος έχει ανάγκες ανώτερου επιπέδου, 

που ο Maslow (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος) ονομάζει 

«ανάγκες ανάπτυξης», οι οποίες μεταφράζονται σε πόθο για αυτοπραγμάτωση. Στα 

«κίνητρα/ανάγκες λόγω ελλείμματος», που χαρακτηρίζουν τις βασικές ανάγκες, 

αντιπαρατίθενται λοιπόν τα «κίνητρα/ανάγκες για την ανάπτυξη», για τα οποία ο 

Maslow σημειώνει, ότι υφίστανται ήδη από την παιδική ηλικία, με τη μορφή έντονης 

επιθυμίας του παιδιού να μεγαλώσει. Περιγράφει αυτή την δεύτερη πτυχή της 

προσωπικότητας, χρησιμοποιώντας εκφράσεις, που αντλεί από τη σημειολογία της 

προσωπικής άνθισης: «επιστράτευση των προσόντων του ατόμου», «χρησιμοποίηση 

όλου του δυναμικού της προσωπικής ενέργειας», «συνειδητοποίηση από το άτομο 

του τι είναι», «αναζήτηση της ενότητας και της κοινωνικής ένταξης», «υλοποίηση 

του προορισμού του», «δημιουργικότητα του ατόμου».  

Η θεωρία του Maslow επιτρέπει να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ της ψυχοθεραπείας και της Προσωπικής Ανάπτυξης. Αυτό που διακρίνει 

ουσιαστικά αυτές τις δύο προσεγγίσεις είναι, ότι η μία επιλαμβάνεται των βασικών 

αναγκών, ενώ η άλλη ασχολείται με τις ανάγκες της ανάπτυξης. Η μία στρέφεται 

στην διαδικασία της «θεραπείας», ενώ η άλλη επιδιώκει να πυροδοτήσει μια 

δυναμική «ωρίμανσης». Στην μια περίπτωση σκεφτόμαστε με όρους προσαρμογής, 

αποκατάστασης, στην άλλη βρισκόμαστε σε προοπτική εξέλιξης, δημιουργίας. 

Εκείνοι λοιπόν που ασχολούνται με την Προσωπική Ανάπτυξη επιθυμούν κάτι 

περισσότερο από μια φυσιολογική ζωή. Θέλουν μια έντονη ζωή. Η ισορροπία τους 

ενδιαφέρει λιγότερο από την ανάπτυξη. Τους ενδιαφέρει περισσότερο η ανάπτυξη 

από τις βασικές ανάγκες. Αναζητούν όχι απλά μια καλύτερη ζωή, αλλά μια 
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«παραπάνω ζωή». Διψούν για πληρότητα και επιθυμούν έντονα να καλλιεργήσουν 

την ψυχή τους. Η ζωή τους θέλουν να ξεχειλίζει από δημιουργικότητα, από έντονη 

ευτυχία. Με άλλα λόγια η προσωπική ανάπτυξη, οδηγεί το υποκείμενο στην παιδική 

του ηλικία, αλλά με διαφορετική έννοια από ότι η ψυχοθεραπεία. Η τελευταία θέλει 

να ξυπνήσει το παιδί που υποφέρει μέσα μας, για να ερμηνεύσει τα αίτια των 

σημερινών κακών, ενώ η Προσωπική Ανάπτυξη θέλει να ξαναβρεί το δυναμισμό του 

χαρούμενου, δημιουργικού παιδιού, το οποίο ανυπομονεί να μεγαλώσει, που είναι 

ανοικτό στο καινούργιο, ικανό να εκπλήσσεται. Στα βιβλία της Προσωπικής 

Ανάπτυξης, το παιδί που ενσαρκώνει την ενόρμηση για ανάπτυξη συνιστά 

πραγματικό έμβλημα. ( Κοσμίδου-Hardy, X, 2008)  

Καθώς βέβαια οι ανάγκες για Προσωπική Ανάπτυξη είναι ιεραρχικά ανώτερες 

από τις βασικές ανάγκες, αντιλαμβανόμαστε, ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πριν 

από εκείνες. Όπως γράφει ο Maslow (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 

2008 Α τόμος) «μόνο εκείνος που είναι υγιής, που έχει ικανοποιήσει σε σημαντικό 

βαθμό τις βασικές του ανάγκες, μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του να ενεργεί στη 

βάση της επιθυμίας για αυτοπραγμάτωση, δηλαδή των δευτερογενών αναγκών του».  

Επίσης τόνισε, ότι ενώ η ικανοποίηση των βασικών αναγκών, στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων προϋποθέτει την παρουσία του άλλου − οι άλλοι 

πρέπει να μας αγαπήσουν, να μας σεβαστούν, να μας εκτιμήσουν, να μας ακούσουν, 

να αναγνωρίσουν την αξία μας −, οι ανάγκες για ανάπτυξη ή δευτερογενείς ανάγκες, 

εξαρτώνται από τις δυνατότητες του ατόμου. Με άλλα λόγια το μυστικό της 

αυτοπραγμάτωσης βρίσκεται στον ίδιο μας τον εαυτό. Φθάνουμε στην πληρότητα, 

αναπτυσσόμαστε, όχι στρεφόμενοι προς το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά αφήνοντας 

να υπάρξει το βαθύ μας Εγώ, ευνοώντας την ενδογενή διαδικασία ανάπτυξής μας, 

εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητές μας. . ( Κοσμίδου-Hardy, X, 2008)  

Η έννοια της «Αυτοεπιβεβαίωσης» για τον Maslow σήμαινε να τεθούν οι 

δυνατότητες στην υπηρεσία των αξιών, σήμαινε να αγωνισθεί κάποιος να τις 

υπηρετήσει, σήμαινε αφοσίωση σε έναν σκοπό. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων γινόταν 

κατανοητή μόνο σε σχέση με υψηλούς στόχους: την καλλιτεχνική δημιουργία, την 

αναζήτηση της αλήθειας, τον θρίαμβο της δικαιοσύνης, την ευσυνείδητη άσκηση ενός 

επαγγέλματος, την αγαθοεργία, την αλληλοβοήθεια, την υπηρέτηση του κοινού 

καλού, τη συμπόνια. Η ανάπτυξη της εσωτερικής ζωής αποτελούσε πραγματικό 

εμπλουτισμό της ευαισθησίας, ένα είδος εκμάθησης θαυμασμού και ενατένισης. Έτσι 
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συνδεδεμένη με τον ιδεαλισμό, η Προσωπική Ανάπτυξη αποτελούσε πραγματική 

καλλιέργεια ψυχής. . ( Κοσμίδου-Hardy, X, 2008)  

Ο Maslow ερεύνησε ακόμα αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εμπειρία κορυφής» 

(peak experience), η οποία είναι μια πνευματική, υπερβατική εμπειρία και θεωρείται 

η πιο όμορφη εμπειρία στη ζωή του ανθρώπου. Από τέτοιες έρευνες διαπιστώθηκε, 

ότι οι άνθρωποι που έχουν φθάσει σε αυτή την κορυφή ζουν σε αρμονία με τον εαυτό 

τους και τον κόσμο, είναι αυτόνομοι και αυθόρμητοι και έχουν λιγότερη επίγνωση 

του χώρου και του χρόνου. Θεωρούσε πως τέτοιες εμπειρίες μαρτυρούν την 

ικανότητα του ανθρώπου να υπερβαίνει την προσωπική εμπειρία του παρόντος και να 

έχει εμπειρία μιας άλλης ανώτερης πραγματικότητας. Ο Maslow, ιδίως για τις 

απόψεις του για τις εμπειρίες κορυφής, θεωρήθηκε ως ο μεγαλύτερος προφήτης της 

κίνησης για την ανάπτυξη της συνειδητότητας ή της βαθύτερης γνώσης του εαυτού 

μας. (Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

 

2.1.2.6. Φαινομενολογική Προσέγγιση 

 

Μια βασική θέση της φαινομενολογίας είναι, ότι η συμπεριφορά δεν 

επηρεάζεται μόνο από τις εμπειρίες του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά και από 

τις προσωπικές έννοιες, τις οποίες προσδίδει κάθε άτομο σε αυτές τις εμπειρίες υπό 

την επίδραση του τρόπου, με τον οποίο τις αντιλαμβάνεται. Η οργάνωση προσωπικών 

εννοιών που υπάρχουν κάθε στιγμή για κάθε άτομο, είναι το αντιληπτικό ή το 

φαινομενολογικό του πεδίο και αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Έτσι, η 

συμπεριφορά δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά επίσης του 

πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας. Η φαινομενολογία ασχολείται με το είδος της 

αυτοαντίληψης που έχει κανείς για την πραγματικότητα. Οι αντιλήψεις είναι 

επιλεκτικές και συχνά εσφαλμένες, εξ αιτίας διαστρεβλώσεων από κίνητρα, στάσεις, 

στόχους μας και από μηχανισμούς άμυνας. Η ίδια η αυτοαντίληψη λειτουργεί ως μια 

οθόνη των πληροφοριών και των μηνυμάτων με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Η 

συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της αντίληψης που έχει το άτομο για μια 

κατάσταση, όπως του φαίνεται και όχι όπως είναι. Βασικοί εκπρόσωποι της 

Φαινομενολογικής Προσέγγισης είναι οι Carl Rogers και George Kelly. (Κοσμίδου-

Hardy, X, 2008) 
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2.1.2.6.1. Η  Θεωρία του Carl Rogers για τον εαυτό 

 

Κατά τον Carl Rogers (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α 

τόμος) η αυτοαντίληψη είναι το οργανωμένο συνεπές όλο (gestalt), που αποτελείται 

από τα χαρακτηριστικά του «Εγώ» (εαυτός ως υποκείμενο) ή του «Εμένα» (εαυτός 

ως αντικείμενο») και τις αντιλήψεις σχετικά με τις σχέσεις του «Εγώ» ή του«Εμένα» 

με τους άλλους και με τις διάφορες πλευρές της ζωής, μαζί με την αξιολόγηση που 

αποδίδεται σε αυτές τις αντιλήψεις.  

Σύμφωνα με δύο κεντρικά σημεία στην θεωρητική προσέγγιση του Carl 

Rogers γνωστού στο χώρο της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και της 

μαθητοκεντρικής προσέγγισης στη διδασκαλία: 

Η αυτοαντίληψη είναι η οργάνωση των αντιλήψεων σχετικά με τον εαυτό. Η 

αυτοαντίληψη και όχι κάποιος πραγματικός εαυτός έχει σπουδαιότητα για την 

προσωπικότητα και την συμπεριφορά 

Η αυτοαντίληψη είναι αυτή που καθορίζει το πώς θα ανταποκριθεί το άτομο 

στο περιβάλλον του 

Στη θεωρία του Rogers η αυτοαντίληψη δεν είναι ο «εκτελεστικός» παράγων 

της συμπεριφοράς. Ο οργανισμός αναπτύσσει δραστηριότητες, επιδιώκοντας το 

στόχο της αυτοπραγμάτωσης και η αυτοαντίληψη, ως μέρος του οργανισμού, 

επιδιώκει επίσης την αυτοπραγμάτωση μέσα από τη διαρκή δραστηριότητα. Έτσι η 

αυτοαντίληψη απλώς επηρεάζει τη συμπεριφορά: δεν την προκαλεί, ούτε την 

κατευθύνει άμεσα. Με αυτό τον τρόπο ο Rogers αποφεύγει το χαρακτηρισμό του 

εαυτού ως υποκειμένου (ή του «Εγώ»), ως εκτελεστικού παράγοντα, καθώς και το 

δυϊσμό του «Εγώ» και του «Εμένα». Αντίθετα καταφέρνει μια συγχώνευση των 

πλευρών του εαυτού. (Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

Κατά τον Carl Rogers (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

μάλιστα, η έννοια του εαυτού είναι ευρύτερη από αυτήν της αυτοαντίληψης. 

Περιλαμβάνει για παράδειγμα τον εαυτό όπως είναι, τον ιδανικό εαυτό και δεν είναι 

ακριβώς φανερό τι άλλο. . Ο Rogers θεωρεί, ότι η φύση του ανθρώπου είναι βασικά 

θετική και ότι ο άνθρωπος κινείται προς την ωρίμανση, την κοινωνικοποίηση και την 

αυτοπραγμάτωση. Υποστηρίζει, ότι ο Freud μας έδωσε μια εικόνα του ανθρώπου που 

στην ουσία είναι παράλογος, ακοινώνητος και καταστροφικός, τόσο για τον εαυτό 

του, τόσο και για τους άλλους. Δέχεται, ότι είναι δυνατόν να ενεργείο άνθρωπος κατ΄ 

αυτόν τον τρόπο πολλές φορές, αλλά τότε είναι νευρωτικός και δεν λειτουργεί σαν 
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άνθρωπος. Το άτομο βρίσκεται πάντοτε σε μια εξελικτική πορεία του γίγνεσθαι. Η 

αλλαγή είναι το αποτέλεσμα της ωρίμανσης και της μάθησης και έχει κατεύθυνση 

προς τον «αληθινό εαυτό», ο οποίος δεν είναι στατικός. Έτσι βλέπουμε, ότι και ο 

Maslow και ο Rogers (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος) 

θεωρούν την αυτοπραγμάτωση ως χαρακτηριστικό όλων των ατόμων και δεν 

λαμβάνουν πολύ υπόψη τους, ότι σε κάποιες περιπτώσεις η εξέλιξη αυτή μπορεί να 

μην είναι δυνατή.  

 

2.2. Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση 

 

Η Αυτοεκτίμηση διαφέρει από την αυτοαντίληψη ή αυτοεικόνα, την εικόνα 

που κάποιος έχει για τον εαυτό του. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει το σύνολο των 

συναισθημάτων που κάποιος έχει για τις πολλαπλές αυτοεικόνες του. Όταν μιλάμε 

για τον εαυτό, συνήθως το κάνουμε σα να είναι μια καθαρή, απλή σύλληψη. Ο 

William James (όπως αναφέρεται στους Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) αναγνώρισε 

τέσσερις όψεις του εαυτού: το φυσικό (σωματικό) εαυτό, τον κοινωνικό εαυτό, το 

γνωστικό εαυτό και το διανοητικό εαυτό. Έτσι η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου, 

επηρεάζεται ανάλογα με το ποια όψη του εαυτού λαμβάνεται περισσότερο υπόψη.  

Η αυτοαντίληψη αποτελεί τη γνωστική πλευρά της αυτογνωσίας, ενώ η 

αυτοεκτίμηση μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά, 

και δείχνει το βαθμό στον οποίο το άτομο αποδέχεται και επιδοκιμάζει τον εαυτό του. 

Τη σχέση μεταξύ αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης περιγράφουν οι Wells και 

Marwell (1976) (όπως αναφέρεται στη Λεονταρή, Α. 1998) ως εξής: «Αν 

θεωρήσουμε ότι η αυτοαντίληψη απαρτίζεται από ένα σύνολο στάσεων προς τον 

“εαυτό”, η αυτοεκτίμηση θα μπορούσε να οριστεί ως η αξιολογική πτυχή καθεμιάς 

από αυτές τις στάσεις  ή το σύνολο αυτών των επιμέρους αξιολογήσεων»(σ. 18).  

 

2.2.1. Αυτοαντίληψη: Ορισμός, Προβληματισμοί 

 

Οι ερευνητές διαφοροποιούνται πολύ ως προς τη θεωρία που ακολουθούν και 

ως προς τη σημασία που αποδίδουν στον όρο αυτοαντίληψη, και είναι φυσικό να 

έχουν διαφορές  και ως προς τους τρόπους μέτρησης που χρησιμοποιούν. Μερικές 

φορές, όπως αναφέρουν οι  Brookover et al (1967) (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-

Hardy, X, 2008 Β τόμος) , η μόνη ομοιότητα που μπορεί να υπάρχει σε δύο μελέτες 
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είναι η χρήση του όρου αυτοαντίληψη. Πολλοί ψυχολόγοι σήμερα ωστόσο, θεωρούν 

την αυτοαντίληψη ως το σύνολο των αξιολογημένων αντιλήψεων που έχει κανείς για 

τον εαυτό του. Ένας τέτοιος ορισμός διευκολύνει τη μελέτη και τη μέτρηση της 

αυτοαντίληψης με μεθόδους, οι οποίες θεωρούνται ως επιστημονικές π. χ 

ερωτηματολόγια.  

Μπορούμε να θεωρήσουμε την αυτοαντίληψη ως: 

• Μια υποθετική δομή με στοιχεία στη σύνθεσή της που μπορούν να παρατηρηθούν 

• Μια πορεία γίγνεσθαι 

Αναλυτικότερα, η αυτοαντίληψη ως υποθετική δομή περιλαμβάνει στοιχεία 

που είναι δυνατόν να προέρχονται από: 

1. Το γνωστικό τομέα, δηλαδή γεγονότα, ιδέες, πεποιθήσεις, αξίες κ. λ. π 

2. Το συναισθηματικό τομέα, δηλαδή αισθήματα, συναισθηματικές αντιδράσεις  

3. Τον τομέα των κινήτρων και της προδιάθεσης για πράξη.  

Αυτός ο τρίτος τομέας μπορεί να θεωρηθεί ως μια δύναμη που προκύπτει 

από τους άλλους τομείς, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

1

3

2

1. Γνωστικός
τομέας

2. Συναισθηματικός τομέας

3. Τομέας προδιάθεσης για πράξη  

(κίνητρα)

Κοσμίδου-Hardy,X,2008

 
Η στάση λοιπόν ενός ατόμου απέναντι σε οποιοδήποτε θέμα ή αντικείμενο, 

είναι αποτέλεσμα των αντιλήψεων που έχει για το αντικείμενο αυτό και της 

αξιολόγησής τους. Η γνώση της παραπάνω άποψης είναι σημαντική για όποιον 

επιθυμεί να ασχοληθεί με τη συμπεριφορά και   την αυτοαντίληψη των ατόμων, γιατί 

τα είδη συμπεριφοράς αντανακλούν την τάση του ατόμου να πλησιάζει ή να 
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αποφεύγει κάτι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις που έχει γι΄ αυτό και με τις αξιολογήσεις 

που κάνει. Παραδείγματος χάριν, το γεγονός ότι «ο Χ έχει αυτοκίνητο μάρκας 

Πόρσε» ή «μένει στην Εκάλη» (γνωστικός τομέας), είναι δυνατόν να κάνει εμένα-που 

μπορεί να μένω στη Δραπετσώνα-να τον αξιολογώ αρνητικά-ή και αντίθετα, λόγω 

του status που αυτόματα θεωρώ ότι έχει-(συναισθηματικός τομέας). Σε μια τέτοια 

περίπτωση και η συμπεριφορά μου και η στάση μου θα είναι ανάλογη (τομέας 

προδιάθεσης για πράξη). (Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

Το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης είναι δυνατόν να αλλάζει. Έτσι, καθώς 

διευρύνεται το περιβάλλον ενός αναπτυσσόμενου ατόμου, διευρύνεται επίσης και το 

περιεχόμενο της αυτοαντίληψης, για να συμπεριλάβει χαρακτηριστικά όπως: διάφορα 

αποκτήματα, αξίες, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα μέσα από την ταύτιση.  

Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες του περιεχομένου της αυτοαντίληψης 

αναφέρονται στο σωματικό τομέα, στον υλικό τομέα, στην ομάδα, σε ρόλους, αξίες, 

ενδιαφέροντα, στόχους κ. λ. π.  

Θεωρήσαμε παραπάνω την αυτοαντίληψη ως δομή με κάποια στοιχεία στη 

σύνθεσή της και με κάποιο περιεχόμενο. Αυτή η δομή ωστόσο δεν είναι κάτι στατικό 

και μόνιμο. Αντίθετα, είναι μια πορεία γίγνεσθαι, κατά την οποία το άτομο 

εξελίσσεται προς την αυτογνωσία, την υπευθυνότητα, την αυτοκυριαρχία. Η 

αυτοαντίληψη δηλαδή, υπόκειται σε μια διαρκή εσωτερική οργάνωση και 

αναδιοργάνωση και αλλαγή. Ενδεικτικοί παράγοντες που είναι δυνατόν να 

καθορίζουν τη διαμόρφωση και ανάπτυξή της είναι: το φύλο, το περιβάλλον, το 

μορφωτικό επίπεδο, ο τρόπος ανατροφής, οι σχολικές εμπειρίες, η σωματική 

ανάπτυξη και διάπλαση, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους κ. λ. π. (Κοσμίδου-Hardy, 

X, 2008) 

Η δεύτερη θεώρηση της αυτοαντίληψης, ως πορεία γίγνεσθαι, δημιουργεί 

προβλήματα στη μέτρησή της, εφόσον καμιά πορεία δεν μπορεί να μετρηθεί και 

μάλιστα με ακρίβεια και αξιοπιστία-που είναι βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 

τα οποία πρέπει να έχει μια μέτρηση για να θεωρηθεί επιστημονική-μια και υπάρχει 

το στοιχείο της αλλαγής μέσα στην εξέλιξή της. Επομένως δεν είναι δυνατόν να 

βρεθούν αξιόπιστοι τρόποι μέτρησης, που να συνδυάζουν την συνέπεια και την 

αξιοπιστία που πρέπει να έχουν οι μετρήσεις με την αλλαγή. Αν θεωρήσουμε πως 

σκοπός της μέτρησης είναι η κατανόηση της πραγματικότητας του άλλου, αυτό που 

θα μπορούσε να μετρηθεί -ή και να ερευνηθεί με επιστημονικά εργαλεία-γενικά από 

την αυτοαντίληψη, είναι η αυτοαντίληψη ως δομή, με την επιφύλαξη των αλλαγών 
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που είναι δυνατόν να συμβούν σε αυτή τη δομή. Για να γίνει αυτό, συνήθως 

προσδιορίζει κανείς βασικούς τομείς, οι οποίοι αφορούν στις περισσότερες πλευρές 

της υποθετικής δομής του ατόμου. Προκειμένου για τον μαθητή για παράδειγμα, 

τέτοιες πλευρές μπορεί να είναι: 

• Η σωματική εικόνα 

• Σχέσεις με συνομηλίκους 

• Σχέσεις με οικογένεια 

• Επίδοση στο σχολείο 

Ενδεικτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη θετικής 

αυτοαντίληψης 

• Ατομική Συμβουλευτική 

• Ομαδική Συμβουλευτική 

• Παίξιμο ρόλων 

• Μίμηση ασχολιών ή καταστάσεων 

• Χρήση παιγνιδιών 

• Ερωτηματολόγια/αυτοαναφορές (Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

Ένα  ακόμα βασικό στοιχείο σχετικά με την αυτοαντίληψη είναι η κοινωνική 

προέλευσή της. Ο Cooley(1912)  και Mead (1934) (όπως αναφέρεται στην Κοσμίδου-

Hardy, X, 2008 Β τόμος) ήταν οι αρχικοί υποστηρικτές μιας τέτοιας άποψης. 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, το άτομο εσωτερικεύει κοινωνικές απόψεις και κρίσεις   

και έτσι, η αυτοαξιολόγηση καθορίζεται από το πώς το άτομο πιστεύει, ότι το 

αξιολογούν οι άλλοι. (Κοσμίδου-. Hardy, X, 2008) 

 

2.2.2. Η έννοια της αυτοεκτίμησης 

 

Στη γενική βιβλιογραφία ο όρος «αυτοεκτίμηση» χρησιμοποιείται συχνά με 

την έννοια της αυτοαξιολόγησης που κάνει το άτομο για τον εαυτό του.  

 Ο όρος “αυτoεκτίμηση” αρχίζει να γίνεται πλέον παγκόσμια κατανοητός. 

Συνήθως χρησιμοποιείται για ν' αναφερθούν οι αξιολογήσεις που οι άνθρωποι 

κάνουν, αλλά και συντηρούν σχετικά με τον εαυτό τους. Περιλαμβάνει διαθέσεις 

αποδοχής ή απόρριψης και το βαθμό που οι άνθρωποι νιώθουν αξιόλογοι, μοναδικοί 

και αποτελεσματικοί, στη καθημερινή τους ζωή.  
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 Ο William James (1890), ίσως ο ιδρυτής της ψυχολογίας της αυτοεκτίμησης, 

είδε την αυτοεκτίμηση σαν την απόσταση ανάμεσα στον “ιδανικό εαυτό” και στον 

“αντιληπτό εαυτό”. (Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

Κατά τον William James, (όπως αναφέρεται στη Λεονταρή, Α. 1998) η 

αυτοεκτίμηση είναι η αναλογία μεταξύ των πραγματικών επιτεύξεων και των 

φιλοδοξιών ενός ατόμου. Ο  James πρότεινε ένα μαθηματικό τύπο, σύμφωνα με τον 

οποίο η αυτοεκτίμηση είναι ίση με το πηλίκο των επιτυχιών και των προσδοκιών του 

ατόμου.  

                επιτυχίες     

αυτοεκτίμηση= ----------------  

                         επιδιώξεις 
Θεωρούσε ότι η αυτοεκτίμηση μπορεί να αυξηθεί είτε με τη μείωση των 

προσδοκιών του ατόμου είτε με την αύξηση της απόδοσής του.  

• Ο Coopersmith (1967, σελ4), (όπως αναφέρεται στους Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 

2007) θεωρεί, ότι η αυτοεκτίμηση είναι: «Η αξιολόγηση που κάνει το άτομο 

σχετικά με τον εαυτό του και την οποία διατηρεί από συνήθεια. Εκφράζει μια 

στάση επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας και δείχνει το βαθμό στον οποίον το άτομο 

θεωρεί, ότι είναι ικανό, σημαντικό, επιτυχημένο και άξιο. Περιληπτικά, η 

αυτοεκτίμηση είναι μια προσωπική κρίση αξίας, η οποία εκφράζεται στις στάσεις 

του ατόμου» 

O Rosenberg  (1965, σελ 30) (όπως αναφέρεται στους Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 

2007) θεωρεί, ότι η αυτοεκτίμηση είναι μια «θετική ή αρνητική στάση προς ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή τον Εαυτό».  

Ένα βασικό στοιχείο που επηρεάζει την αυτοεκτίμηση είναι η σύγκριση που 

κάνει το άτομο ανάμεσα στον εαυτό του όπως είναι και στον ιδανικό του εαυτό ή τον 

εαυτό του όπως θα ήθελε να είναι.  

 Ο Nathaniel Branden (1983), (όπως αναφέρεται στους Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 

2007)  όρισε την αυτοεκτίμηση ως “την (προ)διάθεση να βιώνει κανείς τον εαυτό του 

ως επαρκή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής, αλλά και ως άξιο να δεχτεί 

την επιτυχία και την ευτυχία”. Η Briggs ανέφερε ότι η αυτοεκτίμηση είναι “το 

σύνολο των συναισθημάτων που κάποιος έχει για τον εαυτό του, 

συμπεριλαμβανομένου του αυτοσεβασμού και της αυταξίας. Αυτά τα συναισθήματα, 

δήλωσε, βασίζονται στην πεποίθηση ότι το άτομο είναι: α) αξιαγάπητο και β) αξίζει 
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το κόπο – που σημαίνει ότι είναι αρκετά επαρκής ώστε να αντιμετωπίζει τον εαυτό 

του, αλλά και το περιβάλλον του, ενώ έχει κάτι να προσφέρει στους άλλους.  

 Οι Bean & Clemes (όπως αναφέρεται στους Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

εξισώνουν την αυτοεκτίμηση με το συναίσθημα της ικανοποίησης που προκύπτει 

όταν οι ατομικές ανάγκες ικανοποιούνται. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που οι 

άνθρωποι χειρίζονται τον κόσμο ή τον επηρεάζουν μέσα από τις ικανότητες τους , 

αλλά και από τον τρόπο που επηρεάζονται από τον κόσμο ή το περιβάλλον τους. Οι 

Carothers & Gasten (όπως αναφέρεται στους Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) πιστεύουν 

ότι η αυτοεκτίμηση είναι το τι πιστεύει και αισθάνεται κάποιος για την αυτοεικόνα 

του. Το “California Task Force” για την Προαγωγή της Αυτοεκτίμησης και της 

Προσωπικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας (1990) συμφώνησε ότι η αυτοεκτίμηση 

ορίζεται ως “εκτιμώ τη δική μου αξία και σπουδαιότητα κι έχω τη διάθεση να είμαι 

υπόλογος για τον εαυτό μου και να ενεργώ υπεύθυνα απέναντι στους άλλους”.  

Τον Ιούνιο του 1992, το Διοικητικό Συμβούλιο του “Εθνικού Συμβουλίου για 

την Αυτοεκτίμηση”, με το οποίο είναι συνδεδεμένο και το Ελληνικό Συμβούλιο 

Αυτοεκτίμησης, συμφώνησε ότι αυτοεκτίμηση είναι “η εμπειρία του να είσαι ικανός 

να χειρίζεσαι τις προκλήσεις της ζωής και να αισθάνεσαι άξιος για την ευτυχία”. Ο 

ορισμός αυτός προκύπτει από την εγκεφαλική διαδικασία της αξιολόγησης του 

εαυτού και της συναισθηματικής διαδικασίας του να νιώθεις ότι “αξίζεις”.  

Έξι περιοχές καθορίζουν αυτές τις διαδικασίες: 

• Κληρονομικά χαρακτηριστικά, όπως ευφυΐα, εμφάνιση, σωματικές ικανότητες.  

• Ηθική αρετή ή ακεραιότητα.  

• Κατορθώματα ή επιτυχίες στη ζωή, όπως δεξιότητες, κεκτημένα υπάρχοντα, 

επιτεύγματα.  

• Η αίσθηση ότι σε συμπαθούν και σε αγαπούν.  

• Η αίσθηση ότι είσαι μοναδικός, αξίζεις το καλύτερο κι ότι αξίζεις το σεβασμό των 

άλλων.  

• Η αίσθηση ότι εσύ ελέγχεις τη ζωή σου. (Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε, ότι υπάρχουν δύο βασικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις ως προς την αξιολόγηση των άλλων για το άτομο. Σύμφωνα με τη μία, 

άτομα με θετική αυτοαντίληψη, βρίσκουν την θετική αξιολόγηση των άλλων για τον 

εαυτό τους συνεπή με την εικόνα που έχουν τα ίδια για τον εαυτό τους, και την 

αρνητική αξιολόγηση ασυνεπή. Αντίθετα, άτομα με αρνητική αυτοαντίληψη, 
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βρίσκουν συνήθως την αρνητική αξιολόγηση των άλλων συνεπή με την 

αυτοαντίληψή τους, ενώ τη θετική αξιολόγηση μη συνεπή. Σύμφωνα με την άλλη  

θεώρηση, όλοι χρειαζόμαστε να έχουμε ευνοϊκές στάσεις προς τον εαυτό μας. Τα 

άτομα όμως, που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση νοιώθουν πιο μεγάλη την ανάγκη για 

θετική αξιολόγηση από τους άλλους και αντιδρούν με πιο εχθρικό τρόπο στην 

αποτυχία ικανοποίησης αυτής της ανάγκης, από ότι τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση. Ο Baron (1974) (σύμφωνα με την Κοσμίδου-Hardy, X, 2008 Α τόμος) 

αναφέρει, ότι άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση απορρίπτουν την μη ευνοϊκή 

αξιολόγησή τους, τόσο σε δημόσιο, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Δηλαδή, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση συνεπάγεται τη μη αποδοχή των άλλων.  

Φαίνεται από τέτοιες έρευνες, πως ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις 

στάσεις και τις κρίσεις των άλλων προς εμάς επηρεάζει γενικά τη στάση μας προς 

αυτούς. Γενικά φαίνεται πως τα άτομα που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

επιδοκιμάζουν τους ανθρώπους που τους δείχνουν αποδοχή και τους επαινούν ή τους 

ενθαρρύνουν για κάτι. Όπως όμως φαίνεται και από άλλες έρευνες, ακόμα και τα 

άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση δεν δέχονται αρνητική αξιολόγηση των άλλων 

αβασάνιστα. Εξαρτάται ποιος κάνει την αξιολόγησή τους και κάτω από ποιες 

συνθήκες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με σχετικές έρευνες θα μπορούσαμε 

να πούμε πως υπάρχουν δύο είδη αυτοεκτίμησης: 

1. Το «αμυντικό είδος» αυτοεκτίμησης 

Άτομα με τέτοιο είδος αυτοεκτίμησης δεν παραδέχονται, ή γενικότερα 

αποφεύγουν εμπειρίες, τις οποίες θεωρούν απειλητικές, όπως είναι η εμπειρία της 

αποτυχίας. Σε μια τέτοια εμπειρία τα άτομα αυτά επηρεάζονται  έντονα από τις 

αξιολογήσεις των άλλων σχετικά με την προσωπική τους αξία. Δείχνουν μια 

εξάρτηση μεγάλη από τη γνώμη που έχουν οι άλλοι γι΄ αυτούς και, επομένως, 

προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με ένα κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, 

γιατί έχουν μεγάλη ανάγκη για επιδοκιμασία.  

2. Η γνήσια αυτοεκτίμηση 

Για κάποιον που πιστεύει πραγματικά, ότι είναι άτομο με ξεχωριστή αξία, η 

εμπειρία της αποτυχίας δεν είναι απειλητική. Αποδέχεται την αποτυχία, γνωρίζοντας, 

ότι κανείς δεν είναι τέλειος και φυσικά μπορεί να κάνει λάθη, ή συνήθως, προσπαθεί 

να βελτιώσει τον εαυτό του σε εκείνους τους τομείς που έχει σχετικές αποτυχίες. Το 
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άτομο με το «γνήσιο» είδος αυτοεκτίμησης εξαρτάται λιγότερο από τις αξιολογήσεις 

των άλλων για το αν  αξίζει ή όχι. (Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

Γενικότερα, σύμφωνα με την Χ. Κοσμίδου- Hardy, (1991 προσαρμογή) ως 

προς την επίδραση της αξιολόγησης των άλλων, φαίνεται πως άτομα με υψηλή ή 

χαμηλή αυτοεκτίμηση γενικά δέχονται εξίσου ευνοϊκά τη θετική επανατροφοδότηση 

π. χ έπαινο, θετικά σχόλια κ. λ. π. από τους άλλους. Τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση όμως, δεν αμφισβητούν την προσωπική τους αξία, στην περίπτωση που 

τα σχόλια των άλλων δεν είναι ευνοϊκά. Επίσης, «ξεχνούν» ευκολότερα μια εμπειρία 

που σχετίζεται με αποτυχία και προστατεύουν τον εαυτό τους από αρνητική 

αυτοαξιολόγηση, σε αντίθεση με τα άτομα που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.  

Επιπλέον τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση δεν καθοδηγούνται πλήρως από 

τις προσδοκίες των άλλων, αλλά αντιθέτως, παίρνουν υπόψη τους δικούς τους 

στόχους, τις αξίες και τις ικανότητες, τις οποίες αξιολογούν θετικότερα από ότι άτομα 

με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Σχετικές έρευνες έδειξαν επίσης, ότι τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση επηρεάζονται λιγότερο από τα Μ. Μ. Ε. και από άλλους κοινωνικούς 

παράγοντες.  

 

2.2.2.1. Μεταβάσεις και αυτοεκτίμηση 

 

Συχνά, όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες, η μετάβαση σε μια κατάσταση 

που δεν μας είναι οικεία, μας προκαλεί άγχος, ταραχή, ακόμη και κατάθλιψη, ενώ 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την αυτοεκτίμησή μας. Επιπλέον κάθε μετάβαση 

είναι δυνατόν  να έχει επιπτώσεις και στην ψυχική μας υγεία, επειδή υπάρχει μεγάλη 

σχέση ανάμεσα στις ψυχοσωματικές λειτουργίες.  

Η αντίδρασή μας αυτή οφείλεται στο γεγονός, όταν κάτι είναι άγνωστο, 

καινούργιο ή διαφορετικό μας προκαλεί αίσθημα απειλής, ανασφάλεια ή και φόβο, με 

αποτέλεσμα να γινόμαστε επιφυλακτικοί ή και να αποφεύγουμε τελείως τις αλλαγές. 

Κοσμίδου-Hardy, 2008) 

Όταν, λοιπόν, χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια εξωτερική αλλαγή που απαιτεί 

μεταβάσεις, σύμφωνα και με ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το ζήτημα της 

μετάβασης, το άτομο περνάει, συνήθως, από τα στάδια που παρουσιάζονται στο 

σχήμα που ακολουθεί: 

 



 27

 

 

Αισθάνεται καταρχήν ένα μούδιασμα που του φέρνει το ξαφνικό της 

κατάστασης. Στη συνέχεια αναπτύσσει μια αρνητική στάση προς την νέα αυτή 

κατάσταση και οι προσπάθειές του επικεντρώνονται σε ενέργειες που αποσκοπούν 

στην αποφυγή της αλλαγής. Στο στάδιο αυτό, μάλιστα, ανεβαίνει προσωρινά και η 

αυτοεκτίμησή του. Κατόπιν αισθάνεται κατάθλιψη και η αυτοεκτίμησή του πέφτει, 

καθώς συνειδητοποιεί, ότι η μετάβαση είναι αναπόφευκτη, ενώ στη συνέχεια περνάει 

στο τέταρτο στάδιο καθώς οι άμυνές του επίσης πέφτουν και αφήνεται –αναγκαστικά 

συνήθως και όχι συνειδητά- στην πορεία των γεγονότων με μια διάθεση παραίτησης. 

Στο στάδιο αυτό η αυτοεκτίμησή του πέφτει ακόμη περισσότερο. Στη συνέχεια, 

εφόσον προσπαθήσει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο και καθώς βιώνει την καινούργια 

κατάσταση, αναλύει το νόημά της στη ζωή του, εσωτερικεύει τη σημασία της και, 

ιδιαίτερα όταν διαπιστώνει ότι τα κατάφερε, η αυτοεκτίμησή του ανεβαίνει. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, τη σπουδαιότητα της αυτογνωσίας και της προσωπικής 

ανάπτυξης για την επιτυχή αντιμετώπιση των αλλαγών και της αβεβαιότητας. Η 

υψηλού βαθμού αυτοεκτίμηση είναι βασικό στοιχείο ενός ανθρώπου με υψηλού 

βαθμού αυτογνωσία. Επομένως, γίνεται σαφής ο σημαντικός ρόλος της αυτογνωσίας 

για το στόχο της μετάβασης στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από διαρκείς 

αλλαγές και αβεβαιότητα: ‘κατασκευασμένη’ ή μη. Ο δεύτερος άξονας-στόχος που 
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είναι απαραίτητος για υγιείς και δυναμικές μεταβάσεις είναι η κοινωνιογνωσία. 

(Κοσμίδου-Hardy, X, 2008) 

 

2.3. Η έννοια της προσωπικότητας 

 

Ουσιαστικά η Προσωπική Ανάπτυξη ασχολείται με ένα αντικείμενο που, 

ακριβώς επειδή διαφέρει από την κλινική ψυχολογία, έχει κεφαλαιώδη σημασία. Η 

Προσωπική Ανάπτυξη ορίζεται με λέξεις, όπως «άνθιση», «αυτοπραγμάτωση», 

«δημιουργικότητα», «ολοκλήρωση», «πληρότητα», «ευτυχία», οι οποίες πέρα από 

την φαινομενική τους κοινοτυπία, περιγράφουν κάτι ουσιαστικό για τον τρόπο ζωής 

μας. Αυτοί οι όροι όμως παραπέμπουν στην θεωρία της προσωπικότητας, όπως την 

διαμόρφωσε ο αμερικανός ψυχολόγος Abraham Maslow (1908-1970). Πρόκειται για 

μια κορυφαία προσωπικότητα της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, η οποία ονομάζεται 

επίσης «κίνημα υπέρ του ανθρώπινου δυναμικού», και δημιουργήθηκε στην διάρκεια 

της δεκαετίας του 1960. Η έννοια της προσωπικότητας, που προτείνει ο Maslow, 

αποτελεί την επιστημονική βάση, πάνω στην οποία στηρίζονται οι διαδικασίες της 

Προσωπικής Ανάπτυξης. Το πιο πολυσυζητημένο μοντέλο για την προσωπικότητα 

είναι αυτό των Πέντε Παραγόντων των Costa & McCrae (1992) (όπως αναφέρεται 

στον Καζή, Σ. 2007). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η προσωπικότητα δομείται 

ως προς πέντε άξονες: Νευρωτισμό, Εξωστρέφεια, Δεκτικότητα σε εμπειρίες, 

Συναινετικότητα, και Ευσυνειδησία. Παραδείγματα χαρακτηριστικών, τα οποία 

ορίζουν τους άξονες αυτούς είναι:  

(α) για το Νευρωτισμό: ήρεμος – αγχώδης, συναισθηματικά σταθερός –ασταθής,  

(β) για την Εξωστρέφεια: απομονωμένος – κοινωνικός, υποταγμένος –κυριαρχικός, 

(γ) για τη Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες: συμβατικός – πρωτότυπος, ευέλικτος– 

άκαμπτος,  

(δ) για τη Συναινετικότητα-Ευπροσηγορία: εριστικός – ήπιος, ψυχρός –θερμός,  

(ε) για την Ευσυνειδησία: ανεύθυνος – υπεύθυνος, αδιάφορος – επίμονος.  
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3. Αυτοεκτίμηση και παιδική ηλικία 

 

3.1. Έλληνες μαθητές 

 

3.1.1. Αυτοεκτίμηση και οικογένεια – κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο  

 

Τα παιδιά αρχίζουν να μορφοποιούν τα πρώτα συναισθήματα αυτοεκτίμησης 

τις πρώτες έξι εβδομάδες της ζωής τους, ανάλογα με το πώς εκτιμούν ότι ο κόσμος 

αντιδρά στις σωματικές και συναισθηματικές τους ανάγκες. Καθώς διέρχονται τα 

ποικίλα στάδια της ανάπτυξης, η αυτοεκτίμησή τους τροποποιείται ανάλογα με το 

πώς αντιδρούν οι σημαντικοί γι’ αυτούς ενήλικες στις ανάγκες τους και το βαθμό που 

αυτές ολοκληρώνονται επιτυχώς σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Ο Stanley 

Coopersmith (1967) (όπως αναφέρεται στους Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

αναγνώρισε τρεις βασικές συνθήκες που προάγουν την υψηλή αυτοεκτίμηση στο 

περιβάλλον της οικογένειας :  

• Αγάπη και στοργή χωρίς όρους.  

• Σωστά καθορισμένα όρια, που σταθερά εφαρμόζονται.  

• Σεβασμός που δίνεται στα παιδιά φανερά, άμεσα και καθημερινά.  

Η μορφοποίηση των διαθέσεων (τάσεων) αρχίζει ν’ αναπτύσσεται καθώς τα 

παιδιά πλησιάζουν τους άλλους, απαιτούν κι αρχίζουν να περπατούν. Όταν αυτές οι 

προσπάθειες συναντούν θετικές αντιδράσεις κι ενθάρρυνση, τότε τα παιδιά αρχίζουν 

ν’ αναπτύσσουν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Εάν όμως, από την άλλη πλευρά, τα 

παιδιά υποβιβάζονται και οι απαιτήσεις - ανάγκες τους συναντούν θυμό ή αδιαφορία, 

τότε τα παιδιά τείνουν να αισθάνονται ότι δεν τα θέλουν ή ότι είναι λιγότερο 

σημαντικά. Η γονεϊκή αντίδραση στις πρώτες προσπάθειες του παιδιού να 

περπατήσει ή κατά τον έλεγχο των σφιγκτήρων, για παράδειγμα, έχει ένα σημαντικό 

αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το παιδί έχει ήδη μάθει να 

είναι ευαίσθητο στα συναισθήματα τη μητέρας του ή του πατέρα του. Αν, για 

παράδειγμα, οι γονείς φοβούνται ότι το παιδί θα πέσει όταν κάνει τα πρώτα του 

βήματα, τότε το παιδί τείνει να είναι πολύ επιφυλακτικό και να φοβάται να ρισκάρει. 

Όταν ένα παιδί εκπαιδεύεται στον έλεγχο των σφιγκτήρων και δεν είναι έτοιμο για 

κάτι τόσο σημαντικό για τους γονείς, τότε το παιδί εισπράττει το αίσθημα ότι δεν 

ικανοποιεί τις γονεϊκές φιλοδοξίες. Το στάδιο που κοινά αναφέρεται σαν “τα φοβερά 
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2χρονα”, είναι το πρώτο στάδιο που το παιδί αντιλαμβάνεται στην ατομική του 

δύναμη. Οι προσπάθειες του παιδιού να καθορίσει τι είναι “δικό μου” και τι αφορά 

“εμένα”, οδηγούν σ’ ένα αίσθημα ταυτότητας ως ένα μοναδικό άτομο, ξεχωριστό από 

τους άλλους. (Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

Η πιο βασική και άμεση επίδραση της οικογένειας είναι το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ΚΟΙΕ που στη σύγχρονη βιβλιογραφία προσεγγίζεται 

ως ένα σύνθετο ψυχολογικό φαινόμενο με το επάγγελμα των γονέων ή το εισόδημα 

τους να αποτελούν μερικές περιγραφικές του διαστάσεις. (Καζής, Σ. 2007) 

 

3.1.2. Αυτοεκτίμηση και κοινωνικός περίγυρος– κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

 

Όσον αφορά το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο στην διαμόρφωση της 

αυτοεκτίμησης, από αυτό εξαρτάται, εκτός της οικογένειας, ο τρόπος με τον οποίο θα 

συμπεριφερθεί σε κάποιον το περιβάλλον του. Αν το επίπεδο του είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους, θα γίνει δεκτός ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα 

απορριφθεί κοινωνικά και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την αυτοεκτίμησή του.  

 

3.1.3. Αυτοεκτίμηση και προσχολική εκπαίδευση 

 

 Από τη στιγμή που τα παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, τα βασικά στοιχεία 

της αυτοεκτίμησης βρίσκονται στη θέση τους και τα παιδιά με υψηλά ή χαμηλά 

επίπεδα αυτοεκτίμησης μπορούν εύκολα ν’ αναγνωριστούν. Τα παιδιά με υψηλή 

αυτοεκτίμηση εμπλέκονται εύκολα με τους άλλους μαθητές, απολαμβάνουν νέες 

εμπειρίες, είναι περίεργα και κάνουν ερωτήσεις, προσφέρουν αυθόρμητα και 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις. Τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

δυσκολεύονται ν’ αποχωριστούν τους γονείς τους, είναι απόμακρα, εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες όταν νιώθουν ασφαλή, παρακολουθούν τους άλλους για ν’ 

αποφασίσουν τι θα κάνουν πριν δοκιμάσουν κάτι καινούργιο. Σπάνια κάνουν 

ερωτήσεις ή απαντούν παρορμητικά, έχουν δυσκολία στο να μοιράζονται και τείνουν 

να σχετίζονται στενά μ’ έναν περιορισμένο αριθμό παιδιών (Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 

2007).  

 Μερικά παιδιά μπορεί να είναι από τη φύση τους ντροπαλά κι εσωστρεφή, 

έχουν όμως υψηλή αυτοεκτίμηση, ακόμη κι αν δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις ή δεν 

προσφέρουν αυθόρμητες απαντήσεις. Όμως το παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
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εμφανίζει υψηλό βαθμό άγχους, φοβάται να ρισκάρει και δεν σχετίζεται θετικά με τα 

άλλα παιδιά. Πολλά παιδιά περνάνε ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους με ένα γονέα ή 

προέρχονται από οικογένειες όπου και οι δύο γονείς εργάζονται πολλές ώρες. Συχνά 

αυτοί οι γονείς έχουν πολλές ασχολίες και αγωνίζονται ν’ αντιμετωπίσουν τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτά τα παιδιά ν’ αναπτύξουν 

ένα δυνατό αίσθημα ταυτότητας και να κατανοήσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 

τους. Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτά να πεισθούν ότι είναι σημαντικά άτομα που 

αξίζουν το σεβασμό και την ευτυχία. (Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007). 

 

3.1.4. Η αυτοεκτίμηση στο σχολικό πλαίσιο 

 

Οι δάσκαλοι μπορούν να έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση 

των μαθητών τους, μερικές φορές χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

αληθινό στην περίπτωση των παιδιών που προέρχονται από δυσλειτουργικές 

οικογένειες ή που δεν έχουν βιώσει ανατροφοδότηση ή κάποια θετική προσοχή. Οι 

δάσκαλοι της Α/βάθμιας εκπαίδευσης μπορούν εύκολα να αντιληφθούν εκείνα τα 

παιδιά που χρειάζονται επιβεβαίωση και που μερικές φορές κάνουν τα πάντα 

προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή του δασκάλου. Αν αυτά τα παιδιά 

καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν την προσοχή του δασκάλου μέσα από 

κάποιο επίτευγμα ή θετικό μέσο, τότε θα καταφύγουν στην ανάρμοστη συμπεριφορά, 

για να μην αγνοηθούν. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό, οι δάσκαλοι να μεταφέρουν 

ένα αίσθημα φροντίδας σε κάθε μαθητή, ειδικότερα σ’ εκείνους που δεν κάνουν 

εύκολα σχέσεις και οι οποίοι χρειάζονται αυτό το αίσθημα περισσότερο από τους 

άλλους. (Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

Ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως είναι το σχολείο, ευνοεί κυρίως 

εκείνους που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και αδικεί κάπως τους άλλους. Όταν όμως 

το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ανταγωνιστικό, τότε βελτιώνεται αισθητά η 

αυτοεκτίμηση των αδύνατων μαθητών χωρίς να παρεμποδίζονται οι καλοί. Είναι 

πολύ φυσικό, καθώς δεν υπερτονίζεται η επιτυχία, ούτε τιμωρείται ή στιγματίζεται η 

αποτυχία. (Andre, C, Lelord, F, 2004) 
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3.2. Μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

3.2.1. Αυτοεκτίμηση και οικογένεια– κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

 

Στην οικογένεια των αλλοδαπών μαθητών, ισχύουν αυτά που προαναφέραμε 

για τους Έλληνες μαθητές σχετικά με το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουν οι γονείς 

στα πρώτα επιχειρήματα των παιδιών τους. Οι μαθητές αυτοί βέβαια, συχνά βιώνουν 

την άρνηση των γονιών που δουλεύουν και γυρίζουν κουρασμένοι από τις 

κοπιαστικές χειρωνακτικές εργασίες που συνήθως κάνουν, μην έχοντας διάθεση να 

ασχοληθούν μαζί τους.  

Οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών είναι και οι πρώτοι που καλλιεργούν στα 

παιδιά τους το αίσθημα μειονεξίας ως προς το γηγενή πληθυσμό, μιας και μέσω 

αυτών έρχονται για πρώτη φορά οι μαθητές σε επαφή με τον έξω από την οικογένεια 

κόσμο.  

Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του παιδιού είναι και η 

κατοικία, ο χώρος που κινείται μέσα στην οικογενειακή εστία. Στην Ελλάδα τα παιδιά 

που ανήκουν σε οικογένειες πολιτισμικά διαφορετικές κατοικούν συνήθως σε μικρά 

σπίτια που πολλές φορές σε αυτά συνωστίζονται πολλά άτομα. Η έλλειψη χώρου για 

την οικογένεια συνεπάγεται ελαχιστοποίηση ή ακόμα κατάργηση αυτού που 

προορίζεται για το παιδί. Όταν γνωρίζει κανείς πόσο ουσιαστική είναι για το παιδί 

αυτή η δυνατότητα για να προβάλλει την προσωπικότητά του σε μια γωνία του 

χώρου, πόσο έντονη είναι η ανάγκη να έχει μια κρύπτη για να τοποθετεί τους 

προσωπικούς του θησαυρούς, μπορεί να υπολογίσει σε ποιο βαθμό τέτοιες 

καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη εκείνων που την υφίστανται. Οι 

συνθήκες κατοικίας αποτελούν βέβαια έναν από τους πιο ουσιαστικούς παράγοντες 

“προσδιορισμού” στον οποίο υπόκειται το κοινωνικό ον. (Mesmin, G. 1978)   

 

3.2.2. Αυτοεκτίμηση και κοινωνικός περίγυρος– κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

 

Εκείνοι που ανήκουν σε υποτιμημένες ομάδες ενδέχεται να βιώσουν την 

απειλή του στερεοτύπου, δηλαδή να βρεθούν στον κίνδυνο να επαληθεύσουν, ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους, ένα αρνητικό στερεότυπο της ομάδας 

στην οποία ανήκουν (Steele & Aronson 1995 από Χρυσοχόου, Ξ. 2007). Οι 

υποτιμημένες ταυτότητες συνδέονται με ένα σύνολο αρνητικών στερεοτυπικών 
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πεποιθήσεων όσον αφορά τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές. 

Οι άνθρωποι που ανήκουν σε μη ισχυρές ομάδες έχουν επίγνωση αυτών των 

στερεοτύπων και ενδέχεται να φοβούνται ότι με τη συμπεριφορά τους θα τα 

επαληθεύσουν. Η ανησυχία σχετικά με την επαλήθευση ενός στερεοτύπου μπορεί να 

έχει ως συνέπεια την αποδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται και να μετατραπεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.  

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας , η ταυτότητα των 

ανθρώπων απορρέει σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν, οι διομαδικές σχέσεις και συμπεριφορές οφείλονται στον γνωστικό 

επαναπροσδιορισμό του εαυτού με βάση την υπαγωγή σε διάφορες ομάδες. Οι 

κοινωνικές κατηγορίες που απαρτίζουν την κοινωνία είναι διαφορετικής κοινωνικής 

θέσης και ισχύος και ορίζονται αντιθετικά με βάση τις οικονομικές και πολιτικο-

ιστορικές συνθήκες. ΄Ετσι, σε ένα κοινωνικό σύστημα, οι κοινωνικές κατηγορίες 

συνδέονται με συγκεκριμένες αξίες και η αξία της κάθε κατηγορίας αντανακλάται 

στα μέλη της. Η υπαγωγή σε μια τέτοια ενδο-ομάδα έχει κατ’ανάγκη συνέπειες για 

την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων. Τα άτομα έχουν κάθε λόγο να προσπαθήσουν να 

διατηρήσουν ή να αποκτήσουν μια θετική αυτοεκτίμηση. Ένας τρόπος να το 

πετύχουν είναι να προσπαθήσουν να εγκαθιδρύσουν μια θετική για αυτούς διαφορά 

μεταξύ της ενδο-ομάδας τους και των συναφών εξωομάδων σε σημαντικές 

διαστάσεις. Με άλλα λόγια, τα μέλη των ομάδων κάνουν διακρίσεις, έτσι ώστε να 

διατηρήσουν μια θετική αυτοεκτίμηση σε σχέση με την κοινωνική ταυτότητά τους. Η 

κοινωνική ταυτότητα είναι η ψυχολογική δομή που εγκαθιδρύει τη σχέση μεταξύ του 

ατόμου και της ομάδας και επιτρέπει τις διομαδικές συμπεριφορές. Είναι δηλαδή 

«εκείνο το κομμάτι του εαυτού που απορρέει από τη γνώση του ατόμου ότι είναι 

μέλος μιας κοινωνικής ομάδας (ή ομάδων) σε συνδυασμό με την αξία και τη 

συναισθηματική σημασία που αποδίδονται σε αυτή την υπαγωγή. (Tajfel 1981: 255 

από Χρυσοχόου, Ξ. 2007).  

Η Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας υποστηρίζει ότι η μετάβαση από μια 

ατομική σε μια συλλογική συμπεριφορά εξαρτάται από τα συστήματα πεποιθήσεων 

των ατόμων και συγκεκριμένα την πεποίθηση περί κοινωνικής κινητικότητας και την 

πεποίθηση περί κοινωνικής αλλαγής.  

Σύμφωνα με το σύστημα πεποιθήσεων της κοινωνικής κινητικότητας τα όρια 

μεταξύ των ομάδων είναι διαπερατά και κατά συνέπεια είναι δυνατό κάποιος να 

αλλάξει την υπαγωγή του σε μια ομάδα. Μπορεί δηλαδή να επιλέξει να ανήκει σε μια 
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ομάδα με περισσότερο κύρος που θα καλύπτει εκτός των άλλων και τις ανάγκες του 

για μια θετική κοινωνική ταυτότητα. Σύμφωνα με το σύστημα πεποιθήσεων της 

κοινωνικής αλλαγής, αντίθετα, τα όρια μεταξύ των ομάδων είναι αδιαπέραστα και δεν 

είναι δυνατή η μετάβαση σε μια άλλη κοινωνική ομάδα. Ως εκ τούτου η μόνη 

δυνατότητα που έχει κάποιος για να βελτιώσει την προσωπική του θέση είναι να 

προσπαθήσει να βελτιώσει τη θέση ολόκληρης της ενδο-ομάδας.  

Αυτά τα συστήματα πεποιθήσεων προκαλούν διαφορετικές συμπεριφορές 

(ατομική ή συλλογική) όταν το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ των ομάδων είναι 

αρνητικό για την ενδο-ομάδα. Σύμφωνα με τη θεωρία, αν κάποιος πιστεύει ότι τα 

όρια μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών είναι διαπερατά και η πρόσβαση στην 

επιθυμητή ομάδα είναι ανοιχτή για αυτόν, τότε θα επιλέξει μια στρατηγική 

κοινωνικής κινητικότητας εγκαταλείποντας την ομάδα που τον καθηλώνει σε υλικό 

και συμβολικό επίπεδο. Όταν όμως αντιλαμβάνεται ότι η πρόσβαση δεν είναι δυνατή, 

τότε η μόνη επιλογή που έχει είναι να αγωνιστεί μαζί με την ομάδα του για να 

βελτιώσει τη θέση της σε πλαίσια κοινωνικού ανταγωνισμού. Βέβαια δεν πρόκειται 

για πραγματικές επιλογές αφού οι κοινωνικές σχέσεις δεν είναι «παιχνίδια του 

μυαλού» και αντανακλούν τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Η αντίληψη όμως που 

έχουν τα άτομα και οι ομάδες για αυτές τις σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Για 

παράδειγμα, εκτός από το να θεωρείται η πρόσβαση σε μια ομάδα υψηλής θέσης 

δυνατή, καθοριστικό ρόλο παίζει και η αντίληψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ομάδων και η 

πιθανή ασυμμετρία μεταξύ τους είναι δικαιολογημένες ή όχι, καθώς και το αν 

θεωρείται ότι οι σχέσεις αυτές είναι δυνατό να αλλάξουν στο μέλλον (Ellemers 1993 

από Χρυσοχόου, Ξ. 2007).  

Είναι προφανές ότι, αν τα άτομα πιστεύουν ότι οι σχέση των ομάδων είναι 

δικαιολογημένη και δεν πρόκειται να αλλάξει, τότε είναι πιο πιθανό να επιζητήσουν 

ατομικές λύσεις για να αποδεσμευτούν από τα αρνητικά στοιχεία που τους 

επιφυλάσσει η κοινωνική τους θέση σε υλικό και συμβολικό επίπεδο. Μια άλλη 

στρατηγική, σε αυτή την περίπτωση, είναι να αλλάξουν τις διαστάσεις της σύγκρισης, 

να προσπαθήσουν να αναδείξουν πλευρές στις οποίες η ομάδα τους υπερέχει (ακόμα 

και αν αυτές δεν θεωρούνται σημαντικές). Αυτές οι στρατηγικές κοινωνικής 

δημιουργικότητας, αν πετύχουν ως στρατηγικές μειονοτικής επιρροής μπορούν να 

αλλάξουν την αντίληψη για τη θέση της κατώτερης ομάδας. Σπάνια όμως θα 

αλλάξουν πραγματικά και τη θέση της. Συχνά μάλιστα, για να αισθανθούν καλύτερα, 
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τα μέλη της υποτιμημένης ομάδας επιλέγουν μια άλλη, κατώτερη, ομάδα για να 

συγκριθούν, μεταφέροντας έτσι την κοινωνική ασυμμετρία και τις διακρίσεις.  

Από την πλευρά της, η κυρίαρχη ομάδα έχει κάθε συμφέρον να καλλιεργήσει 

την αντίληψη ότι οι σχέση μεταξύ των δύο ομάδων είναι σταθερή και δικαιολογημένη 

αλλά ότι η πρόσβαση σε αυτήν είναι ανοικτή για να διατηρήσει την ανελιξιακή πλάνη 

(Wright 2001 από Χρυσοχόου, Ξ. 2007) δηλαδή την πεποίθηση ότι, αφού η 

πρόσβαση είναι ανοιχτή, η μη κοινωνική ανέλιξη κάποιων είναι δική τους ευθύνη και 

οφείλεται στις προσωπικές τους ανεπάρκειες.  

 

3.2.3. Αυτοεκτίμηση και προσχολική εκπαίδευση 

 

Συνήθως, οι αλλοδαποί μαθητές, επειδή οι γονείς τους εργάζονται, λόγω της 

έλλειψης προσοχής προς αυτά, από μικρή ηλικία είναι δύσκολο να εμπλακούν και να 

συσχετιστούν με Έλληνες μαθητές και κάνουν παρέα μεταξύ τους, σε μια παρέα 

δηλαδή ίδια με αυτούς που τους προστατεύει και σωματικά και ψυχικά, πράγμα που 

τους απομονώνει και τους κάνει να βιώνουν άσχημες συμπεριφορές. Έχει 

παρατηρηθεί βέβαια ο σιγά-σιγά στη διάρκεια του δημοτικού οι συμπεριφορές αυτές 

περιορίζονται.  

 

3.2.4. Η αυτοεκτίμηση στο σχολικό πλαίσιο 

 

Οι δάσκαλοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών αυτών μιας και συνέχεια επιζητούν να τραβούν την 

προσοχή του δασκάλου θετικά. Αν αυτό δε γίνει, όπως  στην περίπτωση των Ελλήνων 

μαθητών με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τότε προσπαθούν να έχουν την 

προσοχή του δασκάλου με αρνητικό τρόπο.  

 

3.3. Τα θετικά και τα αρνητικά της υψηλής και της χαμηλής αυτοεκτίμησης 

 

3.3.1. Τα θετικά της υψηλής αυτοεκτίμησης 

 

Οι μαθητές με υψηλή αυτοεκτίμηση βλέπουν τον εαυτό τους ρεαλιστικά και 

αποδέχονται για τον εαυτό τους ότι “είναι εντάξει”. Μπορούν να αναγνωρίσουν τις 

δυνατότητές τους και γνωρίζουν τους περιορισμούς τους. Η αξιολόγηση, που οι ίδιοι 
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κάνουν για τις ικανότητές τους, βασίζεται σε μια ακριβή ανατροφοδότηση παρά σε 

διαστρέβλωση αυτού που θα ήθελαν να πιστεύουν για τον εαυτό τους. Αυτοί που 

έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση γενικά, έχουν ένα ευρύ κύκλο φίλων, είναι εύκολο γι’ 

αυτούς να σχετίζονται με άλλους και να τα πάνε καλά με τους περισσότερους 

μαθητές της τάξης. Αντίθετα, παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση ίσως έχουν μόνο έναν 

ή δύο φίλους. Τα παιδιά με υψηλή αυτοεκτίμηση συχνά αποτελούν τους φυσικούς - 

θετικούς αρχηγούς της τάξης. Προσφέρονται εθελοντικά, είναι πρόθυμοι να 

βοηθήσουν τους άλλους, αλλά και να ρισκάρουν. Σε συνεργατικές συνθήκες 

μάθησης, τα καταφέρνουν καλά σχεδόν σε οποιαδήποτε ομάδα. Ανταποκρίνονται 

στις προκλήσεις και είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Δεν 

απειλούνται από αλλαγές ή από νέες καταστάσεις, ανταποκρίνονται θετικά στον 

έπαινο και την αναγνώριση και αισθάνονται καλά για τα επιτεύγματά τους, αφού 

νιώθουν υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα. Όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τα λάθη 

τους ή με λανθασμένη συμπεριφορά, αναγνωρίζουν με ρεαλιστικό τρόπο τι έχει 

συμβεί και ποιο είναι το λάθος τους. Αυτοί που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση θέτουν 

στόχους για τον εαυτό τους. Γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και τι θα 

ήθελαν να πετύχουν. Συχνά έχουν ήρωες και πρότυπα για να καθοδηγούν τη ζωή 

τους. Όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, συχνά βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους 

για την επίλυσή του. Επίσης έχουν ισχυρές απόψεις που δεν φοβούνται να τις 

εκφράσουν. Αυτό όμως δεν τους κάνει ιδιαίτερα δημοφιλείς σε κάποιους δασκάλους. 

(Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

 

3.3.2. Τα αρνητικά της υψηλής αυτοεκτίμησης 

 

Όταν η αυτοεκτίμηση αναπτύσσεται υπερβολικά, τα άτομα κινδυνεύουν να μη 

δώσουν την προσοχή που χρειάζεται στους αντιπάλους τους – όπως ακριβώς 

συμβαίνει και στον πόλεμο. Τα άτομα υψηλής αυτοεκτίμησης δεν υπολογίζουν την 

αποτυχία, θεωρούν ότι οφείλεται πάντα σε εξωτερικά αίτια, ότι δεν είναι «δική τους 

ευθύνη». Στερούνται την ευκαιρία να κάνουν τον απολογισμό τους, να κάνουν την 

αυτοκριτική τους, πράγμα πολύ χρήσιμο. (Andre, C, Lelord, F., 2004) 

Τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση επιμένουν στις προσπάθειές τους, ακόμα κι 

όταν αποβαίνουν άκαρπες, και δεν υπολογίζουν τις συμβουλές των άλλων. Ο 

μηχανισμός αυτός, ο οποίος στρέφει την υψηλή αυτοεκτίμηση στους δρόμους της 

εμμονής, λειτουργεί και στην καθημερινή ζωή· όταν κάποιος από υπερβολική 
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εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του κινδυνεύει, αν δεν πάρει τις κατάλληλες προφυλάξεις, 

να οδηγηθεί σε δρόμους που κρύβουν κινδύνους. (Andre, C, Lelord, F., 2004) 

Μπορεί τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση να έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή, η οποία όμως κινδυνεύει να είναι σύντομη! Οι 

ριψοκίνδυνοι άνθρωποι είναι συνήθως άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση. Οι 

περισσότερες θρησκείες θεωρούν την ταπεινοφροσύνη αρετή και την υπεροψία 

αμάρτημα που απομακρύνει από τον πλησίον και από τον  Θεό (εξαιρετικά 

ανεπτυγμένη αυτοεκτίμηση). Για τη χριστιανική θρησκεία, η «υπεροψία» είναι το 

πρώτο από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, που ευθύνεται και για τα υπόλοιπα.  

 

Πίνακας 1: Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα και η υψηλή αυτοεκτίμηση 

 

Υπεροψία (άλλοτε «ματαιοδοξία») «Αξίζω περισσότερο από τους άλλους. » 

Φθόνος  «Εγώ πρέπει να έχω τα αγαθά που έχουν 

οι άλλοι. » 

Οργή «Οφείλουν να με προσέχουν και να με 

αποδέχονται, ό, τι κι αν κάνω. » 

Ακηδία(αποστροφή για πνευματική 

ανάπτυξη, ίσως από οκνηρία) 

«Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσω. » 

Φιλαργυρία «Οι άλλοι δεν αξίζουν τη γενναιοδωρία 

μου. » 

Απληστία  «Δικαιούμαι πάντα το καλύτερο. » 

Ακολασία «Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιώ τους 

άλλους για προσωπική μου ικανοποίηση. »

 

Η υπεροψία δε θεωρείται επιλήψιμη μόνο από τη θρησκεία αλλά και από 

έγκριτους ηθικολόγους και φιλοσόφους. (Andre, C, Lelord, F., 2004) 

 

3.3.3. Τα θετικά της χαμηλής αυτοεκτίμησης  

 

Η αποδοχή των άλλων είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα άτομα με 

χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κάνουν υποχωρήσεις, συμβιβασμούς, προκειμένου να έχουν 

την αποδοχή των άλλων, αποφεύγουν τις αντιπαραθέσεις. Πολύ συχνά μάλιστα, οι 
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άλλοι εκτιμούν περισσότερο τη δική τους μετρημένη συμπεριφορά παρά τις 

«μεγαλοστομίες» των ατόμων με υψηλή αυτοεκτίμηση. Τους αρέσει να ακούνε τις 

συμβουλές των άλλων, για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση έχει, λοιπόν, και θετικά χαρακτηριστικά: κερδίζουν την αποδοχή των 

άλλων χάρη στη μετριοφροσύνη τους, ακούνε τη διαφορετική άποψη, κι έτσι 

μπορούν να σχηματίσουν συνολική εικόνα για μια κατάσταση, εργάζονται σκληρά 

για να καλύψουν τα κενά που δημιουργεί η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. 

Η ταπεινότητα θεωρείται άλλωστε προτέρημα για τις περισσότερες θρησκείες. Οι πιο 

πολλές θρησκείες προτρέπουν τους πιστούς να είναι ταπεινοί, πράγμα που στην 

ψυχολογία ερμηνεύεται ως τάση υποτίμησης του εαυτού. Η θρησκεία τη θεωρεί 

απαραίτητο σκαλοπάτι για να πλησιάσεις το Θεό, για να σέβεσαι τους άλλους και να 

μη θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερό τους. (Andre, C, Lelord, F., 2004) 

Τέλος η μετριοφροσύνη προβάλλεται και ως κοινωνική αρετή και είναι το 

αντίστοιχο της ταπεινότητας στο κοινωνικό πεδίο. Ετυμολογικά η λέξη 

«μετριοφροσύνη» προέρχεται από τη λατινική modestus, που προέρχεται από τη λέξη 

modus («εκείνος που ξέρει να κρατά το μέτρο, είναι σώφρων και εγκρατής»). […] Η 

μετριοφροσύνη θεωρείται αρετή από τις σύγχρονες κοινωνίες μας, ακριβώς επειδή 

παρακινεί τα άτομα να είναι εγκρατή, να μεριμνούν πρώτα για το συλλογικό καλό και 

μετά για το ατομικό, καλλιεργεί τον αλτρουισμό. (Andre, C, Lelord, F., 2004) 

 

3.3.4. Τα αρνητικά της χαμηλής αυτοεκτίμησης 

 

Οι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν. 

Ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρήσουν τη δικιά τους αίσθηση αυτοσεβασμού ή 

“να πέσουν με τιμή” παρά να προσπαθήσουν περισσότερο για να πετύχουν. 

Εμπλέκονται σε αμυντικές συμπεριφορές προκειμένου να αποτρέψουν τους άλλους 

να καταλάβουν πόσο ανεπαρκείς και ανασφαλείς αισθάνονται. Αυτοί οι αμυντικοί 

μηχανισμοί μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους: 

• Επανάσταση, αντίδραση, άμυνα ή εκδίκηση.  

• Δεν πιστεύουν, πειράζουν ή υποτιμούν τους άλλους.  

• Λένε ψέματα, εξαπατούν ή αντιγράφουν.  

• Κατηγορούν τους άλλους, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.  

• Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους.  
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• Εκφοβίζουν ή απειλούν τους άλλους.  

• Αποσύρονται, είναι ντροπαλοί ή συνεχώς ονειροπολούν.  

• Εμπλέκονται σε καταστάσεις φυγής, όπως βραδύτητα, σκασιαρχείο, ναρκωτικά ή 

εξάρτηση από το αλκοόλ.  

Αυτοί είναι οι πιο δύσκολοι μαθητές για να δουλέψεις μαζί τους. Τείνουν να 

χρονοτριβούν, απαιτούν επιπλέον προσοχή, επινοούν δικαιολογίες και κατηγορούν 

τους άλλους όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μπορεί να αντιδράσουν 

κατηγορηματικά με κομπασμό και καυχησιολογίες ή μπορεί να ενεργούν σαν 

“κλόουν”. Αυτοί ίσως τείνουν να αποσύρονται ή ενεργούν ντροπαλά ή σπάνια 

απαντούν αυθόρμητα ή δεν συμμετέχουν. Συνήθως καταφεύγουν σε οτιδήποτε 

θεωρούν απαραίτητο, για να αντισταθμίσουν τα συναισθήματα ανεπάρ¬κειας που 

νιώθουν. Τέτοιοι μαθητές δεν μπορούν να κερδίσουν από τις συμβουλές. Αυτό 

οφείλεται στο ότι είναι περισσότερο απασχολημένοι, με το τι οι άλλοι νομίζουν γι’ 

αυτούς, παρά μ’ αυτό που τους εξηγείται. Φοβούνται επίσης την αποτυχία και πολλές 

φορές θεωρούν ότι είναι καλύτερα να μην προσπαθήσουν, παρά να ρισκάρουν την 

περίπτωση της αποτυχίας. Έτσι, σαν αποτέλεσμα, σπάνια προσπαθούν όσο χρειάζεται 

προκειμένου να πετύχουν. Ακόμα κι όταν τους γίνονται προτάσεις ή τους 

υποδεικνύονται τα λάθη τους, αυτοί παίρνουν μια αμυντική θέση που τους εμποδίζει 

να επωφεληθούν από τις συμβουλές. Είναι παγιδευμένοι στην αυτοεικόνα τους, που 

διακατέχεται από αποτυχία και γνωρίζουν ότι είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν τις 

φιλοδοξίες που οι άλλοι θέτουν γι’ αυτούς ή που οι ίδιοι έχουν. Έτσι αισθάνονται 

ανάξιοι, ανεπαρκείς και μη αγαπητοί.  

 Στην πραγματικότητα αυτοί οι μαθητές επιθυμούν όσο τίποτα άλλο την 

αγάπη, την αποδοχή, τη θετική αναγνώριση και το σεβασμό από τους άλλους. Γι’ 

αυτό χρειάζεται να γίνουν επίμονες προσπάθειες, να τους παρέχεται περισσότερη 

υποστήριξη, πολλαπλές ευκαιρίες για επιτυχία, θετική ανατροφοδότηση και 

ειδικότερα η αίσθηση ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά γι’ αυτούς. (Σίμου, Β., 

Παπάνης, Ε. 2007) 
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3.3.5. Τρόποι ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης στην τάξη 

 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν ορισμένοι τρόποι ενίσχυσης της 

αυτοεκτίμησης στη σχολική τάξη. Οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές 

σε αυτή τη διαδικασία.  

• Πρώτον, μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να κερδίζουν την 

προσοχή και να αισθάνονται σημαντικοί με αποδεκτούς τρόπους.  

• Δεύτερον, μπορούν να φροντίσουν ώστε κανένα παιδί να μην αισθάνεται 

απομονωμένο ή κοινωνικά απορριπτέο. Σε μερικές περιπτώσεις ίσως να είναι 

απαραίτητο να διδαχτούν βασικές κοινωνικές δεξιότητες τα παιδιά που δεν έχουν 

ποτέ διδαχτεί, όπως το πώς να συναναστρέφονται τους άλλους, ώστε να 

κερδίζουν την αποδοχή.  

• Τρίτον, είναι σημαντικό να τονίζουν στους μαθητές τη σημασία της εσωτερικής 

αίσθησης της αυτοεκτίμησης από το να βασίζονται σε εξωτερικές πηγές όπως: το 

να ευχαριστούν τους άλλους, την εμφάνιση, τη δημοτικότητα, την κοινωνική 

θέση. Οι εσωτερικές πηγές βασίζονται στη δυνατή αίσθηση της ταυτότητας ή της 

αντίληψης “του ποιος είναι κάποιος”, την ξεκάθαρη γνώση του ατόμου που 

“κάποιος θέλει να είναι” και τα πράγματα που “αυτός θέλει να πετύχει”.  

• Τέταρτον, οι δάσκαλοι μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να έχουν 

διορατικότητα και σχετική πρόβλεψη του μέλλοντος, βοηθώντας τα να θέτουν 

στόχους για τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα για να 

πετύχουν σ’ αυτούς τους στόχους. (Σίμου, Β., Παπάνης, Ε. 2007) 

Άλλη μια μέθοδος ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης είναι η πραγματοποίηση 

βιωματικών παιχνιδιών μέσα στη σχολική τάξη.  

Σύμφωνα με τις Αρχοντάκη, Ζ και Φιλίππου, Δ (2003) τα παρακάτω 

βιωματικά παιχνίδια μπορούν να δράσουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή: 

 

1. Το χαρτί στην πλάτη 

Περιγραφή: 

Για το παιχνίδι αυτό χρειάζονται μαρκαδόροι, χαρτιά και κολλητική ταινία.  

Οι μαθητές σηκώνονται και κολλάνε ένα χαρτί στην πλάτη τους με τη βοήθεια 

των άλλων. Μετά γράφουν στην πλάτη του καθενός κάτι που τους αρέσει πραγματικά 

σε αυτόν. Στη συνέχεια βγάζουν τα χαρτιά από την πλάτη και ο καθένας διαβάζει 
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μόνος του τι του έχουν γράψει. Τέλος οι μαθητές κάθονται σε ένα κύκλο και 

συζητάνε για τη διαδικασία αυτή.  

 

2. Τι μ’ αρέσει σε σένα 

Περιγραφή: 

Για το παιχνίδι αυτό χρειάζονται χαρτιά και μολύβια.  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και ανά 10 λεπτά λέει ο ένας στον άλλον 

εναλλάξ, κάτι που του αρέσει σε αυτόν. Μετά οι μαθητές σημειώνουν σε ένα χαρτί 

όσα περισσότερα μπορούν απόν αυτά που ακούσανε από τον άλλο. Τέλος οι μαθητές 

συζητούν για τη διαδικασία.  

 

3. Το μετάλλιο 

Περιγραφή: 

Για το παιχνίδι αυτό χρειάζονται η φωτογραφία ενός μεταλλίου, ψαλίδια, 

χρωματιστοί μαρκαδόροι, κολλητική ταινία.  

Ο κάθε μαθητής παίρνει μια φωτοτυπία του μεταλλίου και φτιάχνει ένα για 

τον εαυτό του για κάτι που αξίζει πραγματικά. Στη συνέχεια το κολλάνε πάνω τους, 

γυρνούν στο χώρο και συναντούν τους υπόλοιπους έναν-έναν. Επιστρέφουν στη θέση 

τους και συζητούν.  

 

4. Η διαφήμιση 

Περιγραφή: 

Για το παιχνίδι αυτό χρειάζονται χαρτί Α3, μαρκαδόροι, κολλητική ταινία, 

παλιά περιοδικά, ψαλίδια, κόλλα.  

Ο κάθε μαθητής φτιάχνει μία διαφημιστική αφίσα για τον εαυτό του με την 

οποία ενημερώνει τους άλλους για τα προσόντα του. Μπορούν να γράψουν, να 

ζωγραφίσουν ή να κολλήσουν. Στη συνέχεια τις εκθέτουν στο χώρο και περνούν 

μπροστά από όλες. Τέλος επιστρέφουν στις θέσεις τους και συζητούν.  
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4. Σκοπός της έρευνας 

 

Επιλέξαμε μία ποιοτική έρευνα για την ανάπτυξη και αποσαφήνιση της ήδη 

παρουσιασθείσας θεωρίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι βασίζεται σε 

συγκριτικά πολύ μικρότερο αριθμό περιπτώσεων απ’ ότι οι ποσοτικές έρευνες, με 

στόχο όχι την ανακάλυψη γενικών τάσεων (που απαιτεί μεγάλο αριθμό περιπτώσεων) 

αλλά τη διαμόρφωση ολικής εικόνας για κάθε περίπτωση και ανεύρεση των κοινών 

τους στοιχείων (Κυριαζή, Ν. 2002, Bryman, A. 1988).  

Η έρευνά μας, όπως και οι άλλες υπάρχουσες ποιοτικές μέθοδοι, 

χαρακτηρίζεται από το ότι επιδιώκει να κατασκευάσει αναπαραστάσεις της 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας από τη μελέτη σε βάθος των περιπτώσεων. 

Βέβαια το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε και που αποτελεί το 

βασικό εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης, επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο την 

οριστικοποίηση των θεμάτων και των ερωτήσεων από την αρχή της έρευνας.  

Σκοπός της έρευνας μας είναι να διαπιστωθούν οι αιτίες της χαμηλής ή της 

υψηλής αυτοεκτίμησης σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές του δημοτικού σχολείου 

καθώς και η συσχέτισή τους με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των μαθητών και το 

χρόνο παραμονής τους στο ελληνικό σχολείο.  

 

4.1. Γενική Υπόθεση 

 

Η γενική μας υπόθεση είναι ότι η αυτοεκτίμηση των μαθητών θα διαφέρει 

ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο (ΚΟΙΕ) στην πορεία της σχολικής 

τους ζωής.  

 

4.1.1. Επιμέρους υποθέσεις  

 

• Οι Έλληνες μαθητές θα έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τους αλλοδαπούς 

μαθητές  

• Οι Έλληνες μαθητές με υψηλότερο ΚΟΙΕ θα έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση από 

τους Έλληνες με χαμηλότερο ΚΟΙΕ και τους αλλοδαπούς μαθητές  

• Υπάρχει διαφοροποίηση της αυτοεκτίμησης Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών 

στην πορεία της σχολικής τους ζωής.  
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• Η κοινωνική αναγνώριση θα επηρεάζει την αυτοεκτίμηση των μαθητών, Ελλήνων 

και αλλοδαπών  

 

4.2. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Για την έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της συνέντευξης και η 

ανάλυση των απαντήσεων θα γίνει ποιοτικά.  

 

4.3. Το δείγμα 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από τέσσερις δασκάλους, δύο άντρες και 

δύο γυναίκες που σύμφωνα με την εμπειρία τους απαντούν σε μια σειρά από ανοιχτές 

ερωτήσεις.  

 

4.4. Ερευνητικά εργαλεία 

 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε μια ποιοτική μέθοδο με 

ερευνητικό εργαλείο μια ημιδομημένη συνέντευξη.  

 

4.5. Αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων 

 

Τα ερευνητικά δεδομένα θα αξιολογηθούν ποιοτικά και θα συσχετιστούν με 

την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που έχουμε 

συμπεριλάβει στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας.  
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5. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας  

 

Οι συνεντεύξεις που αναλύονται είναι τέσσερις. Στην πρώτη συνέντευξη 

απαντά γυναίκα εκπαιδευτικός-δασκάλα με 22 χρόνια υπηρεσία, στην δεύτερη 

απαντά διευθύντρια Δημοτικού σχολείου με 27 χρόνια υπηρεσία, στην τρίτη άντρας 

εκπαιδευτικός-δάσκαλος με 26 χρόνια υπηρεσία και στην τέταρτη άντρας 

εκπαιδευτικός-δάσκαλος με 19 χρόνια υπηρεσία. Η παρουσίαση της ανάλυσης των 

συνεντεύξεων θα γίνει ανά ερώτηση: 

 

5.1. Η διαφοροποίηση στην αυτοεκτίμηση Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών 

 

1η ερώτηση: Εντοπίζετε διαφορές στην αυτοεκτίμηση Ελλήνων και αλλοδαπών 

μαθητών; 

 

Απάντηση 1ης εκπαιδευτικού:  Ναι, εντοπίζω.  

 

Απάντηση 2ης εκπαιδευτικού:  Όχι, δεν εντοπίζω.  

 

Απάντηση 3ου εκπαιδευτικού:  Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές και αυτό έχει να κάνει 

κατά κύριο λόγο με το ότι τα παιδιά, οι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν πολύ καλά την 

ελληνική γλώσσα, η οποία κυριαρχεί μέσα στη σχολική τάξη και αυτό τα δυσκολεύει στο 

να έχουν καλές επιδόσεις, άρα τους μειώνει την αυτοεκτίμηση. Αντίθετα, στα 

ελληνόπουλα βλέπουμε παιδιά να έχουν πραγματικά αυτοεκτίμηση, αλλά βλέπουμε και 

μαθητές οι οποίοι, το περιβάλλον το οικογενειακό βλέπουμε, να υπεισέρχεται, να είναι 

παιδιά παραμελημένα, να μην είναι συμμετοχικά στη διαδικασία της μάθησης και άρα 

να έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση.  

 

Απάντηση 4ου εκπαιδευτικού:  Ναι, εντοπίζω.  

 

Ενώ στην δεύτερη εκπαιδευτικό που απάντησε αρνητικά στην πρώτη ερώτηση η 

συνέντευξη εξελίχθηκε ως εξής:  

 

Ερώτηση: Που οφείλεται η έλλειψη διαφορών στην αυτοεκτίμηση Ελλήνων και 

αλλοδαπών μαθητών; 



 46

Απάντηση 2ης εκπαιδευτικού:  Η χαμηλή αυτοεκτίμηση εξαρτάται από κοινωνικούς, 

οικονομικούς παράγοντες και υπάρχουν και πολλοί Έλληνες μαθητές που είναι σε 

ανάλογη κατηγορία.  

 

Ερώτηση: Απ’ότι γνωρίζουμε το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας στην ελληνική 

γλώσσα επιδρά στις επιδόσεις των μαθητών. Πως είναι δυνατόν οι μαθητές να μην 

έχουν προβλήματα αυτοεκτίμησης αφού οι γονείς τους δεν γνωρίζουν την ελληνική 

γλώσσα; 

 

Απάντηση 2ης εκπαιδευτικού:  Αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

τουλάχιστον στην περιοχή μας, είναι παιδιά αλλοδαπά τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ, 

οπότε έχουν μεγαλώσει με την ελληνική γλώσσα και ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις 

παιδιών που έρχονται αργότερα. Εκείνα τα παιδιά προσαρμόζονται, όταν έχουν την 

ανάλογη βοήθεια, πολύ γρήγορα.  

 

• Σχολιασμός 1ης ερώτησης: Στην πρώτη ερώτηση βλέπουμε ότι οι τρεις από τους 

τέσσερις εκπαιδευτικούς απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή εντοπίζουν διαφορές στην 

αυτοεκτίμηση Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών και μάλιστα ο τρίτος 

εκπαιδευτικός έθεσε το θέμα της μη γνώσης της ελληνικής γλώσσας που 

κυριαρχεί στις ελληνικές τάξεις για τους αλλοδαπούς μαθητές και το ρόλο της 

οικογένειας για τους Έλληνες μαθητές. Η δεύτερη εκπαιδευτικός απάντησε ότι 

δεν παρατηρεί διαφορές στην αυτοεκτίμηση Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών 

και δικαιολόγησε τη στάση της υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν και πολλοί Έλληνες 

μαθητές που είναι σε αντίστοιχη οικονομική και κοινωνική κατηγορία με τους 

αλλοδαπούς μαθητές και ότι η πλειοψηφία των αλλοδαπών μαθητών δεν 

αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη γλώσσα αφού έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή 

έχουν έρθει από πολύ μικρή ηλικία.  

 

5.2. Εκδήλωση συμπεριφορών υψηλής και χαμηλής αυτοεκτίμησης 

 

2η ερώτηση: Πως εκδηλώνονται οι συμπεριφορές υψηλής ή χαμηλής αυτοεκτίμησης σε 

Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές; 
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Απάντηση 1ης εκπαιδευτικού:   Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω παρατηρήσει 

εγώ, είναι όταν για πρώτη φορά μπαίνω στην τάξη, στην αρχή της χρονιάς και ζητάς να 

πουν οι μαθητές τα ονόματά τους. Οι αλλοδαποί μαθητές το λένε σχεδόν μέσα από το 

στόμα τους, δηλαδή φοβούνται να ακουστεί το όνομά τους και αν δεν τους προκαλέσεις 

με πολλούς τρόπους να το πουν δυνατά, έχεις πρόβλημα ακόμα και να το ακούσεις. 

Ενώ οι Έλληνες μαθητές με πολύ μεγαλύτερη άνεση θα δηλώσουν το όνομά τους, την 

ταυτότητά τους και τα λοιπά στοιχεία τους.  

 

Απάντηση 2ης εκπαιδευτικού:  Οι παρέες των παιδιών στο σχολείο, κατά πόσο είναι 

κοινωνικά, η προθυμία τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Όλα αυτά τα παιδιά (οι 

αλλοδαποί) αυτά τα έχουν γιατί έχουν μεγαλώσει εδώ κυρίως.  

 

Απάντηση 3ου εκπαιδευτικού:  Τα παιδιά που έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση τα 

βλέπουμε συνήθως να αυτοαπομονώνονται, να μη συμμετέχουν στις δραστηριότητες και 

εκείνο που επιζητούν, να το πούμε έτσι, κοιτώντας τα στα μάτια ως εκπαιδευτικοί, είναι 

κάτι να τα σπρώξει, να τους δώσεις ενέργεια τέτοια, που να μπορέσουν έτσι και αυτά να 

δείξουν κάτι ώστε έτσι να αρχίσουν σιγά-σιγά να αποκτούν περισσότερη αυτοεκτίμηση, 

να δείξουν ότι ναι, και αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στη σχολική πραγματικότητα.  

 

Απάντηση 4ου εκπαιδευτικού:  Εκδήλωση συμπεριφοράς είναι η μη δυνατότητα να 

κάνουν εύκολα παρέες, η απομόνωσή τους. Γενικά, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να δει 

κανείς καθώς και αδυναμία να εκφράσουν γνώμη, η περιθωριοποίηση μέσα στην τάξη 

και γενικότερα προς το προαύλιο και τη μικρή κοινωνία έξω από το σχολείο.  

 

• Σχολιασμός 2ης ερώτησης:  Στις τέσσερις συνεντεύξεις ως συμπεριφορές υψηλής 

αυτοεκτίμησης αναφέρθηκαν η μεγάλη άνεση όταν δηλώνουν το όνομα ή την 

ταυτότητά τους, η υψηλή κοινωνικότητα, η προθυμία συμμετοχής σε 

δραστηριότητες, ενώ ως συμπεριφορές χαμηλής αυτοεκτίμησης τον φόβο 

δήλωσης της ταυτότητάς τους, την αυτοαπομόνωση, τη μη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες, τη μη δυνατότητα να κάνουν εύκολα παρέες , την αδυναμία να 

εκφράσουν γνώμη, την περιθωριοποίησή τους μέσα στην τάξη αλλά και έξω από 

αυτήν. Όλα αυτά συμφωνούν και με τη θεωρία §3. 3. 1. σελ. 33 και §3. 3. 4. σελ. 

36 οπού αναφέρεται ότι αυτοί που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση γενικά, έχουν ένα 

ευρύ κύκλο φίλων, είναι εύκολο γι’ αυτούς να σχετίζονται με άλλους και να τα 
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πάνε καλά με τους περισσότερους μαθητές της τάξης, σε συνεργατικές συνθήκες 

μάθησης, τα καταφέρνουν καλά σχεδόν σε οποιαδήποτε ομάδα, ανταποκρίνονται 

στις προκλήσεις και είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. 

Αντίθετα όσοι μαθητές έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ίσως έχουν μόνο έναν ή δύο 

φίλους, τείνουν να αποσύρονται ή ενεργούν ντροπαλά ή σπάνια απαντούν 

αυθόρμητα ή δεν συμμετέχουν.  

 

5.3. Αίτια διαφοροποιήσεων στην αυτοεκτίμηση των μαθητών 

 

3η ερώτηση : Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια των διαφοροποιήσεων στην 

αυτοεκτίμηση των μαθητών; 

 

Απάντηση 1ης εκπαιδευτικού:   Τα αίτια είναι καταρχήν κοινωνικά, βασικά είναι 

κοινωνικά διότι αισθάνονται σα να είναι ακόμα σε ξένο περιβάλλον, τα οικονομικά 

τους είναι περιορισμένα, ο χώρος του σπιτιού που ζουν επίσης περιορισμένος. Όλα 

αυτά, δεν έχουν τις υλικές ανέσεις που έχουν οι Έλληνες μαθητές, δεν έχουν τις ίδιες 

προσβάσεις στη γνώση όταν τους ανατίθεται μια εργασία, ο γλωσσικός κώδικας των 

γονιών τους πολλές φορές είναι περιορισμένος ή έχει πρόβλημα να εκδηλωθεί στην 

ελληνική γλώσσα με αποτέλεσμα αυτή τη δυσκολία να την εκφράζουν τα παιδιά και στο 

σχολείο, τα επαγγέλματα των γονιών τους, επειδή είναι κυρίως εργάτες. Λιγότερο το 

διακρίνεις ανάμεσα στους Έλληνες μαθητές με διαφορετικό επίπεδο.  

 

Απάντηση 3ου εκπαιδευτικού:    Κυρίως η γλώσσα αλλά και βέβαια, εγώ θεωρώ 

σήμερα το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα, όχι μόνο για τους αλλοδαπούς αλλά και για τους 

Έλληνες, τις σχέσεις οικογένειας, δηλαδή το παιδί μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, 

τι βιώνει. Τα βιώματά του, όλα αυτά νομίζω επιδρούν στο να έχει υψηλή ή χαμηλή 

αυτοεκτίμηση.  

 

Απάντηση 4ου εκπαιδευτικού:  Αν μιλήσουμε για χαμηλή αυτοεκτίμηση στους 

αλλοδαπούς μαθητές, μπορούμε να πούμε ότι κατά κύριο λόγο στην αδυναμία που έχουν 

να μιλήσουν καλά τα ελληνικά, στη χαμηλή επίδοση που μπορεί να έχουν στα μαθήματα 

της γλώσσας, της ιστορίας και τα παρεμφερή και γενικά στις χαμηλές επιδόσεις.  
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• Σχολιασμός 3ης ερώτησης: Στην ερώτηση αυτή η πρώτη εκπαιδευτικός που 

ερωτήθηκε σχετικά με τα αίτια των διαφοροποιήσεων στην αυτοεκτίμηση των 

μαθητών έθεσε ως αίτια τα κοινωνικά κριτήρια, μιας και οι μαθητές νοιώθουν ότι 

βρίσκονται σε ξένο περιβάλλον, οικονομικά, ο περιορισμένος χώρος του σπιτιού 

(σύμφωνο με τη θεωρία §3. 2. 1. σελ. 30, οπού αναφέρεται ότι επειδή ο χώρος του 

σπιτιού, της οικογενειακής εστίας, σε μαθητές με χαμηλότερο οικονομικό 

επίπεδο, όπως οι αλλοδαποί, είναι περιορισμένος, ο χώρος που προορίζεται για το 

μαθητή είναι περιορισμένος και αυτό έχει μεγάλη επιρροή στην ψυχοσύνθεσή 

του), το πρόβλημα του γλωσσικού κώδικα και η μειωμένη πρόσβαση στη γνώση. 

Η δεύτερη εκπαιδευτικός δεν ερωτήθηκε αφού είχε αρνηθεί την ύπαρξη 

διαφοροποιήσεων. Ο τρίτος εκπαιδευτικός τόνισε ως αιτία τη γλώσσα και τα 

οικογενειακά βιώματα του μαθητή ενώ ο τέταρτος πάλι τη γλώσσα και λόγω 

αυτής, τις χαμηλές επιδόσεις στα γλωσσικά μαθήματα.  

 

5.4. Η επίδραση της μετάβασης στην ελληνική κοινωνία και το ελληνικό σχολείο 

 

4η ερώτηση : Σχετίζεται ο βαθμός αυτοεκτίμησης των αλλοδαπών μαθητών με το χρόνο 

παραμονής τους στη Ελλάδα και το ελληνικό σχολείο; 

 

Απάντηση 1ης εκπαιδευτικού:   Ναι, σχετίζεται γιατί στις πρώτες τάξεις τα παιδιά είναι 

πολύ πιο δειλά, πολύ πιο μαζεμένα, συναναστρέφονται κυρίως μεταξύ τους, δε 

συναναστρέφονται εύκολα με Έλληνες μαθητές, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις ξεπερνιέται 

κάπως το πρόβλημα, όχι πως ξεπερνιέται εντελώς γιατί υπάρχει και μια διαφοροποίηση 

στις επιδόσεις τους και μια διαφοροποίηση στις συμπεριφορές τους, δηλαδή πολλές 

φορές επειδή έχουν μια διαφορετική κουλτούρα από τα σπίτια τους υπάρχει περίπτωση 

να χαίρονται για κάτι και να αρχίσουν να χτυπάνε το διπλανό τους, εκδηλώνοντας έτσι 

τη χαρά τους, δηλαδή ο τρόπος που εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, πολλές φορές, 

λόγω της διαφορετικής οικογενειακής κουλτούρας και κοινωνικής κουλτούρας που 

έχουν, εκδηλώνονται με τρόπο που ενοχλούνται οι Έλληνες μαθητές και συνήθως 

παρατηρούμε ότι περισσότερο κάνουν παρέα με τους Έλληνες μαθητές που είναι 

αδύνατοι στα μαθήματα, με αυτούς συναναστρέφονται περισσότερο, χωρίς όμως να 

αποκλείονται και περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών που έχουν μια εξαιρετική επίδοση 

στα μαθήματα και αυτοί πολύ πιο εύκολα εντάσσονται με το σύνολο των μαθητών.  
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Απάντηση 2ης εκπαιδευτικού:  Τα πάντα έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Αν η 

οικογένεια βοηθάει και το παιδί έχει πρώτη προτεραιότητα το σχολείο, τα παιδιά πάνε 

καλά, άσχετα αν είναι αλλοδαπά παιδιά.  

 

Απάντηση 3ου εκπαιδευτικού:  Είναι σίγουρο αυτό. Όταν έρχονται παιδιά τα οποία δεν 

έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά στην αρχή έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο 

πρόβλημα. Δεν μπαίνουν μέσα στις ομάδες, τα ελληνόπουλα τα απομονώνουν, δεν 

μιλούν καλά τη γλώσσα, άρα δεν έχουν την δυνατότητα παρέμβασης μέσα στη 

μαθησιακή διαδικασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε έλλειμμα στην 

αυτοεκτίμηση. Αν όμως αυτά τα παιδιά βοηθηθούν και από το σχολείο και η 

οικογένεια, πιστεύω, τα στηρίξει, νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες αυτά τα παιδιά 

να ανακάμψουν και να δείξουν αυτοεκτίμηση μεγαλύτερη.  

 

Απάντηση 4ου εκπαιδευτικού:  Ναι, εκατό τοις εκατό. Είναι σίγουρο ότι περνώντας τα 

χρόνια η ένταξή τους μέσα στο ελληνικό κοινωνικό σύστημα και το εκπαιδευτικό αλλά 

και γενικά την ελληνική κοινωνία, τους ανεβάζει την αυτοεκτίμηση γιατί τα 

προηγούμενα που είπαμε σιγά-σιγά ξεπερνιούνται, δηλαδή και τη γλώσσα γενικά τη 

μιλάνε καλύτερα και οι επιδόσεις τους ανεβαίνουν και παρέες κάνουν. Γενικά, 

εντάσσονται πιο εύκολα στην κοινωνία και όλο αυτό το πακέτο, το σύνολο δηλαδή της 

συμπεριφοράς, τους ανεβάζει την αυτοεκτίμηση.  

 

• Σχολιασμός 4ης ερώτησης: Στην ερώτηση αυτή οι τρεις εκπαιδευτικοί απαντούν 

ότι σχετίζεται η αυτοεκτίμηση των αλλοδαπών μαθητών με το χρόνο παραμονής 

τους στη Ελλάδα και το ελληνικό σχολείο ενώ η δεύτερη εκπαιδευτικός αναφέρει 

ότι μόνο η οικογένεια παίζει ρόλο σε αυτό. Η πρώτη εκπαιδευτικός δικαιολογεί 

αυτή τη συσχέτιση με τη διαφορά της κουλτούρας των αλλοδαπών μαθητών που 

παρεξηγείται από τους Έλληνες μαθητές. Ο τρίτος εκπαιδευτικός αναφέρει ότι 

υπάρχει πράγματι διαφοροποίηση και σπουδαίο ρόλο στην αύξηση της 

αυτοεκτίμησης παίζει το σχολείο και η οικογένεια. Ο τέταρτος εκπαιδευτικός 

αναφέρει ότι όσο περνάν τις τάξεις τα παιδιά ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή τους 

αφού ξεπερνιούνται τα προβλήματα που μείωναν την αυτοεκτίμηση, όπως η 

γλώσσα και οι παρέες. Η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, λοιπόν, τους ωθεί 

σε ένα πακέτο συμπεριφοράς που τους ανεβάζει την αυτοεκτίμηση αφού είναι 

αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο.  
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5.5. Η επίδραση του άγχους της ένταξης στο σχολικό πλαίσιο στην αυτοεκτίμηση 

των Ελλήνων μαθητών 

 

5η ερώτηση : Παρατηρούνται ανάλογες διακυμάνσεις, που έχουν σχέση με την ηλικία, 

στους γηγενείς μαθητές; 

 

Απάντηση 1ης εκπαιδευτικού:   Οπωσδήποτε σε κάθε βαθμίδα που πηγαίνουν 

ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό κτλ. υπάρχει μια συστολή όλων των 

μαθητών στην αρχή μέχρι να γνωρίσουν το περιβάλλον, το δάσκαλο κτλ. Από κει και 

πέρα είναι πως ξεπερνιέται αυτή η συστολή, δηλαδή πολύ περισσότερα ερεθίσματα και 

παραστάσεις έχουν οι Έλληνες μαθητές στο να ξεπεράσουν αυτή τη συστολή που έχουν 

αρχικά, δυσκολότερα το σύνολο των αλλοδαπών μαθητών. Θα πούμε όμως εξαιρέσεις, 

είναι παιδιά που έχουν έρθει περισσότερα χρόνια, έχουν λιγότερα προβλήματα με τη 

γλώσσα, που αυτά εντάσσονται ευκολότερα μέσα στο σύνολο των μαθητών.  

 

Απάντηση 3ου εκπαιδευτικού:  Φυσικά υπάρχει και στα ελληνόπουλα και αυτό είπαμε 

έχει να κάνει με το οικογενειακό περιβάλλον, βέβαια, και με το περιβάλλον της 

σχολικής τάξης, όπου και ο δάσκαλος έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ως παιδαγωγός, 

να δώσει στο παιδί εκείνες τις ευκαιρίες και εκείνες τις δυνατότητες έτσι ώστε να 

πιστέψει στις δυνατότητές του και άρα να δείξει πραγματικά ότι αξίζει, άρα να 

αποκτήσει αυτοεκτίμηση.  

 

Απάντηση 4ου εκπαιδευτικού:  Ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή τους γιατί πάντα ο φόβος της 

ένταξης σε ένα σύστημα κοινωνικό, όπως είναι το σχολείο, έχει μια συγκράτηση στην 

αρχή αλλά πιστεύω ότι οι καμπύλες, τα gradients, των δύο είναι διαφορετικά, δηλαδή 

πολύ πιο μεγάλη άνοδο στην αυτοεκτίμηση έχει ένας αλλοδαπός που ξεκινά από πολύ 

χαμηλή βάση από έναν Έλληνα που ξεκινά από μία σχετικά υψηλή βάση.  

 

• Σχολιασμός 5ης ερώτησης: Και οι τρεις εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν σε αυτή 

την ερώτηση συμφώνησαν στην συστολή που έχουν και οι Έλληνες μαθητές όταν 

μπαίνουν στο σχολικό σύστημα. Αυτό είναι συμβατό και με τη θεωρία §2. 2. 2. 1. 

σελ. 24 που αναφέρει ότι η μετάβαση σε μια κατάσταση που δεν μας είναι οικεία, 

μας προκαλεί άγχος, ταραχή, ακόμη και κατάθλιψη, ενώ μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά και την αυτοεκτίμησή μας. Η αντίδρασή μας αυτή οφείλεται στο 
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γεγονός, όταν κάτι είναι άγνωστο, καινούργιο ή διαφορετικό μας προκαλεί 

αίσθημα απειλής, ανασφάλεια ή και φόβο, με αποτέλεσμα να γινόμαστε 

επιφυλακτικοί ή και να αποφεύγουμε τελείως τις αλλαγές. Ο τρίτος εκπαιδευτικός 

τονίζει το ρόλο του δασκάλου και της οικογένειας ενώ ο τέταρτος εκπαιδευτικός 

λέει ότι επειδή οι αλλοδαποί ξεκινούν από πολύ πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν 

στην πορεία της σχολικής τους ζωής μεγαλύτερη άνοδο στην αυτοεκτίμηση από 

τους Έλληνες μαθητές που ξεκινούν από μια πιο υψηλή βάση.  

 

5.6. Η επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού  επιπέδου στην αυτοεκτίμηση 

 

6η ερώτηση : Επηρεάζει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (ΚΟΙΕ) της οικογένειας την 

αυτοεκτίμηση των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών και με ποιο τρόπο; 

 

Απάντηση 1ης εκπαιδευτικού:   Πιστεύω πως σήμερα επηρεάζει και τους Έλληνες το 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο γιατί ακριβώς υπάρχει μια στροφή στην κατανάλωση 

υλικών αγαθών, στα οποία τοποθετείται και η αξία του ατόμου, δηλαδή στο πόσο 

μπορεί να παρακολουθήσει τη μόδα την παιδική ή το να αποκτά πράγματα σχολικά ή 

υπολογιστή. Όλα αυτά τα αντικείμενα που τα συνδέει το ο μαθητής με την 

προσωπικότητά του και αισθάνεται σα να είναι καλύτερος από το διπλανό του που δεν 

τα έχει, διότι του δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες να χρησιμοποιήσει πράγματα, ας 

πούμε μέσω του υπολογιστή, του κινητού, που έχει μπει από το Δημοτικό το κινητό, 

αισθάνεται σα να υπερέχει από τους διπλανούς του αυτός που το έχει ή ας πούμε, αυτά 

γίνονται περισσότερο αντικείμενα με τα οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή μεταξύ 

τους και δημιουργούν σχέσεις και φιλίες, παρά οι ίδιες οι ανθρώπινες αξίες.  

 

Απάντηση 2ης εκπαιδευτικού:  Επηρεάζει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο την 

αυτοεκτίμηση και των Ελλήνων και των αλλοδαπών μαθητών.  

 

Απάντηση 3ου εκπαιδευτικού:  Νομίζω είναι σημαντικός ο παράγοντας αυτός, 

επηρεάζει σίγουρα τα παιδιά, πέραν, να το πούμε έτσι, από τη φύση αυτή καθ’ αυτή του 

παιδιού, το παιδί βιώνει κάποια πράγματα μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, από 

το οποίο νομίζω ξεκινούν όλα. Όσο το περιβάλλον του είναι οικονομικά 

αναβαθμισμένο, μορφωτικά αναβαθμισμένο, τότε και ο μαθητής θα έχει υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση.  
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Απάντηση 4ου εκπαιδευτικού:  Οπωσδήποτε, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι έχει 

επίδραση όσο το παιδιά συνειδητοποιούν το ρόλο τους μέσα στην κοινωνία, δηλαδή 

πηγαίνει ανάποδα από την προηγούμενη άνοδο, δηλαδή ένα παιδί στα έξι του δε δίνει 

τόσο μεγάλη σημασία στο επάγγελμα ή γενικά στο επίπεδο μόρφωσης των γονιών του. 

Όσο ανεβαίνει όμως τάξεις στο σχολείο και φτάνει προς το τέλος, η κατανόηση της 

διαφορετικότητας που μπορεί να έχει η δική του οικογένεια με μια άλλη ενός άλλου 

συμμαθητή του μπορεί αντίστοιχα ή να του ανεβάσει την αυτοεκτίμηση, αν βρίσκεται σε 

καλύτερο επίπεδο, ή να του την κατεβάσει. Οι αλλοδαποί θα έλεγα ότι έχουν μια 

μειονεξία στο συγκεκριμένο θέμα γιατί ξέρουμε ότι τα επαγγέλματά τους είναι κυρίως 

αγροτικά ή χαμηλών αποδοχών.  

 

• Σχολιασμός 6ης ερώτησης: Και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι το 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο επηρεάζει την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Η 

πρώτη εκπαιδευτικός αναφέρεται στην στροφή της εποχής στην απόκτηση 

καταναλωτικών αγαθών. Οι μαθητές συνδέουν τα αγαθά αυτό λοιπόν με την 

προσωπικότητά τους και αισθάνονται ανώτεροι από τους άλλους επειδή τα έχουν, 

με βάση αυτά τα καταναλωτικά αγαθά λοιπόν, που οι μαθητές με χαμηλό 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο είναι αδύνατο να τα αποκτήσουν, δημιουργούνται 

στις μέρες μας ακόμα και οι φιλίες. Ο τρίτος εκπαιδευτικός αναλύει το 

οικογενειακό περιβάλλον και συσχετίζει το υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

της οικογένειας με την υψηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης αναφέρεται στη 

αυτοαντίληψη του μαθητή, πως αντιλαμβάνεται τη φύση του, πράγμα συμβατό με 

την φαινομενολογική προσέγγιση σελ. 15 ότι η συμπεριφορά δεν επηρεάζεται 

μόνο από τις εμπειρίες του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά και από τις 

προσωπικές έννοιες, τις οποίες προσδίδει κάθε άτομο σε αυτές τις εμπειρίες υπό 

την επίδραση του τρόπου, με τον οποίο τις αντιλαμβάνεται. Η οργάνωση 

προσωπικών εννοιών που υπάρχουν κάθε στιγμή για κάθε άτομο, είναι το 

αντιληπτικό ή το φαινομενολογικό του πεδίο και αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά 

του. Έτσι, η συμπεριφορά δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του τι συμβαίνει γύρω μας, 

αλλά επίσης του πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας. Ο τέταρτος εκπαιδευτικός 

συσχετίζει την ερώτηση αυτή με την προηγούμενη. Ενώ δηλαδή όσο περνούν οι 

τάξεις οι μαθητές αποβάλλουν το άγχος της ένταξης και ανεβαίνει η 

αυτοεκτίμησή τους, ωστόσο, αντιλαμβάνονται επίσης την θέση τους μέσα στην 
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κοινωνία. Αυτό μπορεί να τους ανεβάσει την αυτοεκτίμηση αν το κοινωνικο-

οικονομικό τους επίπεδο είναι καλύτερο από τους γύρω τους ή να τους την 

μειώσει, αν είναι χειρότερο.  

 

5.7. Η έμφυτη ανάγκη των μαθητών για κοινωνική αναγνώριση 

 

7η ερώτηση: Σε ποιο βαθμό το θέμα της κοινωνικής αναγνώρισης επηρεάζει την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών, Ελλήνων και αλλοδαπών; 

 

Απάντηση 1ης εκπαιδευτικού:   Η κοινωνική αναγνώριση μπορεί να επιτυγχάνεται στο 

σχολείο με πολλούς τρόπους πχ. ο ένας είναι η επίδοση, που εκεί, οι περισσότεροι 

αλλοδαποί μαθητές στερούν, όχι λόγω εξυπνάδας, αλλά κυρίως λόγω του ότι στερεί ο 

γλωσσικός τους κώδικας, υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα, υπάρχουν δυσκολίες 

οικονομικές στο σπίτι, περιορισμένος χώρος, μικρότερη δυνατότητα στην πρόσβαση και 

σε όλα αυτά τα πράγματα, εκεί στερούν. Όμως, πολλές φορές έχουν κοινωνική 

αναγνώριση γιατί είναι πολύ καλοί στα αθλήματα ή σε άλλες εργασίες που τους 

ανατίθενται και δημιουργούνται μέσα στα σχολεία «άτυπες ομάδες» που μέσα σε αυτές 

μπορούν να έχουν κοινωνική αναγνώριση. Ενώ το επίσημο σχολείο αναγνωρίζει τους 

πιο καλούς μαθητές, αυτοί δημιουργούν «άτυπες ομάδες» που συνήθως είναι ομάδες 

ποδοσφαίρου, ομάδες κάποιου άλλου αθλήματος, ακόμα και ομάδες της γειτονιάς, του 

δρόμου, που μέσα εκεί ως αρχηγοί, μπορεί να έχουν κοινωνική αναγνώριση ή μπορεί 

να έχουν κάποια ιδιαίτερη επίδοση σε αυτές.  

 

Απάντηση 2ης εκπαιδευτικού:  Η κοινωνική αναγνώριση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό.  

 

Απάντηση 3ου εκπαιδευτικού:  Όταν ο μαθητής, είτε Έλληνας, είτε αλλοδαπός, πέραν 

από τη μαθησιακή διαδικασία, συμμετέχει σε δραστηριότητες του σχολείου, στα 

θεατρικά, στα περιβαλλοντικά προγράμματα και όλα αυτά και επιβραβεύεται, νομίζω 

ότι αυτό του δίνει και τη δυνατότητα πλέον να αντιμετωπίσει το κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 

Απάντηση 4ου εκπαιδευτικού:  Σίγουρα την επηρεάζει και μπορεί να δει κανένας ότι τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μαθητές, κυρίως αλλοδαποί, ασχολούνται με 

αθλήματα. Άμα το ψάξει κανένας στο βάθος θα δει ότι δεν είναι κυρίως η διάθεση να 

αθληθούν περισσότερο από τα υπόλοιπα παιδιά αλλά είναι ένα τρόπος να αποκτήσουν 
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την αυτοεκτίμηση που τους λείπει από το άλλο επίπεδο, δηλαδή ένα παιδί που θα έχει 

μια καλή επίδοση στο ποδόσφαιρο ή σε ένα άλλο άθλημα ή στο βόλεϊ ή στο μπάσκετ, 

πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει αποδεκτό στην ευρύτερη κοινωνία, ανεξάρτητα από 

το αν είναι Αλβανός, Ρώσος ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, σαφώς και οι επιδόσεις που 

έχουν σε άλλα εκτός του σχολείου και η κοινωνική τους αυτή αναγνώριση τους βοηθάει 

και στην αυτοεκτίμησή τους.  

 

• Σχολιασμός 7ης ερώτησης: Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν και εδώ στην 

επίδραση της κοινωνικής αναγνώρισης στην αυτοεκτίμηση των μαθητών. Από τις 

συνεντεύξεις προκύπτει το ενδιαφέρον κυρίως των αλλοδαπών μαθητών για 

διάκριση με εναλλακτικούς τρόπους (αθλήματα, ποδόσφαιρο κ. α). αυτό 

βρίσκεται σε συμφωνία με τη θεωρία του Maslow (σελ. 11) ότι δηλαδή υπάρχει 

ένα βασικό ένστικτο που ωθεί το άτομο προς την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων 

του. Οι ανάγκες ανωτέρου επιπέδου ή αλλιώς ανάγκες ανάπτυξης, ενυπάρχουν 

στους μαθητές, είτε αυτοί είναι Έλληνες είτε αλλοδαποί. Επιβεβαιώνεται επίσης 

και η ανάγκη των αλλοδαπών μαθητών να δημιουργήσουν άτυπες ομάδες 

(άθλησης, ποδοσφαίρου κ. α. ) για να επιτύχουν αύξηση της αυτοεκτίμησής τους 

και συμφωνεί με τη θεωρία §3. 2. 2 σελ. 30 όπου αναφέρεται ότι τα άτομα έχουν 

κάθε λόγο να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν μια θετική 

αυτοεκτίμηση. Ένας τρόπος να το πετύχουν είναι να προσπαθήσουν να 

εγκαθιδρύσουν μια θετική για αυτούς διαφορά μεταξύ της ενδο-ομάδας τους και 

των συναφών εξωομάδων σε σημαντικές διαστάσεις. Με άλλα λόγια, τα μέλη των 

ομάδων κάνουν διακρίσεις, έτσι ώστε να διατηρήσουν μια θετική αυτοεκτίμηση 

σε σχέση με την κοινωνική ταυτότητά τους. Η κοινωνική ταυτότητα είναι η 

ψυχολογική δομή που εγκαθιδρύει τη σχέση μεταξύ του ατόμου και της ομάδας 

και επιτρέπει τις διομαδικές συμπεριφορές. Είναι δηλαδή «εκείνο το κομμάτι του 

εαυτού που απορρέει από τη γνώση του ατόμου ότι είναι μέλος μιας κοινωνικής 

ομάδας (ή ομάδων) σε συνδυασμό με την αξία και τη συναισθηματική σημασία 

που αποδίδονται σε αυτή την υπαγωγή.  

 

5.8. Η επίδραση της οικογένειας στην αυτοεκτίμηση των μαθητών 

 

Από τις συνεντεύξεις προκύπτει και η σημασία της οικογένειας στην 

αυτοεκτίμηση των μαθητών. Αυτό συμφωνεί και με τη θεωρία §3. 1. 1. σελ. 27 όπου 
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αναφέρεται ότι ο Stanley Coopersmith (1967) αναγνώρισε τρεις βασικές συνθήκες 

που προάγουν την υψηλή αυτοεκτίμηση στο περιβάλλον της οικογένειας :  

• Αγάπη και στοργή χωρίς όρους.  

• Σωστά καθορισμένα όρια, που σταθερά εφαρμόζονται.  

• Σεβασμός που δίνεται στα παιδιά φανερά, άμεσα και καθημερινά.  

Η μορφοποίηση των διαθέσεων (τάσεων) αρχίζει ν’ αναπτύσσεται καθώς τα 

παιδιά πλησιάζουν τους άλλους, απαιτούν κι αρχίζουν να περπατούν. Όταν αυτές οι 

προσπάθειες συναντούν θετικές αντιδράσεις κι ενθάρρυνση, τότε τα παιδιά αρχίζουν 

ν’ αναπτύσσουν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Εάν όμως, από την άλλη πλευρά, τα 

παιδιά υποβιβάζονται και οι απαιτήσεις - ανάγκες τους συναντούν θυμό ή αδιαφορία, 

τότε τα παιδιά τείνουν να αισθάνονται ότι δεν τα θέλουν ή ότι είναι λιγότερο 

σημαντικά. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να 

ενισχύσει την αυτοεκτίμηση ενός μαθητή ή να την αποδυναμώσει.  

 

5.9. Η επίδραση και ο ρόλος του δασκάλου στην αυτοεκτίμηση των μαθητών 

 

Στις συνεντεύξεις τονίζεται επίσης και ο ρόλος του σχολείου στην ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης των μαθητών του, κυρίως τονίζεται ο ρόλος του δασκάλου και το 

πώς αντιμετωπίζει τους μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό είναι συμβατό και 

με τη θεωρία §3. 1. 4. σελ. 29 οπού αναφέρεται η επίδραση του δασκάλου μιας και τα 

παιδιά που δεν βρίσκουν στο σπίτι τους την προσοχή που αποζητούν προσπαθούν να 

τραβήξουν και στην τάξη την προσοχή του δασκάλου. Το πώς θα χειριστεί ο 

δάσκαλος αυτή την κατάσταση μπορεί να βοηθήσει ή στην ανάπτυξη ή στη μείωση 

της αυτοεκτίμησης του μαθητή. Στη θεωρία αναφέρονται επίσης και τρόποι 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης στην τάξη και διαχείρισης των μαθητών αυτών §3. 3. 5. 

σελ. 37 όπου αναφέρεται ότι ο δάσκαλος δεν πρέπει να απομονώνει κανένα μαθητή, 

να παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, να τονίζει την σημασία της 

αυτοεκτίμησης και να βοηθά τους μαθητές να θέτουν στόχους για το μέλλον.  
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6. Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

6.1. Συμπεράσματα 

 

• Οι Έλληνες μαθητές έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τους αλλοδαπούς 

μαθητές.  

Αυτό επιβεβαιώνεται από τους τρεις εκπαιδευτικούς που τονίζουν το 

πρόβλημα του γλωσσικού κώδικα τον γονέων των μαθητών που εμποδίζει και τους 

ίδιους στην διαδικασία της μάθησης μιας και στην ελληνική τάξη κυριαρχεί η 

ελληνική γλώσσα.  

• Παρατηρείται διαφοροποίηση της αυτοεκτίμησης Ελλήνων και αλλοδαπών 

μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.  

Οι τρεις εκπαιδευτικοί από τους τέσσερις συμφωνούν ότι οι μαθητές που 

μπαίνουν στην κοινωνία του σχολείου, τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί έχουν 

μια συστολή που επιδρά στην αυτοεκτίμησή τους και τη μειώνει. Οι αλλοδαποί 

μαθητές στην αρχή της σχολικής τους ζωής έχουν μικρότερη αυτοεκτίμηση από τους 

Έλληνες μαθητές μιας και αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της γλώσσας. Έτσι με το 

πέρας των σχολικών τους χρόνων οι αλλοδαποί μαθητές αναπτύσσουν την 

αυτοεκτίμησή τους επειδή γνωρίζουν καλύτερα τη γλώσσα και κάνουν παρέες ενώ οι 

Έλληνες μαθητές επειδή γνωρίζουν το σχολείο, το δάσκαλο κλπ.  

• Υπάρχει επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου ΚΟΙΕ των μαθητών, είτε 

Ελλήνων είτε αλλοδαπών στην αυτοεκτίμησή τους.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στην επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου (ΚΟΙΕ) στην αυτοεκτίμηση των μαθητών, ότι δηλαδή το υψηλό κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο συσχετίζεται με την υψηλή αυτοεκτίμηση. Οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται μεγαλώνοντας το ρόλο τους στην κοινωνία και το επίπεδό τους 

μπορεί να τους ανεβάσει την αυτοεκτίμηση ή να τους την κατεβάσει ανάλογα με το 

επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Στην περίπτωση αυτή μαθητές από χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα και κυρίως οι αλλοδαποί μαθητές, είναι σε μειονεκτική θέση.  

• Η κοινωνική αναγνώριση επηρεάζει την αυτοεκτίμηση των μαθητών, Ελλήνων 

και αλλοδαπών.  

Μέσα από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι οι μαθητές έμφυτα αναζητούν 

εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους. Για το λόγο αυτό οι 
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αδύναμοι μαθητές τείνουν να ασχολούνται με αθλήματα ή άλλες δραστηριότητες 

ώστε να λάβουν κοινωνική αναγνώριση μέσω των επιδόσεών τους και να αυξήσουν 

την αυτοεκτίμησή τους.  

 

6.2. Συζήτηση  

 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής διαπραγματευθήκαμε κυρίως την έννοια της 

αυτοεκτίμησης. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτός ο όρος, εισαγωγικά 

αναφερθήκαμε τόσο στην έννοια του εαυτού με τις αντίστοιχες ψυχολογικές 

προσεγγίσεις όσο και στην έννοια της αυτοαντίληψης. Εξετάσαμε την αυτοεκτίμηση 

ως έννοια στα πλαίσια τόσο της οικογένειας όσο και της κοινωνίας και του σχολικού 

περιβάλλοντος. Τέλος επιλέξαμε την διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας με 

ημιδομημένη συνέντευξη και  συμμετοχή τεσσάρων εκπαιδευτικών (δασκάλων) για 

την αποσαφήνιση και επιβεβαίωση / ανάπτυξη της θεωρίας. Τα αποτελέσματα 

κρίνονται ικανοποιητικά και επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό το θεωρητικό πλαίσιο 

που αναπτύχθηκε στα περιορισμένα πλαίσια της εργασίας αυτής. Πιο συγκεκριμένα 

επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση Ελλήνων και 

αλλοδαπών μαθητών, αφού τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι 

υπάρχει.  

Επίσης οι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν τις συμπεριφορές των μαθητών με 

χαμηλή αυτοεκτίμηση που αναφέρθηκαν στη θεωρία, όπως την αυτοαπομόνωση, τη 

μη συμμετοχή σε δραστηριότητες, τη μη δυνατότητα να κάνουν εύκολα παρέες , την 

αδυναμία να εκφράσουν γνώμη, την περιθωριοποίησή τους μέσα στην τάξη αλλά και 

έξω από αυτήν.  

Τα αίτια των διαφοροποιήσεων της αυτοεκτίμησης ανάμεσα στους Έλληνες 

και τους αλλοδαπούς μαθητές είναι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικά, 

οικονομικά, ο περιορισμένος χώρος του σπιτιού, η γλώσσα, η πρόσβαση στη γνώση, 

τα οικογενειακά βιώματα, η αυτοαντίληψη του μαθητή και οι γενικότερες χαμηλές 

επιδόσεις στα μαθήματα του σχολείου. Σίγουρα οι αλλοδαποί μαθητές εκ των 

προτέρων δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις καταναλωτικές ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας που έχει μεταφερθεί και στο σχολείο δημιουργώντας ένα εικονικό κύρος σε 

όσους μαθητές μπορούν να έχουν τα προϊόντα που διαφημίζονται στην τηλεόραση. 

Οι αλλοδαποί μαθητές που δεν δύνανται να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά, απλά 

παραγκωνίζονται από τους Έλληνες μαθητές. Για το λόγο αυτό αναφέρθηκε ότι οι 
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αλλοδαποί μαθητές τείνουν να κάνουν παρέα με Έλληνες μαθητές χαμηλού 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Η πρόσβαση στη γνώση είναι επίσης ένα πολύ 

σημαντικό θέμα όταν ανατίθενται εργασίες στους μαθητές. Οι αλλοδαποί μαθητές 

είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε εγκυκλοπαίδειες ή στο διαδίκτυο σε αντίθεση 

με τους Έλληνες μαθητές που έχουν όλες αυτές τις δυνατότητες.  

Το άγχος της ένταξης στο σχολικό πλαίσιο, που εξετάσαμε τόσο στους 

Έλληνες, όσο και στους αλλοδαπούς μαθητές, έχει για τον κάθε μαθητή διαφορετικά 

αίτια και ξεπερνιέται με το πέρασμα του χρόνου. Για τους Έλληνες έχει να κάνει με 

το φόβο για το καινούριο, τη φυσική συστολή σε ένα ξένο περιβάλλον ενώ για τους 

αλλοδαπούς μαθητές σε αυτά τα αίτια προστίθενται το ευρύτερο ξένο περιβάλλον και 

το πρόβλημα της γλώσσας που μειώνει την αυτοεκτίμησή τους.  

Ενώ οι αλλοδαποί μαθητές λοιπόν αρχίζουν να ξεπερνούν ο πρόβλημα της 

γλώσσας και κάνουν παρέες σιγά-σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το κοινωνικο-

οικονομικό τους επίπεδο, κάτι που για δεύτερη φορά στην πορεία της σχολικής τους 

ζωής, απειλεί την αυτοεκτίμησή τους. Αντίστοιχα σε αυτή την περίπτωση είναι τα 

αποτελέσματα και για τους Έλληνες μαθητές που η οικογένειά τους έχει χαμηλότερο 

μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο.  

Οι μαθητές αυτοί λοιπόν έχοντας την ανάγκη να αξιοποιήσουν και να δείξουν 

τις δυνατότητές τους, ωθούνται σε άλλου είδους δραστηριότητες με σκοπό την 

κάλυψη στο έλλειμμα αυτοεκτίμησης που έχουν μέσω της κοινωνικής τους 

αναγνώριση από κάποια, εναλλακτική ως προς τα μαθήματα, καλή επίδοση.  

Επίσης η οικογένεια είναι αυτή που φαίνεται να κατέχει σημαντικό ρόλο στην 

αυτοεκτίμηση των μαθητών, όχι όσον αφορά το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, 

αλλά το ενδιαφέρον του μαθητή για το σχολείο και τα βιώματα που έχει μέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Αναφέρεται στη θεωρία ότι από τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του παιδιού, το ενδιαφέρον που δείχνουν οι γονείς για το παιδί, καθώς και η ενίσχυση 

των προσπαθειών του είναι αυτά που δίνουν στο παιδί την πίστη στον εαυτό του και 

το καθιστούν ως ένα άτομο με υψηλή αυτοεκτίμηση. Οι μαθητές από χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα και οι αλλοδαποί μαθητές, επειδή οι γονείς τους είναι κυρίως 

εργάτες και εργάζονται πολλές ώρες, γυρνούν σπίτι κουρασμένοι και δεν έχουν το 

κουράγιο να ασχοληθούν με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Έτσι οι μαθητές αυτοί 

αισθάνονται παραμελημένοι, δεν πιστεύουν στις ικανότητές τους και γενικότερα 

δειλιάζουν μπροστά σε κάτι καινούριο, μη έχοντας και τη διάθεση να συνεργαστούν.  
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Τέλος, ο πιο σημαντικός άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει την 

ψυχοσύνθεση κάθε παιδιού και άρα και την αυτοεκτίμησή του, είναι ο δάσκαλος. 

Αφού στην οικογένεια είναι δύσκολο να αλλάξουν οι συνθήκες το πρόβλημα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί στη σχολική τάξη όπου τα παιδιά περνούν αρκετές ώρες. Όπως 

αναφέρθηκε στην εργασία, εκτός από τα βιωματικά παιχνίδια που μπορούν να γίνουν 

στην τάξη με σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, ο δάσκαλος 

οφείλει να διακρίνει τα παιδιά εκείνα που περιθωριοποιούνται και να τα ωθεί στο να 

συμμετέχουν και να μην αυτοαπομονώνονται. Ο δάσκαλος πρέπει να δώσει τα 

κίνητρα στους μαθητές αυτούς και να τους προτρέψει να θέσουν στόχους που θα 

πραγματοποιήσουν ώστε να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους. Το σημαντικότερο 

έργο πάνω στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 

σχολικό πλαίσιο αφού αποτελεί τη μικρογραφία της κοινωνίας.  
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