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Ειςαγωγι 

Ο άνκρωποσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του περνά διάφορεσ φάςεισ 

μετάβαςθσ, «περάςματα», δθλαδι, από μια γνωςτι κατάςταςθ ςε μια άλλθ, θ 

οποία πιο πριν του ιταν άγνωςτθ. Οι μεταβάςεισ αυτζσ μπορεί να αφοροφν τθν 

προςωπικι,εκπαιδευτικι, κοινωνικι ι επαγγελματικι ηωι ενόσ ατόμου, όπωσ είναι 

θ μετάβαςθαπό το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό, από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο, από 

τθν παιδικι ςτθν εφθβικι θλικία, από το ςχολείο ςτθν αγορά εργαςίασ, θ 

μετεγκατάςταςθ ςεάλλθ πόλθ ι χϊρα, ι άλλεσ παρεμφερείσ μεταβολζσ. 

Ο άνκρωποσ φαίνεται να ζχειτθν τάςθ ν’ αντιςτζκεται ςτθ μεταβολι και ςτο νζο 

και να “κλείνεται” ςτο γνωςτό και το κακιερωμζνο ςε μια προςπάκεια του να 

διατθριςει αυτό που ιδθ γνωρίηει καλά, το οποίο δεν του δθμιουργεί αίςκθςθ 

απειλισ. Πταν λοιπόν αναγκαςτεί εκ των πραγμάτων να μεταβεί από κάτι γνωςτό ςε 

κάτι άγνωςτο περνάει ςυνικωσ από διάφορα ςτάδια αναςφάλειασ, δυςπιςτίασ, 

φόβου, ενϊ ςυχνά αιςκάνεται να απειλείται. Τα ςυναιςκιματα αυτά δεν 

ακολουκοφν πάντα αυτιν τθ διαδοχι και ποικίλλουν ανάλογα με τθν 

προςωπικότθτα του ατόμου, το είδοσ τθσ μετάβαςθσ, τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ 

του. Εξάλλου, τα ςυναιςκιματα που νιϊκει κανείσ μπροςτά ςτθν αλλαγι μπορεί να 

διαφοροποιοφνται ανάλογα με το αν θ μετάβαςθ είναι ανεπικφμθτθ ι αν τθν 

επιδιϊκει το άτομο. 

Για να διανφςει κανείσ με ςφνεςθ και ωριμότθτα τα μεταβατικά ςτάδια ςτθν 

προςωπικι του ηωι, τισ ςπουδζσ, τθν εργαςία, είναι ςκόπιμο να προετοιμαςτεί 

κατάλλθλα και να ζχει αναπτφξει κάποιεσ δεξιότθτεσ, όπωσ αυτζσ τθσ ευελιξίασ, τθσ 

λιψθσ αποφάςεων, τθσ αναηιτθςθσ και τθσ κριτικισ ανάγνωςθσ πλθροφοριϊν. 

Κατάλλθλθ προετοιμαςία απζναντι ςτισ μεταβολζσ ςθμαίνει, κυρίωσ, να γνωρίηει 

κανείσ και να κατανοεί όςα ςυμβαίνουν γφρω του και εντόσ του, υιοκετϊντασ μια 

κριτικι ςτάςθ, ϊςτε να μθν προςαρμόηεται πακθτικά και άκριτα ςτισ διάφορεσ 

περιςτάςεισ, αλλά να τισ διερευνά και να δρα οφτωσ ϊςτε να τισ τροποποιεί 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ του και να τισ μετατρζπει ςε ευκαιρίεσ για 

προςωπικι ανάπτυξθ και εξζλιξθ. 
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Η Μετάβαςθ 

Η μετάβαςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο είναι 

μια περίοδοσ πολφ ςθμαντικι για τθ ηωι των παιδιϊν. Το πζραςμα από ζνα 

ςτακερό και ςυνικωσ πολφ ανεκτικό πλαίςιο, όπωσ αυτό του Δθμοτικοφ, ςε ζνα 

περιςςότερο απαιτθτικό, όπωσ αυτό του Δευτεροβάκμιου Σχολείου, ενζχει 

κινδφνουσ και εκπλιξεισ. Είναι ζνα ςθμαντικό γεγονόσ τθσ ηωισ των μακθτϊν και 

των μακθτριϊν και ωσ τζτοιο αναπαριςτά μια δυναμικι κατάςταςθ αλλαγισ που 

μπορείνα ζχει κετικά ι αρνθτικά αποτελζςματα (Sirsch, 2003). 

Ωσ μετάβαςθ νοείται θ χρονικι εκείνθ περίοδοσ αλλαγισ εκπαιδευτικισ 

βακμίδασ,που κζτει ςυγκεκριμζνεσ προκλιςεισ ι/και απειλζσ για τθν «ευεξία» των 

εφιβων ςεδιάφορουσ τομείσ τθσ ακαδθμαϊκισ και κοινωνικισ τουσ ηωισ (Seidman, 

Allen, Aber, Mitchell & Feinman, 1994, Sircsch, 2003). 

Ππωσ αναφζρουν οι Βοφλγαρθσ και Ματςαγγοφρασ (2007), θ μετάβαςθ από 

μια εκπαιδευτικι βακμίδα ςε μια άλλθ είναι ςτθν ουςία θ μετακίνθςθ από ζνα 

πλαίςιο (με τθν ζννοια του περιβάλλοντοσ) ςε ζνα άλλο. Σαφϊσ και πρόκειται για 

μια κεφαλαιϊδθ αλλαγι που δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τθν αλλαγι περιβάλλοντοσ 

από τάξθ ςε τάξθ μζςα ςτθν ίδια εκπαιδευτικι βακμίδα. Ζχει ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά πουζχουν να κάνουν με περιβαλλοντικοφσ, αναπτυξιακοφσ και 

ψυχολογικοφσ – ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ. 

Η μετάβαςθ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο δεν είναι πάντα μια ομαλι και 

«ανζφελθ» διαδικαςία. Αρκετζσ είναι οι περιπτϊςεισ μακθτϊν και μακθτριϊν που 

αντιμετωπίηουν διάφορα και πολλζσ φορζσ ςθμαντικά προβλιματα με τθν ζναρξθ 

τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ ςτο Γυμνάςιο. 

Υπάρχει ςχετικά λίγθ ζρευνα ςτο κζμα τθσ μετάβαςθσ και όπωσ αναφζρει θ 

Fenzel (2000: 93) «θ ζρευνα ςτθν πρϊιμθ εφθβεία και τθ μετάβαςθ από μια 

εκπαιδευτικι βακμίδα ςτθν άλλθ, είναι ελλιπισ». Οι Eccles και Midgley (1990) 

βρικαν ςτοιχεία που δείχνουν πωσ αρκετοί ζφθβοι αποκτοφν μια περιςςότερο 

αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτο ςχολείο και ςτον εαυτό τουσ μετά τθ μετάβαςθ. Η 

μετάβαςθ ζχει βρεκεί από μελζτεσ πωσ ςυνδζεται με μια ςειρά από αρνθτικά 

αποτελζςματα για τουσ εφιβουσ που μπορεί να περιλαμβάνουν: α) μειωμζνθ 

ακαδθμαϊκι επίδοςθ, (β) μειωμζνα κίνθτρα, γ) αυξθμζνα αρνθτικά ςυναιςκιματα, 

άγχοσ και κατακλιπτικά ςυμπτϊματα, δ) χαμθλό αυτοςυναίςκθμα (Eccles, et. al., 

1984, Marsh, 1989). 

Βρετανοί μελετθτζσ υπολόγιςαν πωσ το 10% των μακθτϊν και μακθτριϊν που 

υπόκεινται ςε μετάβαςθςε δευτεροβάκμιο ςχολείο αντιμετωπίηουν, τουλάχιςτον 

ςτθν αρχι, ςοβαρά προβλιματα (Youngman, 1986). Αυτά τα ευριματα οδιγθςαν 

τισ βρετανικζσ εκπαιδευτικζσ αρχζσ, όπωσ αναφζρουν οι Gilison, Standage και 
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Skerington (2008), να ενςωματϊνουν ςτο πρόγραμμά τουσ επιςκζψεισ ςε Γυμνάςια, 

κακϊσ και επιλογι μεγαλφτερων μακθτϊν ωσ μεντόρων για το πρϊτο χρονικό 

διάςτθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ .  

Δεν είναι λίγοι οι ερευνθτζσ που ζχουν αποδϊςει όλα τα προβλιματα που 

προκφπτουν από τθ μετάβαςθ ςτο «ςοκ τθσ μετάβαςθσ». Αυτό είναι μια κατάςταςθ 

κατά τθν οποία οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ βιϊνουν ςυναιςκιματα αναςφάλειασ, 

άγχουσ,ακόμθ και φόβου ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ μετάβαςθσ (Βοφλγαρθσ & 

Ματςαγγοφρασ 2007). Στισ μικρότερεσ θλικίεσ, οι ςυνζπειζσ του μπορεί να είναι 

μεγαλφτερεσ και πιο ζντονεσ. To «ςοκ τθσ μετάβαςθσ» εμφανίηεται όταν οι μακθτζσ 

και οι μακιτριεσ δθλϊνουν πωσ βιϊνουν με αρνθτικό τρόπο τθ ςχζςθ τουσ με το 

νζο ςχολικό περιβάλλον, ςε τζτοιο βακμό που αδυνατοφν να το διαχειριςτοφν 

(Βοφλγαρθσ & Ματςαγγοφρασ, 2007: 961). 

Τα αίτια αυτοφ του ςοκ ζχει κεωρθκεί πωσ είναι οι απόψεισ, οι πεποικιςεισ και 

οι ςκζψεισ των μακθτϊν για τισ αλλαγζσ που κα επζλκουν εξαιτίασ τθσ μετάβαςθσ. 

Οι αλλαγζσ αυτζσ μπορεί να είναι απζναντι: α) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν 

παιδαγωγικι ςχζςθ, β) ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, γ) ςτα διδακτικά αντικείμενα και τισ 

δυνατότθτζσ τουσ να ανταπεξζλκουν και δ) ςτθν ίδια τθ μακθςιακι διαδικαςία και 

τθν οργάνωςθ του τρόπου δουλειάσ ςτο Γυμνάςιο (Βοφλγαρθσ & Ματςαγγοφρασ, 

2007,Μάιοσ). Σε όλεσ αυτζσ τισ αλλαγζσ κα πρζπει να προςτεκοφν και οι πολφ 

ςθμαντικζσ κοινωνικζσ και βιολογικζσ αλλαγζσ που βιϊνουν τα παιδιά τθσ πρϊιμθσ 

εφθβείασ. 

Ραρ’ όλα αυτά, δεν βρίςκουν όλοι οι μελετθτζσ αντίςτοιχα αρνθτικά 

αποτελζςματα (Sirsch, 2003). Αρκετοί βρίςκουν πωσ θ γενικι ανθςυχία και ο φόβοσ 

των μακθτϊν και μακθτριϊν κατά τθ διάρκεια των 10 πρϊτων εβδομάδων 

ελαττϊνονται ςταδιακά. Η γενικά αποδεκτι άποψθ πάντωσ είναι πωσ τα 

ςυναιςκιματα, και επομζνωσ οι ςυνζπειζσ τουσ κατά τθ μετάβαςθ, είναι ανάλογα 

του μεγζκουσ τθσ μεταβολισ, όπωσ τθν αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μακθτζσ 

(Entwistle, 1988). 

Μζχρι πρότινοσ θ μελζτθ τθσ μετάβαςθσ ςτο εξωτερικό και ςτθν Ελλάδα ιταν 

ςτραμμζνθ ςε παράγοντεσ που ςχετίηονταν κυρίωσ με παραμζτρουσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ. Ουςιαςτικά δθλαδι, δεν είχε ακουςτεί μζχρι τότε θ άποψθ των 

άμεςα ενδιαφερόμενων, των μακθτϊν και των μακθτριϊν (Akos & Galassi, 2004). 

Μάλιςτα, ςτον ελλθνικό χϊρο, παρά το ότι ζχει αναγνωριςτεί θ ςθμαςία τθσ 

μετάβαςθσ, ζχουν γίνει λίγεσ ςυςτθματικζσ μελζτεσ (Βοφλγαρθσ & Ματςαγγοφρασ, 

2007). Τα τελευταία χρόνια, όπωσ αναφζρουν αρκετοί μελετθτζσ του κζματοσ 

(Ξυκάλθ & Σαλτερισ, 2011, Sirsch, 2003), υπάρχει μια ςαφισ μετατόπιςθ του 

ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ προσ τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν εικόνα 

του νζου ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (Γυμναςίου) και επθρεάηουν τθν ψυχολογικι 

κατάςταςθ και επίδοςθ του μακθτι (Ψάλτθσ, 2008). 
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Παράγοντεσ που Επθρεάηουν τθ Μετάβαςθ 

Η μετάβαςθ πλζον γίνεται αντιλθπτι ωσ ζνα πρόςκαιρο φαινόμενο, που κζτει 

τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ μπροςτά από προκλιςεισ και ευκαιρίεσ αλλά και 

απειλζσ, ςε τρεισ κυρίωσ τομείσ: τον ακαδθμαϊκό, τον κοινωνικό και του 

διαδικαςτικό (τισ λειτουργίεσ του νζου ςχολείου, όπωσ για παράδειγμα οι απουςίεσ, 

ο ζλεγχοσ τθσ ςυμπεριφοράσ, θ βακμολόγθςθ κλπ.) (Akos & Galassi, 2004, Sirsch, 

2003). Η λογικι των ερευνϊν με αυτι τθ μεκοδολογία είναι θ υπόκεςθ τθσ φπαρξθσ 

κετικϊν και αρνθτικϊν ςτάςεων των μακθτϊν και των μακθτριϊν απζναντι ςτθν 

επικείμενθ μετάβαςθ ςε άλλθ εκπαιδευτικι βακμίδα. Οι ςτάςεισ αυτζσ μποροφν να 

επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά τθν ζνταξισ τουσ ςτθ νζα ςχολικι πραγματικότθτα. 

Με τον όρο πρόκλθςθ, περιγράφεται θ εκτίμθςθ των μακθτϊν πϊσ ζνα γεγονόσ 

που τουσ προκαλεί άγχοσ μπορεί εν δυνάμει να είναι μια ευκαιρία για ακαδθμαϊκά, 

κοινωνικά, ςυναιςκθματικά κζρδθ (Lazarus & Folkman, 1987). Η πρόκλθςθ ςυνικωσ 

ςυνδζεται με ςυναιςκιματα ζξαψθσ, προκυμίασ, χαράσ ι ευτυχίασ (Lazarus, 1991). 

Ο όροσ απειλι, ςφμφωνα με το Lazarus, ςκιαγραφεί τθν εκτίμθςθ ενόσ γεγονότοσ, 

που αν και δεν ζχει ςυμβεί ακόμθ, προβλζπεται να είναι κακό ι να αποτελεί 

απϊλεια για τον μακθτι ι τθ μακιτρια (Lazarus & Launier, 1978). Η κεϊρθςθ ενόσ 

γεγονότοσ ωσ απειλι, ςυνδζεται με ςυναιςκιματα όπωσ ο φόβοσ και θ ματαίωςθ 

(Lazarus, 1991). Η πρόκλθςθ και θ απειλι μπορεί να ςυνυπάρχουν, λειτουργϊντασ 

παράλλθλα ςε ζναν μακθτι ι μακιτρια. Η μικρι ςυςχζτιςθ των μεταβλθτϊν 

πρόκλθςθσ και απειλισ ςθμαίνει πωσ δεν ςυνδιακυμαίνονται κι επομζνωσ μποροφν 

να επιςυμβαίνουν τθν ίδια ςτιγμι, ςτον ίδιο μακθτι ι μακιτρια (Εμβαλωτισ, κ.ά., 

2006). 

Οι Gilison, Standage και Skerington (2008) κεωροφν πωσ οι ατομικζσ διαφορζσ 

των μακθτϊν και μακθτριϊν παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία επικείμενθσ 

μετάβαςθσ και ιδιαίτερα ςτο πϊσ τθν αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ. Ρολλοί παράγοντεσ, όπωσ οι αυτορρυκμιςτικζσ πεποικιςεισ ςε ςχζςθ με 

τον τρόπο που προςεγγίηουν και ελζγχουν τθν ακαδθμαϊκι επιτυχία (Rudolph et. 

al.,2001, Seidman, et. al., 1994), θ αυτο – εικόνα και το κοινωνικό άγχοσ (Sirsch, 

2003) παίηουν ςθμαντικό και κακοριςτικό ρόλο. Μάλιςτα, οι Lazarus και Folkman 

(1987:386) υποςτθρίηουν πωσ αυτοί οι παράγοντεσ διαμεςολαβοφν τθ διαδικαςία 

τθσ μετάβαςθσ. 

Η Sirsch (2003) αναφζρει πωσ, όταν ερευνάται θ επικείμενθ μετάβαςθ από μια 

εκπαιδευτικι βακμίδα ςε μια άλλθ, ςθμαντικοί προγνωςτικοί παράγοντεσ τθσ 

κεωροφμενθσ από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ πρόκλθςθσ ι/και απειλισ είναι οι 

παράγοντεσ κινιτρων. Τζτοιοι μπορεί να είναι οι παράγοντεσ εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ κινιτρου, οι πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ και το κοινωνικό 

άγχοσ εξζταςθσ (Zabonini & Usai, 2002). 
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Με τον όρο εςωτερικό κίνθτρο αναφζρεται ο βακμόσ ςτον οποίο οι μακθτζσ και 

οι μακιτριεσ αντιλαμβάνονται τθν εμπλοκι τουσ ςε ζνα ζργο ι ζναν ςτόχο ωσ 

αποτζλεςμα πρόκλθςθσ, περιζργειασ, ιςχυρισ κζλθςθσ να κυριαρχιςουν ςτθ 

γνϊςθ, να μάκουν ςε βάκοσ (Botsas & Padeliadu, 2003). Στθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ, τα παιδιά που ζχουν εςωτερικό κίνθτρο αντιλαμβάνονται τθ μετάβαςθ 

ςτο Γυμνάςιο ωσ μια ευκαιρία να κυριαρχιςουν ςτθ γνϊςθ, να τα καταφζρουν ϊςτε 

να γίνουν καλφτερα.Το Γυμνάςιο, προςφζροντασ πιο ςφνκετθ και βακφτερθ γνϊςθ, 

ςε πιο επιςτθμονικά και «δφςκολα» αντικείμενα, δίνει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά με 

εςωτερικό κίνθτρο να λειτουργιςουν πιο εντατικά και πιο ςυντονιςμζνα, ϊςτε να 

επιτφχουν τθν κυριαρχία πάνω ςτθν ακαδθμαϊκι φλθ. 

Αντίςτοιχα, εξωτερικό κίνθτρο είναι ο βακμόσ ςτον οποίο οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ ςυμμετζχουν ςε ζνα ζργο για να κερδίςουν ςε κοινωνικι εκτίμθςθ, να 

πάρουν καλφτερουσ βακμοφσ, να αμειφκοφν και να ςυναγωνιςτοφν τουσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ (Μπότςασ, 2007). Η προςπάκεια των μακθτϊν και των 

μακθτριϊν που ζχουν εξωτερικό κίνθτρο είναι ςτραμμζνθ ςτο να υπερκαλφψουν 

τθν επίδοςθ των ςυμμακθτϊν τουσ. Θεωροφν πωσ θ μετάβαςθ από το Δθμοτικό ςτο 

Γυμνάςιο είναι ζνα πλαίςιο που μπορεί να τουσ προςφζρει περιςςότερθ και 

μεγαλφτερθσ κοινωνικισ αξίασ γνϊςθ μζςα από καλφτερθ επίδοςθ/βακμοφσ. Το 

περιςςότερο ανταγωνιςτικό (βακμοκθρικό) πλαίςιο του Γυμναςίου είναι ιδιαίτερα 

ελκυςτικό για τα παιδιά με εξωτερικό κίνθτρο. 

Οι μελζτεσ για τισ πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ, προζρχονται από 

τθν ερευνθτικι παράδοςθ τθσ κοινωνιογνωςτικισ κεωρίασ (Schunk, 1991, Bandura, 

1986). Οι πεποικιςεισ αυτζσ αναφζρονται ςτισ εκτιμιςεισ των ίδιωντων μακθτϊν 

και μακθτριϊν, για το πόςο ικανοί/ζσ είναι να ολοκλθρϊςουν ζναν ςτόχο ι ζνα 

ζργο. Η αυτοαποτελεςματικότθτα περιλαμβάνει κρίςεισ όχι μόνο για τθν ικανότθτα 

κάποιου να ολοκλθρϊςει ζναν ςτόχο, αλλά και τθ βεβαιότθτά τουπωσ ζχει τισ 

δεξιότθτεσ να επιτφχει. Οι πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ είναι 

υποκειμενικζσ, όμωσ αποτελοφν ιςχυρότατο κίνθτρο επίτευξθσ και κακοδθγοφν 

ςτθν επιτυχία (Μπότςασ, 2007). Οι υψθλζσ πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ 

οδθγοφν ςτο να τεκοφν υψθλοί και με αξία ςτόχοι, να χρθςιμοποιθκοφν αντίςτοιχα 

κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ και, τζλοσ, να επιτευχκοφν οι  ςτόχοι, επιβεβαιϊνοντασ τισ 

αρχικζσ πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ, ενδυναμϊνοντασ και αυξάνοντάσ 

τισ. Αυτι ακριβϊσ θ επεξεργαςία πεποικιςεων, ςτόχων, γνωςτικισ λειτουργίασ και 

επίδοςθσ είναι πολφ κοντά ςτθ λογικι τθσ δουλειάσ του Γυμναςίου. Επομζνωσ, θ 

αυτοαποτελεςματικότθτα μπορεί να ςχετιςτεί με τθν επικείμενθ μετάβαςθ από το 

Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο, επθρεάηοντασ τθν εικόνα τθσ ωσ πρόκλθςθ ι ωσ απειλι. Αν 

οι πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ είναι υψθλζσ, κα ςχετίηονται πικανόν με 

πρόκλθςθ, ενϊ όταν είναι χαμθλζσ με απειλι. Τζλοσ, το άγχοσ εξζταςθσ κεωρείται 

πωσ ζχει δφο ςυνιςτϊςεσ: τθν ανθςυχία, που αποτελείται από το γνωςτικό μζροσ 

και το ςυναιςκθματικό μζροσ. Η ανθςυχία αναφζρεται ςτισ αρνθτικζσ ςκζψεισ των  
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μακθτϊν και μακθτριϊν, που οδθγοφν ςε αρνθτικι ακαδθμαϊκι απόδοςθ. Το 

ςυναιςκθματικό μζροσ αναφζρεται ςτισ ςυναιςκθματικζσ και ψυχολογικζσ 

εκτιμιςεισ των μακθτϊν και των μακθτριϊν για το άγχοσ που βιϊνουν (Pintrich, et. 

al., 1991). Η εξζταςθ ςτο Γυμνάςιο ζχει τελείωσ διαφορετικά χαρακτθριςτικά 

(βακμόσ δυςκολίασ, επεξεργαςία, βακμολόγθςθ, ςυνζπειεσ ςτθ ςχολικι ηωι κλπ.) 

από αυτι ςτο Δθμοτικό. 

Επομζνωσ θ μετάβαςθ ςτοΓυμνάςιο, ςυνδεόμενθ με τθν εξζταςθ, μπορεί να 

κεωρείται πρόκλθςθ ι και απειλι, ανάλογα με τθ ςτάςθ του μακθτι ι τθσ 

μακιτριασ απζναντί τθσ. 

Η Σχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

Η μετάβαςθ των μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο ςυχνά δθμιουργεί δυςκολίεσ 

προςαρμογισ ςτουσ μακθτζσ, οι οποίεσ ςυνοδεφονται με άγχοσ, ςτενοχϊρια, αλλά 

και μείωςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ (Σίςκοσ & Ραπαϊωάννου, 2005). Ζνα μζροσ 

αυτϊν των δυςκολιϊν αναφζρεται ςτθν αλλαγι του εκπαιδευτικοφ (Βοφλγαρθσ & 

Ματςαγγοφρασ, 2007). Φαίνεται ότι οι μακθτζσ εντοπίηουν διαφορζσ ςτθ ςχζςθ 

τουσ με τουσ κακθγθτζσ από τθ ςχζςθ τουσ με τουσ δαςκάλουσ. Αναφζρουν μείωςθ 

τθσ ςφνδεςθσ τουσ με τον εκπαιδευτικό, θ οποία διατθρείται μζχρι το τζλοσ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ ςτο Γυμνάςιο (Schneider, κ.ά., 2008). Βιϊνουν λιγότερο 

ςυναιςκθματικά από το Δθμοτικό τθ ςχζςθ τουσ με τον εκπαιδευτικό (Hargreaves, 

2000). Τζλοσ, οι μακθτζσ βακμολογοφν τουσ κακθγθτζσ πιο απομακρυςμζνουσ και 

λιγότερο υποςτθρικτικοφσ από τουσ δαςκάλουσ (Wampler, Munsch & Adams, 2002). 

Ραρόλο που οι μακθτζσ κεωροφν τουσ κακθγθτζσ μζροσ των δυςκολιϊν τθσ 

προςαρμογισ τουσ ςτο Γυμνάςιο, οι κακθγθτζσ είναι εκείνοι οι οποίοι μποροφν να 

διευκολφνουν τθ μετάβαςθ, αν είναι διακζςιμοι ςτουσ μακθτζσ (Anderson, Jacobs, 

Schramm & Splittgerber, 2000). Πςοι μακθτζσ ςκόπιμα βελτίωςαν τισ ςχζςεισ τουσ 

με τουσ κακθγθτζσ είχαν λιγότερεσ δυςκολίεσ προςαρμογισ ςτο Γυμνάςιο 

(Midgley&Edelin, 1998). 

Ο ρόλοσ που παίηει κζλοντασ ι μθ ο εκπαιδευτικόσ, είναι ςθμαντικόσ, εφόςον 

εκπροςωπεί για το μακθτι ζνα διαφοροποιθμζνο και εξελιγμζνο γονεϊκό πρότυπο, 

όπου οι ζφθβοι προβάλλουν και μεταβιβάηουν ςυναιςκιματα αγάπθσ ι 

επικετικότθτασ, τα οποία ςε μικρότερθ θλικία, είχαν ωσ αποδζκτεσ, κυρίωσ, τουσ 

γονείσ (Σακελλαρόπουλοσ & Μποτονάκθσ, 1998). Το ηιτθμα τθσ ςυναιςκθματικισ 

ςχζςθσ μακθτι και εκπαιδευτικοφ ζχει τεράςτια ςθμαςία για τον ζφθβο, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ και το κοινωνικό ςφνολο, επειδι θ ςυναιςκθματικι 

επζνδυςθ που επιτελείται προσ το πρόςωπο του εκπαιδευτικοφ είναι εκείνθ των 

ςυναιςκθμάτων αγάπθσ, εμπιςτοςφνθσ ι ακόμθ και ταφτιςθσ. Ρρόκειται για μια 

βακφτερθ και αςυνείδθτθ λειτουργία, θ οποία ςυντελεί ςτθ μορφοποίθςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του εφιβου ωσ ενθλίκου ατόμου και δε λαμβάνει χϊρα μόνον κατά 

τθν περίοδο τθσ ανάπτυξθσ του ατόμου και τθσ ωρίμανςθσ των ιδιαίτερων 
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χαρακτθριςτικϊν του. Είναι μια από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και του ενθλίκου 

ανκρϊπου, όπου πολλαπλζσ ταυτίςεισ πραγματοποιοφνται κακθμερινά από το Εγϊ, 

ςτο πλαίςιο του ρυκμιςτικοφ του ρόλου, ςε ό, τι αφορά ςτθ ςυμπεριφορά του 

ατόμου. 

Ο ζφθβοσ, ειδικότερα, δανείηεται ςτοιχεία από τθ ςυμπεριφορά του 

εκπαιδευτικοφ, τα αφομοιϊνει και τα επαναςυνκζτει μζςα ςτο δικό του ψυχικό 

χϊρο, διαμορφϊνοντασ, μετά από διαδοχικζσ ταυτίςεισ τθ δικι του ςυμπεριφορά. 

Επομζνωσ, κα μποροφςε να πει κανείσ ότι θ επίδραςθ του εκπαιδευτικοφ και του 

παιδαγωγικοφ του ζργου κατζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του μακθτι. 

Σφμφωνα με το X. Κωνςταντίνου (2000), ςτθ ςχολικι ηωι, κατά κανόνα, 

κυριαρχοφν δυο κοινωνικζσ ομάδεσ, αυτζσ του μακθτι και του εκπαιδευτικοφ. 

Ανάμεςα τουσ υπάρχει αλλθλεπίδραςθ, με μια ςχζςθ ςυμπλθρωματικι. Η 

«εξουςία», βζβαια, ανικει εξ ολοκλιρου ςχεδόν ςτον εκπαιδευτικό, με 

αποτζλεςμα, το πλαίςιο δραςτθριοτιτων του μακθτι, προκειμζνου αυτόσ να 

διεκδικιςει, να διατθριςει ι να μεταβάλει μια ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα («καλόσ» ι 

«αμελισ» μακθτισ) να είναι ςθμαντικά περιοριςμζνο και να εξαρτάται ςε 

κακοριςτικό βακμό από τισ «διακζςεισ» του κακθγθτι. Ραρ’ όλθ τθν ανιςότθτα, 

όμωσ, των δυο αυτϊν κοινωνικϊν ομάδων, εκπαιδευτικόσ και μακθτισ αποτελοφν 

μια λειτουργικι ενότθτα, όπου το εκπαιδευτικό ζργο ζχει ιδιαίτερα μεγάλθ 

αποτελεςματικότθτα, όταν, βζβαια, αυτό αςκείται με αγάπθ αλλά όχι με άκρατο 

ςυναιςκθματιςμό (Αναςταςιάδθσ 1993) και όπου το παιδί δεν είναι για το δάςκαλο 

ζνα ψυχρό αντικείμενο ζρευνασ, αλλά ζνα αντικείμενο ςθμαντικϊν 

ςυναιςκθματικϊν επενδφςεων. Σιμερα, εξάλλου, κεωρείται βζβαιο ότι ςτθ 

λειτουργία τθσ μάκθςθσ βαςικό ρόλο ωσ υπόςτρωμα αυτισ τθσ λειτουργίασ κατζχει 

το ςυναίςκθμα. 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι οι καλζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ μπορεί να 

είναι χριςιμεσ για τθν ομαλι προςαρμογιτων μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο, αλλά και οι 

καλζσ ςχζςεισ ςυνειςφζρουν ςτθ κετικι ςτάςθ προσ το Γυμνάςιο των μακθτϊν με 

χαμθλι επίδοςθ. Οι καλζσ ςχζςεισ είναι και αίτθμα των μακθτϊν, οι οποίοι 

επικυμοφν ςχζςθ με τον κακθγθτι με ςκοπό τθν άνεςθ τουσ ςτο νζο ςχολείο όπου 

μεταβαίνουν.Επομζνωσ είναι χριςιμο για τθν διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ των 

μακθτϊν οι κακθγθτζσ να ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν ςχζςθ μαηί 

τουσ. 

Αυτι θ διευκόλυνςθ πρζπει να λειτουργεί ακόμα και παράλλθλα με τθν ςχολικι 

υπθρεςία υποςτιριξθσ (του ςυμβοφλου ι μζντορα) των μακθτϊν, αλλά και με τα 

προγράμματα διευκόλυνςθσ τθσ μετάβαςθσ. Και αυτό διότι οι κακθγθτζσ μποροφν 

να βοθκιςουν περιςςότερουσ μακθτζσ με ζνα πιο φυςικό τρόπο, αλλά και να 

πάψουν να είναι οι ίδιοι μζροσ των δυςκολιϊν προςαρμογισ των μακθτϊν. 
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Αντί Επιλόγου 

Ππωσ υποςτθρίηει θ Sirsch (2003), ο ςυνδυαςμόσ διδακτικϊν προγραμμάτων 

ενθμζρωςθσ και εμψφχωςθσ, μαηί με τθν επίςκεψθ των μακθτϊν και ενθμζρωςθ 

τουσ για τισ διαδικαςίεσ ςτο Γυμνάςιο, διευκολφνουν τθ μετάβαςθ. Αυτό το πλαίςιο 

παρζμβαςθσ φάνθκε να επθρεάηει κετικά τθν ομαλότθτα τθσ μετάβαςθσ των 

μακθτϊν και των μακθτριϊν ς’ ανϊτερθ βακμίδα. Επομζνωσ, με οδθγό 

ςυγκεκριμζνα εργαλεία, μπορεί να ςχεδιαςτεί ζνα πλαίςιο παρζμβαςθσ που κα 

διευκολφνει τθ μετάβαςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν από το Δθμοτικό ςτο 

Γυμνάςιο. Ακόμα, θ επικυμία των μακθτϊν για ανάπτυξθ ςχζςθσ με τουσ κακθγθτζσ 

είναι μια ευκαιρία τθν οποία πρζπει να αξιοποιιςει ςε μεγαλφτερο βακμότο 

ελλθνικό Γυμνάςιο για τθν ομαλι μετάβαςθ των μακθτϊν ςε αυτό, αλλά και για τθν 

εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ςχολικι ηωι του Γυμναςίου από το ξεκίνθμα τθσ. 
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