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Παξακύζη & Πξνζσπηθή αλάπηπμε
 Παξακύζη:

«κία δηήγεζε δεκηνπξγεκέλε κε πνηεηηθή
θαληαζία, […] κηαλ ηζηνξία ηνπ ζαύκαηνο πνπ δελ εμαξηάηαη
από ηνπο όξνπο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, θαη ηελ αθνύλε κε
επραξίζηεζε κεγάινη θαη κηθξνί, έζησ θη αλ δελ ηε ζεσξνύλ
πηζηεπηή" (Bolte & Polivka νπ. αλαθ. ζην Απδηθόο, 1997)

 Πξνζσπηθή αλάπηπμε: ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαλνεηηθή

έθθξαζε ησλ εθήβσλ κε ζθνπό ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
ηδηαίηεξνπ δπλακηθνύ ηνπο, ε παξώζεζή ηνπο πξνο ηελ
απηνπαξαηήξεζε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο απηνγλσζίαο θαη
ηεο αηζηνδνμίαο ηνπο

Σεκαζία ηνπ ζέκαηνο πξνο δηεξεύλεζε
& ζπκβνιή ζηελ ππάξρνπζα γλώζε
Θέκα εκπεηξηθή έξεπλαο: «Η επίδξαζε ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ ζηελ
πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ: Σπλαίζζεκα, Άπνςε, Ταύηηζε»
ηελ παξνύζα έξεπλα:
 Πξαγκαηεπόκαζηε έλα ζέκα πξσηόηππν
 Γνθηκάδνπκε κία θαηλνηόκν κεζνδνινγία
 Αλαδεηνύκε ζην παξακύζη έλα κέζν πνπ ελεξγνπνηεί ηελ έθθξαζε ησλ

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ησλ εθήβσλ, κίαο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ:
 δπζθνιεύεηαη λα εμσηεξηθεύζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο (Μάλνο, 1986)

 ειέγρεη ηηο ζθέςεηο ηεο (Καινύξε - Αλησλνπνύινπ, 2001), ζηνράδεηαη ππνζεηηθά

θαη ρξεζηκνπνηεί κεηαθνξέο (Piaget, 1950, όπ. αλαθ. ζην Gentry & Campbell,
2002)
 θαηαγίλεηαη κε ηελ απηνδηεξεύλεζε κε έκκεζν θαη άκεζν ζηόρν ηελ αλαθάιπςε

θαη ηελ έθθξαζε ηεο αηνκηθόηεηάο ηεο (Γξαγώλα,1992)
 Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ παξακπζηνύ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαλνεηηθή έθθξαζε

ησλ εθήβσλ θαη ζηε δπλαηόηεηα ηαύηηζήο ηνπο κε ηνπο παξακπζηαθνύο ήξσεο, ην
θαζηζηά έλα πνιιά ππνζρόκελν εξγαιείν ζηε ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή

Σθνπόο & ζηόρνη ηεο έξεπλαο
 θνπόο:

ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ ζηελ
πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ
 ηόρνη:
i) ε αλίρλεπζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ
ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθήβσλ
ii) ε κειέηε ηεο επηξξνήο ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ ζηελ
έθθξαζε απόςεσλ ησλ εθήβσλ
iii) ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηαύηηζεο ησλ εθήβσλ
κε ηνπο ήξσεο ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ

Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα & νη ππνζέζεηο
Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
 Μπνξεί ην ιατθό παξακύζη λα ζπληειέζεη ζηελ εθδήισζε ησλ

ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθήβσλ;
 Μπνξεί ην ιατθό παξακύζη λα πξνθαιέζεη ηελ έθθξαζε
απόςεσλ ησλ εθήβσλ;
 Σαπηίδνληαη νη έθεβνη κε ηνπο ήξσεο ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ;

Οη ππνζέζεηο :
 Σν ιατθό παξακύζη κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ εθδήισζε ησλ

ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθήβσλ
 Σν ιατθό παξακύζη κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εθήβνπο,
ώζηε λα εθθξάζνπλ απόςεηο
 Οη έθεβνη κπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ κε ηνπο ήξσεο ησλ ιατθώλ
παξακπζηώλ

Οη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο / Τν δείγκα
 Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: ην ιατθό παξακύζη
 Εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο:

α. ε εθδήισζε ζπλαηζζήκαηνο ησλ εθήβσλ
β. ε έθθξαζε άπνςεο ησλ εθήβσλ
γ. ε ηαύηηζε ησλ εθήβσλ κε ηνπο ήξσεο ησλ παξακπζηώλ
 Τν δείγκα: 5 έθεβεο καζήηξηεο Γεληθνύ Λπθείνπ, 16 - 17 εηώλ

 Δεηγκαηνιεπηηθή ζηξαηεγηθή: Γεηγκαηνιεςία επθνιίαο
 Σα εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο:

i) Ζ αθήγεζε ελόο ιατθνύ παξακπζηνύ (Ο αθνξάθνο), ii) Oη
βνεζεηηθέο εξσηήζεηο, iii) H θαηαγξαθή ειεύζεξσλ θεηκέλσλ

Η κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ζπιιέμακε
αμηνπνηήζακε ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
 Δλόηεηα αλάιπζεο: Σν γεληθό ζέκα πνπ αλαπηύζζεηαη





ζηελ πξόηαζε
Δίδνο αλάιπζεο: Ζ ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε
Γηαηύπσζε θαηεγνξηώλ: βάζεη ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ
πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ αλάιπζεο
Καηεγνξίεο: Σπλαίζζεκα, Άπνςε, Ταύηηζε
Δλαζρόιεζε κε ην έθδειν πεξηερόκελν ησλ
ηεθκεξίσλ

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
 Πεξηνξηζκέλν δείγκα εθήβσλ (5 άηνκα)
 Απνπζία αγνξηώλ ζην δείγκα ησλ εθήβσλ
 Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από δύν

αλαιπηέο, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αξρή ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο

 Γελ εθαξκόζηεθε ηξηγσλνπνίεζε κεζόδσλ γηα ηε δηεξεύλεζε

ηνπ θαηλνκέλνπ

 Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ εξκελεηώλ ησλ δεδνκέλσλ

θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ από ηηο ζπκκεηέρνπζεο

Αμηνπηζηία, εγθπξόηεηα θαη
γεληθεπζηκόηεηα/κεηαβαζηκόηεηα ησλ
επξεκάησλ
 Παξαηεηακέλε ελαζρόιεζε κε αθεγήζεηο παξακπζηώλ ζε







εθήβνπο θαη ζπδεηήζεηο γηα ην πεξηερόκελν θαη ην λόεκά
ηνπο
Γηακόξθσζε αθξηβνύο ζπζηήκαηνο θαηεγνξηώλ/
Καηαιιειόηεηα θαηεγνξηώλ αλάιπζεο
Σήξεζε θαλόλα ακνηβαίνπ απνθιεηζκνύ
Οηθνινγηθή εγθπξόηεηα
Εσεξή πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο

Σπκπεξάζκαηα - Σπδήηεζε
 Από ηελ αλάιπζε ησλ ηεθκεξίσλ πξνέθπςε όηη κεηά ηελ

αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ:

 4 από ηηο 5 έθεβεο εθδήισζαλ ζπλαηζζήκαηα ζε δηαθνξεηηθό

βαζκό θαη έληαζε (θνηλά: αγαλάθηεζε, ιύπε, ραξά)

"Αθνύγνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ ζαθνξάθνπ κπνξώ λα ληώζσ
ζηελαρώξηα γηα όιεο ηηο αηπρίεο πνπ ηνπ ζπκβέλνπλ […]" (Α.Δ.)
"Από ηελ άιιε πιεπξά όκσο ήηαλ ζπγθηλεηηθό ην θνκκάηη όπνπ
ζηελ δσή ηνπ ζαθνξάθνπ βξέζεθε έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο
ήζειε λα ηνλ βνεζήζεη ζηνλ πόλν ηνπ θαη λα ηνπ αιιάμεη ηελ
κνίξα ηνπ" (Α.Α.)

 5 από ηηο 5 ηηο έθεβεο εμέθξαζαλ απόςεηο

«Πξέπεη λα πηζηεύνπκε ζηνλ εαπηό καο γηαηί δελ ζα ππάξρεη πάληνηε
έλαο "βαζηιηάο" λα καο "ζώζεη" από ηνλ εαπηό καο» (Α.Γ.)
«Όηαλ θιείλεηο ηα πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά ζνπ κάηηα ζηνλ θόζκν, δελ
είλαη δπλαηόλ λα πεξηκέλεηο παρπέο αγειάδεο» (Α.Γ.)
 2 από ηηο 5 έθεβεο ηαπηίζηεθαλ σο πξνο ηνλ ήξσα ηνπ

παξακπζηνύ (έζησ θη αλ δελ είλαη ππνδεηγκαηηθόο)

«Αξθεηέο θνξέο ζηε δσή κνπ έρσ παξαηεξήζεη όηη δελ είκαη
αλνηρηόκπαιε. Μπνξεί λα θηαίεη θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο αιιά ην
παξαηεξώ αηζζεηά» (Α.Β.)

 Οη έθεβεο πνπ εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, εθθξάδνπλ θαη

απόςεηο

 Οη έθεβεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηαύηηζε κε ηνλ ήξσα, εθθξάδνπλ

επίζεο ζπλαηζζήκαηα θαη απόςεηο

 ηηο έθεβεο πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνλ ήξσα ηνπ παξακπζηνύ

ελεξγνπνηείηαη ε δηάζεζε απηνπαξαηήξεζεο θαη απηνθξηηηθήο,
ελώ αλαδεηθλύεηαη θαη ελδπλακώλεηαη ε απηνγλσζία ηνπο

«Καηά ηε γλώκε κνπ ίζσο θάπνηα ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνύ
ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθνηεηά κνπ όρη όκσο από ηελ άπνςε ηεο
κνίξαο αιιά όηη πνιιέο θαιέο επθαηξίεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηε
δσή κνπ αιιά από δηθή κνπ επηινγή ηηο έρσ απνξξίςεη ή
αγλνήζεη» (A.E.)

 Ζ έθεβε πνπ εθθξάδεη ηηο πεξηζζόηεξεο απόςεηο, δελ

εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θαη δελ παξνπζηάδεη ηαύηηζε κε
ηνλ ήξσα ηνπ παξακπζηνύ

 Σν παξακύζη ελεξγνπνηεί ηελ αηζηνδνμία ησλ εθήβσλ

«Γελ παύνπκε λα ζθεθηόκαζηε, λα έρνπκε αλνηρηή θαξδηά θαη
κπαιό. Έηζη, ίζσο θαη λα εκθαληζηνύλ ιύζεηο σο δηα καγείαο,
πνηνο μέξεη;» (Α.Γ.)
«Καη πάληα ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζα είλαη
δηαηεζεκέλνη λα βνεζήζνπλ» (Α.Γ.)

«Η αγάπε θαη ε αηζηνδνμία δελ είλαη παξαζάγθαο˙είλαη
πξαγκαηηθόηεηα» (Α.Γ.)

 Γηα ηνπο έθεβνπο, ην ζέκα ελόο παξακπζηνύ κπνξεί λα

απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνύ
«Θα ήζεια λα κνηξαζηώ ηηο ζθέςεηο θαη απηνύ ηνπ παξακπζηνύ γηα
ην ιόγν ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ θαη ηδεώλ» (Α.Α.)

 Σν παξακύζη αμηώλεηαη από ηνπο έθεβνπο σο δηδαθηηθό

εξγαιείν

«Καη επίζεο κηιώληαο ζε άιινπο γηα θάηη πνπ άθνπζεο έηζη ζνπ
εληππώλεηαη θη εζέλα θαιύηεξα, ην καζαίλεηο θαη είλαη πην εύθνιν
λα ην εθαξκόζεηο!» (Α.Α.)
«Τέινο ην παξακύζη απηό επράξηζηα ζα ην δηεγνύκε ζηα ζπγγεληθά
κνπ πξόζσπα δηόηη πηζηεύσ πσο έρεη λα ηνπ δηδάμεη αξθεηά
πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηηο δεηζηδαηκνληθέο αληηιήςεηο» (Α.Δ.)

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
 Ζ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ιατθνύ παξακπζηνύ ζηελ

εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ έθθξαζε απόςεσλ θαη
ζηε δπλαηόηεηα ηαύηηζεο ησλ εθήβσλ κε ηνπο παξακπζηαθνύο
ήξσεο ζπγθξηηηθά κε ην έληερλν παξακύζη

 Ζ δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηαύηηζεο ησλ εθήβσλ κε ηνπο

παξακπζηαθνύο ήξσεο αλάινγα κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη
δηαλνεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά

 Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ παξακπζηώλ ζε νκάδεο

εθήβσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα παξακπζηνύ, ηα
νπνία ζα ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε

 Η μελϋτη τησ επίδραςησ τησ επεξεργαςίασ

παρόμοιων λαϊκών παραμυθιών από τισ χώρεσ
καταγωγόσ μαθητών πολυπολιτιςμικών ςχολείων
ςτην ανακϊλυψη κοινών ςτοιχείων ςτουσ
πολιτιςμούσ των χωρών τουσ ςτη βελτίωςη τησ
επικοινωνίασ τουσ

«Πξέπεη λα πηζηεύνπκε ζηνλ εαπηό καο γηαηί δελ ζα ππάξρεη
πάληνηε έλαο "βαζηιηάο" λα καο "ζώζεη" από ηνλ εαπηό καο»
αιιά
«Καη πάληα ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζα είλαη
δηαηεζεκέλνη λα βνεζήζνπλ»
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